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ALEKSANDRA CUL,  TADEUSZ KOMOROWICZ,  KRZYSZTOF KUPIEC∗

WYMIANA CIEPŁA MIĘDZY CZŁOWIEKIEM 
A OTOCZENIEM W MIKROKLIMACIE ZIMNYM

∗ Inż. Aleksandra Cul (studentka), dr inż. Tadeusz Komorowicz, dr hab. inż. Krzysztof Kupiec, 
prof. PK, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 
Politechnika Krakowska.

HEAT TRANSFER BETWEEN MAN AND SURROUNDINGS 
IN COLD MICROCLIMATE

S t r e s z c z e n i e

Konieczność utrzymania stałej temperatury ciała narzuca człowiekowi warunki przebywania 
oraz ograniczenia czasu przebywania w mikroklimacie zarówno zimnym, jak i gorącym. Czyn-
nikami mającymi wpływ na wymianę ciepła między człowiekiem a otoczeniem są: tempo me-
tabolizmu, właściwości termoizolacyjne odzieży oraz parametry fizyczne otoczenia (tempera-
tura, wilgotność i prędkość powietrza oraz temperatura promieniowania cieplnego). Niniejsza 
praca jest poświęcona warunkom i ograniczeniom dotyczącym przebywania człowieka w mi-
kroklimacie zimnym. Wyniki odpowiednich obliczeń zaprezentowano w formie graficznej.

Słowa kluczowe: wymiana ciepła, mikroklimat zimny, wskaźnik termoizolacyjności odzieży 
(IREQ) 

A b s t r a c t

The need to keep up a constant body temperature forces on man both the conditions of staying 
as well as limitations of staying time in cold and hot microclimate. The factors influencing the 
heat transfer between the man and the surroundings are: the metabolic rate, clothing thermal 
insulation properties and physical parameters of surroundings (air temperature, humidity and 
velocity as well as heat radiation temperature). This paper deals with conditions and limitations 
of staying for man in cold microclimate. Results of applicable calculations have been presented 
graphically.

Keywords: heat transfer, cold microclimate, clothing insulation factor (IREQ)
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Oznaczenia

A – pole powierzchni skóry człowieka
C – strumień lub gęstość strumienia ciepła przez konwekcję
Dlim – dopuszczalny czas ekspozycji w środowisku zimnym
h – wysokość człowieka
IREQ – wskaźnik termoizolacyjności odzieży 
K – strumień lub gęstość strumienia ciepła przez przewodzenie
M – tempo przemiany metabolicznej
m – masa ciała człowieka
P – strumień lub gęstość strumienia ciepła przez parowanie potu
Q – strumień lub gęstość strumienia ciepła akumulowanego w organizmie
Qlim – dopuszczalna wartość strat ciepła z organizmu człowieka na jednostkę powierzchni 

skóry  
R – strumień lub gęstość strumienia ciepła przez promieniowanie
s – grubość warstwy odzieży
tcl – temperatura zewnętrznej strony odzieży
tsk – temperatura skóry człowieka
V – strumień lub gęstość strumienia ciepła przez oddychanie
η – współczynnik sprawności, tj. zamiany energii cieplnej na pracę
λ – współczynnik przewodnictwa cieplnego odzieży

1. Wstęp

Organizm człowieka można przyrównać do silnika, który jest napędzany paliwem w po-
staci białek, węglowodanów i tłuszczów. W wyniku procesów metabolizmu następuje spa-
lanie tego paliwa, głównie do ditlenku węgla i wody, w wyniku czego wydziela się ciepło, 
które częściowo może być zamienione na pracę. Nadmiar ciepła w organizmie musi być 
rozproszony, czyli oddany do otoczenia, gdyż człowiek jest istotą stałocieplną. 

Intensywność wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem jest zasadniczo funkcją 
trzech parametrów:
– tempa metabolizmu zależnego od aktywności człowieka związanej z wykonywaną pracą,
– właściwości termoizolacyjnych odzieży,
– mikroklimatu pomieszczenia lub niewielkiej obszarowo przestrzeni, w której przebywa 

człowiek.
Odzież jest ważnym czynnikiem pośredniczącym w wymianie ciepła między człowie-

kiem a otoczeniem. W omawianym przypadku odzież można rozpatrywać jako izolację po-
między źródłem ciepła – organizmem człowieka a odbiornikiem ciepła, czyli otoczeniem. 
Dodatkowym parametrem charakteryzującym odzież pod względem izolacyjności cieplnej 
jest przepuszczalność powietrza i pary wodnej.

Mikroklimat pomieszczenia lub niewielkiej obszarowo przestrzeni to zespół wszystkich 
parametrów fizycznych charakteryzujących otoczenie pod względem zdolności odbioru cie-
pła z organizmu człowieka. Tymi parametrami są: temperatura, wilgotność i prędkość powie-
trza oraz temperatura promieniowania cieplnego. 
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Praca i przebywanie w nieodpowiednim środowisku termicznym oraz źle dobrana pod 
względem izolacji termicznej odzież stwarzają dla organizmu człowieka poważne obciążenie 
z powodu trudności w zbilansowaniu ciepła wytworzonego przez organizm i wymienionego 
z otoczeniem.

Bilans cieplny organizmu człowieka przedstawia równanie [1]:

  (1)

Poszczególne człony tego równania można wyrażać jako strumienie ciepła w J/s, tj. W, 
lub jako gęstości strumieni w W/m2 powierzchni skóry człowieka. Zazwyczaj wyraża się je 
w W/m2. 

Powierzchnię skóry człowieka można z kolei obliczyć z równania [2]:

  (2)

W obliczeniach standardowych przyjmuje się tę wartość równą 1,8 m2 dla mężczyzn 
i 1,6 m2 dla kobiet [3].

Jak wynika z równania (1), ciepło produkowane w organizmie w wyniku przemian me-
tabolicznych może być częściowo zamienione na pracę mechaniczną (M·η) ze sprawnością 
η w granicach 17–25%, średnio 20% [1], a reszta, tzw. metabolizm kaloryczny (M – M·η), 
musi być w sposób ciągły oddawana do otoczenia (znaki minus po prawej stronie równania), 
jeśli temperatura ciała ma być utrzymana na stałym poziomie. Najbardziej efektywnym me-
chanizmem oddawania ciepła przez organizm człowieka jest parowanie wydzielonego potu. 
Organizm może też przyjmować ciepło z otoczenia, jeśli siła napędowa działa w przeciwnym 
kierunku (znaki plus po prawej stronie równania).

Najbardziej odpowiedni mikroklimat dla człowieka to taki, w którym nie odczuwa on ani 
zimna ani gorąca, czyli ma poczucie komfortu cieplnego. Komfort cieplny człowiek odczu-
wa przy temperaturze wewnętrznej ciała równej 37±0,3°C, średniej temperaturze powierzch-
ni skóry 33°C i wtedy, gdy ilość ciepła traconego przez parowanie potu nie przekracza 20% 
maksymalnej zdolności utraty ciepła tą drogą (maksymalnie 4 dm3/8 h) [1]. 

W mikroklimacie gorącym i zimnym organizm ma trudności w utrzymaniu temperatury cia-
ła na stałym poziomie, gdyż wtedy akumulacja ciepła może być odpowiednio dodatnia (Q > 0) 
lub ujemna (Q < 0). Aby w mikroklimacie gorącym strumień ciepła powstały w wyniku prze-
mian metabolicznych został rozproszony w jak największym stopniu, ośrodek termoregulacji 
znajdujący się w mózgu człowieka powoduje rozszerzenie naczyń skórnych, wzrost skórnego 
przepływu krwi, zwiększenie przewodnictwa tkanek powierzchniowych i wydzielanie potu. 
W mikroklimacie zimnym z kolei włącza się drugi ośrodek termoregulacji zapobiegający ob-
niżeniu temperatury ciała, który powoduje skurcz naczyń krwionośnych skóry, zmniejszenie 
skórnego przepływu krwi, zmniejszenie przewodnictwa tkanek powierzchniowych oraz wzrost 
napięcia mięśni i drżenie komórek mięśniowych powodujące wydzielanie ciepła. 

Konieczność utrzymania stałej temperatury ciała narzuca więc człowiekowi zarówno 
warunki przebywania, jak i ograniczenia czasu przebywania zarówno w mikroklimacie zim-
nym, jak i gorącym. Niniejsza praca jest poświęcona warunkom i ograniczeniom dotyczą-
cym przebywania człowieka w mikroklimacie zimnym.

Q M P V K C R= ⋅ −( ) ± ± ± ± ±1 η

A m h m h= ⋅ ⋅0 202 0 425 0 725, ,, , [kg] [m]
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Jak widać z przeprowadzonych wyżej rozważań, wymiana ciepła pomiędzy zarówno 
człowiekiem, jak i każdym organizmem żywym a otoczeniem podlega tym samym regułom, 
które występują w problemach technicznych, w tym w inżynierii procesowej. W pracy połą-
czono zagadnienia związane z ergonomią z problematyką wymiany ciepła. 

2. Określanie tempa metabolizmu

Metabolizm jest stałym i podstawowym źródłem ciepła dla organizmu. Istnieje tzw. 
metabolizm podstawowy, mierzony w środowisku termoneutralnym w stanie spoczynku, 
po śnie. Wynosi on standardowo 44 W/m2 dla mężczyzn i 41 W/m2 dla kobiet [3]. Podczas 
aktywności człowieka tempo metabolizmu wzrasta, gdyż praca mechaniczna może być 
wykonana tylko kosztem wytworzonej przez organizm energii cieplnej z uwzględnieniem 
współczynnika sprawności η. Sposób określania tempa metabolizmu, kluczowej wielkości 
w bilansie cieplnym organizmu człowieka, podaje norma [3]. Wyróżnia ona 4 poziomy 
określania, różniące się stopniem trudności i dokładnością. Im niższy poziom, tym prost-
sze metody, ale i mniejsza dokładność. Na poziomie pierwszym, tzw. sprawdzającym, nor-
ma [3] podaje dwie często stosowane metody: według rodzaju zawodu lub według rodzaju 
czynności. 

Tabela 1 podaje przykładowe wartości tempa metabolizmu według rodzaju zawodu. 

T a b e l a  1

Przykładowe wartości tempa metabolizmu

Zawód Tempo metabolizmu
[W/m2]

Sprzedawca 100–120
Nauczyciel 85–100
Laborant 85–100
Kierowca autobusu 75–125
Mechanik precyzyjny 70–110
Kowal 90–200
Murarz 110–160
Pracownik odlewni 140–240
Hutnik 170–220

Jeśli chodzi o rodzaj wykonywanych czynności, to norma [3] dzieli tempo metabo-
lizmu na małe (100 W/m2), umiarkowane (165 W/m2), duże (230 W/m2) i bardzo duże 
(290 W/m2), przypisując do każdego tempa określone czynności. Poziom drugi, tzw. ob-
serwacyjny, jest podobny do poziomu pierwszego, lecz dokładniejszy, gdyż w zależno-
ści od podawanej w nim metody bazuje na rodzaju oraz chronometrażu wykonywanych 
czynności. Poziom trzeci, tzw. analityczny, jest stosunkowo dokładny (±10%), ponieważ 
jego podstawą jest pomiar częstości skurczów serca w określonych warunkach. Poziom 
czwarty, tzw. ekspercki, jest teoretycznie najdokładniejszy (±5%), gdyż bazuje na po-
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miarze zużycia tlenu przez człowieka przy znanym przeliczniku ilości wytworzonego 
ciepła (1 dm3 zużytego tlenu odpowiada 20 448 J wytworzonego ciepła [3]). Jest jednak 
bardzo trudny w realizacji.

Posługując się normą [3], można więc określić tempo metabolizmu człowieka praktycznie 
z dokładnością rzędu 10%. 

3. Charakterystyka mikroklimatu zimnego

W mikroklimacie zimnym pracuje znaczna liczba pracowników. Są to pracownicy 
chłodni, zamrażalni, laboratoriów niskich temperatur oraz ci, którzy w zimie wykonu-
ją prace na zewnątrz pomieszczeń (pracownicy budownictwa, leśnictwa itp.). W mi-
kroklimacie zimnym tempo strat cieplnych organizmu człowieka może przewyższyć 
tempo metabolizmu kalorycznego. Średnie ciepło właściwe ciała człowieka wynosi  
3,49 kJ/(kg·K) [2]. Wynika stąd, że spadek temperatury ciała człowieka o standardowej 
masie 70 kg o 1 K wiąże się ze stratą 244 kJ ciepła. Spadek temperatury ciała człowieka 
o 0,5 K powoduje wyczuwalny, ale akceptowalny dyskomfort [2]. Spadek temperatury 
organizmu poniżej 35°C może uszkodzić mechanizm termoregulacyjny, a poniżej 28°C 
spowodować śmierć. W mikroklimacie zimnym temperatura organizmu nie powinna być 
niższa od 36°C.

Zgodnie z rozporządzeniem [4] podstawowym kryterium klasyfikacji środowiska ter-
micznego do obszaru mikroklimatu zimnego jest wartość wskaźnika PMV (przewidywana 
ocena średnia). Wskaźnik ten określa przewidywane odczucia cieplne osób w danym otocze-
niu. Wartość tego wskaźnika wynosząca –2 lub mniej jest charakterystyczna dla mikroklima-
tu zimnego. W celu zapobieżenia hipotermii, tj. ochłodzeniu całego ciała, stosuje się odzież 
ciepłochronną, która zabezpiecza organizm przed nadmiernymi stratami ciepła. Wartość do-
puszczalnych strat cieplnych organizmu człowieka przyjmuje się w wysokości 144 kJ/m2 [5]. 
Odpowiada to obniżeniu temperatury ciała o 1°C w przeliczeniu na średnią powierzchnię 
skóry równą 1,7 m2.

O stopniu przydatności odzieży do prac w konkretnych warunkach środowiska zimnego 
informuje wymieniony w rozporządzeniu [4] wskaźnik IREQ (skrót ten pochodzi od termi-
nu Insulation Required lub Required Clothing Insulation), tj. wskaźnik termoizolacyjności 
odzieży. Podawany jest w jednostkach oporu cieplnego odzieży – clo, przy przeliczniku: 
1 clo = 0,155 m2·K/W. Wskaźnik ten zależy zasadniczo od tempa metabolizmu człowieka 
i parametrów fizycznych otoczenia.

W dalszej części pracy wyznaczono:
• konieczny wskaźnik termoizolacyjności odzieży,
• dopuszczalny czas ekspozycji człowieka w mikroklimacie zimnym dla różnych wartości 

wskaźnika termoizolacyjności odzieży,
w funkcji

– tempa metabolizmu człowieka,
– temperatury operacyjnej (średniej ważonej, według wagi: współczynnika wnikania 

ciepła dla konwekcji i zastępczego współczynnika wnikania ciepła dla promieniowania, 
odpowiednio z temperatury powietrza i średniej temperatury promieniowania),

– prędkości przepływu powietrza.
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4. Wyznaczenie wskaźnika termoizolacyjności odzieży

W warunkach mikroklimatu zimnego odzież ma za zadanie zapewnić równowagę cieplną 
między człowiekiem a otoczeniem poprzez odpowiednie ograniczanie utraty ciepła przez 
konwekcję i promieniowanie w zależności od tempa metabolizmu człowieka i parametrów 
otoczenia. Ciepło tracone tymi drogami musi najpierw być przewodzone przez odzież, co 
można wyrazić równaniem Fouriera dla warstwy płaskiej:

  (3)

Wiedząc, że człon 
s
λ

 to opór cieplny odzieży, równanie (3) można przekształcić do po-
staci:

  (4)

Sposób obliczania wskaźnika IREQ określa norma [5]. Wprowadza ona dwa jego ro-
dzaje:
– IREQneutral – przy którym ciało utrzymuje równowagę termiczną przy długich ekspozy-

cjach i tym samym człowiek odczuwa komfort cieplny,
– IREQmin – przy którym równowaga termiczna jest utrzymywana przy dodatkowym skur-

czu naczyń krwionośnych skóry i kończyn i tym samym człowiek już odczuwa zimno.
Temperaturę skóry człowieka w pierwszym i w drugim przypadku można obliczyć odpo-

wiednio z wzorów [5]:

  (5)

  (6)

W niniejszej pracy obliczano zarówno wskaźnik IREQneutral zapewniający komfort ciepl-
ny, jak i IREQmin. Obliczeń dokonano za pomocą najnowszej wersji programu Java for  
ISO 11079 [6], do którego odsyła norma [5]. Obliczenia przeprowadzono dla następujących 
wartości parametrów:
– tempo metabolizmu od 70 do 260 W/m2;
– prędkość przepływu powietrza od 0,4 do 15 m/s;
– temperatura operacyjna od –50 do +10°C;
– wilgotność względna powietrza równa 85%;
– przenikalność powietrzna odzieży wynosząca 8 dm3/(m2·s);
– prędkość poruszania się człowieka równa 0 m/s;
– cykl pracy trwający 1 godzinę, przy stosunku czas pracy/czas odpoczynku równym  

45/15 min.

R C
s
t tsk cl+ = −( )λ

IREQ =
−
+

t t
R C
sk cl

t Msk = − ⋅35 7 0 0285, ,

t Msk = − ⋅33 34 0 0354, ,
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Zakresy zmienności przyjmowanych w obliczeniach parametrów są zgodne z normą [5].
W wyniku obliczeń wyznaczono zależność wskaźników IREQneutral i IREQmin od tempe-

ratury operacyjnej dla różnych poziomów tempa metabolizmu i stałej prędkości przepływu 
powietrza. 

Przykładowe wyniki obliczeń przedstawiono graficznie na rys. 1. Podaje on porównanie 
zależności wskaźników IREQneutral i IREQmin od temperatury operacyjnej dla czterech pozio-
mów tempa metabolizmu przy stałej wartości prędkości przepływu powietrza. 

Rys. 1. Porównanie wskaźników IREQneutral i IREQmin w funkcji temperatury operacyjnej dla czterech 
poziomów tempa metabolizmu przy stałej wartości prędkości przepływu powietrza równej 0,4 m/s

Fig. 1. Comparison of IREQneutral and IREQmin factors at four levels of metabolic rate and at a constant 
air velocity value of 0,4 m/s

5. Wyznaczenie dopuszczalnego czasu ekspozycji

Podczas pracy w środowisku zimnym pracownik powinien nosić odzież o odpowiednim 
wskaźniku termoizolacyjności IREQneutral obliczonym dla swego tempa metabolizmu i para-
metrów cieplnych otoczenia. Może wtedy zasadniczo pracować przez całą zmianę roboczą.  
W przypadku posiadania odzieży o wskaźniku mniejszym od wymaganego jego czas ekspo-
zycji musi ulec skróceniu, aby nie dopuścić do zbytniego wychłodzenia organizmu. Dopusz-
czalny czas ekspozycji oblicza się z zależności [5]:

  (7)D Q
Qlim
lim=

temperatura operacyjna [°C]

IR
EQ

 [c
lo

]
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a) b)

c)

Rys. 2. Zależność czasu ekspozycji w mikroklimacie zimnym od temperatury operacyjnej dla zmiennych 
wartości prędkości przepływu powietrza (1–15 m/s), stałej wartości tempa metabolizmu równej 

115 W/m2 i przy trzech wartościach wskaźnika IREQ: a) 2,5 clo, b) 3,0 clo, c) 3,5 clo

Fig. 2. Duration limited exposure in cold microclimate in function of operative temperature for various 
air velocity values (1–15 m/s) at a constant metabolic rate of 115W/m2 for three IREQ values: 

a) 2,5 clo, b) 3,0 clo, c) 3,5 clo

Obliczenia dopuszczalnego czasu ekspozycji zostały przeprowadzone również za pomo-
cą programu Java for ISO 11079 [6] dla zakresu parametrów przyjętych w poprzednim roz-
dziale. Dodatkowo przyjęto zakres zmian wskaźnika termoizolacyjności odzieży od 0,5 do 
3,5 clo co 0,5 clo.

W wyniku obliczeń wyznaczono zależność dopuszczalnego czasu ekspozycji w mikrokli-
macie zimnym w funkcji temperatury operacyjnej dla różnych wartości: 
– prędkości przepływu powietrza,
– tempa metabolizmu,
– wskaźnika IREQ (IREQneutral).
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Wyniki obliczeń przedstawiono graficznie. Zamieszczone tu przykładowe wykresy ilu-
strują zależność dopuszczalnego czasu ekspozycji w mikroklimacie zimnym od temperatury 
operacyjnej dla:
– zmiennych prędkości przepływu powietrza przy różnych wartościach wskaźnika IREQ 

i dla stałych wartości tempa metabolizmu (rys. 2 i 3 – rysunki te nie mają swego odpo-
wiednika w normie [5]),

– zmiennych wartości tempa metabolizmu przy różnych wartościach prędkości przepływu 
powietrza i stałej wartości wskaźnika IREQ (rys. 4),

– zmiennych wartości wskaźnika IREQ przy różnych wartościach prędkości przepływu po-
wietrza i stałej wartości tempa metabolizmu (rys. 5).

a) b)

c)

Rys. 3. Zależność czasu ekspozycji w mikroklimacie zimnym od temperatury operacyjnej dla zmiennych 
wartości prędkości przepływu powietrza (1–15 m/s), stałej wartości tempa metabolizmu równej 

175 W/m2 i przy trzech wartościach wskaźnika IREQ: a) 2,5 clo, b) 3,0 clo, c) 3,5 clo

Fig. 3. Duration limited exposure in cold microclimate in function of operative temperature for various 
air velocity values (1–15 m/s) at a constant metabolic rate of 175W/m2 for three IREQ values: 

a) 2,5 clo, b) 3,0 clo, c) 3,5 clo



12

a) b)

Rys. 4. Zależność dopuszczalnego czasu ekspozycji w mikroklimacie zimnym od temperatury 
operacyjnej dla zmiennych wartości tempa metabolizmu (90–230 W/m2), stałej wartości 
wskaźnika IREQ równej 175 W/m2 i przy dwóch różnych wartościach prędkości przepływu 

powietrza: a) 3,0 m/s, b) 10,0 m/s

Fig. 4. Duration limited exposure in cold microclimate in function of operative temperature for various 
metabolic rates values (90–230 W/m2) at a constant IREQ value of 175W/m2 for two air velocity 

values: a) 3,0 m/s, b) 10,0 m/s 

a) b)

Rys. 5. Zależność czasu ekspozycji w mikroklimacie zimnym od temperatury operacyjnej dla zmien-
nych wartości wskaźnika IREQ (2,5–3,5 clo), stałej wartości tempa metabolizmu 145 W/m2 

i przy dwóch różnych wartościach prędkości przepływu powietrza: a) 1 m/s, b) 3,0 m/s

Fig. 5. Duration limited exposure in cold microclimate in function of operative temperature for various 
IREQ values (2,5–3,5 clo) at a constant metabolic rate of 145W/m2 for two air velocity values: 

a) 1 m/s, b) 3,0 m/s

W celu przeprowadzenia porównań przy konstrukcji wykresów zachowano układ osi taki 
sam jak dla wykresów zamieszczonych w normie [5].

Na rysunku 3 zamieszczono dla porównania podobny zestaw wykresów dla wartości tem-
pa metabolizmu równej 175 W/m2.
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Obliczone w niniejszej pracy wartości dopuszczalnego czasu ekspozycji różnią się od po-
dawanych w normie [6]. Różnice te przekładają się na wartość wskaźnika termoizolacyjności 
odzieży średnio 0,5 clo. 

6. Analiza wyników i wnioski

Program [6] pozwala na dobór odzieży o odpowiednim wskaźniku IREQ do pracy w mi-
kroklimacie zimnym. Gdy zastosowana odzież ma niedostateczny wskaźnik termoizolacyj-
ności, konieczne jest wyznaczenie dopuszczalnego czasu ekspozycji. Przedstawione wyniki 
obliczeń pozwalają na sformułowanie następujących wniosków. 
1. Wartości wskaźnika IREQ, zarówno IREQneutral, jak i IREQmin, maleją proporcjonalnie do 

wzrostu temperatury operacyjnej oraz tempa metabolizmu (rys. 1). Jednocześnie widać, że 
bezwzględne wartości współczynników kierunkowych zamieszczonych na rys. 1 prostych 
maleją wraz ze wzrostem tempa metabolizmu. Wynika stąd, że im wyższe tempo metaboli-
zmu, tym słabszy jest wpływ temperatury operacyjnej na wymienione wskaźniki;

2. Wartości wskaźnika IREQmin obliczone za pomocą najnowszej wersji programu [6] są 
wyższe o ok. 7% od wartości podanych w normie [5], podczas gdy wskaźniki IREQneutral 
są bardzo zbliżone (różnica mniejsza niż 1%);

3. Maksymalny czas ekspozycji w mikroklimacie zimnym zmniejsza się wraz ze wzrostem 
prędkości przepływu powietrza przy stałych wartościach tempa metabolizmu i wskaź-
nika IREQ (rys. 2, 3). Im wyższa wartość tempa metabolizmu, tym ten czas dłuższy 
dla stałych wartości wskaźnika IREQ i stałych wartości prędkości przepływu powietrza 
(rys. 2–4);

4. Maksymalny czas ekspozycji wydłuża się również wraz ze wzrostem wartości wskaźnika 
IREQ przy innych ustalonych parametrach. 
Program [6], przy odpowiednim doborze parametrów, może być wykorzystywany do 

zagadnień obliczeniowych z zakresu wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem 
w warunkach polarnych. Tego typu tematyka leży w sferze zainteresowań klimatologów [7]. 
Można go również adaptować do zastosowań typowo technicznych, np. dla izolowanych 
reaktorów, w których zachodzi egzotermiczna przemiana chemiczna.
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AGGREGATION-INDUCED EMISSION ENHANCEMENT 
OF OPTICALLY ACTIVE COPOLYMERS

S t r e s z c z e n i e

Przeprowadzono pomiary absorpcji oraz fotoluminescencji dla roztworów kopolimerów 
w układzie DMF-H2O. Określono zdolność do wykazywania efektu wzmocnienia emisji indu-
kowanej agregacją dla roztworów kopolimeru CEM-5MK. Badania potwierdziły przydatność 
kopolimerów CEM/MK jako materiałów dla optoelektroniki.

Słowa kluczowe: absorpcja, emisja, agregacja

A b s t r a c t

The absorption and photoluminescence spectra of the polymer in DMF-H2O systems were 
analyzed. Finally, it was determined to enhance the ability of AIEE effect for CEM-5MK 
solutions. In results, study confirmed the usefulness of the copolymers CEM / MK as materials 
for optoelectronic applications.

Keywords: absorption, emission, aggregation
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1. Wstęp

Organiczne i polimerowe luminofory zawierające w strukturze pierścienie karbazolu sta-
nowią ważną klasę materiałów dla optoelektroniki z uwagi na bardzo dobrą zdolność do 
transportu ładunków, dużą wydajność kwantową fluorescencji i możliwość łatwego stero-
wania kolorem materiału [1]. Wobec czego istnieje możliwość zastosowania takich układów 
do konstrukcji: diod OLED, laserów polimerowych, fluorescencyjnych sensorów, biosond 
[2–5]. Z prac Forstera i Kaspera wiadomo, że roztwory organicznych luminoforów wyka-
zują fluorescencję, której intensywność znacznie maleje podczas zwiększania stężenia lu-
minescencyjnie aktywnych molekuł. Zjawisko to tzw. wygaszanie koncentracyjne QC (ang.  
quenching concentration) [6]. Z aplikacyjnego punktu widzenia luminofory muszą być użyte 
w formie ciała stałego jako np. cienka warstwa filmu. Wewnątrz warstw, luminofory wyka-
zują tendencję do tworzenia się agregatów, które powodują efekt wygaszania fluorescencji 
tzw. ACQ (ang. aggregation-caused quenching) i limitują możliwość ich zastosowania jako 
warstw emitujących. 

Istnieją jednak materiały, dla których agregacja wywołuje odwrotny efekt, czyli skutkuje 
zwiększeniem intensywności emisji. W 2001 Tang i inni odkryli, że agregacja może nie mieć 
destruktywnego wpływu na fluorescencje organicznych molekuł i jest warunkiem koniecz-
nym, by dla związków o określonej budowie, które nie wykazują fluorescencji (pochodne 
silaolowe) można było spowodować zdolność do emisji światła. Zjawisko powszechnie jest 
opisywane w literaturze naukowej jako emisja indukowana agregacją AIE (ang. agregation 
induced emission) [7]. Obecnie to nowe zagadnienie jest prężnie rozwijane pod względem 
zarówno syntezy nowych organicznych układów, jak i możliwości aplikacji w sektorze me-
dycznym. Przybliżenie zrozumienia zachodzenia zjawiska AIE stanowi fakt, że każdy ruch 
na poziomie molekularnym związany jest z określoną ilością energii.

Na rys. 1 pięć fenylowych pierścieni w cząsteczce krzemoorganicznego związku 
może obracać się wokół pojedynczego wiązania łączącego oba pierścienie. W roztworach  

Rys. 1. Przykład związku 1-metylo-1,2,3,4,5-pentakis-fenylo-silaolu wykazującego efekt AIE

Fig. 1. Example of compound 1-methyl-1,2,3,4,5-pentakis-phenyl-silole showing the effect of AIE
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wewnątrzcząsteczkowe rotacje są aktywne i mogą służyć jako droga dezaktywacji bez pro-
mienistej wzbudzonych stanów. Gdy cząsteczki agregują ze sobą, dochodzi do blokowania 
rotacji i zwiększenia udziału dróg promienistej dezaktywacji dla stanów wzbudzonych i lo-
gicznie cząsteczki stają się fluorescencyjnie aktywne [8]. 

Dalsze badania doprowadziły do odkrycia zjawiska wzmocnienia emisji indukowanej 
agregacją AIEE (ang. aggregation-induced emission enhancement), które jest analogiczne 
do AIE, tylko zachodzi dla układów, które wykazują luminescencję [9]. Projektowanie lumi-
noforów AIEE jest związane z możliwością rotacji wokół odpowiednich wiązań C–C, C–N, 
N–N pomiędzy aromatycznymi pierścieniami. Efekt AIEE został jak dotychczas dokładnie 
opisany m.in. dla następujących związków: czerwień nilowa, karbocyjanina, polimery sko-
niugowane. Warto dodać, że ważnym czynnikiem mającym wpływ na efekt AIEE dla da-
nej klasy związków chemicznych jest również kształt cząsteczek np. pręciki, śmigło [10]. 
W polimerach dendrymerycznych szczepionych, aby zmniejszyć efekt wygaszania przez 
tworzenie się agregatów w fazie skondensowanej, celowo dokonuje się połączenia głównych 
łańcuchów z pierścieniami aromatycznymi, by utrudnić formowanie się agregatów [11]. Czą-
steczki luminoforów również poddaje się enkapsulacji wybranym surfaktantem, a następnie 
domieszkuje nieskoniugowane transparentne matryce polimerowe zbudowane z metakrylo-
wych pochodnych. Nowoczesne materiały AIEE to również hybrydy, czyli blendy różnych: 
nieorganicznych, organicznych i polimerowych materiałów [12]. Molekuły aktywne AIEE 
posiadają szerokie spektrum możliwości aplikacyjnych z uwagi na fakt, że wykazują zmianę 
właściwości luminescencyjnych wobec zmieniających się parametrów takich jak: tempera-
tura, ciśnienie, lepkość, wielkość agregatów, morfologia kształtu [10]. Materiały emitujące 
światło koloru niebieskiego są uważane za jedne z najważniejszych, jeśli rozważać zastoso-
wanie w sektorze OLED. Jednak emisja dla tych luminoforów światła o tym kolorze to poło-
wa sukcesu, ponieważ wytworzenie diody o odpowiedniej jasności i stabilności działania jest 
bardzo trudne. Dokonany przegląd literatury naukowej z przestrzeni ostatnich 15 lat pokazał, 
że opisane powyżej zjawiska są poznane dla stosunkowo niewielkiej liczby luminoforów, 
a w szczególności dla układów polimerowych. Dlatego w tej pracy przedstawimy doświad-
czenie i wyniki na podstawie, których można określić czy nieskoniugowane kopolimery 
zawierające pochodne karbazolu i kumaryny zdolne są do wykazania efektu zwiększenia 
intensywności emisji wskutek indukowanej agregacji.

2. Eksperyment

2.1. Materiały i aparatura

Wybrano kopolimer, który w swojej strukturze zawierał jednostki pochodne metakry-
lowe 2-(9-karbazolilo)ety1u (CEM) oraz estru metakrylowego 2-(metakryloiloksy)ety-
lowego kwasu 7-ditetyloaminokumaryno-3-karboksylowego (MK). Syntezy kopolimeru  
CEM-5%mol MK dokonano według procedury opisanej w literaturze [13]. Użyto odwodnio-
nego DMF-u (FLUKA) oraz ultra czystej wody.

Dla kopolimeru CEM-5MK wykonano widmo IR w postaci pastylki KBr, które zareje-
strowano za pomocą spektrofotometru Bio-Rad FTS 165C. Pomiary spektrofotometryczne 
UV-VIS przeprowadzono za pomocą spektrofotometru PG Instruments Ltd. T80+. Widma 
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fotoluminescencji wykonano z użyciem spektrofotometru światłowodowego Ocean Optics 
USB2000. Jako źródła promieniowania wzbudzającego użyto lampę ENF-260C/FE Spec-
troline. Próbki wzbudzano promieniowaniem UV o długości 365nm. Ciężary i rozkłady cię-
żarów cząsteczkowych polimerów określono na aparacie firmy Knauer, przy użyciu układu 
kolumny PL-gel (250 × 8 mm), wielkość ziarna 10 μm, detektora refraktometrycznego. Kali-
brację kolumn dokonano w oparciu o wzorce polistyrenowe firmy Watters. Obróbkę danych 
opracowano na podstawie określonego wielomianowego równania wzorcowego za pomocą 
programu Chroma.

2.2. Przygotowanie próbek

Kopolimer CEM-5MK charakteryzował się następującymi wartościami liczbowo i wa-
gowo średniego ciężaru cząsteczkowego: Mn = 8284 g/mol, Mw = 19540 g/mol, Pd = 2,36. 

T a b e l a  1

Charakterystyka przygotowanych roztworów kopolimeru CEM-5MK 
w przeprowadzonym doświadczeniu

% (v/v) H2O
CCEM-5MK 
[mol/l] Vo [ml] VDMF [ml] VH2O [ml]

0

2,05 × 10–5 1

9 0
10 8 1
20 7 2
30 6 3
40 5 4
50 4 5
60 3 6
70 2 7
80 1 8
90 0 9

Rys. 2. Struktury użytych monomerów do syntezy kopolimeru CEM-5MK

Fig. 2. Structures of monomers used to synthesize of CEM-5MK
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W celu przeprowadzenia pomiarów spektrofotometrycznych przygotowano 25 ml roztworu 
kopolimeru CEM-5MK w bezwodnym DMF o stężeniu CCEM-5MK podanym w tab. 1. Następnie 
sporządzono 10 roztworów o wzrastającej stężeniu wody w układzie i jednocześnie stałym 
stężeniu kopolimeru. Roztwory pozostawiono w temperaturze pokojowej przez 24 h. Proce-
dura przygotowania roztworów do analizy została zilustrowana w tab. 1.

3. Wyniki i dyskusja

Dla roztworów zawierających aglomeraty kopolimerów wykonano widma UV-VIS, które 
są przedstawione na rys. 3. W celu poprawienia czytelności otrzymanych danych przedsta-
wiono tylko pięć analiz natomiast pozostałe są uwzględnione na rys. 4 i 5. Na widmach 
można dostrzec charakterystyczne pasmo absorpcji pochodzące od pierścienia karbazolu, 
który posiada dwa maksima absorpcji pojawiające się przy długości fali 329 nm oraz 342 nm. 
Wyraźnie obecne szerokie pasmo absorpcji z maksimum przy 422 nm jest charakterystyczne 
dla chromoforu kumarynowego. 

Rys. 3. Wybrane widma absorpcji roztworów CEM-5MK

Fig. 3. Selected absorption spectra of CEM-5MK solutions
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Rys. 4. Prezentacja zmian: intensywności oraz maksimów absorpcji dla analizowanych roztworów

Fig. 4. Presentation the intensity and absorption maxima changes for the analyzed solutions

Eksperyment pokazuje, że mimo zachowania niezmiennego stężenia kopolimeru absorp-
cja tego układu wraz ze wzrostem zawartości wody zwiększa się. 

Aby lepiej pokazać zmianę intensywności pasma absorpcji, sporządzono wykres zależ-
ności zmian odpowiednich stosunków maksimum wartości intensywności pasm absorpcji 
roztworów kopolimeru z dodatkiem wody (I) do intensywności pasma absorpcji λ342, λ422) dla 
wyjściowego roztworu kopolimeru w DMF (I0). Podczas tworzenia wykresu wykorzystano 
dwie analityczne długości fali odpowiednio 342 nm dla chromoforu karbazolowego (CEM) 
oraz 422 nm dla pierścienia kumaryny (MK).

Na rysunku 4 przedstawiono, jak zmienia się intensywność absorpcji przy długościach fal 
342 nm oraz 422 nm dla analizowanych roztworów kopolimeru CEM-5MK. Zmiana inten-
sywności pasm max. absorpcji pochodzącego od chromoforu kumarynowego nie jest liniowa 
podczas zwiększania stężenia wody w próbce. Należy zauważyć, że dla roztworu CEM-5MK 
zawierającego 20% wody w roztworze absorpcja od pierścieni kumaryny jest największa 
i układ wykazuje efekt hiperchromowy. Natomiast w przedziale od 50% do 70% zawartości 
wody układ posiadał zwiększoną absorpcję pochodzącą od pierścieni kumaryny. Tendencja 
do zmniejszenia się intensywności absorpcji przy długości fali 342 nm jest silnie widoczna 
w przypadku chromoforu karbazolowego (CEM) gdzie praktycznie po przekroczeniu 10% 
udziału objętościowego wody maleje. Uwidoczniony został w miarę zwiększania zawartości 
wody znaczny efekt hipochromowy. Porównując zmiany intensywności absorpcji pochodzą-
cej od jednostek kumaryny i karbazolu w kopolimerze, można powiedzieć, że mają zbliżony 
przebieg. Maksima absorpcji dla CEM-u i MK ulegają nieznacznym przesunięciom bato-
chromowym. Średnie przesunięcie dla tych dwóch chromoforów wynosiło 2 nm.

Zmierzono fotoluminescencję dla przygotowanych roztworów kopolimerów CEM-5MK. 
Analogicznie jak w poprzednim przypadku otrzymano widma, które posiadają dwa maksima 
emisji pochodzące od dwóch chromoforów wchodzących w skład kopolimeru. Kolejne mak-
sima emisji przy 363 nm, 477 nm pochodzą od pierścieni karbazolu i kumaryny. Czytelne 
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Rys. 5. Zestawienie wybranych widm emisji roztworów CEM-5MK

Fig. 5. Comparison of emission spectra for selected CEM-5MK solutions

i łatwe do interpretacji dane dotyczące zmian zachodzących podczas pomiarów intensywno-
ści emitowanego światła zostały zawarte na rys. 5.

Zestawienie prezentowane na rys. 5 pokazuje, że intensywność luminescencji dla roz-
tworów CEM-5MK o wzrastającym stężeniu wody jest 1,5–4,5 razy większa w porównaniu 
dla roztworu nie zawierającego wody. Dodatkowo zwiększenie intensywności emitowanego 
światła jest największe dla roztworu CEM-5MK, który zawiera 20% wody. Ogólnie moż-
na powiedzieć, że znaczące zwiększenie intensywności emisji zostało zarejestrowane dla 
próbek, w których zawartość wody mieściła się w przedziale (20%–90%). Trend przebiegu 
krzywej intensywności fotoluminescencji pochodzącej od obu chromoforów ma zbliżony 
charakter. Dla roztworów zawierających 20% i 70% wody zarejestrowano największe war-
tości fotoluminescencji pochodzącej od pierścieni karbazolu. Drugi chromofor (pierśc. kar-
bazolu) wykazywał największą intensywność emisji w roztworach z przedziału 20–40% za-
wartości wody. Na podstawie zebranych widm emisji, sporządzono wykres zmiany długości 
maksimum emisji dla chromoforów wchodzących w skład kopolimeru CEM-5MK. Na rys. 6 
maksimum emisji przy 363 nm pochodzące od merów CEM ulega przesunięciu batochromo-
wemu w wyniku dodatku wody o ok. 6,5 nm. Drugie maksimum emisji przy 477 nm uległo 
nieznacznemu przesunięciu o ok. 2 nm w kierunku fal dłuższych. 
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Rys. 6. Prezentacja zmian: intensywności oraz maksimów emisji dla analizowanych roztworów

Fig. 6. Presentation the intensity and emission maxima changes for the analyzed solutions

Zaobserwowane zachowanie widm emisji dla rozpatrywanych roztworów świadczy 
o formowaniu się agregatów, ponieważ zwiększające się stężenie wody zmniejsza rozpusz-
czalność kopolimeru w układzie DMF-woda. W literaturze rozpatruje się małocząsteczkowe 
barwniki fluorescencyjne, które zwiększenie intensywności emisji światła wykazują prze-
ważnie w całym zakresie rosnącego stężenia drugiego rozpuszczalnika. W prezentowanym 
doświadczeniu dodatkowym rozpuszczalnikiem była ultraczysta woda, która mogła wpłynąć 
na zwiększenie intensywności procesów bezpromienistej dezaktywacji wzbudzonych cząste-
czek kopolimeru. Zwiększenie stężenia wody (powyżej 20%) nie powoduje, iż fotolumine-
scencja roztworów dalej się zwiększa, jak wynikałoby to z literatury dotyczącej związków 
o znacznie mniejszych ciężarach cząsteczkowych oraz polimerów skoniugowanych. Mimo 
tego faktu emitowane promieniowanie posiadało większe intensywności w odniesieniu do 
roztworu w czystym DMF, co może świadczyć o formowaniu się coraz większych agregatów 
kopolimeru i znacząco zwiększyć obserwowany na rys. 5 i 6 efekt wygaszania [7]. Dalsza 
dyskusja będzie możliwa po przeprowadzeniu eksperymentu dla kopolimeru o mniejszym 
ciężarze cząsteczkowym. 

4. Wnioski

Przeprowadzony eksperyment potwierdził zdolność kopolimeru CEM-5MK do zwięk-
szenia intensywności emisji wywołanej tworzeniem się agregatów w roztworach woda – 
DMF przy stałym stężeniu aktywnego luminoforu 2,05 × 10–5 mol/l. Największe wartość 
absorpcji i jednocześnie intensywności emisji zarejestrowano dla roztworu, który zawierał 
20% objętościowych wody. 
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MODERN SOLUTIONS WITHIN THE SCOPE 
OF THE PREPARATION AND QUALITY CONTROL 

OF EMULSIONS SYSTEMS

S t r e s z c z e n i e

W celu określenia stabilności i jakości układów emulsyjnych stosuje się badania reologiczne. 
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych emulsji kosmetycznych. 
Emulsje te wytworzono z pomocą nowoczesnego miksera recepturowego Unguator 2100. 
Do otrzymania emulsji kosmetycznych w procesie „na zimno” wykorzystano złożone układy 
wosków.

Słowa kluczowe: reologia, emulsja, stabilność

A b s t r a c t

Rheological studies are applied to determine the stability and the quality of emulsion systems. 
In this paper work research of rheological properties are shown. Emulsions were prepared by 
using a modern mixer Unguator 2100. In preparation of cosmetic emulsions in cold process, 
complex waxes systems were used.

Keywords: emulsion, stability
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1. Wstęp

Większość wyrobów kosmetycznych to układy dyspersyjne. Zazwyczaj występują one 
w formie emulsji stanowiącej mieszaninę dwóch wzajemnie nierozpuszczalnych cieczy. 
Stabilność tych układów uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Emulsje kosmetyczne 
wykazują między innymi działanie: oczyszczające, ochronne, nawilżające, a dodatkowo 
mają zapewniać odpowiedni wygląd skóry, powinny również charakteryzować się dobrą 
aplikacją na skórze. W ciągu ostatnich lat układy emulsyjne poddawane są wielu bada-
niom laboratoryjnym. Zazwyczaj badania te trwają zbyt długo. Reologia stwarza możli-
wość szybkiego badania i przewidywania właściwości emulsji. Postęp nauki, zwłaszcza 
nowych technologii umożliwia powstawanie coraz trwalszych, bogatych w składniki od-
żywcze emulsji kosmetycznych. Producenci kosmetyków dążą do uzyskania produktów, 
które sprostają stale wzrastającym potrzebom konsumentów. Powstają produkty innowa-
cyjne, dzięki którym obniżane są koszty produkcji oraz skróceniu ulega czas ich wytwa-
rzania. Rozwojowi podlega także aparatura, stosowana do otrzymywania emulsji, zarówno 
w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej. Znane są procesy emulgowania za pomocą 
energii ultradźwięków, inwersji faz, mieszania mechanicznego, emulgowania wysokoci-
śnieniowego.

Podstawowym celem artykułu była analiza literaturowa nowoczesnych metod otrzymy-
wania emulsji kosmetycznych w skali przemysłowej oraz laboratoryjnej. Dokonano prze-
glądu aparatury, stosowanej do produkcji emulsji kosmetycznych. W niniejszym artykule 
zawarto krótki opis i zestawienie informacji, dotyczących metod otrzymywania układów 
emulsyjnych. Zebrano wiadomości, które mogą okazać się przydatne firmom kosmetycz-
nym, wdrażającym nowe technologie. Zakres pracy obejmował wytwarzanie emulsji ko-
smetycznych za pomocą nowoczesnego miksera recepturowego (Unguator® 2100 firmy 
GAKO), dobór odpowiedniego programu mieszania w zależności od rodzaju sporządzanej 
emulsji. Przeprowadzono badania charakterystyk reologicznych sporządzanych emulsji. 
Wykazano wpływ różnych czynników oraz procedur pomiarowych na właściwości reolo-
giczne preparatów oraz sprawdzano ich trwałość. Pokazano wpływ metody sporządzania 
emulsji na ich podstawowe właściwości reologiczne. Podjęto badania laboratoryjne w celu 
uznania właściwości reologicznych jako głównego kryterium oceny jakości emulsji ko-
smetycznych.

2. Analiza literaturowa

2.1. Standardowe metody otrzymywania emulsji

Emulsje najczęściej wytwarza się poprzez intensywne mieszanie dwóch cieczy z użyciem 
emulgatora. Emulsje można otrzymać metodą dyspersyjną, która polega na energicznym 
mieszaniu dwóch wzajemnie nierozpuszczalnych cieczy, co prowadzi do powstania ukła-
du, w którym kropla jednej fazy jest rozproszona w drugiej. W trakcie mieszania dochodzi 
do rozpadu kropel na mniejsze. Emulsję można sporządzać za pomocą moździerza i pistla, 
w zlewce używając mieszadła elektrycznego oraz przez wytrząsanie. Wielkość kropel fazy 
wewnętrznej emulsji osiąga rozmiary 1–50 μm [1].
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Możliwe są różne sposoby dodawania składników emulsji:
– dodawanie fazy wewnętrznej do fazy zewnętrznej;
– dodawanie fazy zewnętrznej do fazy wewnętrznej;
– dodawanie obu faz na przemian [2].

Stosuje się następujące sposoby łączenia składników emulsji:
– metoda zimno na zimno – emulgowanie fazy olejowej i wodnej w temperaturze poko-

jowej;
– metoda gorąco na gorąco – emulgowanie fazy olejowej i wodnej przy początkowym do-

starczeniu energii cieplnej;
– metoda gorąco na zimno – emulgowanie fazy wodnej o temperaturze 16°C wraz z pod-

grzaną do 80°C fazą olejową;
– metoda gorąco na gorąco na zimno – fazę olejową, podgrzaną do 70°C, łączy się z 2/3 

fazy wodnej o temperaturze, wynoszącej 20°C, resztę wody dodaje się do powstałego 
układu [3].

2.2. Emulsje kosmetyczne

Emulsje kosmetyczne są to układy, do których należą między innymi balsamy, mleczka, 
kremy. Oprócz fazy wodnej i olejowej mogą w nich występować:
– emulgatory,
– zagęstniki,
– środki zapachowe,
– wyciągi ziołowe,
– barwniki,
– emolienty, czyli składniki fazy olejowej, odpowiedzialne za wygładzanie i zmiękczenie 

naskórka, tworzenie filmu okluzyjnego, rozprowadzanie emulsji [4].
Większość kremów, stosowanych w codziennej pielęgnacji to układy emulsyjne. Układy 

te mają konsystencję od półpłynnej do półstałej. W emulsjach W/O, do uzyskania odpo-
wiedniej konsystencji stosuje się: wosk pszczeli, wazelinę, siarczan magnezu, parafinę itd.,  
a w emulsjach O/W między innymi stearynę, żywice naturalne, polimery syntetyczne.

Emulsje O/W szybko wnikają w skórę, są mniej tłuste, tworzą na skórze film ochronny. 
Stosowane są one w preparatyce kremów nawilżających. Przechowuje się je w temperaturze 
25–30°C. Przykładem emulsji O/W są:
a) balsamy pielęgnacyjne, ochronne,
b) kremy nawilżające, ochronne, odżywczo-regenerujące,
c) mleczka zmywające i pielęgnacyjne.

Emulsje W/O są stabilne w temperaturze 30–35°C, dobrze wnikają w skórę, ale pozosta-
wiają na niej tłustszą warstwę. Stosuje się je w preparatach, przeznaczonych do pielęgnacji 
skóry suchej oraz skóry niemowlęcej i starczej. Można wyróżnić:
a) kremy ochronne,
b) kremy na noc,
c) kremy półtłuste [3, 4, 5].

Jednym ze składników emulsji kosmetycznych mogą być konserwanty, czyli substanc-
je hamujące rozwój grzybów i bakterii. Dodawane są one w celu przedłużenia trwałości 
produktu. Na podstawie kryterium rozpuszczalności dobierane są konserwanty. Muszą one 
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być rozpuszczalne w wodzie, aby chronić fazę wodną, ale muszą także rozpuszczać się 
w tłuszczach, aby zwalczać mikroorganizmy. Dlatego stosuje się mieszaninę konserwantów 
hydrofilowych i lipofilowych.

Emulsje wielokrotne stosuje się jako podłoże kremu, gdy substancje czynne są wrażliwe 
na działanie czynników zewnętrznych. Emulsje złożone stwarzają możliwość wprowadza-
nia substancji, które przedłużają działanie nawilżające kosmetyku. Emulsje podwójne typu 
W/O/W, mimo dużej zawartości fazy olejowej, pozostawiają na skórze wrażenie lekkości 
i świeżości. Dzięki tym układom możliwe stało się połączenie witaminy C i witaminy A 
w jednym preparacie [5–8].

2.3. Reologia emulsji kosmetycznych

Konsystencja emulsji jest to jeden z parametrów, mający wpływ na właściwości apli-
kacyjne kosmetyków. Zachowanie emulsji kosmetycznych pod wpływem sił ścinania jest 
często parametrem pomijanym. Jednakże wiedza ta jest ważna, gdyż w trakcie produkcji ko-
smetyków poddawane są one wysokim siłom ścinania. W rezultacie mogą one doprowadzić 
do zmian właściwości produktu, które nie będą zgodne z oczekiwaniami. Z tych powodów 
prowadzi się pomiary reologiczne układów emulsyjnych. Mogą one znacznie skrócić czas 
badań, dotyczących stabilności, trwałości i jakości preparatów [4, 9].

2.4. Nowoczesne metody otrzymywania emulsji kosmetycznych

Przemysł kosmetyczny jest to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów przemy-
słu. Rosnące potrzeby konsumentów wymagają produktów jednorodnych o wysokiej jakości 
i dużej trwałości. Producenci kosmetyków stają się prekursorami w odkrywaniu nowych pro-
duktów, wprowadzaniu technologii innowacyjnych. Od produktów kosmetycznych oczekuje 
się dużej wytrzymałości na trudne warunki, występujące podczas transportu, składowania 
w magazynach i sklepach, odporności na wysokie i niskie temperatury, mieszanie, potrzą-
sanie. Do porównania metod emulgowania stosowanych współcześnie w przemyśle, może 
posłużyć poniższa tabela [10, 11].

T a b e l a  1

Charakterystyka urządzeń, służących do procesu emulgowania

Typ Rodzaj procesu Wydajność 
energetyczna

Minimalna wielkość 
kropli

Mieszadło wysokoobrotowe okresowy niska 2 [μm]

Młyn koloidalny ciągły średnia 1 [μm]

Homogenizator wysokociśnieniowy ciągły wysoka 0,1 [μm]

Homogenizator ultradźwiękowy 
strumieniowy ciągły wysoka 1 [μm]

Sonda ultradźwiękowa okresowy niska 0,1 [μm]
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2.4.1. Emulgowanie ultradźwiękami

Zakres fal między 16 kHz a 109 Hz nazywa się ultradźwiękami. Są to fale sprężyste o czę-
stotliwościach większych od słyszalnych. Jako czynne zastosowanie tych fal wymienia się 
koagulację i dyspergowanie ultradźwiękowe, kawitację, wywoływanie reakcji chemicznych, 
ekstrakcję i inne. Za pomocą ultradźwięków o dużym natężeniu można dokonywać proce-
su koagulacji lub dyspergowania. Aby doszło do koagulacji, stosowane są pola akustyczne, 
dostosowane do rozmiarów cząstek o częstotliwościach do 20 kHz. Największe znaczenie 
mają tutaj siły ponderometryczne, dzięki którym cząstki łączą się w aglomeraty. Siły pon-
derometryczne to siły hydriodynamniczne, które pochodzą od przepływu ośrodka, ciśnienia 
promieniowania oraz ciśnienia akustycznego promieniowania. Zastosowanie większych czę-
stotliwości tych sił prowadzi go rozdrabniania dużych cząstek na mniejsze. Do koagulacji ul-
tradźwiękowej dochodzi dzięki powstawaniu w polu akustycznym sił, które zbliżają cząstki 
do siebie.  Cząstki te łączą się ze sobą i po uzyskaniu większych rozmiarów, pod wpływem 
sił ciężkości zaczynają opadać. Dyspergowanie ultradźwiękowe narzuca konieczność uży-
cia natężeń powyżej progu kawitacji. Podczas kawitacyjnej erozji pęcherze zapadają się na 
powierzchniach granicznych cząstek stałych, zawieszonych lub kropel cieczy. Proces ten 
zależy też od ciśnienia zewnętrznego, statycznego i wraz z nim wzrasta. Jako urządzenia 
emulgujące stosuje się emulgatory ultradźwiękowe, dezintegratory oraz dyspergatory [12].

Dzięki ultradźwiękom otrzymuje się bardzo dobrze rozdrobnione emulsje, rozmiary 
cząstek fazy rozproszonej osiągają rzędy mikrometrów, czy ułamki mikrometrów. Wraz ze 
wzrostem czasu trwania procesu oraz wzrostem użytej mocy ultradźwięków, objętość fazy 
rozproszonej wzrasta, a krople tej fazy ulegają zmniejszeniu [13].

Badania wykazują, że emulsje typu W/O, powstałe przy użyciu energii ultradźwięków, 
w porównaniu z emulsjami, wytworzonymi za pomocą mieszania mechanicznego w tych 
samych warunkach, posiadają krople o rozmiarach mniejszych, dzięki czemu są bardziej 
stabilne. Obniżona zostaje także wymagana ilość surfaktantów [14].

Emulgowanie za pomocą ultradźwięków staje się coraz bardziej popularne ze względu 
na znacznie krótszy czas procesu niż przy użyciu metod tradycyjnych. Jednak do tej pory 
metoda ta stosowana jest najczęściej w skali laboratoryjnej, gdyż przeniesienie tego procesu 
do skali przemysłowej jest kosztowne i wymaga  rozwiązań nowoczesnych [15]. 

2.4.1.1. Homogenizatory ultradźwiękowe

Homogenizatory ultradźwiękowe firmy Bandelin Sonopuls HD 3100 i HD 3200 są to 
homogenizatory nowej generacji, o częstotliwości 20 kHz. Posiadają one panel cyfrowy, 
czujnik temperatury oraz końcówki, wykonane z tytanu o  różnej średnicy [16].

Parametry tych urządzeń przedstawiono w tabeli 2.

2.4.2. Mieszanie mechaniczne

Mieszalniki składają się z mieszadła, dyspergatora, homogenizatora, który stanowi szyb-
koobrotowe mieszadło turbinowe lub młyn koloidalny, oraz płaszcza wodnego. Minimalna 
pojemność robocza to około 30% roboczej pojemności mieszalnika. Przy mniejszych jej 
wartościach może zachodzić zjawisko kawitacji hydraulicznej. Stosuje się mieszadła kotwi-
cowe, wyposażone w zgarniacze ze statycznymi łamaczami fal oraz blachy kierunkowe lub 
mieszadła dwuramienne. Przy projektowaniu mieszalników należy zwrócić szczególną uwa-
gę na występowanie stref martwych, zwłaszcza w okolicach wału mieszadła, dlatego stosuje 
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się dyspergator szybkoobrotowy, który dodatkowo umożliwia wprowadzanie substancji nie-
rozpuszczających się w fazie wodnej i olejowej, czyli pigmentów, barwników, filtrów UV. 
Mieszalnik powinien gwarantować emulgowanie bez względu na gęstość i lepkość produktu 
w różnych temperaturach. Homogenizatory powinny być montowane pionowo w dennicy 
zbiornika, a napęd powinien być przekazany z wału silnika. Płaszcz wodny służy podgrzewa-
niu lub chłodzeniu masy płynu. Tworzenie stabilnej emulsji powinien zapewnić homogeni-
zator pracujący przy prędkości liniowej, wynoszącej około 30 m/s. Do wytworzenia stabilnej 
emulsji wielofazowej używany jest homogenizator czterogrzbietowy [11, 17, 18].

T a b e l a  2

Parametry homogenizatorów HD 3100 i HD 3200 [31]

Pparametry HD 3100 HD 3200

Częstotliwość [kHz] 20 20

Moc [W] 100 200

Objętość próbki [ml] 1–200 2–1000

Średnica końcówki [mm] 2, 3, 6, 13 2, 3, 6, 13, 19, 25

Wymiary generatora [mm] 250 × 256 × 154 250 × 256 × 170

Ciężar [kg] 2,0 2,7

W młynie koloidalnym, pod wpływem siły odśrodkowej i wprowadzenia elementów ob-
rotowych w dużą prędkość, płynne oraz półpłynne materiały zostają skutecznie zemulgo-
wane, zhomogenizowane, rozproszone oraz wymieszane. Coraz większy nakład energii jest 
wymagany wraz ze wzrostem dyspersji kropel fazy rozproszonej emulsji.

Firma URLIŃSKI posiada w swojej ofercie mieszalniki homogenizujące MZUTL, które 
stanowią połączenie wysokowydajnych homogenizatorów z mieszalnikami, wyposażony-
mi w oprzyrządowanie podnoszenia pokrywy o pojemności roboczej od 30 do 1000 litrów. 
Urządzenia te wykorzystywane są przy produkcji maści, kremów, zawiesin, żeli. Posiadają 
one zbiornik cylindryczny ze stali kwasoodpornej, otoczone są płaszczem grzewczo-chło-
dzącym oraz izolacyjnym, homogenizator umiejscowiony centralnie w dnie mieszalnika, 
mieszadło kotwicowe z łamaczami fal oraz kierunkowymi blachami mieszającymi, które 
zapewniają brak stref martwych, głowice myjące lub rotujące, zgarniacze produktu ze ścia-
nek. Dodatkowo sterowanie odbywa się za pomocą panelu operacyjnego, gdzie istnieje moż-
liwość wizualizacji procesu [17, 19].

Mieszalniki z homogenizatorami MZUTS posiadają pokrywę skręconą ze zbiornikiem 
o pojemności roboczej od 300 do 5000 litrów. Wykorzystywane są one do wytwarzania pro-
duktów farmaceutycznych i kosmetycznych, które wymagają intensywnego procesu miesza-
nia [19].

Homogenizatory Ultra-Turrax, firmy IKA® T 65 D to urządzenia o dużej mocy. Działają 
one w oparciu o technologię rotor–stator, która polega na zasysaniu cieczy przez końców-
kę homogenizatora, co spowodowane jest wysoką prędkością obrotową rotora. Dochodzi 
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do przeciskania cieczy przez szczeliny układu rotor–stator, gdzie substancje poddawane są 
działaniu sił tnących. Znajdują one zastosowanie w skali przemysłowej oraz laboratoryjnej. 
W tych urządzeniach istnieje możliwość elektronicznej kontroli prędkości [16].

2.4.2.1. Homogenizatory wysokociśnieniowe

Urządzenia do emulgowania wysokociśnieniowego składają się z zaworu homogenizu-
jącego oraz wysokociśnieniowej pompy tłokowej. Proces ten polega na przetłaczaniu pod  
ciśnieniem substancji przez szczelinę zaworu. Stosowane ciśnienia zależą od pożądanych 
efektów, zazwyczaj mieszczą się w zakresie 70–2 000 barów. Podczas emulgowania wystę-
puje szereg zjawisk, takich jak: działanie sił ścinających podczas przeciskania płynu, zderze-
nia cząstek, wibracje wysokiej częstotliwości, efekt kawitacji hydraulicznej. Emulgowanie 
tego typu sprzyja powstawaniu drobnych cząstek fazy rozproszonej o równomiernym roz-
kładzie ich wielkości, co daje jednorodny i stabilny układ, który jest łatwo wchłaniany przez 
skórę. Zwiększeniu ulega także lepkość produktu [11, 17].

Firma GEA Process Engineering Sp. z o.o. proponuje wysokociśnieniowe homogenizato-
ry laboratoryjne GEA Niro, Soavi, które są urządzeniami wolnostojącymi, pozwalającymi na 
prowadzenie badań emulgowania przy różnych ciśnieniach, z użyciem małych ilości produk-
tów. Urządzenia te wyposażone są w dwustopniowe zawory homogenizacyjne, umożliwia-
jące osiągnięcie równowagi energii ciśnieniowej oraz porównanie różnych typów zaworów 
homogenizacyjnych [20].

Dodatkowo w swojej ofercie firma ta posiada zawór homogenizujący NanoValveTM. Jest 
to urządzenie o wysokiej wydajności, pozwalające na dużo większą redukcję wielkości czą-
stek fazy rozproszonej. Zapewnia ona stabilizację produktu oraz bardziej efektywne zastoso-
wanie dodatków dzięki optymalnemu zużyciu energii ciśnienia. Części zaworu wykonane są 
z wolframu i węglika, które zapewniają maksymalną elastyczność obróbki oraz możliwość 
długiej pracy [20].

2.4.3. Inne metody emulgowania

Emulgatory tradycyjne często mogą powodować podrażnienie i odwodnienie skóry. Dąży 
się do stosowania takich układów, gdzie stosowanie takich substancji powierzchniowo czyn-
nych będzie pominięte. Przykładem jest Emulfree®P, który stanowi bezemulgatorowy sys-
tem lipidowy. Jest on zdolny do żelowania fazy olejowej i w połączeniu z zżelowaną fazą 
wodną tworzy tzw. „bi-żel”. Układ ten zapewnia tworzenie stabilnych kremów oraz mleczek 
kosmetycznych. Technologia ta została opatentowana, a jego podstawę stanowi połączenie 
etylocelulozy oraz dwóch estrowych emolientów (izostearynianu glikolu propylenowego 
oraz laurynianu glikolu propylenowego). Do zmieszania dwóch zżelowanych faz wystar-
czające jest użycie mieszadła propellerowego w temperaturze pokojowej lub wyższej, gdy 
stosowane są woski. W celu uzyskania zżelowanej fazy wodnej stosuje się karbomery zmie-
szane z gumą ksantanową. Emulfree®P jest kompatybilny z olejkami eterycznymi, pigmen-
tami, filtrami UV oraz wszystkimi składnikami aktywnymi, stosowanymi w kosmetykach. 
„Bi-żel” różni się od tradycyjnej emulsji przede wszystkim występowaniem systemu siecio-
wania oraz lepszym rozproszeniem faz [21].

Firma Jeen International w swojej ofercie posiada specjalny układ wosków, występu-
jący pod nazwą „Jeesperse”, który można stosować w procesie „na zimno”, czyli Cold 
Process Wax. Jest to możliwe do uzyskania dzięki mieszaninie poliakrylanu sodu i wosku. 
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Takie połączenie ułatwia technologię otrzymywania emulsji przez zmniejszenie kosztów 
wody, energii oraz oszczędności czasu. Przy przygotowaniu emulsji z użyciem tych wo-
sków właściwości substancji wrażliwych na ciepło nie ulegną zmianie. Uzyskane emulsje 
posiadają postać i teksturę, jaka nie byłaby możliwa do uzyskania w sposób tradycyjny. 
Woski, które są zwykle substancjami niepolarnymi, przy związaniu z poliakrylanem sodu 
stają się polarne, dzięki czemu możliwe jest zmieszanie z wodą. Poliakrylan sodu dyso-
cjuje w wodzie na kationy sodu i aniony poliakrylanu oraz w kontakcie z wodą wykazuje 
zdolność indukowania ładunku elektrostatycznego. Aniony poliakrylowe odpychają się 
i zyskują cechy polimeru, który zawiera strukturę hydrofilową. Polimer utrzymuje wodę, 
powodując powstanie hydrożelu. Dlatego możliwe staje się połączenie struktury hydrożelu 
z woskiem. Polielektrolit posiada lipofilowy szkielet z dużą ilością odgałęzień, nie tworzy 
tak jak klasyczny emulgatory miceli, a emulsję lamelarną. Zalecenia producenta, dotyczą-
ce stosowania JeesperseCPW, to: stężenie 5–10% mas. Produkt ten powinien być dodany 
podczas mieszania do wody i w miarę postępu dyspersji częstość obrotów powinna ulegać 
zwiększeniu. Dodatek około 1–4% mas. do gotowych produktów spowoduje wzrost lepko-
ści preparatu i zmianę jego tekstury. Dodatkowym atutem Jeesperse®CPW jest zmniejsze-
nie temperatury produkcji, zwłaszcza przy stapianiu wosków. Badania wykazują, że użycie 
10% wag. oraz 10% wag. innego składnika fazy olejowej powoduje powstanie na tyle 
stabilnej emulsji, że użycie dodatkowych emulgatorów staje się zbędne. Środki powierzch-
niowo czynne mogą zostać wprowadzane do układu w przypadku wyższego stężenia fazy 
olejowej [22, 23]. 

3. Część doświadczalna

3.1. Unguator 2100

Do wykonania części doświadczalnej pracy korzystano z miksera recepturowego  
UNGUATOR®2100, firmy GAKO, który jest wersją systemu miksującego w wersji au-
tomatycznej, sterowanej mikroprocesorem. Dzięki temu urządzeniu można otrzymać między 
innymi: maści, zawiesiny, kremy, żele, pasty. Unguator 2100 składa się z urządzenia mik-
sującego, elektronicznego panelu sterującego oraz ciekłokrystalicznego wyświetlacza. Do-
datkowo posiada on mieszadła skrobakowo-śmigłowe o różnych rozmiarach, które dosto-
sowane są do rozmiarów pojemników z przesuwanym dnem wykonanych z polipropylenu. 
Preparaty sporządza się w pojemnikach cylindrycznych z dnem ruchomym, które umożliwia-
ją dozowanie preparatu i przemieszczanie zawartości bez konieczności ich otwierania. Do 
wytwarzania emulsji wykorzystano specjalne programy, które automatycznie dobierają par-
ametry mieszania. Trzpień mieszadła wykonany jest ze stali nierdzewnej, a noże mieszające 
z polioksymetylenu. Emulsje sporządzano za pomocą dwóch standardowych programów: 
„emulsja” oraz „emulsja+”.
I. „Emulsja +” jest to program przeznaczony do sporządzania postaci półstałych, zawierają-

cych twarde składniki podłoża preparatu, np. woski. Program obejmuje 17 minut i składa 
się z mieszania wstępnego, mieszania długotrwałego, prowadzonego ze zmienną często-
ścią obrotów mieszadła i ruchem posuwistym ramienia aparatu oraz etapu odwirowania 
prowadzonego z maksymalną częstością obrotów mieszadła.
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II. „Emulsja” jest to program trwający 2 minuty, przeznaczony do sporządzania maści typu 
emulsji. Proces obejmuje kilkusekundowe mieszanie wstępne, mieszanie właściwe przy 
wzrastającej stopniowo częstości obrotów mieszadła i stałym poziomie ruchu windy oraz 
etap odwirowania. 

Częstość obrotów mieszadła przyjmuje wartości z zakresu 250–2500 [min–1], czyli  
4–42 [s–1] [24]. 

3.2. Sposoby otrzymywania emulsji

W ramach badań wykonano emulsje kosmetyczne w postaci kremów. Kremy kosmetycz-
ne stosuje się, aby zapewnić odpowiednią równowagę wodno-lipidową w naskórku, odpo-
wiednie natłuszczenie, wygładzenie i uelastycznienie skóry. 

Wytworzono następujące emulsje:
I. Emulsję typu W/O – krem do cery problematycznej, tłustej z kwasem salicylowym, za-

wierający różne stężenia lanoliny i zagęstnika.

T a b e l a  3

Składniki wykorzystane do tworzenia emulsji

Nr
Masa składnika [g]

lanolina zagęstnikBentone gel HSO-V kwas salicylowy olej oliwkowy woda destylowana

1 5 2 1 13,8 35
2 10 2 1 13,8 35
3 15 2 1 13,8 35
4 15 4 1 13,8 35
5 15 6 1 13,8 35
6 15 8 1 13,8 35

Dodatkowo w celu porównania emulsji sporządzonej za pomocą Unguatora sporządzono 
emulsję o składzie odpowiadającym emulsji nr 1, za pomocą moździerza i pistla;
II. Emulsję typu W/O, składającą się z:

• wosku pszczelego – 3.2 g – 11% wag.,
• oleju ryżowego – 13,4 g – 44,5% wag.,
• wody destylowanej – 13,4g – 44,5% wag.,
Zmierzono pH emulsji przy użyciu pehametru. Otrzymany wynik wynosił 5,5 pH.

III. W ramach współpracy naukowej z firmą Cornelius wykonano emulsje typu O/W 
składające się z następujących składników, które przedstawiono w tabeli 4.
W wyżej wymienionych recepturach stosowano następujące składniki:

a) lanolina firmy Pharma Cosmetic. Jest to tłuszcz wełny owczej, który stanowi mieszani-
nę estrów wyższych alkoholi, takich jak: cholesterol, izocholesterol i wyższych kwasów 
tłuszczowych oraz wosków. Lanolina nie jest rozpuszczalna w wodzie, ale tworzy stabil-
ną emulsję W/O, ponieważ jest w stanie wchłonąć dwukrotną ilość wody w stosunku do 
swojej masy. Ze względu na właściwości oczyszczające, wygładzające i natłuszczające 
stosowana jest ona jako baza wielu kremów kosmetycznych [3, 25, 26];
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T a b e l a  4

Składniki wykorzystane do tworzenia emulsji

Nr
Masa składnika [g]

woda 
destylowana olej oliwkowy Jeesperse® 

CPW-CG
Jeesperse® 

CPW-2
Natural WaxJelly 

SP-512
1 32 4 4 – –
2 32 4 – 4 –
3 34 4 2 – –
4 34 4 – 2 –
5 32 – 4 – 4
6 32 – – 4 4

b) jako zagęstnika użyto produktu firmy Elementis Specialties. Zagęstnik Bentone Gel  
HSO-V składa się z dyspergowanego, organicznie modyfikowanego hektorytu zawieszone-
go w oleju z nasion słonecznika. Dodatkowo zawiera on węglan propylenu oraz witaminę 
E. Wpływa on na proces aplikacji, a także pozostawia wrażenie przyjemnej, jedwabistej 
skóry. Może być on także stosowany jako środek stabilizujący emulsję, zapewnia powta-
rzalność i stabilizację lepkości preparatu. Sugerowane przez producenta stężenia zagęstnika 
w emulsji wynosi 3–5% mas. Stężenia wynoszące od 10 do 25% wag. mają wpływ na 
znaczne zwiększenie lepkości i jej stabilność przy zmianach temperatury [27];

c) kwas salicylowy, firmy Pharma Cosmetic, zaliczany jest do substancji keratolicznych. 
Złuszczają one nadmiar zrogowaciałego naskórka. Ma on zdolność do wnikania w głąb 
skóry, dlatego polecany jest przy leczeniu trądziku oraz jako składnik preparatów za-
pobiegających powstawaniu wyprysków. Ma on postać białego, drobnego proszku. Jest 
rozpuszczalny w olejach i alkoholu, a nierozpuszczalny w wodzie;

d) olej oliwkowy firmy Monini otrzymuje się przez tłoczenie na zimno dojrzałych owoców. 
Zawiera on glicerydy kwasu olejowego, palmitynowego, kwas linolowy, stearynowy 
i arachidowy [17];

e) olej ryżowy firmy RiziCoargo zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe: sterole, 
kwas linolowy, fitosterole, gamma oryzanol [17];

f) wosk biały, pochodzący ze sklepu strony internetowej www.zrobsobiekrem.pl. jest to wy-
bielony w słońcu lub za pomocą substancji utleniających wosk żółty. Zawiera on wiele 
witamin, mikroelementów. Jego głównym składnikiem są estry kwasu palmitynowego 
i alkohole woskowe: mircylowy i certylowy. Wosk pszczeli zmiękcza i uelastycznia skó-
rę, a stosowany jest jako czynnik stabilizujący emulsję i jej lepkość [12, 17];

g) Natural WaxJelly SP-512 firmy Strahl &Pitsch Inc. Jest to naturalna mieszanina wosków 
pochodząca z materiałów odnawialnych, stosowana w procesie wytwarzania balsamów, 
kremów, pomadek.  Stanowi ona alternatywę dla stosowania wazeliny, ponieważ posia-
da podobne właściwości. Składa się ona z oleju rycynowego, otrzymywanego z nasion 
rącznika pospolitego, wosku pszczelego, uwodornionego oleju rycynowego oraz wosku 
carnauba (karnauba), pozyskiwanego z liści kopernicji [23];

h) Jeesperse® CPW-CG składający się z alkoholu cetylowego, poliakrylanu sodu, steary-
nianu glicerolu, triglicerydu kaprylowego oraz Jeesperse® CPW-2, będący mieszaniną 
poliakrylanu sodu oraz polietylenu firmy Jeen [23].
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3.3. Badania reologiczne

Sporządzone emulsje kosmetyczne poddano badaniom reologicznym za pomocą re-
ometru rotacyjnego HAAKE RheoStress RS75. Jest to urządzenie pracujące w trybie 
kontrolowanego naprężenia ścinającego oraz kontrolowanej prędkości ścinania. Można 
przeprowadzić badania z użyciem czujników typu stożek–płytka, płytka–płytka, współ-
środkowych cylindrów i wirników skrzydełkowych, w temperaturze od –20 do 150°C. 
Kąty stożkowe oraz szczeliny między płytkami dobierane są w sposób, który zapewnia 
stałą szybkość ścinania od wierzchołka stożka, do jego zewnętrznego promienia. Ści-
nanie następuje w szczelinie pomiędzy dwoma powierzchniami, z których dolna jest 
nieruchoma, a górna wykonuje ruch obrotowy. Układy płytka-stożek stosowane są do 
układów systemów, zawierających wypełniacze o większych rozmiarach, a układy płyt-
ka–płytka, gdy wypełniacze są rozmiarów mniejszych. Zasadą pomiaru prowadzonego 
w reometrze rotacyjnym, jest jednoczesny pomiar prędkości kątowej obracającego się 
elementu oraz określenie jego momentu skręcającego. Maksymalna częstość obrotów 
elementów wynosi 10 s–1. Zaletą tych układów jest małe zużycie badanej próbki emulsji 
i krótki czas pomiaru. Poprzez pomiar momentu skręcającego na osi wirującego elemen-
tu, przy znanej częstości obrotów tego elementu, możliwe jest wyznaczenie krzywej pły-
nięcia płynu. Reometr ten jest połączony bezpośrednio ze stanowiskiem komputerowym. 
Dzięki programowi firmy HAAKE możliwe jest sterowanie reometrem oraz opracowy-
wanie wyników pomiarów [28]. 

Badania reologiczne obejmowały pomiary w dwóch układach:
– stożek–płytka, o średnicy 60 mm i kącie 0,5°,
– płytka–płytka, o średnicy 60 mm i szczelinie, wynoszącej 0,1 mm.

Pomiary wykonywano w temperaturze 32°C, z dokładnością ±0,1 K, ustalanej za pomocą 
termostatu HAAKE K15/DC5, którą można uznać za temperaturę aplikacji emulsji kosme-
tycznych na skórę.

4. Wyniki pomiarów

Wyznaczono charakterystyki reologiczne, tj. krzywe płynięcia i lepkości, stosując dwa 
różne układy pomiarowe. Wyniki badań przedstawiono graficznie, głównie w układzie 
współrzędnych podwójnie logarytmicznym, umożliwiającym porównanie przebiegu charak-
terystyk. Badania emulsji prowadzono bezpośrednio po ich sporządzeniu, a dodatkowo część 
z nich sporządzono po pewnym czasie, w celu sprawdzenia ich stabilności.
A. Krzywe płynięcia i lepkości czystych składników

Badania prowadzono w układzie stożek–płytka. W celu uwzględnienia wpływu homo-
genizacji lanoliny sporządzono krzywe płynięcia i lepkości czystej lanoliny oraz lanoliny 
wymieszanej za pomocą Unguatora. Z rysunku 1 wynika, iż proces homogenizacji powoduje 
zmianę cech reologicznych, takich jak granica płynięcia. Natomiast stwierdzenie czy obni-
żenie lub podwyższenie granicy płynięcia jest korzystne, jest kwestią indywidualną. W tym 
przypadku proces ujednolicenia płynu powoduje obniżenie granicy płynięcia. Z krzywych 
wynika także, że badany składnik jest płynem nienewtonowskim.
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Rys. 1. Porównanie krzywych lepkości i płynięcia czystej lanoliny oraz lanoliny wymieszanej 
za pomocą Unguatora

Fig. 1. Pure lanolin and lanolin mixed in Unguator flow and viscosity curves comparison

Na rysunku 2 widoczna jest krzywa płynięcia i krzywa lepkości mieszaniny Natural Wa-
xJelly. Krzywa płynięcia owej mieszaniny nie jest linią prostą, przechodzącą przez początek 

Rys. 2. Krzywa płynięcia oraz krzywa lepkości mieszaniny Natural Wax Jelly

Fig. 2. Flow and viscosity curves of mixture Natural Wax Jelly
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Rys. 3. Porównanie krzywych płynięcia emulsji, zawierającej układ wosków Jeesperse CPW-2 oraz 
Natural Wax Jelly 

Fig. 3. Comparison of flow curves of the emulsion containing wax system Jeesperse CPW-2 and 
Natural Wax Jelly 

układu współrzędnych, dlatego należy uznać, iż badana substancja jest płynem nienewto-
nowskim.
B. Krzywe płynięcia i lepkości sporządzonych emulsji kosmetycznych

Rys. 4. Porównanie krzywych lepkości emulsji, zawierającej układ wosków Jeesperse CPW-2 oraz 
Natural WaxJelly

Fig. 4. Comparison of viscosity curves of the emulsion containing wax system Jeesperse CPW-2 and 
Natural Wax Jelly
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Rysunki 3 i 4 przedstawiają krzywe płynięcia oraz lepkości emulsji zawierającej 10% wag. 
układu wosków Jeesperse CPW-2 oraz 10% wag. mieszaniny Natural Wax Jelly. Ze względu 
na obecność mieszaniny wosków emulsję sporządzono w mieszalniku Unguator za pomocą 
programu emulsja+. Krzywa koloru czerwonego oraz pomarańczowego sporządzono na pod-
stawie pomiarów w układzie stożek–płytka, natomiast krzywe koloru niebieskiego i zielonego 
w układzie płytka–płytka. Struktura sporządzonej emulsji widoczna jest na rysunku 5.

Rys. 5. Obraz mikroskopowy emulsji zawierającej układ Jeesperse CPW-2 oraz Natural WaxJelly 

Fig. 5. Microscope image of emulsion containing Jeesperse CPW-2 system and Natural Wax Jelly

Rys. 6. Krzywe płynięcia emulsji, zawierającej układ wosków Jeesperse CPW-2 sporządzanej za 
pomocą programu emulsja oraz emulsja+

Fig. 6. Comparison of flow curves of the emulsion containing wax system Jeesperse CPW-2 prepared 
with emulsion and emulsion + program
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Rysunek 6 przedstawia wpływ programu mieszania na przebieg krzywych płynięcia i lep-
kości sporządzonej emulsji. Krzywą koloru niebieskiego sporządzono na podstawie badań 
emulsji wykonanej w mieszalniku Unguator za pomocą programu emulsja+, a krzywa koloru 
fioletowego za pomocą programu emulsja. Ze względu na brak występowania w emulsji 
wosków różnice w przebiegu krzywych nie są praktycznie widoczne.

5. Wnioski

Trwają badania mające na celu udoskonalenie technologii produkcji stabilnych emulsji przy 
wykorzystaniu wydajnych emulgatorów. Mimo że mechanizmy powstawania emulsji zostały 
dobrze poznane, wielką trudność stanowi stale rosnąca liczba pojawiających się dodatków, które 
zmieniają właściwości produktu. W przemyśle kosmetycznym, ze względu na rosnące wymogi 
konsumenckie, pojawiają się substancje naturalne, ale też powstają skomplikowane mieszaniny 
substancji, które mają obniżać koszty produkcji oraz zużycie energii i czasu. Właściwości reolo-
giczne powinny być wykorzystywane podczas kontroli jakości oraz opracowywaniu technologii 
otrzymywania emulsji kosmetycznych, gdyż dostarczają informacji o strukturze danego preparatu.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż rodzaj metody sporządzania emulsji ma wpływ na 
jej właściwości reologiczne, dlatego powinien być dobierany indywidualnie do danego typu 
układu emulsyjnego. Dodatkowo stwierdzono, iż zastosowany układ pomiarowy wywiera 
wpływ na kształt i położenie w układzie współrzędnych uzyskanych krzywych płynięcia 
i lepkości. W przypadku układu płytka–płytka granica płynięcia osiąga wyższe wartości niż 
przy zastosowaniu układu stożek–płytka. Ciągłość krzywej płynięcia i jej kształt sprzyjają 
wyborowi czujników stożek–płytka jako korzystniejszych do przeprowadzania badań reolo-
gicznych emulsji kosmetycznych. Układy emulsyjne, otrzymane poprzez mieszanie mecha-
niczne w nowoczesnym urządzeniu Unguator, charakteryzują się dobrą stabilnością, stąd 
płynie wniosek, że dzięki tej metodzie emulsja jest odpowiednio rozdrobniona, co sprzyja 
jej trwałości i jakości. Z zastosowanych układów wosków, skuteczniejszy oraz wykazujący 
lepsze właściwości reologiczne okazał się układ Jeesperse CPW-2. Kolejnym etapem badań 
powinno być lepsze poznanie tego układu i zbadanie możliwości użycia go w wytwarzaniu 
innego rodzaju emulsji. Wytworzone emulsje kosmetyczne, zawierające mieszaninę Natural 
Wax Jelly charakteryzowały się dobrymi właściwościami reologicznymi. 
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APPLICATION OF MONTE CARLO METHOD 
FOR DETERMINATION OF MULTIPLE REACTIONS 

KINETIC CURVES

S t r e s z c z e n i e

Wyznaczono przebiegi krzywych kinetycznych dla reakcji złożonych przy użyciu metody 
Monte Carlo. Rozważono zarówno odwracalne, jak i nieodwracalne reakcje równoległe, na-
stępcze, następczo-równoległe oraz autokatalityczne. Wykazano całkowitą zgodność wyników 
symulacji stochastycznych z wynikami otrzymanymi w oparciu o modele deterministyczne. 

Słowa kluczowe: metoda Monte Carlo, złożone reakcje chemiczne, kinetyka chemiczna

A b s t r a c t

Kinetic curves for multiple reactions have been determined by the means of the Monte Carlo 
method. Both reversible and nonreversible parallel, series, series-parallel and autocatalytic 
reactions have been taken under consideration. The complete consistency between results 
of stochastic calculations and results obtained with the use of deterministic models has been 
shown.

Keywords: Monte Carlo method, multiple chemical reactions, chemical kinetics
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Oznaczenia

C – stężenie [mol/dm3]
k – stała szybkości reakcji [1/s – jednostka obowiązująca dla reakcji  

I rzędu]
q – liczba losowa z przedziału [0, 1]
r – szybkość reakcji [mol/(dm3s) – jednostka obowiązująca dla reakcji  

I rzędu]
t – czas [s]
x – ułamek molowy
Ω – wielkość z zakresu [0, 1] wykorzystywana do losowania reakcji
τ – czas bezwymiarowy
Indeksy 
0 – wartość początkowa
1, 2, 3, 4 – reakcje chemiczne
A, B, C, D, E, P – reagenty
i – i-ty reagent

1. Wstęp

Idea metod Monte Carlo polega na użyciu technik statystycznych do rozwiązywania za-
dań z analizy [1, 2]. Są one stosowane, jeśli rozwiązania danego zagadnienia nie można 
znaleźć explicite metodami analitycznymi, znalezienie takiego rozwiązania jest skompli-
kowane lub gdy numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych lub całkowo-różnicz-
kowych jest bardzo czasochłonne [3]. Zastosowanie metod Monte Carlo do modelowania 
i symulacji złożonych procesów pozwala na oszczędność czasu i mocy obliczeniowej. Ich 
pomysłodawcą był Stanisław Ulam [4] – matematyk polsko-żydowskiego pochodzenia, któ-
ry m.in. uczestniczył w amerykańskim programie budowy bomby atomowej, pracując w Los 
Alamos. Określenie „metoda Monte Carlo” zostało pierwszy raz użyte w 1949 r. [5]. Nazwa 
ta miała wskazywać na wpływ prawdopodobieństwa i czynników losowych na działanie al-
gorytmu obliczeniowego. Odróżnia to stochastyczne metody obliczeniowe od metod deter-
ministycznych opartych na zależnościach analitycznych. Implementacja komputerowa me-
tod stochastycznych wymaga zastosowania generatorów liczb pseudolosowych [2, 6], przy 
czym główną rolę pełnią generatory liczb pseudolosowych z przedziału [0, 1] o rozkładzie 
równomiernym.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zastosowania techniki Monte Carlo w proble-
mach z zakresu chemii i inżynierii chemicznej. Wykorzystując metodę Monte Carlo, wyzna-
czono krzywe kinetyczne dla złożonych reakcji chemicznych. Krzywe kinetyczne określają 
zmianę stężeń reagentów w czasie reakcji [7]. Rozważono reakcje równoległe, następcze, 
następczo-równoległe oraz autokatalityczne zachodzące w reaktorze okresowym. Przykła-
dem reakcji równoległej jest równoczesne katalityczne utlenianie alkoholi do aldehydów 
i ich odwadnianie do olefin [8]. Reakcje następcze to np.: halogenowanie węglowodorów 
z utworzeniem pochodnych jedno-, dwupodstawionych itd., redukcyjne odchlorowanie chlo-
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rowcopochodnych etylenu, tworzenie i rozpad izotopów promieniotwórczych, reakcje poli-
meryzacji [8–10]. Przykład reakcji autokatalitycznej [11] stanowi redukcja nadmanganianu 
potasu przy użyciu kwasu szczawiowego w środowisku kwaśnym, w której rolę katalizatora 
pełnią powstające jony manganu (II).

Wyniki otrzymane metodą Monte Carlo porównano z wynikami uzyskanymi w oparciu 
o modele deterministyczne, tj. otrzymanymi przez rozwiązanie równań różniczkowych po-
wstałych z połączenia odpowiedniego równania kinetycznego:

  (1)

z równaniem definiującym szybkość reakcji chemicznej:

  (2)

2. Reakcje równoległe

Rozważając dwie nieodwracalne jednocząsteczkowe reakcje równoległe I rzędu:

r k T f C CA B= ⋅( ) ( , , ...)

r dC
dti
i= ±

Bk1

A

k2 C

można stwierdzić, że prawdopodobieństwo utworzenia danego produktu: B lub C jest tym 
większe, im większe jest stężenie substratu CA oraz im większą wartość ma stała szybkości 
reakcji tworzenia tego produktu, odpowiednio k1 i k2. W celu uwzględnienia w algorytmie 
Monte Carlo wpływu wartości stałych szybkości reakcji na przebieg procesu, wprowadzono 
wielkość Ω:

  (3)

gdzie:

 k12 = k1 + k2 (4)

Wartości Ω znajdują się w przedziale od 0 do 1.
Algorytm Monte Carlo dla dwóch nieodwracalnych, jednocząsteczkowych reakcji 

równoległych I rzędu składa się z czterech kroków [12]:
I. Ustalenie składu początkowego mieszaniny reakcyjnej
 Przykładowe liczby molekuł w mieszaninie początkowej: A = 40000, B = 0, C = 0.

Ω =
k
k
2

12
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II. Losowanie molekuł
 W układzie znajdują się molekuły A, B oraz C, przy czym jedynie molekuły A są zdolne 

do reakcji. Jeśli wylosowano A, reakcja zajdzie. Jeżeli wylosowano B lub C, reakcja nie 
zajdzie. 

III. Losowanie reakcji
 Jeśli w drugim kroku algorytmu wylosowano molekułę A, należy określić, która 

z dwóch możliwych reakcji będzie zachodzić. W tym celu generowana jest liczba loso-
wa q z przedziału [0, 1]. Reakcja tworzenia produktu B (reakcja 1) zajdzie, gdy Ω < q, 
natomiast reakcja tworzenia produktu C (reakcja 2) zajdzie, gdy Ω > q. W ten sposób 
liczba przemian chemicznych zachodzących w kierunku B jest proporcjonalna do liczby 
molekuł A i do stałej k1, a liczba przemian w kierunku C jest proporcjonalna do liczby 
molekuł A i do stałej k2. 

 Na rys. 1 przedstawiono ideę losowania reakcji dla przykładowych wartości stałych 
szybkości reakcji: k1 = 0,05 1/s, k2 = 0,1 1/s. Wartość Ω jest równa 2/3 i dzieli odcinek 
[0, 1] w stosunku 2:1. Przedział odpowiadający reakcji 1 jest dwa razy krótszy niż dla 
reakcji 2, a zatem prawdopodobieństwo znalezienia się w tym przedziale, czyli wyloso-
wania liczby q większej od Ω, jest również dwa razy mniejsze. Wynika to ze stosunku 
stałych szybkości reakcji: k2/k1 = 2.

IV. Zmiana liczby molekuł
 Liczba molekuł w mieszaninie jest zmieniana zgodnie ze schematem reakcji, która zaszła. 

Jeżeli zaszła reakcja 1, to liczba molekuł A maleje o 1, a liczba molekuł B rośnie o 1. Licz-
ba molekuł C pozostaje bez zmian. W przypadku gdy zaszła reakcja 2, liczba molekuł A 
maleje o 1, liczba molekuł C − rośnie o 1, a liczba molekuł B pozostaje bez zmian.

Przedstawiona powyżej procedura jest powtarzana wiele razy. Liczba powtórzeń jest pro-
porcjonalna do czasu, a liczba molekuł danego składnika − do jego stężenia. 

Model deterministyczny dla układu dwóch nieodwracalnych reakcji równoległych jest 
oparty na następujących zależnościach [8]:

  (5)

  (6)

  (7)

Reakcja 2
k2 = 0,1 1/s 

Reakcja 1
k1 = 0,05 1/s Ω

0 2/3 1

Rys. 1. Losowanie reakcji – podział odcinka [0, 1] dla k2/k1 = 2

Fig. 1. Drawing of reaction – division of a section [0, 1] for k2/k1 = 2

xA = −exp( )τ

x k
kB = − −[ ]1

12

1 exp( )τ

x x xC A B= − −1
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Rys. 2. Krzywe kinetyczne dla reakcji równoległych a) dwie reakcje nieodwracalne: k1 = 0,001 1/s,  
k2 = 0,002 1/s, b) odwracalna reakcja tworzenia B i nieodwracalna reakcja tworzenia C:  
k1 = 0,005 1/s, k2 = 0,005 1/s, k3 = 0,002 1/s, c) dwie odwracalne reakcje: k1 = 0,02 1/s, 

k2 = 0,06 1/s, k3 = 0,05 1/s, k4 = 0,02 1/s

Fig. 2. Kinetic curves for parallel reactions a) two irreversible parallel reactions: k1 = 0,001 1/s,  
k2 = 0,002 1/s, b) reversible formation of B and irreversible formation of C: k1 = 0,005 1/s,  
k2 = 0,005 1/s, k3 = 0,002 1/s, c) two reversible parallel reactions: k1 = 0,02 1/s, k2 = 0,06 1/s,  

k3 = 0,05 1/s, k4 = 0,02 1/s

a) b)

c)

przy czym xA0 = 1, xB0 = 0, xC0 = 0. Wielkość k12 jest dana zależnością (4). Czas bezwymiaro-
wy τ zdefiniowano następująco:

 τ = k12 t (8)

Można rozważyć również układ dwóch reakcji równoległych, z których jedna lub obie 
są odwracalne:
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W przypadku algorytmu Monte Carlo dla schematu reakcyjnego, w którym reakcja two-
rzenia produktu B jest odwracalna, a reakcja tworzenia produktu C nieodwracalna, należy 
uwzględnić, że zarówno molekuły A, jak i B są zdolne do reakcji. Jeśli obie z reakcji rów-
noległych są odwracalne, to każda z molekuł A, B, C jest zdolna do reakcji. Ponadto w obu 
rozważanych przypadkach losowanie reakcji wymaga wprowadzenia kilku odmiennie (niż 
w postaci wzoru (3)) zdefiniowanych wielkości Ω. 

Wyniki symulacji dla reakcji równoległych przedstawiono na rys. 2. Na rys. 2a zaprezen-
towano krzywe kinetyczne dla dwóch jednocząsteczkowych, nieodwracalnych reakcji rów-
noległych I rzędu. Na osi pionowej występują ułamki molowe poszczególnych składników xi 
(i = A, B, C), a na osi poziomej bezwymiarowy czas reakcji τ. Punkty odpowiadają krzywym 
wyznaczonym metodą analityczną (wzory (5)−(8) modelu deterministycznego), natomiast 
linie ciągłe − krzywym znalezionym metodą Monte Carlo. Z rysunku wynika, że istnieje 
dobra zgodność przebiegów wyznaczonych deterministycznie i stochastycznie. Na rys. 2b 
przedstawiono krzywe kinetyczne dla układu dwóch reakcji równoległych, przy czym reak-
cja tworzenia produktu B jest odwracalna, a reakcja tworzenia produktu C – nieodwracalna. 
Rys. 2c dotyczy dwóch odwracalnych reakcji równoległych. Podobne krzywe stanowiące 
ilustrację rozwiązania analitycznego przedstawiono w [13].

3. Reakcje następcze

Schemat dwóch jednocząsteczkowych reakcji następczych I rzędu ma postać:

 A B C

Na algorytm Monte Carlo dla rozważanego układu reakcji składają się następujące kroki:
I. Ustalenie składu początkowego mieszaniny reakcyjnej
 Przykładowo: A = 20000, B = 0, C = 0.
II. Losowanie molekuł
 Jeśli spośród molekuł A, B, C występujących w układzie wylosowano A lub B, to reak-

cja może zajść. W przypadku wylosowania molekuły C, reakcja nie zajdzie, ponieważ 
tylko molekuły A i B są zdolne do reakcji. 

III. Losowanie reakcji
 Jeśli w punkcie II została wylosowana molekuła A lub B, przeprowadzane jest losowa-

nie, mające na celu stwierdzenie czy i jaka reakcja zajdzie. W tym celu losowana jest 
liczba q z przedziału [0, 1] i wykorzystywana wielkość Ω zdefiniowana wzorem (3). Jeśli 
wylosowano molekułę A oraz Ω < q, zajdzie reakcja tworzenia produktu B (reakcja 1). 
Jeśli wylosowano molekułę B oraz Ω > q, zajdzie przemiana chemiczna produktu po-
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średniego B w kierunku tworzenia produktu C (reakcja 2). W innych przypadkach reak-
cja w układzie nie zajdzie. 

IV. Zmiana liczby molekuł
 Jeżeli zaszła reakcja 1, to liczba molekuł A maleje o 1, liczba molekuł B rośnie o 1, 

a liczba molekuł C pozostaje bez zmian. Jeśli zaszła reakcja 2, to liczba molekuł B ma-
leje o 1, liczba molekuł C − rośnie o 1, natomiast liczba molekuł A pozostaje bez zmian.

Wyniki otrzymane metodą Monte Carlo zostaną porównane z wynikami otrzymanymi 
w oparciu o następujące zależności składające się na model deterministyczny [8]:

  (9)

  (10)

Wzory (9) i (10) obowiązują dla xA0 = 1, xB0 = 0, xC0 = 0. Bezwymiarowy czas τ zdefiniowano 
wzorem (8). Wielkość k12 jest dana zależnością (4). Ułamek molowy xC obliczano z wzoru 
(7) jako dopełnienie do jedności.

W przypadku kilku następczych reakcji jednocząsteczkowych I rzędu:

 A B C D E

algorytm Monte Carlo jest analogiczny do układu dwóch reakcji następczych, przy czym 
wymaga zastosowania odpowiednich modyfikacji.

Rys. 3. Krzywe kinetyczne dla reakcji następczych a) dwie reakcje następcze: k1 = 0,005 1/s,  
k2 = 0,002 1/s (k1/k2 = 2,5), b) cztery reakcje następcze: k1= 0,020 1/s, k2 = 0,010 1/s, 

k3 = 0,005 1/s, k4 = 0,020 1/s

Fig. 3. Kinetic curves for series reactions a) two reactions in series: k1 = 0,005 1/s, k2 = 0,002 1/s  
(k1/k2 = 2,5), b) four reactions in series: k1 = 0,020 1/s, k2 = 0,010 1/s, k3 =0,0051/s, k4 = 0,020 1/s
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Wyniki symulacji zmian stężenia w czasie reakcji następczych przedstawiono na rys. 3. 
Rys. 3a dotyczy układu dwóch reakcji następczych, przy czym k1/k2 = 2,5. Szybkość ogólna 
reakcji jest kontrolowana przez reakcję 2, która stanowi wolniejszy z dwóch etapów reakcji 
złożonej. Analiza rys. 2a pozwala stwierdzić, że przebiegi krzywych kinetycznych wyzna-
czone metodą Monte Carlo wykazują dobrą zgodność z przebiegami wyznaczonymi przy 
wykorzystaniu zależności analitycznych. Na rys. 3b przedstawiono wyniki symulacji opar-
tych na algorytmie Monte Carlo dla łańcucha czterech reakcji następczych. Analogiczne 
krzywe kinetyczne odpowiadające modelowi deterministycznemu zaprezentowano w [14].

4. Reakcje szeregowo-równoległe

Przedmiotem rozważań będą reakcje zachodzące zgodnie ze schematem Denbigha  
[9, 14, 15]:

D
B

A E
C

W algorytmie Monte Carlo do losowania reakcji wykorzystano wielkości:

  (11)

gdzie:

 k34 = k3 + k4 (12)

 k = k12 + k34 (13)

Stała k12 jest dana wzorem (4).
W celu określenia, która z możliwych czterech reakcji zajdzie, losowane są kolejno dwie 

liczby z przedziału [0, 1]: q1, q2. Przemiana w kierunku utworzenia produktu pośredniego B 
zajdzie, jeśli spośród molekuł A, B, C, D, E wylosowano A, a liczby q1 i q2 spełniają warunki: 
Ω < q1, Ω1 < q2. Jeżeli wylosowano A oraz Ω < q1 i Ω1 > q2, przebiegnie reakcja tworzenia 
produktu C. Jeśli została wylosowana molekuła B oraz Ω > q1 i Ω2 < q2, nastąpi przemia-
na w kierunku utworzenia produktu D. Reakcja w kierunku utworzenia produktu E zajdzie 
w przypadku wylosowania B oraz Ω > q1 i Ω2 > q2.

Rozwiązanie analityczne dla rozważanego układu reakcji ma postać [9, 14]:
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Rys. 4. Krzywe kinetyczne dla schematu reakcyjnego Denbigha: k1 = 0,01 1/s, k2 = 0,005 1/s,  
k3 = 0,025 1/s, k4 = 0,006 1/s a) xA0 = 1, xB0 = 0, xC0 = 0, xD0 = 0, xE0 = 0, b) xA0 = 0,5, xB0 = 0,25, 

xC0 = 0,15, xD0 = 0,05, xE0 = 0,05

Fig. 4. Kinetic curves for the Denbigh reaction scheme: k1 = 0,01 1/s, k2 = 0,005 1/s, k3 = 0,025 1/s,  
k4 = 0,006 1/s a) xA0 = 1, xB0 = 0, xC0 = 0, xD0 = 0, xE0 = 0, b) xA0 = 0,5, xB0 = 0,25, xC0 = 0,15,  

xD0 = 0,05, xE0 = 0,05
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Czas bezwymiarowy zdefiniowano następująco:

 τ = kt (19)

Na rys. 4 przedstawiono wyniki symulacji dla reakcji zachodzących zgodnie ze schema-
tem Denbigha. Rys. 4a dotyczy przypadku, gdy w reaktorze w chwili początkowej znajdują 
się jedynie molekuły substratu A, natomiast rys. 4b odnosi się do układu, w którym miesza-
nina początkowa zawierała zarówno substrat A, jak i produkty B ,C, D, E. Na obu rysunkach 
przebiegi krzywych kinetycznych wyznaczone metodą Monte Carlo i metodą analityczną 
wykazują dobrą zgodność.

5. Reakcje autokatalityczne

W przypadku reakcji autokatalitycznych produkt reakcji jest jednocześnie jej katalizato-
rem:

 A + P P + P

Algorytm Monte Carlo dla reakcji autokatalitycznej ma postać:
I. Ustalenie składu początkowego mieszaniny reakcyjnej 
 Skład początkowy jest określany poprzez podanie ułamka molowego katalizatora xP0 

oraz sumarycznej liczby molekuł w układzie S = A + P.
II. Losowanie dwóch molekuł
 Jeśli wylosowano molekułę A i molekułę P, reakcja zajdzie. Jeśli wylosowano dwie 

molekuły A lub dwie molekuły P, reakcja nie zajdzie.
III. Zmiana liczby molekuł
 Jeżeli w układzie zaszła reakcja, liczba molekuł A maleje o 1, a liczba molekuł P  

rośnie o 1.
 Analityczne zależności kinetyczne dla reakcji autokatalitycznej mają postać [8]:

  (20)

  (21)

gdzie:

  (22)

Bezwymiarowy czas τ zdefiniowano wzorem (19), przy czym k to stała szybkości reakcji 
autokatalitycznej.
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Na rys. 5 przedstawiono krzywe kinetyczne dla reakcji autokatalitycznych dla dwóch 
różnych wartości stężenia produktu P w mieszaninie początkowej. Z porównania rysunków 
5a i 5b wynika, że wraz ze wzrostem początkowego stężenia katalizatora, rośnie szybkość 
reakcji. Krzywe wykazują charakterystyczne punkty przegięcia. Zgodność przebiegów de-
terministycznych i stochastycznych jest dobra. 

6. Wnioski

1. Dla złożonych reakcji chemicznych równoległych, następczych, autokatalitycznych 
i szeregowo-równoległych stwierdzono, że przebiegi krzywych kinetycznych wyznaczo-
ne metodą Monte Carlo są zgodne z przebiegami wyznaczonymi metodą analityczną, tj. 
przez rozwiązanie równań różniczkowych;

2. Możliwość wykorzystania algorytmu stochastycznego ma znaczenie szczególnie w przy-
padku skomplikowanych schematów reakcyjnych;

3. Zastosowanie metody Monte Carlo do wyznaczania krzywych kinetycznych skompli-
kowanych schematów reakcyjnych, dla których model deterministyczny jest trudny do 
uzyskania, pozwala na szybkie rozwiązanie problemu z dobrą dokładnością.

Pracę zrealizowano w ramach projektu „Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechni-
ki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa nr  
UDA-POKL.04.01.01-00-029/10-00.

Rys. 5. Krzywe kinetyczne dla reakcji autokatalitycznej a) xP0 = 0,002, b) xP0 = 0,00002

Fig. 5. Kinetic curves for autocatalytic reaction a) xP0 = 0,002, b) xP0 = 0,00002

a) b)
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1. Wstęp

Liczba znanych α-podstawionych analogów nitroetenu jest znacznie mniejsza niż analo-
gów β-podstawionych oraz α,β- i β,β-dipodstawionych [1,2]. Zdecydowanie słabiej poznane 
są także ich fizykochemiczne właściwości [1–3]. Z jednej strony wynika to z faktu, że synteza 
α-podstawionych nitroetenów jest generalnie bardziej złożona. Z drugiej strony jest skutkiem 
wysokiej ich reaktywności. Nawet najsłabiej elektrofilowe w tej grupie α-alkilonitroeteny 
[4], jakkolwiek izolowane w postaci indywiduów chemicznych, łatwo ulegają izomeryza-
cji [5–9] i polimeryzacji [10, 11]. Silnie elektrofilowe α-podstawione nitroeteny (jak np.  
gem-dinitroeten, α-karboetoksynitroeten czy α-fenylosulfonylo-nitroeten) w ogóle nie są 
znane jako trwałe połączenia [12–15].

Niniejszy artykuł jest kontynuacją naszych systematycznych studiów dotyczących fizyko-
chemii α-podstawionych nitroetenów. Poprzednio [2, 16] omówiliśmy dostępne w piśmien-
nictwie chemicznym metody ich syntezy. Obecnie postanowiliśmy przedyskutować dane 
dotyczące regio- i stereoselektywności reakcji α-podstawionych nitroetenów z 1,3-dipolami. 
Reakcje te realizują się wg schematu [2+3] cykloaddycji [17], która jest obecnie najbardziej 
uniwersalną metodą syntezy pięcioczłonowych połączeń heterocyklicznych [18–23]. Nieste-
ty, nie były one jak dotąd przedmiotem studiów literaturowych. 

2. Reakcje [2+3] cykloaddycji α-podstawionych nitroetenów 
z 1,3-dipolami typu propargilo-allenowego

Spośród znanych 1,3-dipoli typu propargilo-allenowego [17] jedynie niektóre testowane 
były w roli komponentów reakcji cykloaddycji z α-podstawionymi nitroetenami. W szcze-
gólności brak jest jakichkolwiek danych na temat tego rodzaju reakcji z udziałem nitryli-
min, nitrylidów czy podtlenku azotu. Obiektami badań były natomiast [2+3] cykloaddycje 
α-podstawionych nitroetenów z N-tlenkami nitryli, diazozwiązkami oraz azydkami.
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(21,33) R=C6H5, Ar=p-CH3O–C6H4; (22,34) R=C6H5, Ar=p-CH3–C6H4;  
(23,35) R=C6H5, Ar=p-Cl–C6H4; (24,36) R=C6H5, Ar=p-Br–C6H4
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I tak autorzy prac [24–28] ustalili, że [2+3] cykloaddycje α-alkilonitroetenów 1-5 oraz 
α-fenylonitroetenu (6) z N-tlenkiem benzonitrylu (7) przebiegają w sposób regiospecyficzny 
(Schemat 1). W reakcjach tych tworzą się nietrwałe 2-arylo-5-nitro-5-R-Δ2-izoksazoliny (4-8), 
które w warunkach reakcji ulegają dehydronitrowaniu dając odpowiednie 3,5-dipodstawio-
ne izoksazole. Regioselektywność reakcji Autorzy przytoczonych doniesień tłumaczą wpły-
wem czynników sterycznych. W podobny sposób realizują się reakcje α-metylonitroetenu 1 
[24] oraz α-fenylonitroetenu 3 [26] z p-podstawionymi tlenkami benzonitrylu (8-12).

2-Arylo-5-nitro-5-R-Δ2-izoksazoliny powstają także w reakcjach z α-chloro- (37) 
i α-bromonitroetenów (38) z N-tlenkiem benzonitrylu 7 [27] (Schemat 2). W tym jednak 
przypadku pierwotne [2+3] cykloaddukty 39 i 40 ulegają spontanicznej eliminacji cząsteczki 
HCl lub HBr. 

Schemat 2

(37,39) R=Cl; (38,40) R=Br

Regiospecyficzne są również [2+3] cykloaddycje α-metylonitroetenu 1 z azydkami mety-
lu (42) i fenylu (43) [8]. Prowadzą one do 3-R-5-metylo-5-nitro-Δ1-triazolin (44,45) ulegają-
cych spontanicznej aromatyzacji na drodze dehydronitrowania (Schemat 3).
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Z kolei w reakcji gem-dinitroetenu (48) z diazometanem (49) powstają N-tlenek 3-ni-
tro-Δ2-izoksazoliny (52) oraz gem-dinitrocyklopropan (53) [29] (Schemat 4). Obecność 
w masie poreakcyjnej N-tlenku 52 sugeruje, że pierwotnym produktem reakcji była 5,5-dini-
tro-Δ1-pirazolina (50). Wiadomo bowiem [21], że Δ1-pirazoliny stosunkowo łatwo ulegają 
eliminacji cząsteczki N2. Prawdopodobnie reakcja przebiega przez zwitterionowy intermedi-
at 51, który ulega następnie wewnątrzcząsteczkowemu O-alkilowaniu do N-tlenku 52 i/lub 
C-alkilowaniu do cyklopropanu 53. Wskazują na to obliczenia B3LYP/6-31g(d) hiperpowi-
erzchni energii potencjalnej reakcji [30]. Regioselektywność [2+3] cykloaddycji 48+49 jest 
zgodna z empiryczną regułą Auwersa [31], która mówi, że przebieg reakcji diazozwiązków 
z alkenami powinien być zdeterminowany atakiem nukleofilowego atomu węgla fragmentu 
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Schemat 4

Regiospecyficznie realizują się również [2+3] cykloaddycje dinitroetenu 48 do innych 
diazozwiązków. 

I tak, podobnie jak w reakcji 48+49, pierwotnymi produktami [2+3] cykloaddycji 
dinitroetenu 48 z diazoketonami 54,55 i karboetoksydiazometanem (56) są odpowiednie 
5,5-dinitropirazoliny (57-59) [32, 33] (Schemat 5). Pirazoliny te w warunkach reakcji ulegają 
zarówno reakcjom eliminacji N2, jak i eliminacji cząsteczki HNO2, dając dinitrocyklopropany 
69-71 oraz nitropirazole 66-68. Należy nadmienić, że druga z wymienionych reakcji ma 
złożony przebieg. W pierwszym jej etapie tworzą się 3H-3-R-5-nitropirazole 60-62, które 
następnie ulegają przegrupowaniu do 1H-pirazoli (66-68) wg mechanizmu zaproponowanego 
przez Van Alphena [34].

Schemat 5
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Z mas poreakcyjnych nie udaje się również wyizolować pierwotnych produktów [2+3] 
cykloaddycji dinitroetenu 48 z dipodstawionymi diazometanami 72-76 [33, 35, 36] (Schemat 
6). We wszystkich przypadkach produktami tymi są prawdopodobnie oczekiwane 5,5-dini-
tropirazoliny, które w warunkach reakcji ulegają podobnym przemianom jak opisane wyżej 
pirazoliny 50,57-59. 
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Schemat 6
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(76,81,86,91) R=R’=COOC2H5

3. Reakcje [2+3] cykloaddycji α-podstawionych nitroetenów z 1,3-dipolami 
typu allilowego

Zdecydowana większość znanych 1,3-dipoli ma strukturę typu allilowego [17]. Jednak 
jedynie nieliczne testowano w roli komponentów reakcji z α-podstawionymi nitroetenami. 

I tak, w pracy [37] opisano regio- i stereoselektwność [2+3] cykloaddycji 
α-metylonitroetenu 1 z azometynoylidem 92. Reakcja ta prowadzi do mieszaniny wszystkich 
teoretycznie możliwych regio- i stereoizomerycznych adduktów 93-96 w stosunku 3:12:8:77. 
Niestety autorzy nie podejmują próby intepretacji regioselektywności tej cykloaddycji. Nato-
miast stereoseletywność tłumaczą skutkiem stabilizujących, wtórnych oddziaływań pz orbita-
li [38] na atomach grup nitrowej oraz estrowej. 

Z kolei autorzy pracy [39] analizowali przebieg [2+3] cykloaddycji nitroalkenu 1 z 1,3-di-
polem 97 będący w swej chemicznej naturze analogiem trimetylenometanu (Schemat 8). 
Reakcja ta przebiega w sposób periselektywny i prowadzi do mieszaniny izomerów 98 i 99, 
w stosunku 7:3. Obserwowana selektywność zdeterminowana jest najprawdopodobniej sta-
bilizującymi oddziaływaniami pz orbitali zlokalizowanych na grupie nitrowej oraz atomie 
tlenu heterocyklicznego pierścienia.  
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Schemat 7

Schemat 8
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Nieco więcej doniesień dotyczy [2+3] cykloaddycji α-podstawionych nitroetenów 
z nitronami (Schemat 9). Autorzy prac [40,41] ustalili, że reakcja α-metylonitroetenu 1  
z N-tlenkiem 100 realizuje się w sposób regio- i stereoselektywny prowadząc do mieszaniny 
nitroizoksazolidyn 101, 102 i 103 w stosunku 17:9:1. Regioselektywność reakcji autorzy ob-
jaśniają na gruncie teorii frontalnych molekularnych orbitali (FMO) [42]. Jej stereoselektyw-
ność jest natomiast konsekwencją stabilizujących oddziaływań pz orbitali zlokalizowanych 
na atomie azotu i endocyklicznym atomie tlenu 1,3-dipola z pz orbitalami zlokalizowanymi 
na atomach tlenu grupy nitrowej.
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Schemat 9

Z kolei pierwotnymi produktami [2+3] cykloaddycji nitroalkenu 1 z Z-C,N-difenyloni-
tronem (104) są regio- i stereoizomeryczne cykloaddukty: 3,4-trans-2,3-difenylo-4-mety-
lo-4-nitroizoksazolidyna (105) oraz 3,5-trans-2,3-difenylo-5-metylo-5-nitroizoksazolidyna 
(106) [5] (Schemat 10). Drugi z wymienionych produktów w warunkach reakcji ulega kon-
wersji do 3,5-trans-2,3-difenylo-5-metylo-5-hydroksyizoksazolidyny (107). 

Schemat 10

Regioselektywność tej reakcji jest skutkiem konkurencji dwu czynników – z jednej stro-
ny oddziaływań FMO [43] (których charakter sprzyja tworzeniu się 4-nitroizoksazolidyn), 
z drugiej zaś efektów sterycznych (które sprzyjają tworzeniu się 5-nitroizoksazolidyn). Ża-
den z tych efektów zdecydowanie nie przeważa. Z kolei na stereoselektywność decydują-
cy wpływ mają efekty steryczne. Cząsteczki addentów dążą bowiem do przyjęcia takich 
orientacji w kompleksie przejściowym reakcji, w których grupa nitrowa i pierścień fenylowy 
w położeniu C3 znajdą się po przeciwnych stronach pierścienia azolidynowego. Regio- i ste-
reoselektywność tej reakcji dobrze oddają wyniki symulacji ścieżek reakcyjnych za pomocą 
algorytmu B3LYP/6-31g(d) [44]. 
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T a b e l a  1

Warunki i wydajności reakcji α-podstawionych nitroetenów z 1,3-dipolami

Nitroalken 1,3-Dipol Warunki reakcji Produkt(y) (wydajność) Literatura

1

7 25°C, eter dietylowy, 12 h 25 (43–56%) [24, 27]
110°C, toluen, 12 h 25 (18%) [25]

8 25°C, eter dietylowy, 12 h 33 (53%) [24]

12 25°C, eter dietylowy, 12 h 32 (72%) [24]
110°C, toluen, 28 h 32 (15%) [25]

42 60°C, benzen, 7 h 46 (b.d) [8]
43 70°C, benzen, 9 h 47 (b.d) [8]

92 25°C, eter dietylowy 93(2%), 94(10%), 95(6%),  
96 (62%) [37]

97 70°C, 1,5 h 98 (59%), 99 (25%) [39]
100 40°C, chlorek metylenu, 4 h 101 (37%), 102 (19%), 103 (2%) [40, 41]
104 25°C, acetonitryl, 24 h 105 (15%), 107(2%) [5]

2 7 25°C, eter dietylowy, 12 h 26 (46%) [27]
3 7 25°C, eter dietylowy/THF 27 (b.d.) [28]
4 7 25°C, eter dietylowy/THF 28 (b.d.) [28]
5 7 25°C, eter dietylowy/THF 29 (b.d.) [28]

6

7 0–5°C, eter dietylowy, 12h 31 (70%) [26]
8 0–5°C, eter dietylowy, 12 h 33 (44%) [26]
9 0–5°C, eter dietylowy, 12 h 34 (40%) [26]
10 0–5°C, eter dietylowy, 12 h 35 (73%) [26]
11 0–5°C, eter dietylowy, 12 h 36 (80%) [26]

37 7 25°C, eter dietylowy, 12 h 41 (44%) [27]
104 25°C, toluen, 24 h 105 (33%), 107 (57%) [45]

38 7 25°C, eter dietylowy, 12 h 41 (48%) [27]

48

49 5°C, benzen, 1,5 h 52 (23%), 53 (62%) [29]

54 50–60°C, benzen, 6 h 69 (65%) [32]
60°C, benzen, 6 h 66 (42%), 69 (38%) [33]

55 50–60°C, benzen, 6 h 70 (76%) [32]
55–60°C, benzen, 6 h 67 (30%), 70 (40%) [33]

56 50–60°C, benzen, 6 h 71 (47%) [32]
34°C, eter dietylowy, 19 h 68 (35%), 71 (41%) [33]

72
18–20°C, eter dietylowy, 

24 h 87 (80%) [35]

50–55°C, eter naftowy, 4 h 87 (80%) [36]

73
18–20°C, eter dietylowy, 

24 h 88 (84%) [35]

34°C, eter dietylowy, 16 h 88 (84%) [36]
74 34°C, eter dietylowy, 16 h 89 (56%) [33]
75 80°C, benzen, 10h 90 (15%) [33]
76 132°C, chlorobenzen, 4h 91 (35%) [33]

b.d. – brak danych
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W podobnej reakcji α-chloronitroetenu 37 z difenylonitronem 104 powstaje mieszanina 
stereoizomerycznych 3,4-cis- i 3,4-trans 2,3-difenylo-4-chloro-4-nitroizoksazolidyn (108 
i 109) w stosunku ok. 1:2 [45] (Schemat 10). Różnica elektrofilowości addentów jest w tym 
przypadku większa niż w reakcji 1+104 [4]. Dlatego to właśnie czynniki elektronowe posia-
dają decydujący wpływ kierunek cykloprzyłączenia. Jest on zdeterminowany atakiem silnie 
nukleofilowego atomu tlenu fragmentu CNO nitronu [46] na aktywowaną pozycję β nitro-
alkenu [47]. Oddziaływania takie stymulują powstawanie 4-nitroizoksazolidyn 108 i 109. 
Także w tym przypadku wyniki symulacji ścieżek reakcyjnych z wykorzystaniem algorytmu 
B3LYP/6-31g(d) dają doskonałe korelacje z danymi eksperymentalnymi [45, 47].

Schemat 11

Tymi danymi zamykają się dostępne (wg danych na rok 2012) w Chemical Abstract in-
formacje na temat [2+3] cykloaddycji α-podstawionych nitroetenów z 1,3-dipolami. W tabeli 
1 przytoczono najbardziej istotne informacje dotyczące tych reakcji.

4. Wnioski

Jak wynika z przedyskutowanego materiału, znacząca większość [2+3] cykloaddycji 
α-R-nitroetenów realizuje się w sposób wysokoselektywny. Obserwowana selektywność 
daje się objaśnić wpływem czynników elektronowych i sterycznych. Niestety, w rozlicznych 
przypadkach pierwotne produkty cykloaddycji nie należą do trwałych połączeń. Dotyczy 
to zwłaszcza tych połączeń, które w wyniku eliminacji małych cząsteczek (N2, HNO2, HX) 
mogą ulec konwersji w stabilniejsze termodynamicznie związki cykliczne.

Należy nadmienić, że [2+3] cykloaddycje α-R-nitroetenów cieszą się w ostatnim cza-
sie rosnącym zainteresowaniem chemików organików. Uwagę zwracają m.in. opublikowane 
niedawno kwantowochemiczne studia reakcji gem-dinitroetenu z ozonem [48] i azydkiem 
metylu [49]. Tak więc w najbliższych latach arsenał wiedzy dotyczący tytułowych reakcji 
powinien doczekać się istotnego poszerzenia.
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APPLICATION OF Na12[WZn3(H2O)2][ZnW9O34)2] 
POLYOXOMETALATE AS A CATALYST IN OXIDATION 
OF ALCOHOLS UNDER MICROWAVE IRRADIATION

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono wyniki reakcji utleniania alkoholi katalizowanych przez  
Na12[WZn3(H2O)2][ZnW9O34)2] (ZnPOM). Reakcje te przeprowadzono w mikrofalowym reak-
torze ciśnieniowym stosując acetonitryl jako rozpuszczalnik oraz 30% nadtlenek wodoru jako 
utleniacz. Z przeprowadzonych badań wynika, że alkohole I-rzędowe utleniają się do odpo-
wiednich kwasów, alkohole II-rzędowe do ketonów, w przypadku dioli okazało się, że II-rzę-
dowe grupy –OH utleniają się w pierwszej kolejności.

Słowa kluczowe: polioksometalany, utlenianie, promieniowanie mikrofalowe, nadtlenek wodoru

A b s t r a c t

In this paper the results of oxidation of alcohols under microwave irradiation using 
Na12[WZn3(H2O)2][ZnW9O34)2] (ZnPOM) as a catalyst was shown. These reactions were 
conducted in microwave high-pressure reactor using acetonitryl as organic solvent and 30% 
hydrogen peroxide as oxidant. Under reaction conditions primary alcohols were oxidized to 
appropriate acids, secondary alcohols were oxidized to ketones. In case of diols it was found 
that secondary –OH groups were oxidized in the first instance.

Keywords: polyoxometalates, oxidation, microwave irradiation, hydrogen peroxide
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1. Wstęp

Pomimo licznych restrykcji związanych z ochroną środowiska wiele procesów syntezy 
substancji organicznych wciąż prowadzonych jest z wykorzystaniem klasycznych stechio-
metrycznych metod produkcji, co niejednokrotnie wiąże się z powstawaniem znaczących 
ilości odpadów, których dalsze przetwarzanie i/lub neutralizacja przekłada się na obniżenie 
ekonomiki całego procesu. W związku z powyższym trendy w współczesnej syntezie orga-
nicznej zmierzają do wykorzystywania obojętnych dla środowiska, wysoce selektywnych, 
efektywnych i relatywnie tanich donorów tlenu, takich jak nadtlenek wodoru czy wodoro-
nadtlenek tert-butylu [1, 2]. Jednak ze względu na względnie małą reaktywność tych utlenia-
czy wobec substratów organicznych wymagają one stosowania odpowiednich katalizatorów 
aktywujących.

W ostatnich latach zainteresowanie wielu badaczy skupiło się na polioksometalanach; 
anionowych klasterach tlenowych zbudowanych z atomów wolframu, wanadu, niobu, tan-
talu bądź molibdenu, a ściślej rzecz biorąc na pochodnych tych klasterów podstawionych 
ligandami metali przejściowych. Związki te okazały się obiecującymi katalizatorami se-
lektywnego utleniania substratów organicznych przy użyciu różnorodnych donorów tlenu 
w tym także nadtlenku wodoru [3]. Jedne z pierwszych reakcji utleniania katalizowanych 
przez polioksometalany zostały przeprowadzone przez Ishiiego, który w swoich pracach z lat 
1984–1995 opisał on katalityczne właściwości fosforowolframianu [PW12O40]

3– w reakcjach 
utleniania alkenów, alkoholi, dioli, alkinów, amin oraz sulfidów [4]. W tym samym czasie 
inni badacze udowodnili, że aktywna katalitycznie w tych układach jest forma nadtlenkowa 
fosforowolframianu {PO4[WO(O2)2]4}

3– [5]. Forma ta została wcześniej otrzymana i opisa-
na przez Venturello i wsp. [6], dlatego też związki te nazywane są często układami Ventu-
rello-Ishii. Ponadto wiele różnych układów polioksometalanów zostało już przebadanych 
pod kątem wykorzystania jako katalizatorów reakcji utleniania, jak np. układ Prandiego;  
{[WO(O2)2]2O}2–. Stosunkowo duża aktywność katalityczna powyższych układów jest zwią-
zana z powstawaniem kwasu solnego podczas ich syntezy, co znacząco zwiększa aktywność 
takich układów natomiast po izolacji oraz neutralizacji ich aktywność maleje [7]. Wpływ 
kwasowego charakteru układu katalizującego na jego aktywność widoczny jest także na 
przykładzie układu Noyoriego, w którym zależnie od źródła atomów wolframu (Na2WO4 lub 
H2WO4) podczas syntezy katalizatora otrzymuje się układy o znacząco różnej aktywności [7]. 
Na uwagę zasługuje także stosunkowo nowa grupa polifluorooksometalanów, a szczególnie 
[Ni(H2O)NaH2W17O55F6]

9– o strukturze Wellsa-Dawsona, który także okazał się względ-
nie aktywnym katalizatorem epoksydacji alkenów i alkoholi allilowych [8]. Jednak jak do 
tej pory najaktywniejszymi katalizatorami spośród polioksometalanów są [WZn3(H2O)2]
[ZnW9O34)2]

12– o strukturze „kanapkowej” [9, 10]. Z ich wykorzystaniem przeprowadza się 
reakcje utleniania alkoholi I- i II-rzędowych, cyklicznych i alifatycznych, dioli, cyklicznych 
amin trzecirzędowych, pochodnych aniliny, a także epoksydacje alkenów i alkoholi allilo-
wych w nadtlenku wodoru przy czym osiągane wydajności i selektywności są relatywnie 
wysokie [11, 12]. Ponadto wysoka aktywność katalityczna tych polioksometalanów jest za-
chowana na tym samym poziomie niezależnie od tego czy katalizator był przygotowany in 
situ czy też izolowany ponieważ kwas azotowy używany podczas syntezy jest całkowicie 
neutralizowany [13]. Kolejną zaletą stosowania tego typu polioksometalanów w reakcjach 
utleniania jest to, że katalizator ten nie ulega rozkładowi podczas reakcji utleniania, a jego 
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aktywność katalityczna nie zmienia się nawet po szeregu reakcji. Co więcej, związek ten jest 
rozpuszczalny w wodzie, co znacznie upraszcza jego wydzielanie z mieszaniny reakcyjnej, 
przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia ekonomiki całego procesu [7].

Niniejszy artykuł przedstawia alternatywny sposób prowadzenia reakcji utleniania związ-
ków organicznych z użyciem polioksometalanu [WZn3(H2O)2][ZnW9O34)2]

12– oraz nadtlenku 
wodoru jako utleniacza. Reakcje te prowadzono w polu promieniowania mikrofalowego co 
miało na celu skrócenie czasu reakcji.

2. Eksperyment

2.1. Materiały

Do badań użyto odczynników firmy Sigma-Aldrich: wolframian sodu dwuwodny, azotan 
cynku sześciowodny, alkohol benzylowy, cykloheksanol, 2-metylocykloheksanol, fenyloeta-
nol, 1-oktanol, 2-oktanol, 1-pentanol, 2-pentanol, 2-etylo-1,3-heksanodiol, 2,5-heksanodiol, 
8-hydroksychinolina, 1,2-cykloheksanodiol, 1,4-cykloheksanodiol, fenylo-1,2-etanodiol, cy-
klookten, cyklododeken, 1-deken, 1-dodeken oraz pochodzących z firmy POCH S.A.: kwas 
azotowy (V) stężony, siarczan magnezu bezwodny, dichloroetan, acetonitryl, nadtlenek wo-
doru 30%.

2.2. Metody

Syntezę katalizatora prowadzono zgodnie z preparatyką stosowaną w pracach innych ba-
daczy [14]; reakcje prowadzono w trójszyjnej kolbie okrągłodennej zaopatrzonej w chłodni-
cę zwrotną, pompę infuzyjną oraz termometr oraz mieszadło magnetyczne, kolbę z miesza-
niną reakcyjną ustawiono na łaźni olejowej. Najpierw rozpuszczono 16,5 g Na2WO4*2H2O 
(50 mmoli) w 45 ml wody destylowanej w temperaturze 85°C, dodano 3,3ml stęż. HNO3 
(48 mmoli) po czym podniesiono temperaturę mieszaniny reakcyjnej do 95˚C. Następnie 
przy intensywnym mieszaniu wkroplono roztwór azotanu cynku [3,91 g Zn(NO3)2*6H2O 
(13 mmoli) w 15 ml wody destylowanej]za pomocą pompy infuzyjnej. Wkraplanie prowa-
dzono przez około 4 godziny w ten sposób, by roztwór pozostawał klarowny do samego koń-
ca. Następnie roztwór schłodzono do około 50°C i w tej temperaturze pozostawiono do kry-
stalizacji. Tak otrzymane kryształy ZnPOM pozostawiono do charakterystyki oraz dalszych 
badań. Otrzymany produkt charakteryzowano za pomocą spektrofotometru FT-IR BIORAD 
FTS-165 oraz spektrofotometru UV-VIS T80+ firmy PG Instruments Ltd.
Reakcje utleniania

Substrat, nadtlenek wodoru oraz ZnPOM zmieszano w stosunku molowym 1:3:0,004, tak 
by objętość tej mieszaniny była równa 6 ml, po czym dodano 9 ml acetonitrylu. Mieszaninę 
reakcyjną przeniesiono w naczyniu teflonowym do mikrofalowego reaktora ciśnieniowego 
(MAGNUM II firmy ERTEC). Reakcje utleniania prowadzono w temperaturze 130° pod 
ciśnieniem 3 bar przez 15 minut. Po zakończeniu reakcji mieszaninę schłodzono do tempe-
ratury pokojowej, po czym dodano 3 ml dichloroetanu w celu ekstrakcji fazy organicznej. 
Do identyfikacji produktów reakcji zastosowano chromatograf gazowy Agilent 6850 z detek-
torem płomieniowo-jonizacyjnym (FID). W przypadku badania możliwości wielokrotnego 
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użycia katalizatora po ekstrakcji dichloetanem faza organiczna była usuwana z układu dwu-
fazowgo, a następnie faza wodna była całkowicie odparowywana, pozostawiając w naczy-
niu reakcyjnym jedynie kryształy ZnPOMu. Następnie do tego naczynia dodawano kolejną 
porcję nadtlenku wodoru, substratu oraz acetonitrylu w takich samych ilościach jak przy 
pierwszej szarży, po czym ponownie prowadzono reakcję utleniania w mikrofalowym reak-
torze ciśnieniowym. Przeprowadzono cztery powtórzenia na tej samej próbce katalizatora. 

3. Dyskusja wyników i wnioski

Na rys. 1 przedstawiono widmo FT-IR dla próbki otrzymanego ZnPOMu. Na widmie 
tym można zauważyć trzy pasma charakterystyczne otrzymanego produktu, tj. przy 925 cm–1 
pochodzące od grupy W=O, 879 oraz 767 cm–1 pochodzące od ugrupowania W–O–W. Pasma 
te zgadzają się z danymi literaturowymi [15]. W widmie UV otrzymanego ZnPOMu widać 
charakterystyczne pasmo przy ~260nm (rys. 2) związane z transferem elektronów W → O 
[15]. Pasmo to widoczne jest zarówno w przypadku „świeżego” ZnPOMu, jak i w przypadku 
ZnPOMu wydzielonego z mieszaniny reakcyjnej po reakcji utleniania, co świadczy o zacho-
waniu integralności struktury użytego katalizatora.

Rys. 1. Widmo FT-IR ZnPOM

Fig. 1. FT-IR spectrum of ZnPOM

Wyniki reakcji utleniania przeprowadzonych z użyciem otrzymanego ZnPOMu jako 
katalizatora przedstawiono w tabeli 1. Na podstawie przeprowadzonych badań można 
stwierdzić, że I-rzędowe alkohole alifatyczne w warunkach reakcji utleniają się głównie 
do odpowiednich kwasów karboksylowych, natomiast taka zależność nie występuje 
w przypadku alkoholu benzylowego. Metoda okazała się wysoce efektywna w przypadku 
alkoholi II-rzędowych, gdyż alkohole zarówno alifatyczne, jak i cykliczne zostały utlenione 
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Rys. 2. Widmo UV/VIS ZnPOM przed i po reakcji utleniania

Fig. 2. UV/VIS spectrum of ZnPOM before and after oxidation reaction

T a b e l a  1

Utlenianie alkoholi za pomocą ZnPOM. Stosunek molowy substrat:H2O2:ZnPOM 1:3:0,004. 
Reakcja prowadzona w mikrofalowym reaktorze ciśnieniowym w temperaturze 130°C 

pod ciśnieniem 3 bar przez 15 minut jako rozpuszczalnik zastosowano acetonitryl

Substrat Wydajność [%] Selektywność [%]

alkohol benzylowy ~100 benzaldehyd 60
kwas benzoesowy 40

fenyloetanol ~100 acetofenon 100
cykloheksanol ~100 cykloheksanon 100

2-metylocykloheksanol ~100 2-metylocykloheksanon 100

1-pentanol 87 pentanal 9
kwas pentanowy 91

1-oktanol 85 oktanal 12
kwas oktanowy 88

2-pentanol ~100 2-pentanon 100
2-oktanol ~100 2-oktanon 100

2,5-heksanodiol ~100 2,5-hekadion 98
2-etylo-1,3-heksanodiol ~100 2-etylo-3-okso-1-heksanol 80

1,2-cykloheksanodiol ~100 kwas adypinowy 45
1,2-cykloheksanodion 35

1,4-cykloheksanodiol ~100 1,4-cykloheksanodion 70
1-okso-4-cykloheksanol 30

Fenylo-1,2-etanodiol ~100
kwas benzoesowy 62

benzaldehyd 16
fenylo-1-okso-2-etanol 22
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do odpowiednich ketonów z wydajnością około 100% i równie wysoką selektywnością. 
Ponadto diol o dwóch II-rzędowych grupach hydroksylowych również uległ pełnej kon-
wersji do odpowiedniego diketonu. W przypadku diolu, w którym występują I- i II-rzędo-
we grupy hydroksylowe, obserwuje się znacznie większa konwersje grup II-rzędowych 
co świadczy o chemoselektywności tej reakcji. W przypadku cyklicznych dioli, w których 
grupy hydroksylowe znajdują się przy sąsiadujących węglach w warunkach reakcji, obser-
wuje się pękanie łańcucha węglowego i utworzenie odpowiednich kwasów i aldehydów 
liniowych bądź cyklicznych, w reakcjach tych otrzymuje się także α-hydroksy ketony (np.
fenylo-1-okso-2-etanol) jako półprodukt reakcji utleniania. Przeprowadzono także próby 
utleniania wybranych substratów bez dodatku ZnPOMu, lecz osiągnięte wydajności w wa-
runkach prowadzenia reakcji nie przekroczyły 5%, a w przypadku warunków konwencjo-
nalnych prowadzenia tych reakcji w zależności od substratu podobne wydajności osiągano 
po 1–5 godzinach. 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki utleniania 2-pentanolu z użyciem tej samej próbki 
ZnPOM, wyniki te pozwalają stwierdzić, że wydajność reakcji nie ulega znaczącym zmia-
nom w miarę powtarzania reakcji, co więcej selektywność tych reakcji także nie ulega 
zmianie. Prawdopodobnie ZnPOM nie ulega rozkładowi w warunkach prowadzenia re-
akcji dzięki czemu jego wysoka aktywność katalityczna zostaje zachowana nawet przez 
kilka cykli.   

T a b e l a  2

Wielokrotne utlenianie 2-pentanolu przy użyciu tej samej próbki ZnPOM, 
stosunek molowy 2-pentanol:H2O2:ZnPOM 1:3:0,004, 

temperatura 130˚C, ciśnienie 3 bar, czas 15 minut

Wydajność [%] Selektywność [%]

Pierwsze utlenianie ~100 100

Drugie utlenianie 97 100

Trzecie utlenianie ~100 100

Czwarte utlenianie 98 100

4. Wnioski

Z przedstawionych wyników można wnioskować, że metoda mikrofalowa prowadze-
nia reakcji utleniania z wykorzystaniem ZnPOMu jako katalizatora prowadzi do otrzy-
mania wysokich stopni konwersji substratów przy relatywnie wysokiej selektywności 
i krótkim czasie trwania reakcji utleniania. Co więcej, katalizator nie ulega rozkładowi 
w warunkach prowadzenia reakcji i można go w stosunkowo łatwy sposób wydzielić 
z mieszaniny reakcyjnej, przez co staje się bardzo atrakcyjny z punktu widzenia ekono-
miki procesu.
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ISOLATION OF HEXABROMOCYCLODODECANE 
FROM FAT MATRIX USING SIZE EXCLUSION 

CHROMATOGRAPHY

S t r e s z c z e n i e

Opracowano i porównano dwie metody izolowania heksabromocyklododekanu z matrycy pró-
bek żywności zawierających tłuszcz techniką chromatografii wykluczania. Badano roztwory 
wzorcowe oraz ekstrakt tkanki łososia. Dobrano rozpuszczalniki do elucji składników próbki 
ze złoża Bio-Beads S-X3. Badania wykazały, że zastosowanie techniki SEC w celu izolowania 
HBCD z matrycy tłuszczowej pozwala na skuteczne usunięcie większości składników interfe-
rujących.

Słowa kluczowe: BFRs, HBCD, analiza żywności, SEC/GPC

A b s t r a c t

Two methods of isolation of hexabromocyclododecane from fat matrix by using size exclusion 
chromatography were developed and compared. Standard solutions and salmon tissue extract 
were investigated. Solvents were chosen for the elution of sample components from the  
Bio-Beads S-X3 beads. Studies have shown that the use of the SEC technique to isolate HBCD 
from fat matrix allows effective removal of most of the interfering components.

Keywords: BFRs, HBCD, food analysis, SEC/GPC
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Akronimy i symbole

BRFs  – bromowane opóźniacze zapłonu 
CDT  – cis,trans,trans-1,5,9-cyklododekatrien
cHx – cykloheksan
DCM  – dichlorometan
EA – octan etylu
ECD  – detektor wychwytu elektronów
EPS – polistyren ekspandowany
FID  – detektor płomieniowo-jonizacyjny
GC – chromatografia gazowa
GPC, SEC – chromatografia żelowa, wykluczania
grupa PBT – grupa związków sklasyfikowanych pod względem trwałości, bioakumulacji 

i toksyczności wg Konwencji Sztokholmskiej 
H0 – hipoteza zerowa
H1 – hipoteza alternatywna 
HBCD – 1, 2, 5, 6, 9, 10-heksabromocyklododekan
HIPS – polistyren wysokoudarowy
HPLC – wysokosprawna chromatografia cieczowa 
Hx  – heksan
ID-GC-MS – technika rozcieńczeń izotopowych w chromatografii gazowej sprzężonej ze 

spektrometrią mas
LC – chromatografia cieczowa
MS/MS – spektrometria mas z wielostopniową fragmentacją cząsteczki
PBDE – polibromowane etery difenylowe
PCB – polichlorowane bifenyle
σI – wariancja serii pomiarowej uzyskanej metodą I 
σII  – wariancja serii pomiarowej uzyskanej metodą II
UPLC – ultrasprawna chromatografia cieczowa
XPS – polistyren ekstrudowany

1. Wstęp

Wymagania stawiane producentom wielu powszechnie używanych tworzyw sztucznych 
dotyczą w dużej mierze obniżenia ich palności. W tym celu stosuje się związki obniżające 
palność, spośród których największe zastosowanie mają bromopochodne węglowodorów 
aromatycznych i alifatycznych. Określa się je akronimem BFRs. Są one obecnie drugim po 
plastyfikatorach dodatkiem do polimerów. 

BRFs jako ksenobiotyki kumulują się w środowisku naturalnym i mają zdolność do 
biowzbogacania oraz biowzmacniania, przez co stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia 
człowieka [1].

1, 2, 5, 6, 9, 10-heksabromocyklododekan (HBCD) jest bromopochodną cyklicznego 
węglowodoru alifatycznego stosowaną jako dodatek do polistyrenu budowlanego (EPS, 
XPS), tapicerki meblowej oraz w elektronice (HIPS) w celu zapewnienia właściwości nie-
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palnych tych materiałów [2]. Techniczny HBCD o nazwach handlowych Bromkal, Pyro-
guard czy Great Lakes powstaje w reakcji bromowania CDT jako mieszanina trzech par 
diastereoizomerów α-HBCD (10–13%), β-HBCD (1–12%) i γ-HBCD (75–89%) spośród 
teoretycznie występujących 16 stereoizomerów HBCD [3–5]. Szacuje się, że światowe zu-
życie HBCD wynosi powyżej 20 tys. ton rocznie [6, 7]. HBCD nie jest chemicznie związa-
ny z polimerem, w wyniku czego bardzo łatwo przedostaje się do środowiska naturalnego 
na etapie produkcji, przetwarzania materiałów i składowania odpadów zawierających ten 
związek [8, 9]. 

HBCD jest trwały w środowisku naturalnym, ulega biokumulacji i jest toksyczny, 
w związku z tym został zaliczony do grupy PBT i wprowadzony na tzw. listę związków 
chemicznych objętych postanowieniami Konwencji Sztokholmskiej [10, 11]. Dotychczaso-
we badania wskazują, że HBCD może być niebezpieczny dla organizmów wodnych, gdyż 
ulega biokumulacji w rybach, w których tkankach wykryto ten ksenobiotyk po raz pierwszy 
[12]. Ryby można uważać za naturalne biowskaźniki zanieczyszczeń organicznych ze wzglę-
du na wysoką pozycję w łańcuchu pokarmowym [13, 14]. Oznaczanie HBCD w żywności 
prowadzi się w celu oceny narażenia zdrowia organizmów żywych, głównie człowieka, na 
działanie tego związku. Wymaga to stosowania specyficznych metod na etapie przygoto-
wania próbki do analizy, pozwalających na uzyskanie sygnału analitycznego dla zawartości 
ultraśladowych. 

W przypadku HBCD większość procedur usuwania matrycy tłuszczowej z ekstraktów 
próbek żywności obejmuje wytrząsanie ze stężonym kwasem siarkowym [8, 15] lub izo-
lowanie przy użyciu techniki chromatografii wykluczania, gdzie jako wypełnienie kolumn 
stosuje się przestrzennie usieciowane kopolimery styrenu i diwinylobenzenu Bio-Beads 
[16] a jako eluenty rozpuszczalniki organiczne takie jak DCM, Hx, EA, cHx oraz ich mie-
szaniny w różnych stosunkach objętościowych [17–22]. Mechanizm rozdzielania substan-
cji w SEC wykorzystuje się do oddzielenia frakcji zawierających składniki o mniejszych 
promieniach hydrodynamicznych od składników matrycy próbki, dzięki czemu można od-
dzielić analit od składników interferujących mających większy ciężar cząsteczkowy. Do-
bór odpowiedniego wypełnienia kolumn SEC oraz fazy ruchomej w zależności od rodzaju 
rozdzielanych składników ma kluczowe znaczenie w celu zminimalizowania skutków od-
działywań niepożądanych zakłócających prosty mechanizm rozdzielania. W większości 
przypadków technika SEC jest niewystarczająca jeżeli chodzi o uzyskanie odpowiedniej 
czystości próbek przed chromatograficzną analiza końcową. Uzyskane frakcje wymagają 
dodatkowego procesu oczyszczania, które najczęściej realizowane jest w kolumnach wy-
pełnionych żelem krzemionkowym [19, 20, 22, 23], rzadziej Florisilem [21]. 

Analizy końcowe HBCD prowadzi się metodami chromatografii gazowej GC-MS [12, 
15, 24–26] oraz cieczowej LC-MS [4, 6, 17–20, 23, 26, 28, 29]. Detektory ECD i FID sto-
suje się coraz rzadziej i jedynie w badaniach przesiewowych [24, 27]. Ze względu na nie-
stabilność termiczną HBCD powyżej 230°C [25] oraz izomeryzację w temperaturze powy-
żej 160°C [28] korzystniejsza wydaje się być analiza metodami chromatografii cieczowej: 
HPLC [8, 21], UPLC [22] oraz przede wszystkim LC-MS, które, przy odpowiednio dobra-
nych parametrach rozdzielania, umożliwiają oznaczanie poszczególnych diastereoizomerów 
HBCD. Porównawcze badania międzylaboratoryjne [26] nie wykazały jednak znaczących 
statystycznych różnic między wartościami oznaczeń HBCD uzyskanymi w trakcie analiz 
LC-MS oraz GC-MS, przy czym dotyczyło to sumarycznej zawartości HBCD, gdyż metoda-
mi GC nie udało się do tej pory uzyskać rozdzielenia izomerów HBCD. 
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Opracowywanie nowych lub udoskonalanie istniejących metod badawczych, pozwala-
jących na oznaczenie śladowych ilości zanieczyszczeń organicznych, ma istotne znaczenie 
dla uzyskania miarodajnych informacji na temat ich rozprzestrzenienia się w środowisku 
naturalnym.

2. Część doświadczalna

2.1. Materiały i odczynniki

Rozpuszczalniki Hx i DCM (J.T. Baker) o czystości do HPLC stosowano do elucji oraz 
przygotowania wzorców i próbek.  

Wzorce: α-HBCD, β-HBCD, γ-HBCD, 13C-α-HBCD każdy o stężeniu 50 µg/ml w tolu-
enie pochodziły z Wellington Laboratories Inc. (USA).

Wzorzec odzysku przeznaczony do badania odzysku metody analitycznej oznaczania 
HBCD zawiera kongener izotopowy 13C-α-HBCD i naturalne α-HBCD, β HBCD, γ-HBCD 
o stężeniu 100 ng/ml, każdy w nonanie.

Roztwór wzorcowy stosowany w pierwszym etapie badań został przygotowany w 1 ml 
Hx i zawierał 1 µg wzorca γ-HBCD. 

Materiał badawczy stanowił ekstrakt tłuszczowy z tkanki mięsnej łososia pochodzącego 
z łowisk Morza Bałtyckiego przygotowany wg następującej procedury: 50 g tkanki łososia 
rozdrobniono i zamrożono a następnie liofilizowano przez 48 godzin. Liofilizat zmieszano 
z niewielką ilością bezwodnego Na2SO4 i umieszczono w gilzie ekstrakcyjnej. Ekstrakcję 
prowadzono za pomocą DCM w aparacie Soxhleta przez 8 godzin.

Bezwodny Na2SO4 (J.T. Baker) zastosowano w celu dodatkowego osuszania próbki.
Kopolimer Bio-Beads S-X3 (Bio-Rad® Laboratories) o uziarnieniu 40–80 μm zastosowa-

no jako wypełnienie kolumn SEC.
Żel krzemionkowy stosowano w celu oczyszczania ekstraktów próbek po frakcjonowa-

niu metodą SEC: żel obojętny (70–230 mesh ASTM, Merck) aktywowano w temperatu-
rze 130°C; żel kwaśny przygotowano przez zmieszanie i wytrząsanie 56 g żelu obojętnego 
z 24,4 dm3 stężonego H2SO4. 

2.2. Aparatura

Do oznaczeń końcowych HBCD zastosowano metody chromatografii gazowej takie 
jak GC-ECD (Varian CP-3800), GC-FID (Varian CP-3380) oraz ID-GC-MS/MS (GC2000  
Series Thermo Quest sprzężony ze spektrometrem mas GCQ Thermo Quest). Każdy aparat 
zaopatrzony był w kolumnę kapilarną DB – 5MS (J&W Scientific, 30 m; 0,32 mm; 0,25 μm). 
Próbki dozowano w temperaturze 250°C bez podziału strumienia, a gazem nośnym był hel 
o przepływie 1,5 ml/min. 

Techniką MS/MS rejestrowano jony pierwotne: 239 m/z dla naturalnych kongenerów 
HBCD i 251 m/z dla kongeneru znaczonego 13C-α-HBCD oraz jony wtórne: 157 m/z dla 
naturalnych kongenerów i 169 m/z dla kongeneru znaczonego.

Programy temperaturowe stosowane w analizach zestawiono w tabeli 1. 
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T a b e l a  1

Programy temperaturowe analiz chromatograficznych

Aparat Program temperaturowy
GC-ECD 80°C (1 min) – 20°C.min–1 do 280°C (1 min) – 300°C (5 min)
GC-FID 50°C (1 min) – 10°C.min–1 do 300°C (5 min)
GC-MS 100°C (2 min) – 50°C.min–1 do 200°C (0 min) – 20°C.min–1 do 300°C (15 min)

2.3. Przygotowanie wypełnienia Bio – Beads S-X3

Izolowanie HBCD z matrycy tłuszczowej prowadzono metodą SEC w kolumnach szkla-
nych (50 cm długości, 14 mm średnicy wewnętrznej). Jako wypełnienie zastosowano żel 
Bio-Beads S-X3, który przed wprowadzeniem do kolumny poddano spęcznieniu w szczel-
nych szklanych naczyniach przez 6 godzin przy użyciu rozpuszczalników zestawionych 
w tabeli 2. 

T a b e l a  2

Rozpuszczalniki stosowane do spęczniania złoża a kolejno jako eluenty w SEC 

Symbol naczynia/ 
kolumny/ metody

Rozpuszczalniki 
spęczniające / eluent Stosunek objętościowy Objętość w ml użyta do 

spęcznienia 10 g żelu

I DCM-Hx 1:1 40

II DCM-Hx 1:4 30

Po spęcznieniu, złoże przeniesiono do szklanych kolumn oznaczonych symbolami 
odpowiednio I i II, a następnie każdą z kolumn przemywano 50 ml eluentu nie dopuszczając 
do wyschnięcia złoża.

2.4. Frakcjonowanie roztworów wzorcowych

W pierwszym etapie badań przeprowadzono frakcjonowanie roztworów wzorcowych 
(pkt. 2.1), celem określenia, w której frakcji wymywany jest HBCD. Kolejne frakcje opisy-
wano wg ilości przepływającego eluentu w ml. 

Przygotowano dwa roztwory, po jednym dla każdej z kolumn I i II. 
Dla obu metod I i II stosowano tę samą procedurę frakcjonowania. 
Do kolumny przygotowanej wg punktu 2.3 wprowadzono roztwór i wymywano skład-

niki odbierając każde 10 ml eluentu (frakcje) do szklanych kolb. Przepływ eluentu przez 
złoże wynosił średnio 0,5 mL.min–1 w obu kolumnach. Frakcje odparowywano na wypar-
ce obrotowej i zatężano do objętości końcowej wynoszącej 20 µl. Tak przygotowane prób-
ki analizowano metodami GC-ECD i GC-FID, które zastosowano jedynie w celu analizy 
jakościowej. Z każdej frakcji pobierano 1 μl i dozowano do kolumny chromatograficznej 
a uzyskane sygnały porównano z sygnałami otrzymanymi w trakcie analiz wzorca γ-HBCD.  
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Na podstawie tych analiz określono, w których frakcjach wymywany był analit. Dzięki temu 
w kolejnym etapie badań z zastosowaniem ekstraktu tłuszczowego odbierano jedynie frakcje 
zawierające HBCD. 

2.5. Izolowanie HBCD z matrycy tłuszczowej

Kolejny etap badań miał na celu przeprowadzenie procedury izolowania HBCD z matry-
cy tłuszczowej techniką SEC w kolumnach I i II przygotowanych zgodnie z opisem powyżej. 
Przygotowano dwie próbki, z których każda zawierała 100 mg ekstraktu tłuszczowego, 1 µg 
wzorca γ-HBCD oraz 1 µg wzorca znaczonego 13C-α-HBCD. Tak przygotowane roztwory 
wprowadzono do poszczególnych kolumn I i II i prowadzono proces wymywania składni-
ków. Zgodnie z danymi uzyskanymi w pierwszym etapie badań odbierano jedynie te frakcje, 
które zawierały HBCD. 

Ze względu na bogactwo składników w matrycy próbek żywności procedura przygoto-
wanie próbek do analizy wymaga zastosowania kilku etapów oczyszczania. Ogólny schemat 
procedury przygotowania próbek do analizy GC-MS przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat procedury oznaczania HBCD

Fig. 1. Scheme of a procedure for the determination of HBCD 

Roztwory w Hx: 
100 mg tłuszczu + wzorce

Izolowanie analitu z matrycy tłuszczowej:
SEC (Bio-Beads S-X3)

Oczyszczanie w kolumnach z żelem krzemionkowym 

Analiza chromatograficzna 

I:DCM-Hx 
1:1 (v/v)

II:DCM-Hx 
1:4 (v/v)
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Frakcje z analitem uzyskane z kolumn SEC zatężano do objętości 1 ml i poddano oczysz-
czaniu przy użyciu żelu krzemionkowego, w celu usunięcia pozostałych interferentów takich 
jak PCB i PBDE. Oczyszczanie prowadzono w taki sam sposób zarówno dla frakcji z kolum-
ny I jak i frakcji z kolumny II. 

Przygotowano kolumnę szklaną (20 cm długości, 10 mm średnicy wewnętrznej) zawie-
rającą kolejno (od dołu): 

→ 0,5 g bezwodnego Na2SO4,
→ 6 g żelu krzemionkowego obojętnego, 
→ 3 g żelu krzemionkowego kwaśnego,
→ 0,5 g bezwodnego Na2SO4. 
Tak przygotowane złoże kondycjonowano 30 ml heksanu. Następnie wprowadzono od-

parowaną frakcję uzyskaną z kolumny SEC i prowadzono wymywanie analitu porcją 100 ml 
mieszaniny DCM-Hx 1:1 (v/v). 

Po odparowaniu i zatężeniu do objętości końcowej (20 µl) oczyszczone ekstrakty anali-
zowano metodą ID-GC-MS/MS. Uzyskane sygnały porównywano z sygnałami pochodzący-
mi z analizy wzorca odzysku. 

3. Wyniki i dyskusja

Na podstawie uzyskanych danych analitycznych porównano procedurę izolowania HBCD 
z matrycy tłuszczowej w obu kolumnach I i II pod względem objętości frakcji zawierającej 
analit, wartości odzysku HBCD oraz pod względem precyzji w oparciu o test F-Snedecora. 
Wyniki zestawiono w tabeli 3.

T a b e l a  3

Porównanie procedur izolowania HBCD od matrycy tłuszczowej w kolumnach I i II 

Parametr
Metoda

I: DCM-Hx
1:1 (v/v)

II: DCM-Hx
1:4 (v/v)

Objętość frakcji zawierającej HBCD [ml] 40–80 40–120

Odzysk HBCD % 94±15 78±15

Test F-Snedecora brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej – 
pomiary wykonano na tym samym poziomie precyzji

Analizy jakościowe z zastosowaniem detektorów ECD i FID pozwoliły na stwierdzenie 
obecności HBCD we frakcjach od 40 ml eluentu w przypadku obu kolumn SEC, różne nato-
miast były górne wartości graniczne zakresu wymywania analitu. Objętość frakcji zawiera-
jącej analit była większa w przypadku kolumny II (do 120 ml), co przekłada się na większe 
zużycie rozpuszczalników i wydłużenie czasu frakcjonowania w porównaniu z metodą I. 
Dodatkowo, do spęcznienia wypełnienia w układzie II potrzebna jest większa ilość rozpusz-
czalnika. 
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Rys. 2. Chromatogram uzyskany 
w trakcie analizy ID-GC-
MS/MS

Fig. 2. Chromatogram of ID-GC-
MS/MS analysis
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Dane uzyskane w trakcie oznaczeń metodą ID-GC-MS/MS posłużyły do obliczenia od-
zysku HBCD. Przykładowy chromatogram przedstawiono na rys. 2. W celu obliczenia od-
zysku porównano odpowiedź detektora w odniesieniu do wzorca naturalnego oraz wzorca 
znaczonego izotopowo. Wyższą wartość odzysku HBCD uzyskano z pomiarów metodą I 
(94%±15%). Jednak wartość odzysku obliczona z pomiarów metodą II (78%±15%) jest rów-
nież akceptowalna. 

Dokonano oceny statystycznej wyników pomiarów w oparciu o test F-Snedecora, 
 w celu porównania obu zastosowanych metod izolowania HBCD (kolumna I i II) pod 
względem precyzji. Wartość parametru obliczonego F porównano z wartością krytyczną  
Fkr(α = 0,05; fI, fII) przyjętą w oparciu o dane tablicowe [31].

Założono następujące hipotezy:
a) H0:σI

2 = σII
2,

b) H1:σI
2 = σII

2.
W wyniku przeprowadzonego testu F-Snedecora stwierdza się brak podstaw do odrzuce-

nia hipotezy H0 zakładającej, że poszczególne serie pomiarów należą do tej samej populacji. 
Wnioskuje się zatem, że pomiary wykonano na tym samym poziomie precyzji w przypadku 
każdej z metod I i II. 

4. Wnioski

Badania wykazały, że zastosowanie techniki SEC z wypełnieniem Bio-Beads S-X3 do 
izolowania HBCD z matrycy próbek żywności zawierających tłuszcz pozwala na skuteczne 
usunięcie większości składników interferujących, przy uzyskaniu wysokiej precyzji ozna-
czeń. Porównując zastosowane metody pod względem precyzji (test F-Snedecora) i wartości 
obliczonego odzysku HBCD wnioskuje się, że obie metody mogą być stosowane do izolo-
wania HBCD z matrycy tłuszczowej próbek żywności z tą samą skutecznością. Natomiast 
przy porównaniu tych metod pod względem zużycia rozpuszczalników i czasochłonności ko-
rzystniejsza jest metoda izolowania HBCD w kolumnie I. Zatem, w rutynowych badaniach 
próbek rzeczywistych sugeruje się zastosowanie układu I o składzie rozpuszczalnikowym 
DCM-Hx 1:1 (v/v).
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TECHNOLOGIES OF BIOGAS PRODUCTION FROM 
DIFFERENT SOURCES – A REVIEW

S t r e s z c z e n i e

Biogaz powstaje w procesie fermentacji metanowej biomasy. Pod względem chemicznym jest 
mieszaniną głównie metanu, tlenku węgla, siarkowodoru oraz wody w postaci pary wodnej. 
Stężenia tych gazów różnią się w zależności od rodzaju substratów procesu fermentacji, które 
wpływają na skład chemiczny biogazu. W artykule dokonano charakterystyki biomasy podda-
wanej przetwarzaniu beztlenowemu, a także omówiono wybrane technologie produkcji bioga-
zu różnego pochodzenia – z oczyszczalni ścieków, wysypiskowego i rolniczego.

Słowa kluczowe: biogaz, fermentacja metanowa, biomasa, odnawialne źródła energii

A b s t r a c t

Biogas is produced in the anaerobic digestion of biomass. It is a mixture of methane (mainly), 
carbon monoxide, hydrogen sulfide and water in vapor form. The concentrations of these gases 
vary depending on the type of fermentation process substrates, which affect the chemical 
composition of biogas. The paper presents the characteristics of the biomass subjected to 
anaerobic processing. Also selected technologies of biogas production from different origin – 
sewage treatment plants, landfill and agricultural are discussed.

Keywords: biogas, methane fermentation, biomass, renewable energy sources
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1. Wstęp

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zwiększa się zapotrzebowanie na energię. Według po-
wszechnych opinii tradycyjne zasoby energetyczne, głównie paliwa kopalne (węgiel, ropa 
naftowa, gaz ziemny) wyczerpują się, a ich użycie powoduje wzrost zanieczyszczenia środo-
wiska naturalnego głównie gazami cieplarnianymi. Dlatego też na znaczeniu zyskują odna-
wialne źródła energii (OZE), które są nieszkodliwe dla otaczającego nas świata. Dużą uwagę 
do ochrony środowiska oraz kwestii energetycznych przywiązuje Unia Europejska. Kładzie 
ona nacisk na zwiększenie udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii. W krajach 
UE kwestie energetyczne regulowane są odpowiednimi dyrektywami i tzw. Zieloną i Białą 
Księgą [1]. Natomiast w Polsce dodatkowo obowiązuje Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne, (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 969), a także Ustawa z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199) 
wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi [1]. 

W celu rozwoju energetyki odnawialnej w kraju postanowiono zwiększyć wykorzystanie 
zasobów energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku do 15%. Natomiast 
przyjęto, że w 2010 roku udział energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w krajowym zuży-
ciu wynosić będzie 7,5% w odniesieniu do energii elektrycznej [1].

Obecnie w Polsce w największym stopniu energię ze źródeł odnawialnych wytwarza się 
z biomasy stałej. Według danych GUS [1] w 2008 roku udział energii z biomasy stałej w od-
niesieniu do całkowitej energii z OZE wynosił 87,7%. Był on niższy w porównaniu z rokiem 
2005 o 3,9%, natomiast wzrósł udział energii wiatru (o 1%), a także wytworzono większą 
ilość biogazu i biopaliw, odpowiednio o 0,6% i 2,9% [1]. Według Głodek i współpracow-
ników [2] potencjał biogazu, jakim dysponuje nasze państwo, znacznie przekracza zużycie 
krajowe gazu ziemnego. Fakt ten tłumaczy wzrastające zainteresowanie produkcją biogazu 
w Polsce, co potwierdzają przedstawione wcześniej dane statystyczne. 

2. Energia z odnawialnych źródeł energii (OZE)

Odnawialne źródła energii stanowią grupę powszechnie dostępnych niekopalnych źródeł, 
powstających samoistnie w powtarzających się naturalnych procesach przyrodniczych. Cha-
rakteryzują się one brakiem negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Energia wytwarzana z OZE dzieli się na energię elektryczną i cieplną, przy czym pocho-
dzą one od elektrowni wodnych i wiatrowych, słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz 
słonecznych kolektorów do wytwarzania ciepła, a także źródeł geotermalnych i wytwarzają-
cych energię z biomasy, w tym wytwarzających energię z biogazu [2].

Wytwarzanie energii z OZE przysparza wiele korzyści. Przede wszystkim, w aspekcie 
globalnym sprzyja ochronie środowiska, gdyż przyczynia się do obniżenia emisji gazów cie-
plarnianych, głównie CO2 i CH4. Przetwarzanie biomasy wiąże się również z redukcją emisji 
SO2 oraz tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla. Dodatkowo takie zagospodarowanie biomasy 
sprzyja redukcji powierzchni wysypisk. 

Na rysunku 1 pokazano planowany stopień wzrostu  udziału energii z OZE (w stosunku 
do końcowego zużycia energii brutto) od 2005 rok 2020 roku oraz docelowy udział tej ener-
gii w 2020 roku.
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Instalacje do pozyskiwania energii z OZE mają zazwyczaj charakter lokalny, w związku 
z tym można twierdzić, iż energetyka odnawialna sprzyja regionalnemu rozwojowi gospo-
darczemu oraz przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy.

3. Biogaz i jego powstawanie

Biogaz powstaje w wyniku przetworzenia biomasy, która stanowi jedno z podstawo-
wych odnawialnych źródeł energii. Pod względem chemicznym składa się głównie z metanu 
i dwutlenku węgla, aczkolwiek jego kompozycja w dużej mierze zależy od rodzaju surow-
ców, z których jest pozyskiwany. W tabeli 1 przedstawiono skład chemiczny biogazu pozy-
skiwanego z odpadów z gospodarstw domowych, osadów z oczyszczalni ścieków, odpadów 
rolniczych oraz odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.

Rys. 1. Docelowy udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku oraz 
planowany stopień wzrostu udziału energii z OZE od 2005 do 2020 roku w Europie [1]

Fig. 1. Target for RES share in gross final energy consumption in 2020 and the planned rate of increase 
of RES share from 2005 to 2020 in Europe [1]
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T a b e l a  1

Skład chemiczny biogazu pozyskiwanego z różnego rodzaju surowców [3]

Składnik Jednostka
Odpady 

z gospodarstw 
domowych

Osad 
z oczyszczalni 

ścieków

Odpady 
rolniczych

Odpady 
z przemysłu 

rolno- 
-spożywczego

CH4

[%] obj.

50–60 60–75 60–75 68

CO2 34–38 19–33 19–33 26

N2 0–5 0–1 0–1 –

O2 0–1 < 0,5 < 0,5 –

H2O
[%] obj. 
(w 40°C) 6 6 6 6

H2S

[mg/m3]

100–900 1000–4000 3000–10 000 100

NH3 – – 50–100 400

Związki aromatyczne 0–200 – – –

Związki 
chlorowcoorganiczne 
lub fluoroorganiczne

100–800 – – –

Biogaz można podzielić ze względu na sposób pozyskiwania, np. wyróżnia się gaz wysy-
piskowy, uzyskiwany w wyniku fermentacji odpadów na składowiskach, a także gaz z osa-
dów ściekowych, wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji szlamu kanalizacyjnego. 
Wyodrębnia się również biogaz rolniczy, który uzyskuje się w procesie beztlenowej fer-
mentacji biomasy pochodzącej z upraw energetycznych, pozostałości z produkcji roślinnej 
i odchodów zwierzęcych lub pochodzącej z odpadów w rzeźniach, browarach i pozostałych 
branżach żywnościowych [1].

Jak wcześniej wspomniano, biogaz powstaje w procesie fermentacji metanowej [4]. Jest 
to proces beztlenowy, który obejmuje cztery etapy: hydrolizę, kwasogenezę, octanogenezę 
i metanogenezę W pierwszym etapie zachodzi rozkład nierozpuszczalnych związków orga-
nicznych, takich jak białka, tłuszcze i węglowodany. W rezultacie powstają aminokwasy, 
cukry proste, alkohole wielowodorotlenowe i kwasy tłuszczowe. Proces odbywa się przy 
udziale enzymów zewnątrzkomórkowych. W fazie acidogennej powstają lotne kwasy tłusz-
czowe, alkohol metylowy i etanol, aldehydy oraz CO2 i H2, a także octany. Powstałe kwasy 
(mrówkowy, octowy) oraz metanol, CO2 i H2 mogą być już w tym etapie wykorzystane przez 
bakterie metanowe w procesie metanogenezy. Natomiast bakterie acetogenne przetwarzają 
etanol i lotne kwasy tłuszczowe do CO2 i H2 w następnym etapie – octanogenezie. Ich ak-
tywność ma wpływ na kolejny etap procesu. W wyniku zahamowania wzrostu tych mikro-
organizmów, dochodzi do kumulacji lotnych kwasów tłuszczowych, co z kolei prowadzi 
do spowolnienia lub zatrzymania wzrostu bakterii metanowych. Odpowiedzialne są one za 
generowanie metanu z octanów lub alkoholi, a także z CO2 w wyniku jego redukcji wodorem 
[2, 5, 6]. 
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Przebieg fermentacji metanowej zależy od wielu czynników – temperatury, odczynu fer-
mentowanego materiału, zawartości składników pokarmowych (dokładniej stosunku C/N) 
oraz od mieszania. Ponieważ bakterie metanowe są bardziej wrażliwe na zmiany tempera-
tury i odczynu pH niż bakterie acetogenne, proces fermentacji prowadzi się w warunkach 
dogodniejszych dla ich rozwoju i aktywności [2, 7]. W tabeli 2 przedstawiono parametry 
prowadzenia procesu fermentacji metanowej.

T a b e l a  2

Parametry procesu fermentacji metanowej [2, 7]

Parametr
Optymalne 

warunki 
procesu

Zakres aktywności 
bakterii

Warunki 
najczęściej 

utrzymywane
Ewentualne utrudnienia

Temperatura 
[°C]

20–25 psychofilnych

30–40

Możliwa konieczność 
higienizacji, w celu 
usunięcia bakterii 

chorobotwórczych – 
w tym celu prowadzenie 

procesu z użyciem bakterii 
termofilnych.

Proces prowadzony  
w wysokiej temperaturze 
jest bardziej wrażliwy na 

zakłócenia

35–37 mezofilnych

55–60 termofilnych

Odczyn pH

4,5–6,3 hydrolizujących 
i kwasotwórczych

6,5–7,5

Nadmierna koncentracja 
lotnych kwasów 

tłuszczowych powoduje 
obniżenie pH6,8–7,5 acetogennych 

i metanogennych

Stosunek C/N 10–30

odpowiedni 
dla wszystkich 

rodzajów bakterii 
w procesie

10–30

Nadmierna ilość związków 
azotu w substratach procesu, 
prowadzi do jego akumulacji 

w postaci NH3, który przy 
wysokim stężeniu jest 
toksyczny dla bakterii 

metanogennych

Aby proces fermentacji metanowej przebiegał z wysoką wydajnością produkcji bioga-
zu, konieczne jest mieszanie substratów w pryzmach fermentacyjnych. Pozwala to utrzy-
mać jednakową temperaturę substratów, zapewnia jednorodny przebieg procesów w całej 
objętości pryzmy, a także jednolitą konsystencję materiału. Przede wszystkim mieszanie 
sprawia, że bakterie i podłoże mają większy kontakt. Umożliwia również łatwiejsze odga-
zowanie i zmniejszenie zawartości rozpuszczonego CO2, a także wydzielenie wody nadosa-
dowej (międzycząsteczkowej), przez co dochodzi do zagęszczenia biomasy. Jednakże, zbyt 
intensywne mieszanie może obniżyć wydajność procesu, dlatego zazwyczaj prowadzi się 
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je w sposób okresowy, stosując wieloobrotowe mieszadła o małej sile tnącej [7]. Kovacs 
i współpracownicy [8] wykazali, że aby zwiększyć wydajność produkcji biogazu w warun-
kach termofilnych, biomasę zawierającą mikroorganizmy acetogenne, metanogenne i zdolne 
do degradowania polimerów należy zaszczepić kulturami bakterii termofilnych, acetogen-
nych i wytwarzających wodór, np. Caldicellulosiruptor saccharolyticus. Dodatek bakterii 
odbywał się przed procesem fermentacji lub w jego trakcie. Proponowana metoda skutkowa-
ła również wzrostem zawartości metanu w uzyskanym biogazie [8].

4. Surowce do produkcji biogazu

Potencjał energetyczny biogazu zależy głównie od substratów, z których został wy-
tworzony [3]. Przy pozyskiwaniu biogazu rolniczego bardzo często stosuje się gnojowi-
cę jako materiał przetwarzany. Należy jednak zauważyć, iż jest ona substratem o niskiej 
wydajności biogazu: od 290 do 550 dm3 CH4/kg materii organicznej, gdyż w dużym 
stopniu składa się z wody. Aby zwiększyć efektywność produkcji biogazu z gnojowi-
cy, poddaje się ją działaniu wysokich temperatur oraz zmienia się jej odczyn. Carrère 
i współpracownicy [9] modyfikacje termiczne prowadzili w zakresie temperatur od 70 
do 190°C, w odpowiedniej aparaturze i przez określony czas. W niższych temperaturach 
(100°C) proces trwał dłużej – ok. 3 godziny i prowadzony był w szklanym reaktorze wy-
posażonym w mieszadło magnetyczne. Podczas gdy w przypadku wyższych temperatur 
stosowano reaktor Zipperclave, a proces trwał 20 minut. Carrère i współpracownicy [9] 
przeprowadzali również modyfikacje chemiczno-termiczne, które polegały na działaniu 
wysokich temperatur i zmianie odczynu gnojowicy (pH = 10 lub 12). Następnie określali 
tzw. Biochemiczny Potencjał Produkcji Metanu (BMP). Jego najwyższą wartość (nawet 
do 48%), obserwowano w temperaturze 190°C. Jednak optymalnie modyfikacje prowa-
dzi się w temperaturach od 135°C do 190°C [9]. Bougrier i współpracownicy podkreśla-
ją również, że podczas ogrzewania w temperaturach bliskich 190°C zachodzi termiczna 
hydroliza gnojowicy [10]. Opierając się na badaniach Carrèrego i współpracowników 
[9] można stwierdzić, iż aby zwiększyć efektywność produkcji biogazu z gnojowicy, 
należy ją ogrzać lub najpierw zmodyfikować jej pH do 10 i ogrzać, zanim podda się ją 
procesowi fermentacji.

Wydajność produkcji metanu z biomasy, zwiększa się również poprzez odpowiedni do-
bór substratów. Kowalczyk-Juśko [11] jako źródło biogazu zastosowała gnojowicę świń-
ską, która stanowiła materiał bazowy, natomiast jako tzw. kosubstraty zastosowano kiszon-
kę z kukurydzy, odpady owocowe w formie wytłoków oraz obornik bydlęcy. Największą 
efektywnością ekonomiczną charakteryzował się proces fermentacji mieszanki gnojowicy 
i odpadów owocowych. Natomiast wydajność produkcji biogazu z tych substratów wyniosła 
odpowiednio 18,0 i 112,7 m3/h. W przypadku obornika bydlęcego wydajność biogazu wy-
niosła 35,3 m3/h. Zadowalającą efektywność procesu stwierdzono również przy fermenta-
cji kiszonki kukurydzianej. Wydajność produkcji biogazu z kiszonki z kukurydzy wyniosła 
132,7 m3/h i była najwyższa spośród analizowanych przypadków. Jednak wysoka cena tego 
substratu sprawia, że proces jego fermentacji jest nieopłacalny [11]. Charakterystykę wybra-
nych substratów procesu fermentacji beztlenowej, z uwzględnieniem potencjału produkcji 
biogazu, przedstawiono w tabeli 3.
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T a b e l a  3

Potencjał produkcyjny biogazu dla wybranych substratów procesu fermentacji metanowej [7]

Rodzaj materiału

Charakterystyka Wydajność biogazu

zawartość suchej 
masy [%]

zawartość 
substancji 

organicznej 
w suchej masie 

[%]

dm3/kg suchej 
substancji 

organicznej

zawartość CH4 
w biogazie [%]

Gnojowica bydlęca 8 86 280 55
Gnojowica świńska 6 80 400 60
Obornik 25 80 450 55
Kiszonka z kukurydzy 32 95 600 52
Kiszonka z całych 
roślin zbożowych 40 95 520 53

Rozdrobnione kolby 
kukurydzy 65 98 680 55

Ziarno zboża 86 98 700 55

5. Podział technologii produkcji biogazu

Wybór technologii produkcji biogazu zależy przede wszystkim od rodzaju przetwarza-
nych substratów. Dlatego też rozwiązania technologiczne można podzielić według określo-
nych kryteriów, do których zaliczamy zawartość suchej masy w komorze fermentacyjnej, 
temperaturę procesu, ilość stopni procesu, stopień rozdzielenia poszczególnych faz procesu 
fermentacji oraz sposób dozowania substratów. W tabeli 4 przedstawiono klasyfikację tech-
nologii produkcji biogazu według wymienionych kryteriów.

Pierwsza przemysłowa instalacja do produkcji biogazu powstała w 1859 roku w Bom-
baju (Indie), natomiast w Polsce w 1928 roku w Poznaniu, a pozyskiwany biogaz pochodził 
z przetwarzania osadów ściekowych [13]. Obecnie wyróżnia się dwa typy instalacji bioga-
zowych:
– Biogazownie scentralizowane, które charakteryzują się dużymi gabarytami, a dzienny 

wsad surowca poddawanego fermentacji wynosi od 50 do 500 ton substratów. Znajdują 
się one w pobliżu ferm hodowlanych;

– Biogazownie indywidualne o mniejszych powierzchniach i rozmiarach komór fermenta-
cyjnych.
Rozmiary instalacji do produkcji biogazu (głównie agregatów i zbiorników) zależą od 

ilości substratów oraz rodzaju materiału wsadowego. Aczkolwiek, bez względu na to, każda 
biogazownia składa się z kilku podstawowych segmentów, takich jak:
– Segment przechowywania i obróbki wstępnej materiału wsadowego, w którym wyróż-

nia się m.in. zbiorniki surowca, pompy, macerator, układ do higienizacji surowca oraz 
do przechowywania i odprowadzania materiału. Na tym etapie procesu zachodzi ki-
szenie surowców roślinnych, w celu ich rozdrobnienia i konserwacji, a także wstępne-
go rozkładu materii organicznej i zmniejszenia flory mikroorganizmów. W przypadku 
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składowania odpadów stałych o większej uciążliwości zapachowej istnieje koniecz-
ność wyposażenia  hal magazynowych w filtry biologiczne lub z węglem aktywnym. 
Natomiast substraty płynne (np. gnojowicę) przechowuje się w zbiornikach magazy-
nowych wyposażonych w mieszadła, instalację grzewczą, system uzdatniania powie-
trza odlotowego, a w razie konieczności zawierających rozdrabniacze. Charakterystykę 
procesów zachodzących podczas przechowywania materiału wsadowego różnego typu 
przedstawiono na rysunku 2;

T a b e l a  4

Klasyfikacja technologii produkcji biogazu [12]

Kryterium Rodzaj technologii Cechy charakterystyczne

Temperatura procesu

mezofilna 35–37, najczęściej stosowana

termofilna

55–60, stosowana rzadziej, często w 
przypadkach przetwarzania substratów 
podwyższonego ryzyka, np. odpadów 

poubojowych lub odchodów zwierzęcych. 
Proces prowadzony w tych warunkach 

jest bardziej wrażliwy na zakłócenia, ale 
przebiega z większą wydajnością

Zawartość suchej 
masy w komorze 
fermentacyjnej

fermentacja mokra
zawartość suchej masy w substratach 

procesu nie przekracza 15%, fermentowany 
materiał ma postać płynną

fermentacja sucha
substraty o konsystencji stałej, 

charakteryzujące się  wysoką zawartością 
suchej masy

Ilość stopni procesu
jednostopniowa w instalacji znajduje się jedna komora 

fermentacyjna

wielostopniowa w instalacji znajduje się kilka połączonych 
szeregowo komór do fermentacji

Stopień rozdzielenia 
faz procesu 
fermentacji

jednofazowa
hydroliza substratów i etap metanogenezy 

zachodzą w jednym reaktorze z równą 
intensywnością

wielofazowa hydroliza substratów i etap metanogenezy 
zachodzą w oddzielnych reaktorach

Sposób dozowania 
substratów

ciągły
dozowanie substratów równomiernie w 

sposób ciągły, co umożliwia stały stopień 
produkcji biogazu

okresowy

napełnienie komory fermentacyjnej 
jednorazowo i jej opróżnienie po procesie. 

Stopień produkcji biogazu wyższy w 
początkowym okresie procesu, malejący 

wraz z upływem czasu
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– Komora fermentacyjna, produkowana z różnych materiałów (np. beton, tworzywa sztucz-
ne, blacha stalowa), może być wyposażona w mieszadło, detektor i wyłapywacz piany 
oraz miernik poziomu cieczy w komorze;

– System ogrzewania, umożliwiający utrzymanie odpowiedniej temperatury, składający się 
głównie z wymiennika ciepła;

– Systemu instalacji gazowej, służącej do odbioru i przechowywania wytworzonego bio-
gazu, a także do jego oczyszczania, np. na skutek odwadniania lub w wyniku adsorpcji 
zanieczyszczeń za pomocą odpowiednich filtrów;

– Segmentu przechowywania lub przetwarzania pozostałości pofermentacyjnej – zbiorniki 
na pozostałość oraz instalacja do obróbki przefermentowanego materiału na nawóz [2].

Rys. 2. Charakterystyka procesów zachodzących podczas przechowywania i obróbki materiału 
wsadowego różnego pochodzenia

Fig. 2. Characteristics of the processes taking place during storage and processing of feed material 
of various origin

Składowanie i obróbka wstępna 
substratów

Obróbka substratów 
podwyższonego ryzyka

Rozdrabnianie – skutkuje 
zwiększeniem powierzchni 

substratów

Rozdrobnienie 

Rozdrabnianie na drodze 
mikrobilogicznej – umożliwia 

szybką fermentację oraz większy 
uzysk biogazu

Kiszenie – konserwacja w wyniku 
nagromadzenia kwasów 

organicznych, obniżających 
odczyn materiału

Homogenizacja substratu – 
ujednolicenie uśrednienie składu 

materiału ferementacyjnego

Odwodnienie substratów – 
umożliwia zmniejszenie objętości 

komór filtracyjnych

Higienizacja w temepraturze 70°C lub 133°C 
(w zależności od rodzaju materiału), 

pod ciśnieniem 3 barów, od 20 do 60 minut [12] 

Sterylizacja 
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6. Charakterystyka technologii produkcji biogazu wysypiskowego

Biogaz wysypiskowy otrzymuje się z odpadów pochodzenia organicznego składowanych 
na wysypiskach w postaci sprasowanych hałd, wewnątrz których panują warunki beztlenowe 
i mezofile. Skład chemiczny wytwarzanego gazu zależy od sposobu jego odprowadzania, 
a także szczelności złoża przetwarzanych materiałów. W przypadku naturalnego wypływu 
gazu ze złoża otrzymuje się produkt o największej zawartości CH4 (60–65%), ale także (co 
jest niekorzystne) o wysokiej zawartości związków siarki, chloru i halogenopochodnych wę-
glowodorów aromatycznych. Gaz o zawartości metanu 45–50% otrzymuje się przy stoso-
waniu odsysania i dobrego uszczelniania hałdy, natomiast biogaz o najmniejszej zawartości 
metanu (25–45%) uzyskuje się podczas odsysania hałdy źle uszczelnionej [14]. W tabeli 5 
przedstawiono ilość energii wyprodukowanej w Polsce w latach 2001–2009 z biogazu róż-
nego pochodzenia, w tym z biogazu wysypiskowego.

T a b e l a  5

Produkcja energii elektrycznej z biogazu [GWh] [1]

Rodzaj biogazu
Rok

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Z wysypisk 
odpadów 42,0 48,0 53,0 63,3 75,3 92,0 113,6 148,4 174,8

Z oczyszczalni 
ścieków – – 2,0 18,1 35,4 66,7 79,5 94,9 122,7

Rolniczy – – 1,0 0,8 0,6 1,5 2,1 8,3 21,7
Ogółem 42,0 48,0 56,0 82,2 111,3 160,1 195,2 251,6 319,2

Technologiami produkcji wartościowego (pod względem zawartości CH4 i zanieczysz-
czeń) biogazu wysypiskowego mogą pochwalić się kraje, takie jak: Niemcy, Belgia, Szwe-
cja, Francja i Finlandia. W Niemczech sprawnie działają instalacje wykorzystujące techno-
logię BTA i Rottweil. Według BTA substancje organiczne zawarte w nieprzesortowanych 
odpadach komunalnych, ługuje się w podwyższonej temperaturze. Natomiast uzyskany po 
fermentacji roztwór, kierowany jest do ponownego ługowania i następnej fermentacji. Czyn-
ności te powtarza się od 3 do 5 razy. Według technologii Rottweil biogaz produkowany jest 
z dokładnie wyselekcjonowanych śmieci z gospodarstw domowych, a także z odpadów ga-
stronomicznych, kuchennych i ogrodniczych dostarczanych przez duże jednostki. Przetwo-
rzony w wyniku fermentacji materiał, staje się bogatym w substancje odżywcze nawozem 
organicznych, wolnym od metali ciężkich [14].

W Belgii biogaz wytwarzany jest m.in. według technologii Dranco, stanowiącej typ fer-
mentacji suchej. Fermentacja odbywa się w reaktorach w temperaturze 55°C, jako materiał 
wsadowy stosowane są odpady stałe lub pozostałości z fermentacji wg technologii BTA, 
które najpierw poddaje się ekstrakcji, a następnie odsącza na prasie [14].

Według pomysłu szwedzkiego (technologia SWECO) gaz wysypiskowy uzyskuje się 
w wyniku fermentacji beztlenowej zachodzącej w pryzmach energetycznych ze szczelnym 
dnem i ścianami bocznymi. W warstwie torfu umieszcza się rozdrobnione odpady, a nad nimi 
rozciąga się system rurociągów ssących, po czym wszystko przykrywa się gliną [14].
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Według technologii WABIO (Finlandia) śmieci poddaje się wstępnej selekcji, gdzie od-
dziela się wielkogabarytowe odpady metalowe, betonowe, kamienne oraz pozostałości sprzę-
tu RTV lub AGD. Pozostałe odpady mieli się i miesza z gorącą wodą. Następnie w wyniku 
sedymentacji rozdziela się osad nieaktywny biologicznie, a otrzymaną zawiesinę związków 
organicznych miesza się z odpadami z oczyszczalni ścieków (osadem biologicznie aktyw-
nym). Proces fermentacji przebiega w bioreaktorze przez ok. 23 dni, po czym osad poddaje 
się higienizacji (30 dni, 70°C), filtracji i stabilizacji biologicznej, w celu otrzymania nawozu 
organicznego [14].

W Polsce gaz wysypiskowy uzyskuje się z 20 instalacji, podczas gdy liczba składowisk 
odpadów komunalnych wynosi ok. 800. Biogazownie wyposażone w agregaty prądotwór-
cze znajdują się w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Grudziądzu, Koszalinie, a także 
Sosnowcu, Olsztynie, Katowicach, Łubnej i w Krakowie („Barycz”). Instalacja w Krakowie 
umożliwia zasilenie trzech bloków energetycznych. Natomiast w Lublinie, Łodzi i Nowym 
Sączu gaz wysypiskowy spalany jest w pochodniach [14].

7. Charakterystyka technologii produkcji biogazu z oczyszczalni ścieków

Pierwszą instalację do produkcji biogazu z oczyszczalni ścieków zbudowano w 1895 
roku w Wielkiej Brytanii. Materiałem, z którego pozyskuje się biogaz, w tym wypadku jest 
osad czynny wytrącony ze ścieków komunalnych, przemysłu mięsnego, rybnego oraz rolno-
-spożywczego. Proces fermentacji prowadzony jest w zamkniętych wydzielonych komorach 
fermentacyjnych, najczęściej betonowych. Zasadniczo wyróżnia się trzy typy komór – ko-
morę o stałym niezatopionym stropie, o stałym zatopionym stropie oraz o stropie pływają-
cym. Niezależnie od ich typu konieczne jest zastosowanie izolacji cieplnej i uszczelnienia. 
Materiał do fermentacji wprowadza się rurociągiem od góry, natomiast przefermentowany 
szlam, który opada na dno komory, odprowadzany jest za pomocą przenośnika ślimakowego. 
Wytworzony biogaz gromadzi się pod pokrywą i w zależności od jej typu (ruchoma bądź 
stała) odprowadzany jest w sposób okresowy lub ciągły [14]. 

W Polsce istnieje ok. 50 instalacji produkujących biogaz z oczyszczalni ścieków. Naj-
starsze z nich znajdują się w Poznaniu i Gdańsku. Natomiast do grupy najnowocześniejszych 
oczyszczalni w kraju zalicza się biogazownię w Żywcu, która umożliwia wytworzenie z bio-
gazu energii elektrycznej (maksymalnie 109 kW) oraz energii cieplnej o mocy maksymalnie 
186 kW [14].

Knobloh i współpracownicy [15] opracowali dwuetapową technologię produkcji bioga-
zu ze ścieków zanieczyszczonych olejami z nasion i produktami przetwórstwa zbóż, w tym 
ściekami pochodzącymi z olejarni. Pierwszy etap opierał się na zakwaszeniu ścieku i następ-
nie na oddzieleniu faz w wyniku flotacji, sedymentacji, filtracji, odwirowania lub w wyni-
ku zastosowania procesów elektromagnetycznych – separacja elektryczna i magnetyczna. 
W drugim etapie ściek poddawano obróbce biologicznej w warunkach beztlenowych w jed-
no- lub wielostopniowym procesie produkcji biogazu. Na tym etapie stosowano tzw. jed-
nostki nośnikowe o wysoko rozwiniętej powierzchni właściwej, które tworzyły tzw. biofilm. 
Biofilm zapobiegał niechcianym zrzutom aktywnej biomasy i zwiększał stabilność procesu 
fermentacji metanowej. Zaproponowana przez Knobloha i współpracowników technolo-
gia umożliwiała przetworzenie w ciągu doby nawet 40 m3 ścieku (dzienny przepływ wody 
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od 5 do 40 m3), którego chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT wynosiło od 50 tys. do  
100 tys. mg/l. Uzyskany w procesie biogaz zawierał objętościowo od 65 do 70% CH4. Nato-
miast z jednego m3 ścieku uzyskiwano 7–8 m3 biogazu [15].

Hoffland [16] również stosował separację ścieku, która odbywała się w osadniku. Pro-
ponowana technologia nie ograniczała się jedynie do ścieków komunalnych, gdyż autor 
przedstawił również rozwiązania dla przetwarzania nawozów naturalnych pochodzących od 
trzody chlewnej, bydła i drobiu. Według jednego z proponowanych pomysłów materiał wsa-
dowy rozdzielany był w osadniku, skąd części stałe kierowano do reaktora anaerobowego, 
gdzie zachodziła fermentacja beztlenowa, a uzyskany biogaz przetwarzano na energię ciepl-
ną. Frakcja ciekła materiału wsadowego poddawana była przetwarzaniu tlenowemu, anok-
sycznemu i beztlenowemu, po czym stosowano ją do nawadniania gleby lub przemywania 
pomieszczeń inwentarskich [16].

8. Charakterystyka technologii produkcji biogazu rolniczego na świecie i w Polsce

8.1. Produkcja biogazu rolniczego z nawozów naturalnych oraz 
odpadów pochodzenia zwierzęcego

Omawiając przykłady technologii produkcji biogazu rolniczego, należy zauważyć, iż naj-
większa ilość scentralizowanych biogazowni znajduje się w Danii. Ich powstawanie ściśle 
wiąże się z intensywną hodowlą trzody chlewnej metodą bezsciółkową, w wyniku czego 
obserwowany jest znaczny wzrost ilość gnojowicy, a to z kolei skutkuje pojawieniem się pro-
blemów z jej zagospodarowaniem. Stąd też biogazownie w Danii zaopatrywane są głównie 
tym odpadem. Dodatkowo materiał wsadowy uzupełniania się odpadami organicznymi, np. 
z przetwórstwa rolno-spożywczego, odpadami komunalnymi czy też osadami ściekowymi. 
Należy zauważyć, iż przetwarzana gnojowica nie pochodzi tylko od trzody chlewnej, ale 
również od bydła oraz kur i norek. Pierwszą biogazownią w Dani była instalacja w Vester 
Hjermitslev, która powstała w 1984 roku, natomiast do grona największych scentralizowa-
nych biogazowi na świecie można zaliczyć instalację w Lemvig oraz Lintrup [17]. Tabela 6 
zawiera charakterystykę wybranych biogazowi w Danii. 

Liderem w przetwarzaniu odpadów rolnych na energię elektryczną i ciepło, a także wy-
kazującym się największym doświadczeniem i wiedzą w tej dziedzinie są Niemcy. W tym 
państwie istnieje również duże rozpowszechnienie biogazowi indywidualnych (w przeci-
wieństwie do Danii, gdzie występują głównie biogazownie scentralizowane).

Do najbardziej znanych technologii pozyskiwania biogazu z odpadów z hodowli np. trzo-
dy chlewnej czy bydła zalicza się technologię Schmidta – Eggerglüssa, technologię Ducel-
liera – Ismana oraz technologię Reinholda – Darmstadta. W pierwszej z wymienionych 
fermentacji poddawana jest zawiesina obornika, sieczki (paszy) i rozdrobnionych odpadów 
organicznych w wodzie. Otrzymany biogaz wykorzystuje się do ogrzewania kotła, z którego 
wydobywa się para ogrzewająca komory fermentacyjne. Dodatkowo komory wyposażone 
są w pompy, dzięki którym zawiesina stale krąży, w wyniku czego dochodzi do rozbijania 
powstającego kożucha. Dodatkowo praca pomp umożliwia przetaczanie szlamu pofermen-
tacyjnego do zbiornika bioszlamu, a następnie na pole uprawne. Metoda ta sprawdza się pod 
względem opłacalności, tylko dla dużych gospodarstw rolnych, których dzienna produkcja 
biogazu wynosi od 100 do 300 m3 [14]. 
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W technologii Ducelliera – Ismana materiałem przetwarzanym jest obornik przecho-
wywany przez 14–50 dni w betonowych zbiornikach. Proces fermentacji prowadzony jest 
w czterech komorach fermentacyjnych, które napełnia się w zależności od dostępności su-
rowca. W momencie napełniania jednej komory, proces fermentacji trwa już w dwóch innych 
komorach, natomiast komora czwarta jest opróżniana i dezynfekowana. Komory fermenta-
cyjne nie są ogrzewane parą wodną lub wodą, lecz krążącą w wymienniku ciekłą frakcją 
fermentacyjną oraz ciepłą gnojowicą dostarczaną rurociągiem bezpośrednio z chlewni lub 
obory. Wydajność takiej instalacji wynosi 2 m3 biogazu na 100 kg obornika [14].

Technologią opracowaną specjalnie na potrzeby małych i średnich gospodarstw rol-
nych jest technologia Reinholda – Darmstadta. Surowcem poddawanym fermentacji jest 
gnojowica, gromadzona w odpowiednim zbiorniku. Dodatkowo w instalacji znajdują się 
dwa zbiorniki biogazu, jedna zagłębiona w gruncie komora fermentacyjna o konstrukcji 
betonowej, a także układ pomp. Okres fermentacji wynosi kilka tygodni, po czym prze-
tworzony osad wywożony jest na pole, natomiast komora napełniana jest zgromadzoną 
w zbiorniku gnojowicą. Dzienna produkcja biogazu w tej instalacji wynosi maksymalnie 
10 m3 gazu [14].

Również w Polsce istnieją instalacje do produkcji biogazu rolniczego stosowanego jako 
źródło energii cieplnej. Przykładową instalację służącą do uzyskiwania i przetwarzania ener-
gii cieplnej przedstawiono na rysunku 3 [18]. 

Przedstawione na rysunku 3 instalacje produkcji biogazu zasilane są głównie gnojo-
wicą pochodzącą z hodowli trzody chlewnej. W pierwszym przypadku (rys. 3a) instalację 
zasilano dodatkowo odpadami rolniczymi i odpadami przetwórstwa rolno-spożywczego, 
w wyniku czego z 8 ton biomasy uzyskiwano 300 kW mocy elektrycznej dziennie. W dru-
gim przypadku (rys. 3b) jako materiał wsadowy fermentatora stosowano gnojowicę zmie-
szaną z rozdrobnioną słomą zbożową lub zamiennie z trocinami i odpadami drzewnymi. 
Fermentacji poddawano 15 ton biomasy na dobę, w wyniku czego uzyskiwano 500 kW 
mocy elektrycznej. W obu przypadkach fermentację przeprowadzono w fermentorze, 
a uzyskany biogaz transportowany był do zbiornika kompensacyjnego, następnie w przy-
padku instalacji 1 do komory spalania generatora pary – 71, skąd parę przegrzaną kiero-
wano do turbiny parowej i wyprowadzano w postaci pary i skroplin do sekcji oddającej 
wymiennika ciepła. Instalacja 2 nie zawiera generatora pary, gdyż uzyskany biogaz kie-
rowany jest ze zbiornika kompensacyjnego bezpośrednio do silnika gazowego. Generator 
prądu zmiennego trójfazowego napędzano przez wał turbiny parowej lub przez wał silnika 
gazowego w zależności od rodzaju układu wytwarzania pośredniego czynnika energetycz-
nego. Uzyskany prąd przekazywano do sieci elektrycznej. Energię cieplną wytwarzano 
przy pomocy wody stanowiącej czynnik pośredniczący ogrzewany w sekcji odbierającej 
wymiennika ciepła, a następnie kierowany do zespołu odbiorników ciepła – 22. Obieg 
wody odbywa się za pomocą pompy wodnej i działa na zasadzie konwekcji wymuszonej. 
Ewentualny nadmiar ciepła odbierany jest przez urządzenie do wyrównywania zmienno-
ści odbioru ciepła. Odbiornikami ciepła mogą być np. zakład przetwórstwa mięsnego lub 
tuczarnia trzody chlewnej, jak to miało miejsce w instalacji 1. W przypadku instalacji 2 
ciepło kierowane było do pomieszczenia zarodowej hodowli trzody chlewnej oraz zakładu 
produkcji drzewnej i suszarni drzewa [18].

Zagadnieniem produkcji biogazu z gnojowicy zajmowali się również Bonde i współpra-
cownicy [19], którzy opracowali również związaną z tym koncepcję separacji nawozu natu-
ralnego. Dodatkowo opracowana technologia zawiera metodę przetwarzania zwłok zwierzę-
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cych oraz m.in. mięsa i mączki kostnej. Zapewnia alternatywny sposób przetwarzania odpa-
dów pochodzenia zwierzęcego, w wyniku czego uzyskuje się nawóz stosowany na gruntach 
rolnych. Zdaniem autorów opracowana technologia umożliwia zmniejszenie lub całkowite 
wyeliminowanie ewentualnej zawartości prionów BSE oraz szkodliwych mikroorganizmów 
poprzez połączenie obróbki wstępnej odpadów i fermentacji beztlenowej. Unieszkodliwie-
nia dokonuje się w bioreaktorze, gdzie pod ciśnieniem 4∙105 – 8∙105 Pa, w temperaturze  
140–180°C i w środowisku o odczynie zasadowym (pH = 10 – 12) zachodzi częściowa hy-
droliza prionów BSE. W wyniku tego zakaźne białka stają się podatne na działanie enzymów 
i ulegają hydrolizie z udziałem proteaz i amidaz. Substancją stosowaną do ustalenia odczynu 
zasadowego jest wapno. W przypadku przetwarzania gnojowicy prowadzona jest również 
obróbka wstępna, która opiera się na kilku etapach: usuwaniu amoniaku, hydrolizie materii 
organicznej, higienizacji gnojowicy, ograniczeniu powstawania piany, flokulacji, strąceniu 
fosforu oraz zapobieganiu powstawania struwitu, którego obecność powoduje utrudnienia 
w pracy wymienników ciepła. W procesie usuwania amoniaku i higienizacji stosowany jest 
CaO lub Ca(OH)2, który powoduje strącenie ortofosforanów oraz dodatkowo przyczynia się 
do zmniejszenia chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), w wyniku wytrącania innych 
soli wapnia. Otrzymany w procesie fermentacji biogaz może być skutecznie zastosowany do 
ogrzewania pomieszczeń inwentarskich lub zasilania elektrowni [19]. 

Produkcję biogazu z produktów ubocznych z rzeźni badali Hejnfelt i Angelidaki [20]. 
W tym celu stosowali mączkę mięsno-kostną, mączkę kostną, mięso, krew, włosy, żebra, 
tłuszcz w ilości 225, 497, 575, 561, 582, 359, 487 dm3/kg odpowiednio, w stosunku do 
50 do 100% obliczonego teoretycznego potencjału metanu. Naukowcy zaobserwowali, 
że stężenia lotnych kwasów tłuszczowych powyżej 5 g lipidów/ dm3 oraz amoniaku po-
wyżej 7 g N/ dm3 w materiale zwierzęcym powodowały obniżenie wydajności produk-
cji biogazu na skutek hamowania procesu. Natomiast etapy obróbki wstępnej, na którą 
składały się pasteryzacja w temperaturze 70°C, sterylizacja w 133°C oraz hydroliza za-
sadowa nie wpływały na wydajność procesu. Hejnfelt i Angelidaki wykazali, że odpady 
zwierzęce stanowią wydajne podłoże do produkcji biogazu, gdyż przy ich zmieszaniu 
uzyskuje się wysoki potencjał produkcji metanu, który wynosi 619 dm3/ kg CH4. War-
tość ta znacznie przekracza potencjał produkcji metanu uzyskiwany podczas fermentacji 
nawozów naturalnych, mieszczący się w granicach od 20 do 30 dm3/kg CH4. Wykaza-
no również, że jednoczesna fermentacja obornika świńskiego i odpadów wieprzowych 
w ilości 5%, prowadzona w temperaturze 37°C skutkowała zwiększeniem produkcji me-
tanu o 40% w stosunku do procesu fermentacji samego obornika. Istotnym problemem 
podczas fermentacji odpadów zwierzęcych jest wysoka zawartość amoniaku, uwalnia-
nego w warunkach termofilnych, dlatego też autorzy sugerują, aby proces fermentacji 
prowadzić w warunkach mezofilnych [20].

Halfter [21] opracował technologię produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych oraz cie-
kłego nawozu, do którego w celu usunięcia amoniaku dodawany jest CO2 lub CaSO4. Uzy-
skany na drodze fermentacji beztlenowej biogaz zasilał lokalną elektrownię.

8.2. Produkcja biogazu rolniczego z surowców roślinnych

Produkcja biogazu może odbywać się również z roślin specjalnie w tym celu wyhodo-
wanych. W 2009 roku Schlotter [22] opatentował technologię produkcji biogazu i nawozu 
z roślin hodowlanych o obniżonej zawartości ligniny w stosunku do roślin dziko rosnących. 
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Jako substrat zastosował kiszonkę (paszę soczystą zakonserwowaną naturalnie), słomę, sia-
no, koncentrat paszowy i inne części roślin, pochodzące od brązowo-żyłkowych (BMR) 
odmian kukurydzy, sorga i prosa, otrzymywanych m.in. w wyniku naturalnej mutacji gene-
tycznej. Proces produkcji biogazu składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich materiał 
roślinny suszy się w komorach suszenia przez 48 godzin w temperaturze 50–60°C. Następ-
nie za pomocą młyna tnącego, zmniejsza się wielkość cząstek surowca do rozmiarów ok. 
1 mm, co umożliwia jego homogenizację i zwiększa efektywność fermentacji. Przed właści-
wym procesem powstawania biogazu ma miejsce również hydroliza kwasowa. Fermentacja 
substratów zachodzi przy udziale szczepów bakterii. W tym przypadku zastosowano bak-
terie acetogenne i metanogenne oraz mezofile i termofilne. Kultury tych bakterii mogą być 
otrzymywane w bioreaktorach lub ich źródłem może być kompost oraz gnojowica i obornik. 
Proces fermentacji prowadzony jest w fermentatorach różnego typu, np. przepływowych 
komorach fermentacyjnych, reaktorze hybrydowym z pełnym wymieszaniem (CSTR), re-
aktorze hybrydowym (STR), reaktorze periodycznym lub reaktorze zbiornikowym z cią-
głym mieszaniem. Proces fermentacji prowadzi się w zakresie temperatur 12,8–37,8°C 
i odczynie materiału od 7 do 8. Zastosowanie materiału roślinnego o obniżonej zawarto-
ści ligniny zwiększyło wydajność procesu.  W zależności od użytego substratu otrzymano  
340–355 dm3 CH4/ kg suchej masy organicznej, przy czym zawartość metanu w biogazie 
wynosiła zazwyczaj od 45 do 55% całkowitej objętości biogazu, natomiast w najlepszym 
przypadku ilość CH4 wyniosła od 65 do 70% całkowitej objętości biogazu. Zastosowanie 
substratów BMR skutkowało nie tylko zwiększeniem produktywności procesu, w wyniku 
wzrostu wydajności metanu na jednostkę biomasy, wzrostu zawartości metanu na jednostkę 
objętości biogazu oraz w wyniku obniżenia czasu retencji substratów w fermentatorze, ale 
także obniżeniem kosztów produkcji biogazu [22]. 

Holm i współpracownicy [23] pozyskiwali biogaz z materii organicznej, którą określali 
jako materię zieloną, którą stanowiły rośliny takie jak lucerna, trawa i koniczyna, a także 
rzepak, kukurydza, słonecznik, buraki cukrowe, rzepa, kapusta, ziemniaki, groch, fasola, so-
czewica, len i łubin. Stosowano również produkty rolne, takie jak kiszonka, słoma, ziarna 
zbóż oraz wyroby zbożowe. Zieloną materię poddawano suszeniu do momentu osiągnię-
cia 50% (wagowo) zawartości suchej masy. Następnie materiał był granulowany i mieszany 
z cieczą w celu uzyskania konsystencji szlamu. Proces fermentacji beztlenowej prowadzono 
w gazoszczelnym reaktorze, z którego odprowadzano uzyskany biogaz i przefermentowany 
osad [23].

9. Wnioski

Bez wątpienia biomasa i powstający w wyniku jej przetwarzania biogaz stanowią cenne 
źródło energii elektrycznej i cieplnej, ponadto są alternatywą dla metod konwencjonalnych, 
zanieczyszczających środowisko naturalne. Rodzaje rozwiązań technologicznych wytwarza-
nia biogazu, ściśle wiążą się z dostępnością substratów procesu. Jako przykład może posłu-
żyć Dania, która dysponuje nadwyżką gnojowicy, a jednym ze sposobów zagospodarowania 
tego odpadu jest produkcja biogazu. Jako inny przykład można podać Stany Zjednoczone, 
które są potentatem w uprawie kukurydzy, którą także przetwarzają w fermentacji beztleno-
wej. W obecnych czasach dąży się do zwiększenia zużycia energii przetworzonej z biogazu 
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w stosunku do energii wytworzonej ze źródeł konwencjonalnych, aczkolwiek ilość nowo-
powstałych, a także planowanych instalacji fermentacji zależy często od tzw. kosztów inwe-
stycyjnych. Dlatego też rządy wielu krajów kładących nacisk na rozwój technologii proeko-
logicznych, wspierają budowę instalacji do produkcji biogazu. Rozwiązania technologiczne 
dotyczące otrzymywania biogazu są stale udoskonalane. Powstają też nowe technologie, 
wykorzystujące inne substraty procesu (np. rośliny BMR). Obecnie jednak obserwuje się 
zainteresowanie w kierunku sposobów oczyszczania biogazu z wody i związków siarki, co 
ma na celu zwiększenie jego wartości opałowej.
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THE INFLUENCE OF THE MOLD TEMPERATURE 
ON THE PROPERTIES OF POLYAMIDE COMPOSITES

S t r e s z c z e n i e

W ramach prac związanych z optymalizacją procesu wtrysku kompozytów poliamid-6/mont-
morylonit (PA-6/MMT) zbadano wpływ temperatury formy na gęstość i wybrane właściwości 
mechaniczne otrzymanych wyprasek. Przeprowadzono badania twardości oraz udarności me-
todą Izoda otrzymanych materiałów w oparciu o poliamid-6 (PA-6).

Słowa kluczowe: poliamid, montmorylonit, kompozyt, wtrysk

A b s t r a c t

Each varying parameter which can contribute to the quality of received applications plays an 
important role in the processing of polymer materials. The influence of mold temperature on 
the molded  parts’ properties and density was investigated during the optimization of injection 
molding process parameters of polyamide-6 (PA-6) as well as polyamide-6/montmorillonite 
(PA-6/MMT) composites. The hardness and Izod notched impact strength were determined for 
the obtained PA-6-based materials.
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1. Wstęp

Proces wtrysku materiałów polimerowych wymaga doboru wielu parametrów przetwór-
stwa, w którym każdy odgrywa ważną rolę dla poprawnego przeprowadzenia całego procesu 
i otrzymania materiałów o pożądanych właściwościach. Sam etap wtryskiwania jest zależny od 
trzech parametrów: temperatury, ciśnienia i czasu. Może on mieć miejsce w warunkach prze-
mysłowych, gdzie wytwarzane są na dużą skalę produkty wtryskowe lub w warunkach labo-
ratoryjnych [1–3]. W tym drugim przypadku, wykonane wypraski służą przede wszystkim do 
badań m.in. udarności, twardości, wytrzymałości na rozciąganie i\lub zginanie, gęstości, które 
umożliwiają porównanie właściwości produktów. O ile otrzymywanie niemodyfikowanych 
materiałów jest dobrze opanowane, o tyle otrzymanie materiałów polimerowych z glinokrze-
mianami stanowi pewne novum w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wykonanie wtrysku 
kompozytów polimerowych pokazuje jak istotnym parametrem jest temperatura formy na wła-
ściwości otrzymanych wyprasek, a jej odpowiedni dobór może przyczynić się do otrzymania 
nowych materiałów przewyższających właściwościami tworzywa bez dodatków [4, 5]. 

W tej pracy zaprezentowano i porównano wyniki przeprowadzonych badań gęstości 
właściwej, twardości oraz udarności metodą Izoda wyprasek poliamidu-6 oraz kompozytów 
poliamidu-6 z montmorylonitem otrzymanych w różnych temperaturach formy wtryskowej.  

2. Charakterystyka surowców

Stosowano Tarnamid® T30 wyprodukowany w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mo-
ścicach S.A. [6–7].

Montmorylonit Dellite® 72T został dostarczony przez firmę Laviosa Chimica Mineraria 
S.p.A. Ta odmiana montmorylonitu modyfikowana jest mieszaniną soli dimetyloamoniowej 
zawierającą dwa długie łańcuchy węglowodorowe. Sól dimetyloamoniowa zawiera miesza-
ninę łańcuchów węglowodorowych o 18, 16 oraz 14 atomach węgla.

3. Charakterystyka maszyn przetwórczych, urządzeń i aparatów pomiarowych

Do sporządzania kompozytów polimerowych wykorzystano mini linię technologiczną, 
w skład której wchodzi: współbieżna wytłaczarka dwuślimakowa Rheomex PTW 16/25 XL 
firmy HAAKE Thermo Scientific, wanna chłodząca oraz granulator ZAMAK G-16/325.

Suszenie i kondycjonowanie materiałów przeprowadzono w suszarce próżniowej Hory-
zont Spt 200, zaopatrzonej w pompę próżniową Vacuum pump WT-6A osiągającą próżnię 
maksymalną 10 Pa.

Wypraski zostały wykonane za pomocą tłokowej wtryskarki laboratoryjnej ZAMAK WT 
12 ZMK/102/09.

Badania twardości zrealizowano przy użyciu twardościomierza Zwick 3106. Badania 
udarności metodą Izoda przeprowadzono przy użyciu maszyny Zord Stendal PSW 4J1.

Pomiary masy próbek wykonano na wadze precyzyjnej RadWag PS/1000/C/1 o maksy-
malnej nośności 1000 g i dokładności odczytu 0,001 g.
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4. Metoda sporządzania kompozytów poliamid-6/montmorylonit

Przed przystąpieniem do sporządzania kompozytów surowce zostały wysuszone w labo-
ratoryjnej suszarce próżniowej. Poliamid suszono w temperaturze 80°C w czasie 3 godzin. 
Montmorylonit suszono w temperaturze 150°C również w czasie 3 godzin. W obu przy-
padkach suszenie odbywało się w próżni 0,8 kG/cm2. Po wysuszeniu surowców wykonano 
przedmieszki poliamidu-6 z 3% dodatkiem montmorylonitu.

Kompozyty zostały wykonane metodą interkalacji w stopie przy użyciu mini linii tech-
nologicznej. Dla porównania wytłoczono również czystą matrycę poliamidową. Parametry 
przetwórstwa przedstawiono w tabeli 1.

T a b e l a  1

Parametry przetwórstwa poliamidu-6 oraz kompozytów poliamid-6/montmorylonit 
otrzymanych metodą interkalacji w stopie

Współbieżna wytłaczarka dwuślimakowa
Szybkość 

dozowania do 
strefy zasypu 

[%]

Prędkość 
obrotowa 
ślimaków 
[1/min]

Strefy grzejne

1 2 3 4 5 6 głowica

0,3 240
Temperatura [°C] 245 245 245 250 255 250 260

Chłodzenie powietrzem [psi] 10 – – – – – –
Odgazowanie – – – – tak – –

Długość stref [mm] 80 60 60 64 60 76 23
L/D 5,00 3,75 3,75 4,00 3,75 4,75 –

Wanna chłodząca

Długość powierzchni chłodzącej [mm] 1500
Pojemność wanny [dm3] 27
Wysokość wanny [mm] 1081
Temperatura wody [°C] 18

Granulator
Wielkość granulki [mm] 1
Prędkość obrotowa [1/s] 12

Otrzymany granulat ponownie wysuszono w laboratoryjnej suszarce próżniowej  
w temperaturze 80°C w czasie 2 godzin i pozostawiono w próżni 0,8 kG/cm2 do uzyskania 
przez granulat temperatury pokojowej. 

Wypraski w postaci belki z karbem zostały wykonane za pomocą tłokowej wtryskarki 
laboratoryjnej. Każda otrzymana belka posiadała wymiary podane na rys. 1.

Podczas wtrysku czas uplastyczniania, temperatura cylindra oraz ciśnienie wtrysku po-
zostawało stałe. Zmianie poddawano temperaturę formy, wykonując wtrysk czystego polia-
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midu-6, a także kompozytów poliamid-6/montmorylonit w zakresie temperatur od 50°C do 
120°C w obu przypadkach. Szczegółowe parametry wtrysku zestawiono w tabeli 2. Mate-
riały do badań zostały otrzymane w Laboratorium Przetwórstwa Nanomateriałów Polimero-
wych w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.

T a b e l a  2

Parametry wtrysku poliamidu-6 oraz kompozytów poliamid-6/montmorylonit

Numer wtrysku Ciśnienie wtrysku 
[Bar]

Czas 
uplastyczniania [s]

Temperatura 
cylindra [°C]

Temperatura 
formy [°C]

1 8 210 232 50

2 8 210 232 60

3 8 210 232 70

4 8 210 232 80

5 8 210 232 90

6 8 210 232 100

7 8 210 232 110

8 8 210 232 120

5. Metody badań

a. Badanie gęstości właściwej
Badanie wykonano poprzez zmierzenie oraz zważenie próbek otrzymanych w badanym 

zakresie temperatury formy. Na podstawie wyników obliczono gęstość właściwą każdej be-
leczki z karbem, korzystając z poniższych wzorów: 

  (5.1)

Rys. 1. Schemat wypraski do badania udarności z karbem metodą Izoda

Fig. 1. The scheme of sample used to determine Izod notched impact strength

ρ =
m
Vp
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gdzie:
 ρ  – gęstość właściwa [g/cm3],
 m  – masa próbki [g],
 Vp  – objętość próbki [cm3].

Objętość próbek obliczono wg wzoru: 

 Vp = Vb – Vk (5.2)

gdzie:
 Vb – objętość beleczki [cm3],
 Vk – objętość karbu [cm3]

 Vb = l · b · h (5.3)

gdzie:
 l – długość [cm],
 b – szerokość [cm],
 h  – wysokość [cm]

  (5.4)

gdzie:
 a – długość boku karbu [cm].

b. Badanie twardości
Jedną z metod badania twardości jest metoda wciskania kulki wg normy  

PN-93/C-89030/01, polegająca na powolnym wciskaniu stalowej kulki w badane tworzywo 
[8]. Po upływie pewnego czasu ustala się stan równowagi, w którym zwiększająca się po-
wierzchnia odcisku równoważy wywierane obciążenie przez wgłębiającą się kulkę. W tym 
stanie stosunek siły obciążającej do powierzchni odcisku wgniecionego określa się jako 
twardość [6]. Do badania wykorzystano twardościomierz Zwick 3106, w którym czujnik 
rejestruje głębokość wgniotu w badany materiał pod naciskiem. W tym badaniu zastosowano 
próbki płaskorównoległe o grubości 4 mm. Badanie przeprowadzono 10-krotnie dla każdej 
próbki. 

c. Badanie udarności z karbem metodą Izoda 
Badanie udarności metodą Izoda wykonano wg normy PN-85/C-89050 ISO 180-1982 

[9]. Kształtki do badań zostały przygotowane metodą wtrysku w postaci prostopadłościanów 
o wymiarach podanych na rys. 1. Wymiary odpowiadają materiałom nie wykazujących mię-
dzywarstwowego przełomu poślizgowego oznaczonego w normie jako rodzaj próbki 1 typ A. 

Kształtki kondycjonowano przez 16 godzin w temperaturze 23 °C. Następnie powierzch-
nie próbek oczyszczono z wszelkich zanieczyszczeń i cząstek stałych. Sprawdzono poprzez 
oględziny optyczne stan powierzchni kształtek. Wypraski posiadające widoczne wady w po-
staci pęknięć, porów, pęcherzy lub innych skaz odrzucono.

Vk
a h= ⋅
2 3
4
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Przed wykonaniem badania każdą próbkę zmierzono za pomocą suwmiarki z dokładno-
ścią do 0,02 mm. Badanie wykonano w temperaturze 23°C, dobierając sztywny młot udar-
nościowy o energii udaru 1 J. Po każdorazowym przeprowadzeniu badania odczytano na 
wyświetlaczu wynik energii udaru zużytej na złamanie próbki wyrażonej w J.

Udarność z karbem obliczono wzoru:

  (5.5)

gdzie:
 Ak – energia udaru zużywana na dynamiczne złamanie próbki [kJ],
 b – szerokość próbki [m],
 hk – grubość próbki pod karbem [m].

6. Dyskusja wyników

Belki z karbem wtryskiwano przy zmiennej temperaturze formy. Zakres, w jakim prze-
prowadzono badania, to 50°C–120°C. Ustalając przedział temperatur sugerowano się kartą 
charakterystyki Tarnamidu® T30, która wskazuje temperaturę formy w granicach 60°C–
–80°C [6–7]. Tak przeprowadzone badania wykazały, że kształtki z poliamidu-6 bez dodatku 
można uzyskać dla wszystkich zastosowanych temperatur formy przy stałych pozostałych 
parametrach przetwórstwa. Z kolei wypraski kompozytu poliamid-6/montmorylonit można 
otrzymać w przedziale temperatur formy 80°C–120°C. W niższych temperaturach następo-
wało zastygnięcie tworzywa przy wlewku do formy. Z wstępnych obserwacji wynika też, że 
wraz ze wzrostem temperatury formy, możliwe było wyjęcie wypraski z większą łatwością. 
Jednak belki z poliamidu-6 bez dodatku napełniacza wykonane w formie nagrzanej do tem-
peratury 120°C wykazują wypaczenia kształtu. Zauważono również, że wraz ze wzrostem 
temperatury formy zarówno na kształtkach z poliamidu-6, jak i na wypraskach z kompozytu 
powstają coraz większe nadlewki.

a. Gęstość właściwa
Największą gęstość właściwą próbka z PA-6 osiąga dla temperatury formy 70°C, a naj-

mniejszą dla 50°C. Z kolei wypraska kompozytu posiada największą gęstość właściwą przy 
temperaturze formy 100°C, a najmniejszą przy temperaturze 80°C. Wykres zależności tem-
peratury formy od obliczonej gęstości właściwej przedstawia rys. 2.

Ten efekt można tłumaczyć różnymi mechanizmami krystalizacji czystego Tarnamidu® 
T30 oraz kompozytu poliamid-6/montmorylonit. W procesie krystalizacji zachodzą jedno-
cześnie dwa elementarne procesy: tworzenie się zarodków krystalizacji oraz wzrost tych 
zarodków. Ze względu na warunki przetwórstwa oraz inicjowanie krystalizacji rozróżnia 
się zarodkowanie homogeniczne i heterogeniczne. W pierwszym przypadku w stopionym 
tworzywie, pewne grupy atomów stanowią zespoły bliskiego uporządkowania przestrzen-
nego. Gdy osiągną one niezbędną wielkość krytyczną, następuje etap zarodkowania homo-
genicznego. Wymaga to stosowania dużych przechłodzeń, które można osiągnąć, obniżając 
temperaturę formy. W drugim przypadku powstanie zarodków krystalizacji następuje na po-

a A
b hk

k

k

=
⋅
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Rys. 2. Wpływ temperatury formy na gęstość właściwą próbek poliamidu-6 oraz kompozytów 
poliamid-6/montmorylonit

Fig. 2. The influence of the mold temperature on the mass density of polyamide-6 and  
polyamide-6/montmorillonite composites

wierzchniach fazy stałej stykającej się ze stopionym polimerem. Zarodkowanie następuje 
wówczas na drobnych cząstkach montmorylonitu zdyspergowanych w matrycy polimero-
wej. W takich warunkach krystalizacja przebiega przy znacznie mniejszym przechłodzeniu 
niż w przypadku czystego poliamidu-6 [10–12]. Zgodnie z tą teorią podczas wtrysku belek 
można również spodziewać się, iż faza krystaliczna najszybciej będzie pojawiać się tuż przy 
ściankach formy. W tej strefie na wskutek dużego spadku temperatury, tym samym znacz-
nego przechłodzenia, może powstawać najwięcej zarodków. Im bliżej wnętrza formy, tym 
gorzej zaznacza się określony kierunek odpływu ciepła, a temperatura krzepnięcia stopu wy-
równuje się.

b. Twardość
Twardość zbadano dla trzech temperatur formy: 50°C, 80°C oraz 120°C, bowiem w pierw-

szej i drugiej temperaturze obserwowano minima gęstości właściwej przed i po maksimum 
dla próbki poliamidu-6, a w drugiej i trzeciej obserwowano minima gęstości właściwej przed 
i po maksimum dla próbki poliamid-6/montmorylonit (rys. 3). 

Z wykresu zależności temperatury formy od twardości wynika, iż wraz ze wzrostem tem-
peratury formy obniża się twardość otrzymanych materiałów. Ta zależność jest obserwowana 
w obu rozpatrywanych przypadkach, przy czym twardość kompozytów w wyższych tempe-
raturach powiększona jest poprzez 3% dodatek krzemianu warstwowego. Obniżenie twardo-
ści może być spowodowane termiczną degradacją poliamidu-6 przebywającego w formie. 

c. Udarność z karbem metodą Izoda
Udarność jest miarą kruchości materiałów określoną przez pracę potrzebną do dyna-

micznego złamania danej próbki odnoszącego się do jej wielkości przekroju poprzeczne-
go. Ta wielkość jest ściśle powiązana zarówno z twardością materiałów, jak i rozpatrywa-
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Rys. 3. Wpływ temperatury formy na twardość wybranych próbek poliamidu-6 oraz kompozytów 
poliamid-6/montmorylonit

Fig. 3. The influence of the mold temperature on the hardness of polyamide-6 and  
polyamide-6/montmorillonite composites

nym procesem chłodzenia stopu wpływającym na jego krystaliczność. Z reguły gdy dany 
materiał jest twardy to jego udarność jest większa, a ciągliwość mniejsza. Z kolei szybkie 
chłodzenie stopu zwiększa udarność materiału obniżając jego wytrzymałość na odkształ-
cenia dynamiczne. Tym samym powolne chłodzenie stopionego tworzywa obniża udar-
ność wyprasek. W procesie wtrysku badanych materiałów różnica temperatur pomiędzy 
cylindrem, a formą wynosi blisko 180°C. Z kolei czas przebywania tworzywa w formie 
mieści się w zakresie 7–10 sekund (używając wtryskarki tłokowej z formą jednogniazdo-
wą). Próbka po wyjęciu z formy o zadanej temperaturze jest poddana dalszemu, wolnemu 
chłodzeniu na powietrzu. Zadana temperatura formy jednogniazdowej jest pomocna nie 
tylko w celu wtryśnięcia stopu do gniazda, ale jej odpowiednio nagrzana powierzchnia 
odbiera część ciepła przekazanego przez stopione tworzywo. Różna temperatura formy 
powoduje inny odbiór tego ciepła, wydłużając bądź skracając czas stygnięcia wypraski 
do temperatury pokojowej, co wpływa na właściwości wytrzymałościowe otrzymanych 
kształtek. Na rys. 4 przedstawiono wykres zależności temperatury formy od udarności 
z karbem wyznaczonej metodą Izoda dla poliamidu-6. Można wysnuć wnioski, iż udar-
ność czystego poliamidu-6 o dużej średniej masie cząsteczkowej maleje stopniowo wraz 
ze wzrostem zadanej temperatury formy. Obserwuje się również pewną zależność zbliżoną 
do gęstości właściwej objawioną maksimami i minimami temperatur formy porównywal-
nymi z poprzednim doświadczeniem. Zatem dla czystej matrycy poliamidowej większe 
przechłodzenie sprzyja krystalizacji oraz skraca czas odbioru ciepła zwiększając udarność 
materiałów. W wyższych temperaturach formy odbiór ciepła jest mniejszy, co wydłuża 
proces chłodzenia i krystalizacji stopu obniżając udarność wyprasek.
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Bardzo ciekawy efekt zaobserwowano w przypadku kompozytu poliamid-6/montmorylonit 
z 3% zawartością napełniacza. Udarność z karbem dla tych materiałów występowała na 
wyrównanym poziomie i mieściła się w granicy 5% błędu pomiarowego. Można wnioskować, 
iż temperatura formy podczas otrzymywania kształtek kompozytu nie wpływa znacząco 

Rys. 4. Wpływ temperatury formy na udarność z karbem wyznaczoną metodą Izoda dla poliamidu-6

Fig. 4. The influence of the mold temperature on the impact strength of polyamide-6 samples

Rys. 5. Porównanie wpływu temperatury formy na udarność z karbem poliamidu-6 oraz 
kompozytu poliamid-6/montmorylonit

Fig. 5. The comparison of the influence of the mold temperature on the impact strength 
of polyamide-6 and polyamide-6/montmorillonite composites
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na ich właściwości wytrzymałościowe. Możliwe, iż obecność zdyspergowanych cząstek 
montmorylonitu w matrycy poliamidowej, inicjuje krystalizację heterogeniczną, a ilość 
dodatku w matrycy jest na tyle wystarczająca, aby utrzymać stopień krystalizacji w wąskim 
zakresie dla różnych temperatur formy wtryskowej. Na rys. 5 porównano wykresy zależności 
temperatury formy w zakresie 80°C–120°C od udarności z karbem dla poliamidu-6 oraz 
kompozytu poliamid-6/montmorylonit o 3% zawartości dodatku. 

7. Wnioski

Występowanie maksimów gęstości właściwej czystego poliamidu-6 i kompozytu polia-
mid-6/montmorylonit otrzymanych przy różnych temperaturach formy może wynikać z róż-
nic w stopniu krystaliczności polimerów w próbkach krystalizujących w danych temperatu-
rach. Maksymalna zawartość fazy krystalicznej jest oczekiwana w niższej temperaturze dla 
czystego PA-6, kiedy wymagane jest większe przechłodzenie polimeru dla zarodkowania 
krystalizacji. Natomiast dla kompozytu poliamid-6/montmorylonit maksimum efektywności 
zarodkowania krystalizacji może być obserwowane w wyższych temperaturach ze względu 
na heterogeniczny mechanizm zarodkowania krystalizacji w obecności MMT, wymagający 
mniejszego przechłodzenia. Należy zaznaczyć, iż im wyższa jest temperatura formy wtry-
skowej tym niższa twardość otrzymanych materiałów i niższa udarność. Dla poliamidu-6 
bez dodatku większe przechłodzenie sprzyja krystalizacji oraz skraca czas odbioru ciepła od 
stopionego tworzywa zwiększając udarność materiałów. W wyższych temperaturach formy 
odbiór ciepła jest mniej efektywny, dzięki czemu wydłuża się proces chłodzenia i krystaliza-
cji stopu, obniżając udarność wyprasek. Z przeprowadzonych badań wynika również, że 3% 
zawartość napełniacza wystarcza do utrzymania udarności otrzymanych materiałów w wą-
skim zakresie w badanych temperaturach formy wtryskowej. Potwierdzono tym samym, że 
temperatura formy istotnie wpływa na wydajność procesu wtrysku, gdyż determinuje czas 
całego procesu oraz wpływa na takie właściwości jak gęstość, twardość i udarność otrzyma-
nych kompozytów w oparciu o poliamid-6.
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PROPOLIS – LECZNICZY PRODUKT PASIECZNY

A b s t r a c t

The paper presents the healing properties and biological activity of propolis, commonly known 
as bee glue. Propolis is a natural product collected by bees from buds of plants and bark of 
trees, then moistened with bee enzymes. Propolis is widely used for general treatment, skin 
affections, and as an anti-inflammatory agent for ulcers and hard-to-heal wounds. Propolis, due 
to its properties, is called an antibiotic of the 21st century. 

Keywords: propolis, apitherapy, medicinal properties

S t r e s z c z e n i e

W artykule zostały zaprezentowane lecznicze właściwości oraz biologiczna aktywność propo-
lisu, powszechnie znanego jako kit pszczeli. Propolis to naturalny produkt, który jest zbierany 
przez pszczoły z pączków kwiatów i kory drzew, a następnie zostaje zwilżony wydzieliną, po-
chodzącą z gruczołów pszczoły. Propolis znajduje szerokie zastosowanie w ogólnym leczeniu, 
w schorzeniach skóry oraz jako środek przeciwzapalny na owrzodzenia i trudno gojące rany. Ze 
względu na swoje właściwości propolis nazywany jest antybiotykiem XXI wieku.

Słowa kluczowe: propolis, apiterapia, lecznicze właściwości
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1. Introduction

Products of natural origin are at present a promising source of new discoveries in the field 
of pharmacy. Propolis, also known as bee glue, is an adequate example due to its properties, 
which are utilized by bees. The word ‘propolis’ derives from Greek pro – ‘for’ or ‘in defence 
of’ and polis – ‘city’, that is ‘defence of a city’ (in this case ‘defence of a beehive’). It is 
a substance used to strengthen the construction of the beehive, as well as to protect and 
insulate its inside against the expansion of microbes. It also constitutes a binding material for 
both attaching a honeycomb to frame walls and repairing any damages to the beehive. Bees 
apply bee glue to polish and disinfect cell insides in honeycombs before laying new eggs, and 
also eliminate intruders inside the beehive [1, 2]. 

Propolis is made by bees from tar-like and balsamic substances gathered from buds of 
some trees and bushes and from resin found in slots of tree bark. Propolis gathered by bees 
undergoes modification – during the process of formation bees moisten it with the secretion 
from their mandibular and hypopharyngeal glands and add small quantities of pollen and wax. 
In the final phase of its formation propolis constitutes a sticky resin-balsamic substance whose 
colour varies between green, red, and dark brown. It possesses a specific scent, demonstrates 
sticky properties, and is characterized by non-homogeneous and varied chemical composition 
dependent on numerous factors, such as the type of plant of origin (poplar, birch, coniferous 
trees). Bee glue is obtained by careful scraping of places where frames contact the beehive, 
of frames themselves, and of bars of frame or brood frames. As much as 50g of pure raw 
material can be obtained from one beehive. Its production can be increased by leaving more 
slots and more empty spaces. Also special bee glue traps are used [3–7].

2. Chemical composition of propolis

Latest research has led to the identification of approximately 300 substances which are 
present in the chemical composition of propolis. These include among others polyphenols, 
flavonoids, phenolic acids, aromatic esters, phenylethyls, ketophenols, coumarins, lipid 
and wax substances, bioelements, vitamins, protein compounds and others. Thanks to such 
a varied chemical composition and a synergistic interaction of all microbiologically active 
substances propolis is characterized by numerous medicinal properties as well as an antiseptic, 
antifungal, bacteriostatic, astringent, anti-inflammatory and antioxidizing effect [5–7].

A high degree of similarity can be confirmed while analyzing in detail the chemical 
structure and quantitative composition of propolis chemical compounds coming from 
different sources. The same groups of compounds, that is sesquiterpenes, aromatic acids and 
flavonoids are present in all their varieties. Propolis is composed of 50% resinous substances, 
30% bee wax, 10% volatile substances, 5% pollen, and 5% mechanical admixtures. According 
to literary sources, raw propolis contains on average 41% resins, 17% bee wax, 6% plant wax, 
14% volatile substances, 10% tannic substances, and 14% mechanical admixtures (including 
11% pollen) [1, 8]. According to research, the propolis originating from the temperate 
climate zone (Europe, Asia, North America), where bees gathered propolis primarily from 
leaf buds of various poplar species (Populus sp.), contained a high amount of aromatic acids, 
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aromatic esters, and flavonoid aglycones. The propolis also contained small amounts of such 
groups of compounds as aliphatic acids (including fatty acids), terpenes (and other volatile 
compounds), other aromatic compounds (including alcohols, ketones), hydrocarbons, amino 
acids, enzymes, sugars, vitamins and bioelements [9–12].

Of 25 aromatic acids present in propolis the most common ones are: caffeic, benzoic, 
ferulic, p-coumaric, 3,4-dimethoxycinnamic, isoferulic, and cinnamic. The content of caffeic, 
p-coumaric and ferulic acids in liquid ethanol extracts of propolis, total dry ethanol extract 
of the product ranged within 1.59–4.38% (on average 2.63%). The presence of p-coumaric 
acid was identified in the biggest amount (on average 1.98%), and ferulic acid in a smaller 
amount (on average 0.47%), whereas caffeic acid was present in the smallest amount (on 
average 0.18%). Another research show that 10 phenolic acids were identified in liquid 
ethanol extracts of propolis, including 4 derivatives of benzoic acid, such as protocatechuic 
acid and gentisic acid, as well as 6 derivatives of cinnamic acid, including caffeic acid, ferulic 
acid, and p-coumaric acid [13–17].

The most important aromatic esters comprise ethyl esters of cinnamic acid and caffeic acid 
as well as phenylmethyl ones of benzoic acid. Among 52 aromatic esters the most numerous 
ones include: caffeic acid phenethyl ester – phenethyl caffeate (CAPE), benzyl caffeate, 
3-methyl-3-butenyl caffeate, benzyl coumaran, 3,3-dimethylallyl caffeate, benzyl ferulate, 
cinnamyl caffeate, 3-methyl-2-butenyl ferulate, benzyl cinnamate, and 3-methyl-2-butenyl 
caffeate. Pentenyl ferulate and caffeate were detected as well. The content of caffeic acid 
phenethyl ester in 15 liquid ethanol extracts of propolis ranged within 0.31–1.78% calculated 
as the extracts dry mass (on average 0.81%), whereas that of caffeic acid 1,1-dimethylallyl 
ester ranged within 0.17–1.08% calculated as the extract dry mass (on average 0.60%). The 
average content of both mentioned esters in the analyzed propolis extracts amounted to 
1.41% [11, 14, 15, 18].

In the case of flavonoids encountered in the poplar propolis in the number of 79, the 
most important ones include: chrysin, pinocembrin, galangin, pinobanksin, pinobanksin-
3-acetate, pinostrobin, tectochrysin, kempherol, apigenin, pinobanksin 3-butylate, 
quercetin, naringenin and acacetin. Moreover, propolis also contains the following: volatile 
compounds (geraniol, nerol, pharnezol, β-eudesmol, caryophyllene, patchulene), other 
aromatic compounds (coumaran, vanilla), hydrocarbons (eicosene, tricosene, pentacosene, 
hexadecanol), triterpene alcohols (fucosterol, stigmasterol), enzymes (amylases, esterases) 
and microelements (among others manganese, iron, silicon, magnesium, zink, selenium)  
[8, 14, 15, 17, 19].

3. Medicinal properties of propolis

Apitherapy (from Lat. apis – bee) consists in the medical use of bee products such as 
honey, propolis, pollen, royal jelly and bee venom. In the past this term was applied only 
in the case of treating rheumatic ailments with bee venom, however at present most bee-
keeping products are apitherapeutic agents, among which propolis enjoys higher and higher 
recognitions [20, 21]. Medicinal properties of propolis have long been known to mankind. 
Ancient Assyrians and Egyptians took advantage of antiputrid properties of bee glue for 
embalming dead bodies, and Dioskurides, a Greek physician, recommended it as a suitable 
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antiulcerous and anaestethetic medicament, Hippocrates used it for treatment of wounds and 
liver conditions. In turn the Incas applied propolis as a fever reducing medication, whereas in 
the Middle Ages propolis was used to disinfect dwellings. Propolis is also known as the oldest 
medicament of the Slavic peoples. Propolis was placed on the official list of medicaments 
only in the 7th century [22–24].

Propolis desplays antimicrobial activity as well as anaestethetic, replenishing, immune-
stymulating and anti-atherogenic properties. It is applied, among others, to treat diseases 
related to skin, oral cavity and teeth, nose and throat, lungs, circulatory system, digestive 
system, bones and joints, or female illnesses. Additionally, it possesses very good oxidizing 
properties [23, 25, 26] thanks to the big amounts of phenolic compounds and flavonoids in 
its content.

3.1. Antimicrobial properties and pharmacological synergism

Propolis extracts, i.e. liquid or concentrated substances free from waxes and mechanical 
impurities display an extensive antimicrobial activity covering aerobic bacteria, anaerobic 
bacteria, yeast-like fungi and moulds, viruses and pathogenic protozoa [10, 11, 27]. Microbes 
demonstrating a high sensitivity to propolis effects include among others staphylococcal 
species, streptococcus pyogenes, pathogenic mycobacteria, dermatophytes, viruses and mould 
fungi. According to current research it is believed that the efficiency of propolis constitutes 
the sum of actions of all microbiologically active components. It is known that bacteria 
rapidly develop resistance to pharmaceutical antibiotics since they generate antibodies and 
the applied antibiotic will not be effective when applied to following generations of bacteria. 
Propolis, however, is a combination of chemical compounds that generate a synergistic 
effect. Bacteria are not able to generate so many antibodies within one generation. Thus not 
possessing an adequate defence they all die. Some researchers call propolis the antibiotic of 
the 21st century [13, 28]. 

Concentrations of propolis extracts that inhibit development depend on the kind of 
pathogenic factor, as well as on the preparation method of the extract. They usually range 
between 0.005 mg/ml in the case of protozoa causing trichomoniasis or toxoplasmosis, 0.1 
mg/ml in the case of influenza viruses and herpes simplex as well as fungi causing skin, 
hair and nail diseases, and as much as 3 mg/ml for anaerobic bacteria causing pathological 
changes within the oral cavity [29, 30]. Propolis desplays an average activity impact in the 
case of streptococcus faecalis and Candida fungi. The activity of these fungi responsible for 
skin and mucous membranes diseases in the oral cavity and respiratory system is inhibited in 
the case of propolis extract concentration ranging from a few to as much as 40 mg/ml. On the 
other hand, enterobacteriaceae are usually destroyed in the concentrations of 10–80 mg/ml, 
which indicates a weak effect of propolis on this kind of microbes [11, 27, 31, 32]. 

Moreover, it appears that propolis enhances the effect of commonly applied antibiotics. 
Propolis in combination with commonly applied antibiotics (e.g. penicillin, streptomycin, 
neomycin) yields considerably better therapeutic effects since it increases the bacteriostatic 
activity in relation to staphylococci and coccobacilli. Synergism between propolis and 
antibiotics such as penicillin and streptomycin was confirmed in many experiments all over 
the world. Apparently substances extracted from propolis in combination with antibiotic 
substances have a considerably more powerful impact on microbes than when acting as 
separate constituents [3, 11, 31]. 
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3.2. Propolis in the treatment of respiratory system diseases

Propolis is used to treat diseases of the respiratory system as it lowers the sensitivity of 
the bronchial mucous membrane to acetylcholine, which improves lung ventilation. Research 
works conducted by Masterov on two groups of the sick (each of approximately 40 people) 
with a chronic inflammation of the bronchi revealed that applying propolis led to a more 
powerful healing effect, e.g. by increasing tolerance when taking other medicaments, reduc-
ing the number of dyspnoea attacks, and their moderate intensity. Bee glue is also frequently 
applied to eliminate influenza viruses and all sorts of infections accompanying colds, it is 
highly effective in the treatment of angina, pharyngitis and a sore throat, or even chronic 
tonsillitis. It is also an efficient enhancing addition which inhibits the development of My-
cobacterium tuberculosis during complex treatments. The elimination of the foci with skin 
tuberculosis, which is one of extrapulmonary tuberculosis forms, by applying propolis oint-
ment proved to be an interesting discovery – this painless therapy resulted in better effects 
than in the case of applying other medicaments [11, 33–35].

3.3. Propolis in the treatment of digestive system diseases  

Stomach ulcer occupies a special place among digestive system diseases. In the course 
of the disease Campylobacter pylori bacteria appear in the body. These are treated with 
antibiotics, which results in numerous side effects. However, the pathogenic bacteria die 
when exposed to the influence of propolis, which is completely safe for the body. Propolis 
forms a protective layer on the ulceration and contributes to the epithelial regeneration 
and, additionally, chemical compounds present in propolis stimulate the immune system. 
Moreover, propolis cures chronic stomach and intestinal inflammation, the symptom of 
which is e.g. diarrhoea. To illustrate this, research conducted on calves demonstrated that the 
ethanol extract of propolis applied to the animals is a useful medicament improving health and 
reducing diarrhoea symptoms [36, 37]. Propolis eliminates a yeast infection of the digestive 
system, cures the state of gall bladder inflammation and ditoxifies liver and all of the body by 
removing toxins and heavy metals. In turn the preparation which is a combination of propolis 
and pollen taken by the sick with metabolic disorders possesses properties replenishing cells 
[11, 21, 25].

3.4. Propolis in the treatment of dental and oral cavity diseases  

Propolis is also used in stomatology to cure bothersome periodontium diseases and the 
inflammation of oral cavity mucous membrane. Propolis ointment or tampons moistened with 
a strong propolis extract helped to remove complications resulting from tooth extractions (the 
so-called dry socket, which is characterized by acute pain after tooth extraction). Propolis 
preparations proved to be an effective anaesthetic medicament which additionally exhibits 
anti-inflammatory properties and reduces swelling and enhances wound healing in the oral 
cavity. Clinical research extended over years has confirmed biological harmlessness and 
versatility of propolis preparations. Interestingly, in some cases even a single application 
resulted in regeneration of the damaged epithelium [2, 38, 39]. 
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3.5. Propolis in the treatment of skin diseases

An exceptionally successful therapeutic effect can be observed when propolis is used in 
the treatment of skin diseases, such as phlegmonous inflammation of the skin of bacterial 
aetiology, fungal inflammation, ulcerations, third and fourht degree burns, frostbites and mild 
bedsores. In the case of skin diseases treatment with the application of propolis is very easy 
and does not require complicated tools or preparations. As an example, it is sufficient to  wipe 
minor wounds with a propolis preparation swab or put on a dressing, which makes it possible 
to conduct the treatment at home [11, 40]. 

Propolis preparations can be divided into two categories, i.e. for internal and external 
use, depending on various applications of propolis-based preparations with respect to 
a type of ailment. Table 1 illustrates various propolis preparations taking into account this 
division. 

T a b l e  1

Medical propolis preparations for external and internal uses [11, 40]

Preparations for external use Preparations for internal use
1. Propolis concentrate 1. Propolis tincture
2. Propolis tincture 2. Propolis butter
3. Propolis ointment 3. Propolis royal jelly
4. Paraffin, vaseline and propolis ointment 4. Propolis water extracts
5. Honey propolizata 5. Propolis alcohol extracts 
6. Propolis water extract
7. Raw propolis
8. Plasters or compresses

3.6. Other applications of propolis

Some propolis preparations demonstrate therapeutic activity also in the case of treating 
a number of gynaecological ailments [38, 41]. Propolis has also been successfully applied in 
the treatment of virus-induced corneal inflammation. Another important property of propolis 
preparations is their immunostimulating and regulating activity, as they help in generation of 
antibodies by the organism and enhance the activity of macrophages. The effect of propolis 
on the immune system is confirmed by research works in which water extracts were applied, 
which resulted in a slower absorption of antigene in inflammation of the liver’s surface, 
which in turn beneficially influenced immunization against virus-induced liver inflammation. 
In another experiment propolis preparations helped to regulate generation of antibodies 
against influenza viruses in the experimental animals [4, 25, 42].

Propolis is also an ingredient of numerous cosmetic products – creams, lipsticks, 
haircare products, toothpastes. It imparts antiseptic and anti-inflammatory properties 
to cosmetics, and inhibits skin ageing processes thanks to the capacity to intercept free 
radicals [11, 26].
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4. Conclusions

Versatile healing properties as well as biological and pharmaceutical activity of propolis 
contribute to an increase in its popularity in the treatment of many ailments and in prophylaxis. 
The only contraindication regarding the application of propolis is an allergic reaction to it, 
hence it is necessary to conduct a test trial before the first application of propolis in humans or 
animals. Allergy to this beekeeping product is not a frequently encountered phenomenon – it 
merely occurs in 0.25–0.8% of all cases, and in particular it refers to people allergic to bee 
stings. Apart from the possibility of an allergic reaction, there has not been noted any case of 
a worsening health condition [20, 25].

It should be pointed out that not every bee glue demonstrates a healing value, as 
sometimes it appears to be completely useless. For medical purposes one should select the 
bee antibiotic only from renowned apiaries with a confirmed biological value. Products from 
unknown sources may contain impurities of various sorts. Propolis maintains its unique 
properties for approximately 4 years, but it displays the highest biological activity within the 
first 18 months. On the other hand, other research works on the extended storage of propolis 
extracts in an alcohol solution revealed an increased bacteriostatic and bactericidal activity 
even after 15 years of storage [3, 7, 43].  
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SEPARATION OF PIG SLURRY USING SEDIMENTATION 
AND PRESSURIZED FILTRATION

S t r e s z c z e n i e

Intensywny bezściółkowy chów trzody chlewnej skutkuje powstawaniem dużych ilości cie-
kłych odpadów w postaci gnojowicy. Na obszarach o wysokiej koncentracji ferm trzody chlew-
nej, gdzie mamy do czynienia z niedostatecznym areałem użytków rolnych, często występuje 
trudność z zagospodarowaniem nadwyżek gnojowicy. Rozwiązaniem tego problemu może stać 
się rozdzielanie gnojowicy na frakcję stałą, bogatą w fosfor oraz frakcję płynną, która zawiera 
przede wszystkim azot i potas. W artykule przedstawiono frakcjonowanie gnojowicy trzody 
chlewnej z wykorzystaniem sedymentacji i filtracji ciśnieniowej.

Słowa kluczowe: gnojowica, frakcjonowanie, sedymentacja, filtracja ciśnieniowa

A b s t r a c t

Intensive non-bedding pig farming results in the formation of large quantities of liquid waste 
in the form of slurry. In areas with high concentration of pig farms where we have to deal with 
insufficient acreage of arable land there is often a difficulty with management of pig slurry’s 
surplus. The solution to this problem may become a separation of slurry into solid fraction, rich 
in phosphorus and liquid fraction, which contains mainly nitrogen and potassium. The paper 
presents the fractionation of pig slurry using sedimentation and pressurized filtration.

Keywords: pig slurry, fractionation, sedimentation, pressurized filtration
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1. Wstęp

Intensyfikacja hodowli trzody chlewnej wiąże się z powstawaniem dużych ilości gno-
jowicy, która stanowi mieszaninę odchodów zwierzęcych, resztek karmy oraz wody stoso-
wanej do celów higieniczno-porządkowych [1–4]. Gnojowicę należy właściwie zagospo-
darować, gdyż potencjalne może ona stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Na 
ogół gnojowica z powodu swoich właściwości (duża zawartość składników pokarmowych, 
głównie azotu i potasu występujących w formach łatwo przyswajalnych dla roślin) jest sto-
sowana jako materiał nawozowy i bezpośrednio wykorzystywana rolniczo. Niemniej jednak 
nieprawidłowe bądź nadmierne nawożenie gnojowicą może wiązać się ze skażeniem środo-
wiska naturalnego. Z taką sytuacją mamy do czynienia przede wszystkim na terenach o dużej 
koncentracji ferm trzody chlewnej, gdzie występuje niedostateczny areał gruntów rolnych. 
Odpady z produkcji zwierzęcej mogą powodować wymywanie składników pokarmowych do 
wód gruntowych i powierzchniowych, eutrofizację wód, pogorszenie właściwości gleb (np. 
przesycenie fosforanami, zakwaszenie) oraz skażenie ich metalami ciężkimi i patogenami. 
Dużym problemem jest także emisja do atmosfery gazów cieplarnianych (metan, dwutlenek 
węgla, tlenki azotu i siarkowodór) oraz amoniaku i innych związków odorotwórczych, będą-
cych źródłem uciążliwości zapachowej [1–5].

Aby ograniczyć emisję odorów oraz koszty magazynowania i transportu gnojowicy (wy-
nikające ze zmniejszenia objętości), a także zwiększyć jej wartość nawozową oraz właści-
wie przygotować do dalszej obróbki (kompostowanie, fermentacja beztlenowa), celowe jest 
rozdzielenie gnojowicy na frakcję stałą i frakcję płynną [2, 6–8]. Frakcja ciekła może być 
bezpośrednio zaaplikowana do gleby, poddana obróbce tlenowej bądź dalszemu oczyszcza-
niu (do parametrów jakościowych wody przemysłowej nadającej się do ponownego użycia 
w gospodarstwach rolnych np. do mycia obór) lub przechowywana i wykorzystana w odpo-
wiednim okresie do zraszania pól [9–11]. Frakcja stała może być użyta jako nawóz organicz-
ny albo polepszacz gleb, może być także wykorzystana do produkcji energii w spalarniach 
i biogazowniach rolniczych, czy też poddana kompostowaniu i stosowana po odpowiednim 
okresie rozkładu tak jak obornik [9, 10, 12, 13]. Frakcjonowanie gnojowicy można prowa-
dzić z wykorzystaniem różnych metod i technik, np.: sedymentacji, przesiewania, odwiro-
wania, odwodnienia, filtracji ciśnieniowej, filtracji membranowej czy też na drodze rozdziału 
chemicznego spowodowanego dodatkiem koagulantów i flokulantów [2, 7, 8, 11].

2. Fizykochemiczne właściwości gnojowicy świńskiej

Gnojowica klasyfikowana jest jako płynny lub półpłynny nawozów organiczny pocho-
dzenia zwierzęcego. Stanowi ona mieszaninę kału, moczu, wody stosowanej do usuwania 
odchodów i utrzymania higieny pomieszczeń inwentarskich, resztek paszy, pozostałości an-
tybiotyków i innych preparatów medycznych oraz niekiedy opadów atmosferycznych [8,  
14–16]. Gnojowica powstaje w warunkach bezściółkowego chowu trzody chlewnej, w któ-
rym zwierzęta utrzymywane są na podłogach rusztowych lub szczelinowych. Skład gnojowi-
cy waha się w stosunkowo szerokich granicach i zależy od wielu czynników, w szczególności 
od gatunku i wieku zwierząt, systemu ich żywienia i utrzymania oraz ilości wody zużywanej 
do celów higieniczno-porządkowych, a także od sposobu i czasu przechowywania gnojowicy 
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oraz jej rozcieńczenia [1, 7, 14, 15]. Gnojowica zawiera na ogół 8–10% suchej masy, przy 
czym umownie przyjęto, że do 8% suchej masy klasyfikowana jest jako rozcieńczona, zaś 
powyżej 8% jako gęsta [1, 14]. Typowa gnojowica trzody chlewnej charakteryzuje się od-
czynem lekko zasadowym, wysoką zawartością zawieszonych cząstek stałych i materii orga-
nicznej, wysokim biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT), wysoką zawartością fos-
foru, azotu i potasu oraz wysokim poziomem populacji drobnoustrojów [15, 16]. Gnojowica 
jest nawozem azotowo-fosforowo-potasowym, a zatem ważnym źródłem tych pierwiastków 
oraz innych składników pokarmowych, wykorzystywanych w uprawie roślin. Zawartość 
głównych składników nawozowych w gnojowicy trzody chlewnej w zależności od zawarto-
ści suchej masy została przedstawiona w tabeli 1 [7, 14]. Ilość powstającej w gospodarstwie 
gnojowicy zależy od wielkości i struktury stada, kierunku użytkowania zwierząt, intensyw-
ności żywienia (co wiąże się z ilością wydalanych odchodów) oraz od rozcieńczenia wodą. 
Szacuje się, że ilość wydalanego kału i moczu od jednej sztuki dorosłej wynosi średnio 45 kg 
na dobę, natomiast przeciętne zużycie wody do utrzymania higieny pomieszczeń inwentar-
skich około 10 dm3 dziennie, w związku z czym łącznie uzyskuje się przeciętnie od jednej 
sztuki dorosłej 55 kg gnojowicy na dobę [14].

T a b e l a  1

Zawartość głównych składników nawozowych w gnojowicy trzody chlewnej 
w zależności od zawartości suchej masy [14]

Zawartość suchej 
masy [%]

Zawartość w [%] świeżej masy
azot fosfor potas magnez wapń

Poniżej 2 0,19 0,04 0,11 0,01 0,06
2,1–4,0 0,29 0,07 0,14 0,02 0,06
4,1–6,0 0,29 0,08 0,10 0,02 0,09
6,1–8,0 0,29 0,07 0,14 0,02 0,08
8,1–10,0 0,41 0,15 0,19 0,04 0,13
10,1–12,0 0,53 0,15 0,25 0,02 0,13
Powyżej 12 0,56 0,23 0,28 0,04 0,24

Wybór odpowiedniej technologii rozdziału gnojowicy na frakcje oraz odpowiedniego 
sprzętu odbywa się w oparciu o właściwości fizyczne i skład chemiczny gnojowicy oraz 
potencjalne wykorzystanie produktów separacji [2, 15]. Duże znaczenie dla wyboru właści-
wej metody frakcjonowania ma także stężenie składników organicznych i nieorganicznych 
występujących w gnojowicy, jej rozcieńczenie, pH, zawartość suchej masy oraz wielkość 
cząstek substancji stałych. Rozrzut wielkości cząstek oraz skład chemiczny gnojowicy za-
leżą od różnych czynników, np.: składu paszy dla zwierząt, ilości stosowanej wody czy też 
rozkładu beztlenowego występującego podczas przechowywania odchodów w kanałach lub 
zbiornikach. W trakcie magazynowania gnojowicy następują mikrobiologiczne przemiany 
związków organicznych do CH4 i CO2, które powodują zmianę rozkładu wielkości cząstek 
(przy czym zawartość drobnych cząstek o średnicy poniżej 1,6 μm zmniejsza się bardziej niż 
zawartość dużych cząstek) oraz spadek materii organicznej w gnojowicy. W ciągu pięcio-
miesięcznego przechowywania gnojowicy w temperaturze 20°C całkowita zawartość suchej 
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masy może zmniejszyć się nawet o 25%. Przechowywanie gnojowicy w niższych temperatu-
rach znacząco obniża szybkość beztlenowej przemiany materii, a tym samym zmniejszanie 
się zawartości suchej masy (w temperaturze do 10°C redukcja zawartości suchej masy jest 
10 razy niższa niż redukcja w 20°C) [2, 10, 17]. 

Usunięcie cząstek stałych z fazy ciekłej gnojowicy można zrealizować, np.: na drodze se-
dymentacji, mechanicznego przesiewania, odwirowania, odwodnienia (filtracja cieczy przez 
warstwę osadu za pomocą pras filtracyjnych, filtracyjno-taśmowych, śrubowych, filtrów 
próżniowych), odparowania, flotacji z dodatkiem koagulantów i flokulantów, filtracji mem-
branowej (mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, odwrócona osmoza) [2, 7, 10, 11, 15].

3. Frakcjonowanie gnojowicy na drodze sedymentacji

Sedymentacja to proces swobodnego opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wy-
niku działania sił ciężkości. Najczęściej prowadzona jest w osadnikach, zagęszczaczach lub 
wirówkach sedymentacyjnych [2]. Proces frakcjonowania gnojowicy na drodze sedymen-
tacji (zarówno grawitacyjnej, jak i w wirówkach sedymentacyjnych) jest odpowiedni dla 
cząstek o średnicy poniżej jednego milimetra [10, 17].

Większość zgęszczaczy ma kształt cylindrycznego pojemnika ze stożkowym dnem. 
W zagęszczaczach okresowych gnojowica podawana jest do górnej ich części, a cząstki stałe 
osiadają na dnie części stożkowej, skąd są usuwane. Zagęszczacze mogą także pracować 
w sposób ciągły, gnojowica jest wtedy podawana w sposób ciągły, w takim tempie, w jakim 
następuje usuwanie z nich fazy stałej i fazy ciekłej [2].

Wydajność rozdziału gnojowicy na frakcje na drodze sedymentacji wzrasta wraz z wy-
dłużeniem czasu osiadania cząstek stałych. Badania laboratoryjne sedymentacji gnojowi-
cy świńskiej przeprowadzone przez Chelme-Ayalę i współpracowników [16] wykazały, iż 
po czasie 2,5 godziny całkowita ilość cząstek zawieszonych w surowej gnojowicy spadła 
o 38%, po 24 godzinach o 41%, natomiast po 19 dniach o 66% [16].

W badaniach laboratoryjnych zrealizowanych przez Ndegwa i współpracowników [9] 
osiadanie cząstek stałych w gnojowicy trzody chlewnej było badane przez 4 godziny. Dla 
gnojowicy, która zawierała od 2 do 4% suchej masy, zaobserwowano zakończenie osiadania 
cząstek stałych w ciągu jednej godziny. Z kolei dla gnojowicy trzody chlewnej z 6% zawar-
tością suchej masy czas osiadania ciał stałych wynosił ponad 4 godziny. Podobny czas osia-
dania zaobserwowano również dla rozcieńczonej gnojowicy o 0,5% i 1% zawartości suchej 
masy [2, 9]. Stwierdzono także, że najbardziej efektywne usunięcie zawiesiny ciała stałego 
(odpowiednio 66% i 62%) występuje w przypadku gnojowicy zawierającej 1% i 2% suchej 
masy. Dla gnojowicy o zawartości suchej masy na poziomie 4% oraz 0,5% skuteczność se-
dymentacji jest zbliżona i wynosi odpowiednio 39% i 37%, a dla gnojowicy zawierającej 6% 
suchej masy tylko 8% [9]. 

Martinez i współpracownicy [18] na podstawie dokonanych badań stwierdzili, iż szyb-
kość sedymentacji jest wyższa dla rozcieńczonej gnojowicy, w której zawartość suchej masy 
wynosi poniżej 25 kg/m3. W przypadku gnojowicy zawierającej powyżej 25 kg suchej masy 
w jednym metrze sześciennym proces sedymentacji (zwłaszcza czystość cieczy nadosado-
wej) można usprawnić poprzez oczyszczanie tlenowe oraz wstępne działania przesiewowe, 
których celem jest usunięcie lżejszego materiału włóknistego [18].
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Zwiększenie siły grawitacyjnej może zredukować czas osiadania cząstek stałych potrzeb-
ny do osiągnięcia żądanej efektywności separacji. W praktyce do tego celu stosowane są 
wirówki sedymentacyjne, w których oddzielanie ciała stałego od cieczy następuje pod wpły-
wem działania sił odśrodkowych. Biorąc pod uwagę położenie wału napędzającego wirówki 
sedymentacyjne, można podzielić na pionowe i poziome. W poziomej wirówce sedymenta-
cyjnej współprądowej (rys. 1) gnojowica doprowadzana jest rurą wlotową od strony szer-
szego końca bębna (bęben ma kształt cylindryczno-stożkowy) do komory wlotowej ślimaka. 
Przez otwory znajdujące się w przenośniku ślimakowym gnojowica dostaje się do środka 
bębna. Podczas wirowania gnojowicy, w wyniku działania siły odśrodkowej, frakcja ciekła 
zbiera się w obszarze osi wirówki, natomiast frakcja stała osadza się na ścianach bębna. Prze-
nośnik ślimakowy obraca się z niewielką różnicową prędkością obrotową względem bębna 
i przesuwa fazę stałą w kierunku węższego (stożkowego) końca bębna, skąd zostaje ona 
odprowadzona na zewnątrz wirówki. Frakcja ciekła płynie natomiast w kierunku szerszego 
(cylindrycznego) końca bębna, skąd odprowadzana jest na zewnątrz wirówki przez otwory 
w pokrywie bębna [2, 8, 10, 19].

Skuteczność rozdziału gnojowicy na frakcje za pomocą wirówki sedymentacyjnej 
wzrasta wraz z zawartością suchej masy. Według badań przeprowadzonych przez Sneatha 
i współpracowników [20] energiczne mieszanie gnojowicy może zwiększyć przyłączanie 
małych cząstek do większych cząstek, a tym samym poprawić  skuteczność osiadania ma-
łych cząstek. Efekt ten maleje wraz z rozcieńczeniem gnojowicy. Zaobserwowano, że we 
frakcji ciekłej powstałej po rozdzieleniu gnojowicy o niskiej zawartości suchej masy 70% 
cząstek posiadało średnicę poniżej 4 μm, natomiast we frakcji ciekłej otrzymanej w wyniku 
rozdziału gnojowicy o wysokiej zawartości suchej masy 50% cząstek ma średnicę mniejszą 
niż 4 μm [2, 20].

W badaniach frakcjonowania gnojowicy za pomocą wirówki sedymentacyjnej zrealizo-
wanych przez Møllera i współpracowników [17] zaobserwowano, iż we frakcji stałej znaj-
dują się cząstki o średnicy większej niż 25 μm. Wyniki te są zbliżone do wyników Sneatha 
i współpracowników [20], którzy wykazali, iż wirowanie usuwa z gnojowicy prawie wszyst-
kie cząstki o średnicy większej niż 20 μm [17, 20].

Sedymentacja grawitacyjna wydaje się być szczególnie efektywną i atrakcyjną metodą 
frakcjonowania gnojowicy zwłaszcza o niskiej zawartości suchej masy ze względu na pro-

Rys. 1. Schemat wirówki sedymentacyjnej [2, 19]

Fig. 1. Schematic diagram of the decanter centrifuge [2, 19]
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stotę i niskie koszty inwestycyjne [9, 15]. W przypadku gnojowicy o wyższej zawartości 
suchej masy celowe jest użycie wirówek sedymentacyjnych, których niewątpliwą zaletą jest 
krótki czas rozdziału [2, 20].

4. Frakcjonowanie gnojowicy na drodze filtracji ciśnieniowej

Proces filtracji ciśnieniowej stosuje się przede wszystkim do rozdziału na frakcję stałą 
i ciekłą zawiesin drobnoziarnistych, trudno odwadniających się, o charakterze mineralnym 
i organicznym oraz o zmiennym przepływie masowym. Podstawowymi urządzeniami stoso-
wanymi w procesie ciśnieniowej filtracji gnojowicy są prasy filtracyjne (komorowa, śrubo-
wa, taśmowa) oraz filtry ciśnieniowe [2, 19, 21, 22]. 

Szerokie zastosowanie mają  prasy taśmowe (rys. 2), w których ciśnienie filtracji uzyski-
wane jest przez mechaniczny docisk tkaniny filtracyjnej obrotowymi wałkami. Urządzenia 
te wymagają dużych powierzchni tkaniny filtracyjnej. Prasa taśmowa posiada cztery strefy: 
kondycjonowania, grawitacyjną, niskiego i wysokiego ciśnienia. Wysoką zawartość suchej 
masy we frakcji stałej można uzyskać, zwiększając czas retencji placka filtracyjnego na tka-
ninie filtracyjnej (zwiększamy w ten sposób jego odwodnienie). Podczas filtracji gnojowicy 
przy użyciu prasy taśmowej stosunkowo niewiele fosforu i azotu zatrzymywane jest na tka-
ninie filtracyjnej, gdyż większość fosforu występuje w postaci małych cząstek lub w postaci 
rozpuszczonej (tkanina filtracyjna zatrzymuje tylko duże cząstki). W przypadku, gdy placek 
filtracyjny cechuje się wysoką zawartością wody, może być w nim obecna duża ilość azo-
tu, fosforu i potasu [2, 10, 21]. Rozdział gnojowicy na frakcje przy użyciu prasy taśmowej 
charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością, a otrzymana w wyniku filtracji frakcja stała 
– wysokim stopniem odwodnienia [7, 22].

Rys. 2. Schemat taśmowej prasy filtracyjnej [2, 10, 21]

Fig. 2. Schematic diagram of the belt filter press [2, 10, 21]
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Działanie prasy śrubowej opiera się na ciągłym ruchu ślimaka o zmiennym skoku oraz 
uzyskiwaniu ciśnienia filtracji w wyniku zmiany objętości osadu (skok ślimaka). Zaletą pra-
sy śrubowej jest rozdział gnojowicy, w wyniku którego otrzymujemy frakcję stałą o wysokiej 
zawartości suchej masy (im wyższa wartość ciśnienia, tym większa zawartość suchej masy). 
Główną wadą filtracji przy użyciu prasy śrubowej jest to, iż po procesie separacji, placek fil-
tracyjny zawiera mało azotu, fosforu i potasu, ponieważ duża część małych cząstek znajduje 
się we frakcji ciekłej [2, 10, 21].

Chastain i współpracownicy [21] na podstawie przeprowadzonych badań rozdziału gno-
jowicy świńskiej na frakcje przy użyciu prasy śrubowej stwierdzili, że wilgotność otrzyma-
nej fazy stałej zawierała się w przedziale 65–75%, a przeciętne usunięcie cząstek stałych oraz 
fosforu z gnojowicy wyniosło odpowiednio po 16%. Zauważono także, iż działanie prasy 
śrubowej było najbardziej efektywne, gdy stężenie cząstek stałych w gnojowicy wynosiło co 
najmniej 50000 mg/l [21].

Converse i współpracownicy [23] w swoich badaniach filtracji gnojowicy za pomo-
cą prasy śrubowej również otrzymali frakcję stałą o wilgotności od 65 do 75%. Wydaj-
ność prasy śrubowej w odniesieniu do usunięcia części stałych z gnojowicy zawierała się 
w przedziale od 15 do 30%, przy czym zawartość fosforu we frakcji stałej wynosiła mniej 
niż 5% [23].

Komorowa prasa filtracyjna składa się z przylegających do siebie płyt o specjalnej kon-
strukcji, pomiędzy którymi powstają komory gromadzące fazę stałą. Każda z tych płyt po-
kryta jest odpowiednią tkaniną filtracyjną, dostosowaną do filtrowanej zawiesiny. Po odwod-
nieniu placki fazy stałej usuwane są w wyniku odsuwania od siebie poszczególnych komór 
prasy. Zaletą komorowej prasy filtracyjnej jest wysoka sprawność urządzenia [19].

Badania filtracji gnojowicy przeprowadzone przez Pietersa i współpracowników [22] 
wykazały, iż dla gnojowicy o wysokiej zawartości suchej masy korzystnie jest zastosować 
komorową prasę filtracyjną, która charakteryzuje się znacznie wyższą skutecznością rozdzia-
łu na frakcje (51% suchej masy we frakcji stałej) niż np. prasa śrubowa (26% suchej masy 
we frakcji stałej) [22].

Frakcjonowanie gnojowicy na drodze filtracji ciśnieniowej jest właściwym sposo-
bem jej rozdziału, jeśli celem jest otrzymanie frakcji stałej o wysokiej zawartości suchej  
masy [2, 8].

5. Koagulanty i flokulanty

W celu usprawnienia procesów sedymentacji i filtracji ciśnieniowej gnojowicy świń-
skiej, jak również strącenia fosforu w postaci fosforanów, stosowane jest podwyższenie 
temperatury, rozcieńczenie, obróbka tlenowa oraz dodatek koagulantów i flokulantów. 
Najmniejsze cząstki zawieszone w gnojowicy są naładowane ujemnie, dlatego wzajemnie 
się odpychają i nie ulegają agregacji oraz osadzaniu się. Zastosowanie chemicznych dodat-
ków do gnojowicy może wyeliminować odpychanie się cząstek koloidalnych oraz zwięk-
szyć ich agregację, a tym samym rozdział gnojowicy. Powszechnie stosowany jest dodatek 
wielowartościowych kationów (Ca2+, Fe3+, Al3+), które powodują koagulację oraz dodatek 
długołańcuchowych lub rozgałęzionych polimerów, dzięki  którym następuje flokulacja, 
czyli łączenie się małych grup skoagulowanych cząstek w większe, osiadające się kłaczki. 
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Wielowartościowe kationy zwiększą również strącanie się fosforu. Do najczęściej stoso-
wanych koagulantów należą siarczan(VI) glinu(III) i chlorek żelaza(III), których działanie 
polega na destabilizacji cząstek koloidalnych, co umożliwia im łączenie się w większe 
skupiska [2, 5, 9, 13]. W charakterze flokulantów stosuje się najczęściej syntetyczne po-
liflokulanty zawierające przede wszystkim poliakrylamid, a także chitozan (polisacharyd 
będący naturalną pochodną chityny) oraz minerały (bentonit, kaolin, margiel) [2, 10, 24]. 
Do najbardziej istotnych czynników wpływających na wydajność procesu koagulacji/flo-
kulacji należą pH gnojowicy, intensywność i czas mieszania oraz dawka i rodzaj koagu-
lanta i flokulanta [13, 16].

Ndegwa i współpracownicy [9] w swoich badaniach laboratoryjnych oceniali pod wzglę-
dem usprawnienia procesu naturalnej sedymentacji oraz usunięcia z gnojowicy fosforu dwa 
powszechnie stosowane w gospodarce odpadami komunalnymi koagulanty – chlorek żela-
za(III) oraz siarczan(VI) glinu(III). Na podstawie zrealizowanych badań stwierdzili, iż doda-
tek 1,5 mg/l (5,4 mM) chlorku żelaza(III) lub siarczanu(VI) glinu(III) usprawnia wydajność 
procesu sedymentacji (usunięcie zawiesiny cząstek ciała stałego) z 66% do odpowiednio 
76% i 96%, natomiast usunięcie fosforu z 42% w przypadku naturalnej sedymentacji do 
odpowiednio 86% i 78% [9].  

W badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych przez Henriksena i współpracowników 
[24] stwierdzono, że dodatek 0,2% wagowych aktywnego bentonitu do gnojowicy trzody 
chlewnej znacznie usprawnia proces sedymentacji i szybkość flokulacji. Dla wyżej wymie-
nionej dawki bentonitu szybkość flokulacji wynosiła 17 mm/s. Zwiększenie dawki bentonitu 
obniżało szybkość flokulacji [24].

Pérez-Sangrador i współpracownicy [25] na podstawie dokonanych badań stwierdzi-
li, iż zastosowanie jako flokulanta kationowego polimeru poliakrylamidu o nazwie CS40 
w dawce 30 mg/l przed procesem rozdziału gnojowicy znacznie usprawniło jej frakcjono-
wanie, gdyż zwiększyło efektywność usuwania zawiesiny cząstek ciała stałego z 47% do 
94% [25].

Zastosowanie koagulantów i flokulantów przed procesem mechanicznej separacji gnojo-
wicy znacznie zwiększa wydajność jej rozdziału na frakcje stałą i płynną [2].

6. Wnioski

Procesy separacji mają duże znaczenie dla właściwej gospodarki gnojowicą. Ograni-
czają jej niekorzystny wpływ na środowisko oraz ułatwiają jej dalszą obróbkę. Urządze-
nia do rozdziału gnojowicy na frakcję stałą i ciekłą ogólnie można podzielić na systemy 
oparte na mechanicznym przesiewaniu, które mogą wytwarzać włóknisty i pozornie suchy 
produkt, procesach filtracji, które prowadzą do produkcji placka filtracyjnego oraz sedy-
mentacji, które prowadzą do powstania gęstwy. Sedymentacja oraz filtracja ciśnieniowa 
wydają się być efektywnymi metodami frakcjonowania gnojowicy ze względu na stosun-
kowo wysoki stopień usuwania fosforu oraz dużą zawartość suchej masy we frakcji sta-
łej. Flokulacja i koagulacja znacząco poprawiają szybkość oraz efektywność sedymentacji 
i filtracji ciśnieniowej. Do najczęściej stosowanych obecnie koagulantów zalicza się siar-
czan(VI) glinu(III) i chlorek żelaza(III), natomiast za najlepszy dostępny flokulant uznaje 
się poliakrylamid.
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 Artykuł wykonano w ramach projektu rozwojowego NR 14-0003-10/2010 ufundowanego przez 
Polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono krótką historię substancji zapachowych oraz scharakteryzowano 
aldehydy najczęściej stosowane w kompozycjach zapachowych. Opisano także syntezy odpo-
wiednich aldehydów aromatycznych z chlorowodorkiem hydroksyloaminy, w wyniku których 
otrzymano nitryle.
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A b s t r a c t

In this paper a short history of fragrances is described and the aldehydes most often used in 
perfumes are presented. The reactions of various aromatic aldehydes with hydroxylamine 
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1. Wstęp

Stosowanie zapachów przybranych, czyli zmienianie zapachu własnego ciała przy pomo-
cy pachnących substancji, jest znane prawdopodobnie od kiedy istnieje człowiek. Badania 
etnograficzne prymitywnych plemion z Borneo czy dżungli amazońskiej wykazują, że chęć 
zmiany zapachu własnego ciała, czy to w celu upodobnienia się do otoczenia, czy też wyróż-
nienia się w grupie jest powszechna, a najczęściej stosowanymi substancjami zapachowymi 
są surowce roślinne, na bazie których powstała współczesna perfumeria.

Rodzaje zapachu określamy, najczęściej mówiąc, że coś pachnie ładnie, coś brzydko, 
coś ma zapach mocny lub słaby. Brak sprecyzowanych kryteriów i ocen sprawia, że często 
trudno jest znaleźć jednoznaczne określenie zapachu. Przy określaniu zapachu najczęściej 
posługujemy się analogią. Często sięgamy po podobieństwo do dziedziny innych zmysłów. 
Na przykład zapach roztartego listka bzu nazywamy zapachem „zieleniny”, czyli „zielo-
nym”. Mówimy, że wanilia pachnie „słodko”, bo jemy ją w słodkich ciastkach, kompotach. 
Nazywamy „ciepłym” zapach egzotycznej żywicy, jak gdybyśmy wyczuwali z niej upał tro-
pikalnego słońca itp. Tymczasem wykwalifikowani perfumiarze odróżniają nie tylko setki, 
ale i tysiące zapachów, mało tego – potrafią tworzyć nowe [1, 2].

Głównym odbiorcą surowców zapachowych, zarówno tych naturalnych, jak i syntetycz-
nych, jest przemysł perfumeryjny. Oprócz perfum, wód toaletowych i podobnych produktów 
służących jedynie do nadania skórze przyjemnego zapachu, preparaty zapachowe wchodzą 
w skład nieomal wszystkich kosmetyków. Wiele z tych swoistych substancji znalazło tak-
że zastosowanie w farmacji, chemii gospodarczej oraz w przemyśle spożywczym. Nie jest 
przy tym obojętne, jaki olejek zapachowy zastosujemy do danego wyrobu. Zależy to od for-
my wyrobu, jego przeznaczenia i znajdujących się w nim składników. Na przykład aromaty 
spożywcze dodaje się do wyrobu w bardzo małej ilości, ponieważ do wyczucia doustnego 
zapachu jest potrzebna mniejsza ilość substancji zapachowych niż przy wyczuwaniu powo-
nieniem [3, 4].

Historia substancji zapachowych jest równie stara, jak historia ludzkiej cywilizacji. 
Już w czasach starożytnych znana była niezwykła i tajemnicza moc zapachów. Produkcja 
perfum, a raczej wonności (jako że perfumy we współczesnym tego słowa znaczeniu, czyli 
alkoholowy roztwór substancji zapachowych, to dopiero XIV w. n.e.), była w starożytnym 
Egipcie bardzo cenioną sztuką i opierała się na doskonałej technologii i międzynarodowej 
wymianie handlowej. Egipcjanie znali i stosowali olejki pochodzące z Indii, Chin, Afryki 
i całego basenu Morza Śródziemnego. O znaczeniu i wartości pachnideł w starożytnym 
Egipcie świadczą także niezwykle kunsztowne i cenne pojemniki, w jakich je przechowy-
wano [5].

Z tradycji i doświadczeń Bliskiego Wschodu i Egiptu wywodzi się także perfumeria sta-
rożytnej Europy – Grecji i Rzymu. Zarówno w Grecji, jak i w Cesarstwie Rzymskim won-
ności były elementem codziennego życia i kultury.  W Grecji stosowanie pachnideł było tak 
rozpowszechnione, że zarówno Solon, jak i Sokrates potępiali je publicznie.

W czasach Cesarstwa Rzymskiego sztuka perfumerii doszła do jeszcze większego roz-
kwitu. Zaczęto stosować olejki do rozpylania oraz zapoczątkowano przyrządzanie olejków 
przez macerację kwiatów za pomocą tłuszczów.

Stosowanie substancji zapachowych wprowadzono również do wielu rytuałów niemal 
wszystkich religii Wschodu.
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W europejskim średniowieczu stosowanie substancji zapachowych do celów świeckich zo-
stało zabronione. Surowe zasady życia nie pozwalały na obnażanie, mycie i upiększanie ciała. 
Rozwija się alchemia, szarlataneria i czarownictwo. Jedynie w Bizancjum ostaje się centrum 
dawnego, świetnego przemysłu perfumeryjnego. Bliskość stosunków handlowych z Dalekim 
Wschodem stwarza dogodną drogę przenikania orientalnych pachnideł. Cynamon, piżmo, 
drewno sandałowe wędrowały nadal w kierunku Europy tą ówczesną „bramą narodów” [3, 4].

Później Arabowie, którzy opanowali południowe brzegi Morza Śródziemnego, przywra-
cają stosowanie wonności wschodnich. Imbir, gałka muszkatołowa, żywice – mirra, gal-
banum i olibanum, czyli kadzidło, ekstrakt olejowy z korzeni nardu, czyli wetiweru coraz 
częściej przenikają do krain południowej Europy. Następuje epoka odrodzenia, pojawia się 
pierwsza literatura na tematy perfumeryjne. Zwyczaj używania pachnideł pojawia się przede 
wszystkim we Włoszech, a następnie przedostaje się do Francji [1].

Pierwszymi substancjami zapachowymi były produkty naturalne pochodzenia roślinnego 
(olejki, żywice, balsamy drzew) i zwierzęcego (ambra, cywet, piżmo).

Z początkiem wieku XIX rozpoczynają się badania składu chemicznego pachnących olej-
ków. Z surowców naturalnych zaczęto wyodrębniać związki zapachowe w czystej postaci, 
a następnie określać ich budowę.

Poznanie budowy naturalnych substancji zapachowych pozwoliło z kolei opracować me-
tody ich syntezy. Współczesna chemia pozwoliła zarówno na odtwarzanie związków che-
micznych istniejących w naturze jako składniki olejków eterycznych czy produkty zwie-
rzęce, jak i odkrywanie pachnących związków nieistniejących w naturze (piżma nitrowe, 
aldehyd α-amylocynamonowy) i wielu innych [6].

Związki zapachowe należą do różnych układów chemicznych i przede wszystkim są re-
prezentowane przez związki alifatyczne, acykliczne i aromatyczne.

Zapach związku zależy od budowy łańcucha węglowego lub pierścienia oraz obecno-
ści wiązań nienasyconych. Największy jednak wpływ na zapach ma obecność i rodzaj grup 
funkcyjnych zwanych osmoforowymi. W połączeniach o przyjemnej woni grupami osmo-
forowymi są: grupa hydroksylowa, eterowa, aldehydowa, estrowa i ketonowa. Osmofory 
wywołujące wrażenie zapachów nieprzyjemnych to grupy: tiolowa (merkaptanowa), tioete-
rowa, tioformylowa, tiokarbonylowa i aminowa [6].

W ciągu ostatnich lat sytuacja w przemyśle perfumeryjnym na świecie uległa ogromnym 
przeobrażeniom. Zarówno pod względem produkcji substancji i kompozycji zapachowych, 
jak i wyrobów perfumeryjnych. Zmieniły się możliwości i techniki pracy twórców – perfu-
miarzy. O ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu prawdziwie nowe dzieła perfumeryjne powsta-
wały latami i wiązały się często z wprowadzeniem nowych składników, o tyle dziś niektóre 
kompozycje powstają w kilka tygodni, po czym masowo wypuszczane są na rynek, aby rów-
nie szybko z niego zniknąć.

Bardzo często substancje zapachowe są klasyfikowane w zależności od zawartego w ich 
strukturze osmoforu, czyli grupy funkcyjnej, która powoduje, że dana substancja jest nośni-
kiem zapachu.

Do najczęściej wymienianych układów należą: węglowodory terpenowe, alkohole, alde-
hydy, ketony, estry i laktony, fenole i ich etery.

Pojawiające się w szkielecie strukturalnym grupy: estrowa, eterowa, ketonowa i aldehy-
dowa z reguły powodują, że woń zawierających je związków odczuwana jest przez człowieka 
jako przyjemna. Natomiast układy posiadające w cząsteczce grupę aminową czy grupy, w któ-
rych pojawia się atom siarki są zwykle nośnikami nieprzyjemnych dla nas zapachów [6].
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Znaczącą grupę kosmetycznych związków nadających zapach tworzą połączenia z funk-
cją aldehydową w roli osmoforu. Wyróżnia się tu aldehydy monoterpenowe, alifatyczne, 
aryloalifatyczne i aromatyczne, z czego aldehydy terpenowe stanowią ważną grupę substan-
cji zapachowych, stosowanych niemal we wszystkich kompozycjach przemysłu perfumeryj-
nego.

Niższe aldehydy alifatyczne posiadają silny, drażniący, wręcz nieprzyjemny zapach, 
który w miarę wzrostu długości łańcucha węglowego znacznie łagodnieje, a w związkach 
zawierających od 8 do 12 atomów węgla w cząsteczce ma już przyjemną nutę tłuszczowo-
-kwiatową. Natomiast wyższe aldehydy mają słaby zapach albo w ogóle go już nie posiadają, 
ponieważ zanika w miarę wzrostu długości łańcucha cząsteczki.

Ogólny wzór prostych aldehydów alifatycznych ma postać CH3(CH2)nCHO, a przykła-
dowe aldehydy to:
 dla n = 6  – aldehyd kaprylowy (oktanal) o zapachu owocowym,
 dla n = 7  – aldehyd pelargonowy (nonanal) o zapachu różanym,
 dla n = 10  – aldehyd laurynowy (dodekanal) – składnik kompozycji o zapachu fiołka, 

tuberozy i gardenii.
Aldehydy o łańcuchach węglowych rozgałęzionych wykazują znacznie silniejszy i przy-

jemniejszy zapach, niż odpowiadające im aldehydy o łańcuchach prostych. Widać tu wy-
raźną zależność zapachu związku od izomerii łańcucha węglowego. Dobrym przykładem 
tej różnicy są dwa aldehydy o 14 atomach węgla – aldehyd mirystynowy o słabym zapachu 
tłuszczowym i jego izomer 2,6,10-trimetyloundekanal, który posiada silny i przyjemny za-
pach. 

Rys. 1. Aldehydy C14 – przykłady

Fig. 1. Aldehydes C14 – examples
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Duży wpływ na zapach ma także stopień nienasycenia aldehydu alifatycznego. Wprowa-
dzenie do cząsteczki wiązania podwójnego powoduje zwykle zmianę zapachu na bardziej 
intensywny i niekiedy bardziej kwiatowy.

Kolejną grupę substancji z osmoforem aldehydowym tworzą aldehydy aryloalifatyczne 
oraz niektóre aldehydy aromatyczne.

Najprostszym przedstawicielem aldehydów aromatycznych jest aldehyd benzoesowy, 
charakteryzujący się zapachem migdałowym. Ma zastosowanie głównie w aromatach spo-
żywczych. Inne aldehydy z tej grupy to 4-metylobenzoesowy o zapachu kwiatowym; 4-hy-

aldehyd mirystynowy

2,6,10-trimetyloundekanal
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droksy-3-metoksybenzaldehyd, inaczej wanilina – cenny składnik perfum, nadaje przyjem-
ny, słodki bukiet, stosowany również w preparatach do pielęgnacji jamy ustnej jako środek 
smakowy; aldehyd cyklamenowy inaczej cyklamal – bardzo cenny, syntetyczny związek 
zapachowy, stosowany w wielu kompozycjach perfumeryjnych (cyklamen, bez, konwalia, 
fiołek) i do wyrobu mydeł; aldehyd 4-izopropylobenzoesowy (zwany kuminowym lub helio-
tropiną) o silnym zapachu kwiatowo-ziołowym oraz piperonal. Ostatnie dwa związki stoso-
wane są do wytwarzania kompozycji kwiatowo-ziołowych. 

Rys. 2. Aldehydy aromatyczne stosowane w perfumerii – przykłady

Fig. 2. Aromatic aldehydes used in perfumery – examples
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heliotropina piperonal

Najkorzystniej jednak na zapach aldehydu wpływa jednoczesna obecność grupy hydrok-
sylowej i metoksylowej, czego charakterystycznym przykładem jest wanilina.

Wadą aldehydowych związków zapachowych jest ich mała trwałość chemiczna. Wysoka 
reaktywność sprawia, że ulegają one szeregowi reakcji, np. kondensacji aldolowej, utlenia-
niu, tworzeniu zasad Schiffa lub polimeryzacji, a produkty tych reakcji zazwyczaj zmieniają 
i obniżają wartość zapachową produktu, jak również są przyczyną zmiany barwy kompozycji 
perfumeryjnej. Stwierdzono również, iż niektóre aldehydy oraz produkty ich degradacji są 
przyczyną uczuleń lub reakcji alergicznych. Z tego też powodu kompozycje zapachowe, 
zawierające aldehydy, wykazują ograniczoną trwałość i kompatybilność ze składnikami wie-
lu receptur kosmetyków, mydeł, produktów chemii gospodarczej oraz detergentów. Powyż-
sze problemy z zastosowaniem substancji zapachowych aldehydowych spowodowały ko-
nieczność modyfikacji ich cząsteczek w celu podwyższenia trwałości struktury (tym samym 
zmniejszenia reaktywności), zachowując równocześnie ich niezmieniony lub korzystniejszy 
profil zapachowy. Obecnie wykorzystuje się dwie modyfikacje aldehydów, które obejmują 
tworzenie acetali i nitryli [4, 7–9].
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1.1. Aldehydy najczęściej stosowane w perfumerii – wybrane przykłady

Podane niżej zestawienie prezentuje przykłady aldehydów, wybrane ze względu na ich 
znaczenie w perfumerii. Zestawienie obejmuje nazwę potoczną, nazwę według INCI (ang. 
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), podstawowe informacje o syntezie, 
wybrane przykłady występowania danej substancji w surowcach naturalnych, krótki opis 
zapachu i zastosowań oraz informację o wskazówkach IFRA (ang. International Fragrance 
Association).

ALDEHYD C-12 LAURYNOWY (dodekanal)
Nazwa według INCI: Lauraldehyde
Otrzymywany najczęściej z kwasu laurynowego lub przez utlenienie odpowiedniego alko-
holu.
Występowanie w naturze: w olejku cytrynowym, limetkowym, sosnowym, piniowym i in-
nych.
Zapach i zastosowanie w kompozycjach zapachowych: wzorzec zapachu tłusto-aldehydowe-
go. Bogaty zapach kwiatowo-owocowy z nutami tłustymi, woskowymi i słodko-balsamicz-
nymi. Uniwersalny składnik kompozycji kwiatowych – jaśmin, bez, tuberoza, hiacynt.
Zalecenia IFRA: nie ma ograniczeń w stosowaniu tego produktu.

ALDEHYD C-12 METYLO-n-NONYLOOCTOWY (aldehyd MNA)
Nazwa według INCI: Methylundecanal
Otrzymywany metodą Darzensa z ketonu metylo-n-nonylowego.
Występowanie w naturze: nie znaleziono.
Zapach i zastosowanie w kompozycjach zapachowych: zapach zielono-ziołowy z nutami tłusto-
-ambrowymi. Nośnik nuty aldehydowej, cenny składnik kompozycji zielonych, kwiatowych.
Zalecenia IFRA: nie ma ograniczeń w stosowaniu tego produktu [1, 10, 11].

ALDEHYD BENZOESOWY (benzaldehyd)
Nazwa według INCI: Benzaldehyde
Otrzymywany z chlorku benzylidenu lub przez katalityczne utlenienie toluenu, a także 
w kondensacji benzenu z tlenkiem węgla. Praktycznie cały aldehyd benzoesowy używany 
w perfumerii pochodzi z syntezy.
Występowanie w naturze: olejek z gorzkich migdałów i innych pestek, ylangowy, cynamo-
nowy.
Zapach i zastosowanie w kompozycjach zapachowych: charakterystyczny zapach gorzkich mig-
dałów z nutą korzenną i słodką. Tani składnik kompozycji mydlarskich i chemii gospodarczej.
Zalecenia IFRA: nie ma ograniczeń w stosowaniu tego produktu.

ALDEHYD CYNAMONOWY
Nazwa według INCI: Cinnamal
Otrzymywany wieloma opatentowanymi metodami. Najpopularniejsza to kondensacja 
aldehydu benzoesowego z aldehydem octowym.
Występowanie w naturze: olejek cynamonowy, kasjowy, paczuli.
Zapach i zastosowanie w kompozycjach zapachowych: charakterystyczny zapach cynamonu, 
słodki, korzenno-balsamiczny. Nadaje kompozycjom ciepłą nutę orientalną. Stosowany do 
nadawania słodkich, orientalnych tonów kompozycjom kwiatowym.
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Zalecenia IFRA: zawartość tego składnika w wyrobach przeznaczonych do kontaktu ze 
skórą nie może przekraczać 0,05%. Według 7 poprawki do dyrektywy kosmetycznej UE 
[12] aldehyd cynamonowy należy do potencjalnych alergenów i jego obecność w wyrobie 
w stężeniach przekraczających ustalone dyrektywą ograniczenia musi być podana na ety-
kiecie.

ALDEHYD α-n-AMYLOCYNAMONOWY (2-benzylidenoheptanal)
Nazwa według INCI: Amyl Cinnamal
Otrzymywany przez kondensację aldehydu benzoesowego z enantolem (aldehydem enanto-
wym).
Występowanie w naturze: nie znaleziono.
Zapach i zastosowanie w kompozycjach zapachowych: zwany aldehydem jaśminowym ze 
względu na charakterystyczny zapach kwiatu jaśminu. Używany powszechnie w kompozy-
cjach kwiatowych.
Zalecenia IFRA: w zależności od klasy wyrobu zawartość tego składnika nie może prze-
kraczać 0,7–5,0%. Według 7 poprawki do dyrektywy kosmetycznej UE [12] aldehyd 
α-amylocynamonowy należy do potencjalnych alergenów i jego obecność w wyrobie w stę-
żeniach przekraczających ustalone dyrektywą ograniczenia musi być podana na etykiecie 
[13–15].

WANILINA (aldehyd 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy)
Nazwa według INCI: Vanilin
Otrzymywana przede wszystkim przez utlenianie ligniny – odpadu z przerobu celulozy. 
Można ją również syntezować z safrolu i gwajakolu.
Występowanie w naturze: ekstrakt wanilii, rezinoidy Benzoe, Styraks, Peru, Tolu.
Zapach i zastosowanie w kompozycjach zapachowych: charakterystyczny zapach wanilii sta-
nowi wzorzec słodyczy w kompozycjach zapachowych. Powszechnie stosowana w niewiel-
kich ilościach do „słodzenia” kompozycji kwiatowych, orientalnych. Jako jeden z niewielu 
składników syntetycznych w większości krajów dopuszczona do stosowania w artykułach 
spożywczych.
Zalecenia IFRA: nie ma ograniczeń w stosowaniu tego produktu.

2. Badania własne

Celem prowadzonych przez nas badań była synteza nitryli, będących zapachowymi po-
chodnymi odpowiednich aldehydów.

2.1. Synteza

Reakcje otrzymywania nitryli, będących pochodnymi wyjściowych aldehydów 1a–i 
wykonano według procedury opisanej w literaturze [16], co przedstawiono na rysunku 3. 
W pierwszym etapie w wyniku reakcji odpowiedniego aryloaldehydu 1a–i z chlorowodor-
kiem hydroksyloaminy (2) powstaje oksym, którego nie izoluje się z mieszaniny reakcyjnej, 
tylko poddaje dehydratacji, otrzymując nitryle 3a–i.
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Odpowiedni aldehyd 1a–i oraz chlorowodorek hydroksyloaminy (2) ogrzewano na wrzą-
cej łaźni wodnej w roztworze etanolowym w obecności katalitycznych ilości stężonego HCl. 
Mieszaninę poreakcyjną poddawano następnie ekstrakcji za pomocą dichlorometanu, odsą-
czając uprzednio nierozpuszczalną pozostałość. Po osuszeniu roztworu nitryli 3a–i za pomo-
cą bezwodnego siarczanu(VI) magnezu i usunięciu rozpuszczalnika surowe produkty reakcji 
krystalizowano z metanolu. Po wysuszeniu oznaczono temperatury topnienia otrzymanych 
produktów.

Część nitryli otrzymano w postaci krystalicznych ciał stałych (3a, 3b, 3f, 3i), a pozostałe 
w postaci oleistych cieczy (3c–e, 3g, 3h).

Wydajności reakcji wahały się od 15% dla 2-fenyloacetonitrylu (3h) do 73% dla 2-hy-
droksybenzonitrylu (3e). Temperatury topnienia i wydajności produktów poszczególnych 
reakcji przedstawiono w tabeli 1.

Podczas ogrzewania 4-metoksybenzaldehydu (1d) z hydroksyloaminą (2) zaobserwowa-
no odbarwienie mieszaniny reakcyjnej z żółtej na przezroczystą, a po zakończonej reakcji 
i odparowaniu rozpuszczalnika otrzymano osad nitrylu (3d) w postaci pięknych, długich, 
jasnobeżowych igieł. Zapach produktu nie różnił się zbytnio od anyżowej woni wyjściowego 
aldehydu.

Cienkie, długie, jedwabiste igły które cechował intensywny, słodki, kwiatowy zapach 
z dużą wydajnością otrzymano również w przypadku nitrylu aldehydu 4-hydroksybenzoeso-
wego (3f) oraz nitrylu salicylowego (3e).

Z kolei w wyniku reakcji aldehydu cynamonowego (1i) z hydroksyloaminą (2) otrzy-
mano bardzo małą ilość ciemno bursztynowego osadu (wyd. 47%), który topił się już 
w temperaturze pokojowej, w związku z czym wymagane było przechowywanie go w ob-
niżonej temperaturze. Cynamonowy zapach produktu był znacznie słabszy od wyjściowe-
go aldehydu.

Również w przypadku reakcji fenyloacetaldehydu (1h) z hydroksyloaminą (2) powstała 
bardzo mała ilość oleistego, granatowego osadu (wyd. 15%), dla którego nie udało się ozna-
czyć temperatury topnienia.

 

Ar CHO + NH2OH . HCl
C2H5OH

HCl
Ar C N OH - H2O Ar CN

21a: Ar = C6H5
b: Ar = 4-CH3C6H4
c: Ar = 2-CH3OC6H4
d: Ar = 4-CH3OC6H4
e: Ar = 2-HOC6H4
f: Ar = 4-HOC6H4
g: Ar = 3-ClC6H4
h: Ar = C6H5CH2
i: Ar = C6H5CH=CH

3a: Ar = C6H5
b: Ar = 4-CH3C6H4
c: Ar = 2-CH3OC6H4
d: Ar = 4-CH3OC6H4
e: Ar = 2-HOC6H4
f: Ar = 4-HOC6H4
g: Ar = 3-ClC6H4
h: Ar = C6H5CH2
i: Ar = C6H5CH=CH

Rys. 3. Synteza nitryli 3a–i

Fig. 3. Synthesis of nitriles 3a–i
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T a b e l a  1

Temperatury topnienia oraz wydajności reakcji otrzymanych połączeń 3a–i

Numer 
związku Wzór strukturalny Nazwa związku Temperatura 

topnienia [°C]
Wydajność 
reakcji [%]

3a
CN

benzonitryl – 81

3b
 CN

CH3

4-toluilonitryl – 18

3c
 CN

OCH3

2-metoksybenzonitryl – 60

3d
CN

CH3O
4-metoksybenzonitryl 45–50 70

3e
CN

OH
2-hydroksybenzonitryl 37–46 73

3f
CN

HO
4-hydroksybenzonitryl 94–111 42

3g
 CNCl

3-chlorobenzonitryl – 63

3h
 CH2CN

2-fenyloacetonitryl – 15

3i
CH CHCN

cynamonitryl 18–22 47

Nitryle o oleistej konsystencji, które charakteryzowały się intensywniejszym zapachem 
i barwą od substratu otrzymano z następujących aldehydów: 4-toluilowy (1b) (ciemno żół-
ty, zapach o nucie orientalnej), 2-metoksybenzoesowy (1c) (słomkowy, zapach orientalny), 
3-chlorobenzoesowy (1g) (pomarańczowy, zapach o intensywnej nucie orientalnej) oraz ben-
zoesowy (1a) (słomkowy, migdałowy). Ze względu na to, że otrzymane nitryle występowały 
w postaci gęstych olejów nie oznaczano ich temperatur topnienia.
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W tabeli 2 zestawiono wyjściowe aldehydy 1a–i oraz otrzymane z nich nitryle 3a–i pod 
względem właściwości fizycznych.

T a b e l a  2

Porównanie właściwości fizycznych aldehydów (1a–i) oraz 
odpowiadających im nitryli 3a–i

Numer 
związku Aldehyd Stan skupienia Barwa Zapach

1a benzoesowy ciecz bezbarwny migdałowy

1b 4-toluilowy ciecz żółta orientalny

1c 2-metoksybenzoesowy ciało stałe bezbarwny orientalny

1d 4-metoksybenzoesowy ciecz żółta anyżowy

1e 2-hydroksybenzoesowy ciecz słomkowa kwiatowy

1f 4-hydroksybenzoesowy ciało stałe łososiowa kwiatowy

1g 3-chlorobenzoesowy ciecz pomarańczowa orientalny

1h 2-fenylooctowy ciecz słomkowa kwiatowy

1i cynamonowy ciecz żółta cynamonowy

Nitryl

3a benzonitryl ciecz słomkowa migdałowy

3b 4-toluilonitryl ciecz (oleista) ciemnożółta intensywny 
orientalny

3c 2-metoksybenzonitryl ciecz (oleista) słomkowa orientalny
3d 4-metoksybenzonitryl ciało stałe jasnobeżowe mocno anyżowy
3e 2-hydroksybenzonitryl ciało stałe jasnokremowe mocno kwiatowy
3f 4-hydroksybenzonitryl ciało stałe jasnokremowe słodki kwiatowy

3g 3-chlorobenzonitryl ciecz pomarańczowa intensywny 
orientalny

3h 2-fenyloacetonitryl ciecz (oleista) granatowa mocno kwiatowy

3i cynamonitryl ciecz (oleista) ciemno 
bursztynowa

słaby 
cynamonowy

Otrzymane aromatyczne nitryle stanowią ważną grupę substancji zapachowych stoso-
wanych w przemyśle perfumeryjnym. Ich kompozycje zapachowe wykazują dużą trwałość 
i kompatybilność ze składnikami wielu receptur kosmetyków, mydeł, produktów chemii go-
spodarczej. Cechuje je również znacznie intensywniejszy zapach w porównaniu z wyjścio-
wymi aldehydami (tab. 2).

Jedyną wadą niektórych nitryli jest to, że tak jak aldehydy mogą powodować uczulenia 
lub reakcje alergiczne, a zastosowane w większych stężeniach wykazują nawet działanie 
toksyczne. Przykładem takiego związku jest np. cynamonitryl (3i), którego maksymalne stę-
żenie w kompozycjach zapachowych do kosmetyków według wskazówek Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Substancji Zapachowych (ang. IFRA) nie może przekraczać 0,125% [1].
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3. Część eksperymentalna

Strukturę otrzymanych związków ustalono w oparciu o analizę widm w podczerwieni 
(IR), widm magnetycznego rezonansu jądrowego 1H-NMR, widm masowych oraz analizę 
elementarną (C, H, N).

Temperatury topnienia (niekorygowane) oznaczono za pomocą aparatu Böetiusa.
Widma IR wykonano, stosując spektrometr Bio-Rad FTS-175C (pastylki z KBr).
Widma 1H-NMR wykonano za pomocą aparatu Tesla BS – 587A (80MHz) w obecności 

TMS jako wzorca wewnętrznego.
Widma masowe wykonano za pomocą chromatografu gazowego Agilent 6890N, wypo-

sażonego w detektor mas – model 5975C i autosampler 7863B firmy Agilent.
Do analizy elementarnej wykorzystano aparat C,H,N – Perkin Elmer 2400.

3.1. Reakcje syntezy nitryli aryloaldehydów

Nitryle aldehydów aromatycznych 3a–i otrzymano według procedury opisanej w litera-
turze [17].

3.2. Ogólna procedura syntezy nitryli 3a–i [17]

W kolbie okrągłodennej o pojemności 50 cm3 umieszczono 15 mmol odpowiedniego 
aldehydu 1a–i, 21 cm3 (11 mmol) 95% etanolu, 2,77g (11 mmol) chlorowodorku hydroksy-
loaminy (2), 4 krople stężonego HCl i kilka kamyczków wrzennych. Następnie mieszaninę 
ogrzewano na łaźni wodnej (temp. 98°C) pod chłodnicą zwrotną przez 6 godz., po czym 
usunięto rozpuszczalnik. Pozostałość w kolbie rozpuszczono w ok. 35 cm3 chlorku metylenu. 
Nierozpuszczony w CH2Cl2 osad odsączono, a roztwór przemyto trzykrotnie wodą i osuszo-
no nad bezwodnym siarczanem(VI) magnezu. Po odsączeniu od środka suszącego usunięto 
rozpuszczalnik do sucha, a surowy produkt poddano krystalizacji z metanolu.

Otrzymywanie benzonitrylu (3a)
W reakcji syntezy zastosowano 1,52 cm3 (1,59 g) benzaldehydu (1a). Otrzymano 1,24 g 
benzonitrylu (3a) w postaci oleistej, żółtej cieczy (wyd. 81%).
IR: ν (cm–1) = 3333 (OH), 3072, 2993, 2906 (C–H arom.), 2237 (CN), 1625, 1595, 1567, 
1534, 1479, 1444 (C=C arom.), 873 [δ CH arom.)], 788, 757 (δ CH arom., dipodst.).
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,58 – 7,21 ppm (m, Harom., 5H).
MS: 137 (100), 102 (21), 75 (12), 61 (2).

Otrzymywanie 4-toluilonitrylu (3b)
W reakcji syntezy zastosowano 1,77 cm3 (1,80 g) aldehydu 4-toluilowego (1b). Otrzymano 
0,32 g 4-toluilonitrylu (3b) w postaci oleistej, pomarańczowej cieczy (wyd. 18%).
IR: ν (cm–1) = 3406 (OH), 3037, 2983, 2925 (C–H arom.), 2871, 2736 (CH alifat.), 2229 
(CN), 1918, 1802, 1714 (C=C alifat.), 1609, 1509, 1452, 1410 (C=C arom.), 874, 841,  
[δ CH arom.)], 817, 757 (δ CH arom., dipodst.).
1H-NMR (CDCl3): δ = 8,13 – 7,20 ppm (m, Harom., 4H), 2,37 ppm (s, CH3, 3H).
MS: 117 (100), 90 (33), 75 (5), 63 (9).
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Otrzymywanie 2-metoksybenzonitrylu (3c)
W reakcji syntezy zastosowano 2,04 g 2-metoksybenzaldehydu (1c). Otrzymano 1,20 g 
2-metoksybenzonitrylu (3c) w postaci oleistej, żółtej cieczy (wyd. 60%).
IR: ν (cm–1) = 3406 (OH), 3037, 2983, 2925 (C–H arom.), 2871, 2736 (CH alifat.), 2229 
(CN), 1918, 1802, 1714 (C=C alifat.), 1609, 1509, 1452, 1410 (C=C arom.), 874, 841,  
[δ CH arom.)], 817, 757 (δ CH arom., dipodstawiony).
1H-NMR (CDCl3): δ = 8,32 – 7,42 ppm (m, Harom., 4H), 3,35 ppm (s, CH3, 3H).
MS: 133 (100), 90 (42), 76 (14), 63 (21).

Otrzymywanie 4-metoksybenzonitrylu (3d)
W reakcji syntezy zastosowano 1,82 cm3 (2,04 g) 4-metoksybenzaldehydu (aldehydu 
anyżowego) (1d). Otrzymano 1,4 g 4-metoksybenzonitrylu (3d) w postaci błyszczących, 
beżowych igieł o temp. topnienia 45–50°C (wyd. 70%).
IR: ν (cm–1) = 3393 (OH), 3014 (C–H arom.), 2841 (CH3 alifat.), 2222 (CN), 1607, 1576, 
1511, 1464 (C=C arom.), 1444, 1421 (δ CH3), 684 [δ CH arom.)].
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,65 – 6,81 ppm (m, Harom., 4H), 3,83 ppm (s, CH3, 3H).
MS: 133 (100), 118 (10), 103 (35), 90 (41), 76 (9), 63 (12).
Analiza elementarna: C8H7NO – obliczono: C = 77,17%, H = 5,30%, N = 10,52%, oznaczono: 
C = 76,85%, H = 5,54%, N = 9,97%.

Otrzymywanie 2-hydroksybenzonitrylu (3e)
W reakcji syntezy zastosowano 1,60 cm3 (1,83 g) aldehydu salicylowego (1e). Otrzymano 
1,30 g 2-hydroksybenzonitrylu (3e) w postaci długich, beżowych igieł o temp. topnienia 
37–46°C (wyd. 73%). 
IR: ν (cm–1) = 3380 (OH), 2986, 2795 (C–H arom.), 2234 (CN), 1621, 1616, 1581, 1575, 
1504, 1488 (C=C arom.), 1264, 1155, 993, 957 (C–O), 900 [δ CH arom.)], 788, 755  
(δ CH arom., dipodst.).
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,89 – 7,35 ppm (m, Harom., 4H), 2,14 ppm (s, OH, 1H).
MS: 119 (100), 91 (35), 64 (9).
Analiza elementarna: C7H6NO – obliczono: C = 70,58%, H = 4,23%, N = 11,76%, oznaczono: 
C = 70,54%, H = 4,04%, N = 11,95%.

Otrzymywanie 4-hydroksybenzonitrylu (3f)
W reakcji syntezy zastosowano 1,83 g 4-hydroksybenzaldehydu (1f). Otrzymano 0,75 
g 4-hydroksybenzonitrylu (3f) w postaci długich, łososiowych igieł o temp. topnienia  
94–111°C, co jest zgodne z danymi literaturowymi (wyd. 42%) [18].
IR: ν (cm–1) = 3288 (OH), 2234 (CN), 1613, 1604, 1587, 1510, 1450 (C=C arom.), 1285, 
1250, 1224, 1209, 1193, 1106 (C–O), 838 [δ CH arom.)], 837 (δ CH arom., dipodst.).
1H-NMR (CDCl3): δ = 8,02 – 7,56 ppm (m, Harom., 4H), 2,35 ppm (s, OH, 1H).
MS: 137 (100), 110 (2), 102 (28), 75 (14), 62 (7).
Analiza elementarna: C7H6NO – obliczono: C = 70,58%, H = 4,23%, N = 11,76%, oznaczono: 
C = 70,26%, H = 4,30%, N = 11,43%.

Otrzymywanie 3-chlorobenzonitrylu (3g)
W reakcji syntezy zastosowano 1,70 cm3 (2,11 g) aldehydu 3-chlorobenzoesowego (1g). 
Otrzymano 1,30 g 4-chlorobenzonitrylu (3g) w postaci oleistej, jasnobrązowej cieczy (wyd. 
63%).



147

IR: ν (cm–1) = 3306 (OH), 3065, 3029, 2985, 2900 (C–H arom.), 2231 (CN), 1603, 1578, 
1504, 1494, 1446 (C=C arom.), 871, 847 [δ CH arom.)], 847, 756 (δ CH arom., dipodst.).
1H-NMR (CDCl3): δ = 8,12 – 7,34 ppm (m, Harom., 4H).
MS: 103 (100), 76 (33), 63 (2).

Otrzymywanie 2-fenyloacetonitrylu (3h)
W reakcji syntezy zastosowano 1,75 cm3 (1,80 g) aldehydu fenylooctowego (1h). Otrzymano 
0,25 g 2-fenyloacetylonitrylu (3h) w postaci gęstej, ciemnofioletowej cieczy o konsystencji 
oleju (wyd. 15%).
IR: ν (cm–1) = 3428 (OH), 3062, 3029 (C–H arom.), 2984, 2934, 2095 (CH alifat.), 1601, 
1580, 1494, 1445 (C=C arom.), 864 [δ CH arom.)], 745 (δ CH arom. monopodst.).
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,79 – 7,29 ppm (m, Harom., 5H), 1,37 ppm (s, CH2, 2H).
MS: 149 (100), 121 (5), 105 (9), 93 (7), 76 (7), 65 (7).

Otrzymywanie cynamonitrylu (3i)
W reakcji syntezy zastosowano 1,89 cm3 (1,98 g) aldehydu cynamonowego (1i). Otrzymano 
0,91 g cynamonitrylu (3i) w postaci bursztynowych igieł o temp. topnienia 18–22°C, co jest 
zgodne z danymi literaturowymi (wyd. 47%) [18].
IR: ν (cm–1) = 3347 (OH), 3061, 3029 (C–H arom.), 2878 (CH alifat.), 2218 (CN), 1957, 
1887, 1709, 1668 (C=C alifat.), 1620, 1577, 1495, 1450 (C=C arom.), 844 [δ CH arom.)], 
750 (δ CH arom. monopodst.).
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,59 – 7,26 ppm (m, Harom., 5H), 6,86 ppm (s, CH2=CH2, 4H).
MS: 129 (100), 102 (35), 89 (2), 76 (9), 63 (5).
Analiza elementarna: C9H7N – obliczono: C = 83,69%, H = 5,46%, N = 10,84%, oznaczono: 
83, 25%, H = 5,32%, N = 10,59%.
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S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono zasadę działania rurek ciepła, ich odmiany konstrukcyjne, zakres 
stosowalności oraz przegląd zastosowań.
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A b s t r a c t

The principle of operation, the construction types, the range of use as well as a large review of 
possible applications of het pipes has been presented in this paper.
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1. Wstęp

Rurki ciepła należą do urządzeń, które powstały jako wynik dążenia człowieka do in-
tensyfikacji wymiany ciepła. Transport ciepła z ośrodka o wyższej temperaturze, w któ-
rym znajduje się jeden koniec, rurki ciepła, do ośrodka o niższej temperaturze, w którym 
umieszczony jest jej drugi koniec odbywa się za pośrednictwem odpowiednio dobranej 
cieczy, częściowo wypełniającej rurkę, odparowującej z jednej strony i skraplającej się 
z drugiej. Ciepło zmiany stanu skupienia wielokrotnie przekracza strumień ciepła trans-
portowanego między tymi ośrodkami, na drodze przewodzenia przez pręty o tych samych 
wymiarach co rurka ciepła, wykonanych nawet z najlepszych przewodników ciepła, takich 
jak miedź czy aluminium. Według badań własnych różnica temperatur ścianki na końcach 
rurki miedzianej o długości 290 mm i średnicy 8 mm wyniosła w jednej z serii pomiaro-
wych 48°C, natomiast w przypadku rurki ciepła różnica ta nie przekraczała 2°C. Podobny 
przykład podaje S. Rossomme w swojej pracy [1]. Strumień ciepła, równy 20 W przewo-
dzony przez cylindry: aluminiowy i miedziany, o długości 500 mm i średnicy 12,7 mm, 
generował różnice temperatur między ich końcami, równe odpowiednio: 300°C i 200°C. 
Natomiast w miedzianej rurce ciepła z wodą, o analogicznych wymiarach, różnica tempe-
ratur nie przekraczała 6°C.

Po raz pierwszy proces cyklicznej zmiany stanu skupienia wody wrzącej w parę na-
syconą suchą i odwrotnie, w zamkniętym obiegu opatentował w 1836 r. Jacob Perkins. 
W 1944 r. opublikowany został patent R.S. Gauglera na temat zastosowania rurki ciepła 
w chłodnictwie. Dopiero jednak w latach 60. XX wieku rozpoczęto zaawansowane badania 
tych urządzeń w Los Alamos Laboratory w USA, pod kątem ich wykorzystania w statkach 
kosmicznych.

Tam też w 1963 r. G.M.Grover zgłasza patent dotyczący rurek ciepła, a w roku 1964 pu-
blikuje wraz z współpracownikami pracę pod tytułem Very High Thermal Conductance. Rok 
później T.P. Cotter publikuje raport LA-3246 zatytułowany Theory of Heat Pipes wieńczący 
badania w laboratorium Los Alamos. 

Od tego czasu zakres zastosowań rurek ciepła został znacznie rozszerzony. Poza przemy-
słem kosmicznym stosowane są w lotnictwie, klimatyzacji, chłodzeniu i ogrzewaniu, w elek-
tronice do chłodzenia podzespołów elektronicznych, w medycynie, a także w kolejnictwie 
i transporcie rurociągowym i drogowym na obszarach, gdzie ujemne temperatury występują 
przez większą część roku.

2. Zasada działania

Rurka ciepła jest to szczelnie zamknięta rurka lub pojemnik o innym kształcie, w której 
wewnętrzna przestrzeń wypełniona jest częściowo cieczą, dobraną w zależności od tempe-
ratury pracy rurki. Jej wewnętrzna powierzchnia pokryta jest najczęściej strukturami ka-
pilarnymi, od wzdłużnych rowków począwszy, a na warstwach porowatych skończywszy. 
Wzdłuż długości rurki wyróżnia się trzy charakterystyczne strefy: 
– pierwsza – do której dostarczane jest ciepło powodujące odparowanie cieczy,
– druga (adiabatyczna) – w której odbywa się transport ciepła bez wymiany z otoczeniem,
– trzecia – w której ciepło oddawane jest na zewnątrz a para w rurce ulega skropleniu.
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Skropliny przemieszczają się pod wpływem sił kapilarnych w strukturze porowatej (zwanej 
knotem), w kierunku przeciwnym do ruchu pary. Zgodnie z równaniem Laplace-Young 
ciśnienie kapilarne wynosi:

  (1)

gdzie:
 σ  – napięcie powierzchniowe na granicy ciecz–para, N/m,
 r1, r2 – główne promienie krzywizny powierzchni międzyfazowej, m,
 K  – krzywizna powierzchni międzyfazowej, m–1.

Różnica ciśnienia kapilarnego między strefami parowania pp i kondensacji pc pozwala na 
przepompowywanie skroplin w kierunku przeciwnym do ruchu pary.

Promienie krzywizny powierzchni międzyfazowej wyznaczone przez kształt por zależą 
od wielkości i struktury kapilarnej i od minimalnego kąta kontaktu cieczy z powierzchnią.

Rys. 1. Schemat ideowy powierzchni międzyfazowej ciecz–para

Fig. 1. Schema of liquid-vapor interphase surface

Charakterystyczną cechą rurki ciepła jest brak mechanicznego wspomagania transportu 
zarówno skroplin, jak i pary. 

Temperatura fazy parowej jest ściśle związana z jej ciśnieniem nasycenia, a ponieważ 
powstająca różnica ciśnienia w parze jest znikomo mała, rzędu 1 Pa, to transport energii 
cieplnej z parą można uznać za prawie izotermiczny. Te izotermiczne warunki przepływu 
pary przyczyniają się do osiągania bardzo wysokiej sprawności przy transportowaniu energii 
cieplnej między końcami rurki ciepła w porównaniu z przewodzeniem ciepła przez zwykłą 
rurkę lub pręt. Na rys. 2 przedstawiono zasadę działania rurki ciepła, w której wewnętrzna 
powierzchnia pokryta jest strukturą kapilarną. 

Prawidłowe funkcjonowanie rurki ciepła jest możliwe pod warunkiem, że różnica  
ciśnień, jaka może powstać w strukturze porowatej między strefą kondensacji i odparowania 
∆pkap.max, będzie większa lub równa sumie różnic ciśnień pary ∆pp i cieczy wrzącej ∆pc mię-
dzy punktami „mokrym” i suchym”.

Punkt „mokry” występuje w miejscu, w którym różnica między ciśnieniem pary  
i ciśnieniem cieczy jest najmniejsza. Zakłada się często, że różnica ta równa się zero (menisk 
płaski). Z kolei w punkcie „suchym” różnica tych ciśnień jest największa. Zmiany ciśnień 
pary i cieczy przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 2. Zasada działania rurko ciepła: 1 – strefa 
odparowania, 2 – strefa adiabatyczna, 3 – 
strefa kondensacji

Fig. 2. Principle of operation of heat pipe: 1 – 
vaporization zone, 2 – adiabatic zone, 3 – 
condensation zone

Rys. 3. Zmiana ciśnienia cieczy i pary 
wzdłuż rurki ciepła: P – strefa od-
parowania, A – strefa adiabatycz-
na, K – strefa kondensacji

Fig. 3. Variation of pressure of liquid 
and vapor along heat pipe: P – 
vaporization zone, A – adiabatic 
zone, K – condensation zone
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Rys. 4. Zależność między zmianami krzywizny po-
wierzchni międzyfazowej i gradientem ciśnie-
nia w fazie ciekłej: P – strefa odparowania,  
A – strefa adiabatyczna, K – strefa kondensa-
cji, 1 – ciśnienie pary nasyconej, 2 – krzywizna 
powierzchni międzyfazowej ciecz–para, 3 –  
ciśnienie cieczy w strukturze kapilarnej

Fig. 4. Dependence between curvature of interphase 
surface and pressure gradient in liquid phase: 
P – vaporization zone, A – adiabatic zone,  
K – condensation zone, 1 – saturation pressure, 
2 – the curvature of the liquid-vapor interface, 
3 – the pressure of the liquid in the capillary 
structure

Z pewnym przybliżeniem można założyć, że faza parowa ma stałe ciśnienie wzdłuż 
całej rurki ciepła. Natomiast wzrost krzywizny powierzchni międzyfazowej między strefą 
kondensacji i strefą odparowania powoduje powstanie gradientu ciśnienia w fazie ciekłej 
(kondensat), co obrazuje rys. 4. 
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Termosyfonowe rurki ciepła
Znane są też rurki ciepła pozbawione struktury kapilarnej 

na ich wewnętrznej powierzchni. Nazywane są termosyfo-
nowymi rurkami ciepła (rys. 5). Mogą pracować wyłącznie 
w pozycji pionowej lub pochylonej, by umożliwić spływ 
kondensatu pod wpływem siły ciężkości. 

Mikrorurki ciepła
Specyficzną grupę stanowią mi-

krorurki ciepła produkowane w po-
staci płaskich płytek lub zestawu 
cienkich rurek. Ich średnice wahają 
się od kilkudziesięciu do kilkuset 
mikrometrów, a długości od kilku do 
kilkudziesięciu milimetrów. Zaczęto 
je stosować w połowie lat 80. XX 
wieku. Wykorzystywane są między 
innymi do chłodzenia w laptopach 
oraz do odprowadzania ciepła w sa-
molotach odrzutowych [2, 3]. Prze-
krój poprzeczny mikrorurki o boku 1 
mm przedstawiono na rys. 6. 

Rys. 6. Przekrój 
poprzeczny 
mikrorurki

Fig. 6. Cross-
section of 
micropipe
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Rys. 5. Schemat ideowy ter-
mosyfonowej rurki 
ciepła

Fig. 5. Scheme of thermosi-
phon heat pipe

Rys. 7. Zasada działania zamkniętego obiegu dwufazowego z transportem kapilarnym cieczy

Fig. 7. Principle of operation of two-phase close cycle with capillary liquid transport
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Rurki ciepła z cyrkulacyjnym obiegiem dwufazowym i kapilarnym 
transportem skroplin

W układach cyrkulacyjnych występują trudności w utrzymaniu ich stabilnej pracy, ale 
intensywność transportu ciepła jest wielokrotnie większa w porównaniu z klasycznymi 
rurkami ciepła z kapilarnym przenoszeniem kondensatu. Według [4] dla porównywalnych 
odległości między strefami skraplania i odparowania, maksymalny strumień ciepła przeka-
zywany w rurce ciepła jest rzędu 1500 W, a w obiegu cyrkulacyjnym bez trudności można 
osiągnąć wartości rzędu 50 000 W. 

Cyrkulacyjne obiegi dwufazowe są wykorzystywane między innymi w przemysłach: ko-
smicznym i lotniczym. Zasadę działania zamkniętego obiegu dwufazowego z kapilarnym 
transportem cieczy przedstawiono na rys. 7.

Rotacyjne rurki ciepła
W wirujących rurkach ciepła część siły odśrodkowej wykorzystywana jest do przepły-

wu skroplin do parownika. W tym celu przekrój poprzeczny dostępny dla przepływu cieczy 
rośnie w kierunku od skraplacza do parownika. Pierwsze prace badawcze dotyczące rurek 
wirujących były zrealizowane przez Danielsa i Al.-Jumaily [5]. Badania przeprowadzone dla 
częstości obrotów 600 do 1000 obr/min wykazały możliwość wykorzystania takiego rozwią-
zania technicznego. Prace ich następców wykazały złożoność procesów związanych z fazą 
parową a także konieczność brania pod uwagę jej ściśliwości.

Rurki ciepła o zmiennym przewodnictwie
Istotą tego rozwiązania jest możliwość regulacji wielkości powierzchni wymiany ciepła 

w części kondensacyjnej dzięki obecności „korka” nieskraplającego się gazu. Gaz dobiera-
ny jest w taki sposób, aby temperatura pracy rurki ciepła była wyższa od jego temperatury 
krytycznej. Ogrzanie strefy odparowania powoduje odparowanie czynnika roboczego, który 
płynąc w kierunku strefy skraplania, przemieszcza nieskraplający się gaz do końcowej części 
skraplacza, zmniejszając tym samym jego roboczą część. Rurkom tego typu poświęcone są 
między innymi prace [6, 7].

3. Rodzaje struktur kapilarnych

Istnieje szereg sposobów wykonania struktur kapilarnych w rurkach ciepła. Najczęściej 
spotykane są struktury wykonane z kilku warstw siatek, ze spiekanych proszków metalicz-
nych oraz z wzdłużnymi rowkami. Pierwsze z nich są proste w wykonaniu, zapewniają wy-
sokie ciśnienie kapilarne, ale wymiana ciepła nie jest zadowalająca. 

Spieki metaliczne dzięki małym rozmiarom por zapewniają wysokie ciśnienie kapilarne 
i bardzo dobrą wymianę ciepła.

System z rowkami współosiowymi zapewnia dobre warunki termiczne, ale ciśnienie ka-
pilarne nie zawsze wystarcza do przeciwdziałania sile grawitacji. Stosowane są różne profile 
rowków: prostokątne, trójkątne, trapezoidalne, półokrągłe itd.

Ponadto spotyka się połączenie rowków wzdłużnych z siatkami, spieków metalicznych 
z arteriami – głównie dla rurek wysokotemperaturowych wykorzystujących ciekłe metale, 
a także rurki z centralnym rdzeniem porowatym z rowkami promieniowymi. Obszerny prze-
gląd struktur kapilarnych stosowanych w rurkach ciepła podano w pracy [8]. Przekroje rurek 
ze strukturami kapilarnymi przedstawiono na rys. 8.
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4. Ciecze robocze stosowane w rurkach ciepła

Wybór cieczy roboczej zależy głównie od wymaganego zakresu temperatur, w jakim ma 
pracować rurka ciepła. Teoretyczny zakres pracy cieczy roboczej powinien mieścić się mię-
dzy temperaturami: punktu potrójnego i krytyczna. W rzeczywistości zakres ten jest nieco 
mniejszy, w szczególności z uwagi na zmiany właściwości cieczy w pobliżu punktu potrój-
nego. Ciecz wypełniająca rurę ciepła, wg [8] powinna cechować się następującymi właści-
wościami:
– nie powinna wchodzić w reakcję z materiałem struktury porowatej i rurki,
– powinna być stabilna termicznie,
– powinna  dobrze zwilżać strukturę kapilarną i ścianki,
– powinna mieć wysokie wartości ciepła przemiany fazowej,
– małą lepkość cieczy i pary,
– wysokie wartości napięcia powierzchniowego,
– wysokie wartości współczynnika przewodzenia ciepła,
– nie powinna zawierać żadnych wtrąceń ani zanieczyszczeń.

W tabeli 1 zestawiono wybrane ciecze robocze wykorzystywane w rurkach ciepła z po-
daniem zakresu temperatur, w jakich mogą pracować wg [9]. 

Z kolei w tabeli 2, wg [10], zestawiono dla kilku częściej stosowanych cieczy roboczych, 
ich wzajemne relacje z materiałami powłoki i struktury kapilarnej rurki ciepła. 

Rys. 8. Rodzaje struktur kapilarnych w rurkach ciepła: A – siatkowe, B – z rowkami wzdłużnymi, 
C – spiekane proszki metalowe, D – z rowkami wzdłużnymi i siatką, E – połączenie spieków 
metalicznych z arterią lub arteriami, F – centralny rdzeń porowaty z rowkami promieniowymi

Fig. 8. Kinds of capillary structures in heat pipes: A – net structure, B – structure with grooves along 
and net, E – combination of metal sinters with artery or arteries, F – central porous core with 

radial grooves

A B C

D E F
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T a b e l a  1

Wykaz wybranych cieczy roboczych w rurkach ciepła i zakresy temperatur pracy

Lp. Ciecz robocza Temperatura minimalna
tmin [°C]

Temperatura maksymalna 
tmax [°C]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Hel
Azot
Amoniak
Aceton
Metanol
Etanol
Woda
Toluen
Rtęć
Sód
Lit
Srebro

–271
–203
–60

0
10
0

30
50

250
600

1000
1800

–269
–160
100
120
130
130
200
200
650

1200
1800
2300

T a b e l a  2

Wzajemne relacje między wybranymi cieczami roboczymi a rodzajem materiału 
obudowy rurek ciepła; C – kompatybilność, I – brak kompatybilności, 

C–H2 kompatybilność z możliwością wydzielenia się H2 

Materiał obudowy rurki ciepła

Ciecz robocza Al Cu Fe Ni Inox Ti
Metan C C C
Amoniak C C C C
Metanol I C C C C
Woda I C C C–H2 C

5. Zastosowania rurek ciepła

Rurki ciepła są aktualnie na wyposażeniu praktycznie każdego statku kosmicznego czy 
satelity. Coraz częściej wykorzystywane są też do termicznej regulacji w samolotach wojsko-
wych i cywilnych. Przykładowo rurki ciepła wykorzystano w samolocie myśliwskim piątej 
generacji F-35 Lightning II zmodyfikowanym w 2010 r. przez firmę Lockheed Martin. Od 
dawna wykorzystywane są w statkach kosmicznych NASA. Jedną z bardziej renomowanych 
firm produkujących szeroką gamę urządzeń cieplnych w tym rurki ciepła dla potrzeb wojska 
i odbiorców cywilnych jest Thermacore. Zaopatruje ona w swoje produkty między innymi: 
Boeing, DRS Technologies,  Harris Corporation, Honeywell, Lockhed Martin, United Tech-
nologies Corporation i wiele innych.
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Rysunek 9 przedstawia rurkę ciepła kontaktującą się ze źródłem ciepła za pośrednictwem 
płaskiej płytki i zaopatrzoną w zewnętrzne ożebrowanie w strefie kondensacji gdzie ciepło 
oddawane jest do atmosfery.

Rys. 9. Rurka ciepła odbierająca ciepło za pośrednictwem płaskiej 
płytki i rozpraszająca je do otoczenia w części pokrytej 
ożebrowaniem [11]

Fig. 9. Heat pipe with flat plate (heat collection) and with ribbing 
part (heat removal) [11]

Z kolei na rysunku 10 przedstawiono wymiennik z rur-
kami ciepła pozwalający na chłodzenie niewielkich po-
wierzchni i na przemieszczenie ciepła odzyskanego na ze-
wnątrz, np. poza osłonę nagrzewających się elementów.

W przypadku, gdy w obrębie elementów które mają być 
chłodzone, jest mało miejsca można wykorzystać rurki cie-
pła, w których strefa kondensacji pokryta ożebrowaniem 
zewnętrznym, jest znacznie odsunięta od ciasnego obszaru 
generującego energię cieplną. Taki przypadek przedstawiono 
na rys. 11. Urządzenie to znalazło zastosowanie między inny-
mi do odbioru ciepła w systemach radarowych na statkach. 
Z uwagi na prostotę konstrukcji i niskie koszty jest idealnym 
rozwiązaniem również w szeregu innych zastosowań.

Kolejny wymiennik z rurkami ciepła przedstawiony na 
rys. 12 jest stosowany w energoelektronice. Rurki ciepła są 
wprowadzone do płaskiej płyty, z której odbierają ciepło i transportują je do części zaopa-
trzonej w płaskie żebra. Ciepło oddawane jest do przepływającego powietrza. W przypadku 
wykonania rurek z ceramiki mogą one zapewnić izolację elektryczną do 9 kV.

Wysokotemperaturowe rurki ciepła pracujące w zakresie 300°C do ponad 2000°C mają 
zastosowanie w:
– w statkach kosmicznych,
– w przemyśle chemicznym,
– w procesach wyżarzania,
– pozwalają na utrzymywanie stałej temperatury wykładziny pieca,
– w procesach wzrostu kryształów materiałów półprzewodnikowych,
– w procesie wydobycia ropy naftowej,
– w szerokim zakresie w nowoczesnej elektronice,
– do usuwania nadmiaru generowanego ciepła i do zapewnienia jednorodności strumieni 

cieplnych.

Rys. 10. Wymiennik z rurkami 
ciepła [11]

Fig. 10. Heat pipe heat exchanger 
[11]
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Rys. 12. Wymiennik z rurkami ciepła dla po-
trzeb energoelektroniki [11]

Fig. 12. Heat pipe heat exchanger for 
energoelectronics [11]

Rys. 11. Rurki ciepła wykorzystywane 
do odbioru ciepła w systemach 
radarowych [11]

Fig. 11. Heat pipe for heat collection in 
radar systems [11]

W życiu codziennym rurki ciepła wykorzystywane są w:
– laptopach,
– komputerach do chłodzenia procesorów,
– zasilaczach,
– wzmacniaczach,
– sprzęcie do gier komputerowych.

Na rys. 13 przedstawiono kolumnową chłodnicę procesora Hurricane NPH-105, zaopa-
trzoną w jedną centralną rurkę ciepła o średnicy 25,4 mm i wysokości 150 mm i dwie rurki 
ciepła o średnicy 6 mm każda. W celu lepszego odprowadzenia ciepła rurki posiadają oże-
browanie aluminiowe, wg [12]. 

Rys. 13. Kolumnowa chłodnica procesora  z trzema 
rurkami ciepła [12]

Fig. 13. Column processor cooler with three heat pipes 
[12]
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Wymienniki z rurkami ciepła znalazły również zastosowanie w systemach klimatyzacyj-
nych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Pobierają ciepło od nagrzanego 
w pomieszczeniach powietrza i oddają je do świeżego zimnego powietrza. Jako jedyne spo-
śród różnych typów wymienników stosowanych w klimatyzacji, praktycznie nie posiadają 
wad. Ich zalety to:
– brak ruchomych części,
– wysoka sprawność,
– małe spadki ciśnienia przepływającego powietrza,
– brak zapotrzebowania na energię z zewnątrz,
– długi okres użytkowania,
– nie wymagają specjalnej obsługi i remontów.

Rurki ciepła w systemach klimatyzacyjnych mogą 
być usytuowane w zależności od potrzeby pionowo, 
poziomo lub pod dowolnym kątem. Na rys. 14 przed-
stawiono zasadę działania wymiennika z rurkami ciepła, 
a na rys. 15 zestaw do wentylacji z odzyskiem ciepła 
z powietrza odprowadzanego na zewnątrz w wymienni-
ku z rurkami ciepła firmy Klimor [13].

Rurki ciepła są również wykorzystywane w ruro-
wych, próżniowych kolektorach słonecznych. Kolektor 
posiada od kilkunastu do kilkudziesięciu rur próżnio-
wych. Rura próżniowa składa się z dwóch szklanych rur 
stopionych ze sobą. W zewnętrznej panuje próżnia chroniąca przed konwekcyjna ucieczką 
ciepła. Wewnętrzna rura szklana pokryta jest od strony próżni trójwarstwową powłoką ab-
sorpcyjną. Próżnia zapewnia doskonałą przenikalność promieniowania słonecznego do ab-
sorbera i minimalną emisję promieniowania cieplnego z nagrzanego absorbera do otoczenia. 

Rys. 14. Zasada działania wy-
miennika z rurkami ciepła 
w systemie klimatyzacyj-
nym domu [13]

Fig. 14. Principle of operation of 
heat pipes in air condition 
system [13]

Rys. 15. Zestaw do wentylacji z rurkami ciepła KZW-RC firmy KLIMOR [14]

Fig. 15. Set-up KLIMOR KZW-RC for ventilation with heat pipes [14]
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Do wewnątrz rury solarnej wsunięte są aluminiowe radiatory i miedziane rurki cieplne które 
odbierają ciepło ze szklanego absorbera. W rurce cieplnej, w której panuje duże podciśnie-
nie, znajduje się niewielka ilość niezamarzającego płynu, który paruje w temperaturze 25°C, 
co zapewnia pozyskanie energii słonecznej nawet w dni pochmurne. Wymiana ciepła zacho-
dzi na drodze parowania i skraplania czynnika roboczego w rurce cieplnej. Wytworzona para 
ulega skropleniu w kondensatorze rurki cieplnej umieszczonym w wymienniku ciepła. Przez 
wymiennik ciepła przepływa pośredni czynnik grzewczy, który odbierając ciepło z konden-
satora, powoduje skroplenie pary, a kondensat wraca do strefy odparowania i cały proces 
powtarza się od nowa [15].

Rys. 16. Fragment próżniowego kolektora słonecznego z rurkami ciepła [15]

Fig. 16. Part of vacuum solar collector with heat pipes [15]

Rurowe kolektory próżniowe są do 30% sprawniejsze od kolektorów płaskich w okresach 
wiosennym i jesiennym oraz do 60% sprawniejsze w okresie zimowym. Wykazują stały po-
ziom absorpcji promieniowania w ciągu całego dnia, gdyż powierzchnia absorpcji nie zależy 
od kąta padania promieni słonecznych tak jak w kolektorach płaskich. 

Do innych zastosowań rurek ciepła można zaliczyć:
– chłodzenie łożysk w pompach wodnych,
– chłodzenie oleju w silnikach,
– usuwanie oblodzenia na powierzchniach stawów rybnych,
– podgrzewanie wiaduktów i mostów,
– chłodzenie łopatek turbin gazowych.

Rurki ciepła wykorzystane zostały również do ochładzania gruntu i zabezpieczenia przed 
jego odmarznięciem a tym samym przed zapadnięciem się konstrukcji nośnej rurociągu 
transportującego ropę naftową z północy na południe Alaski. Na dystansie 1300 km zainsta-
lowano 100 000 rur ciepła o średnicy 0,07 m i wysokości 8 do 18 m. Jako płyn roboczy został 
wykorzystany amoniak. Strefa skraplania rurek została zaopatrzona w ożebrowanie w celu 
zintensyfikowania odbioru ciepła przez powietrze atmosferyczne.  

Podobne rozwiązanie zastosowali Chińczycy przy budowie trasy kolejowej do Tybetu, 
przebiegającej miejscami na wysokości ponad 4000 m. Wykorzystano rurki ciepła o wyso-
kości 7 m, z czego 5,5 m znalazło się pod ziemią. Zastosowanie tego rozwiązania zapewniło 
stałą, ujemną temperaturę ziemi wokół torów kolejowych nawet w czasie odwilży [16].
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LABORATORY STAND-UP FOR HEAT TRANSFER 
INTENSITY ASSESSMENT IN CASE 

OF LOW TEMPERATURE HEAT PIPES

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o rurkach ciepła, opis stanowiska i me-
todykę realizowania pomiarów intensywności przekazywanego przez nie ciepła oraz wyniki 
zrealizowanych badań.

Słowa kluczowe: rurki ciepła, transport ciepła

A b s t r a c t

The basic information on heat pipes, a description of laboratory stand-up together with 
description of research of heat transfer intensity as well as obtained results have been presented 
in this paper.

Keywords: heat pipes, heat transfer
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Oznaczenia

L – długość [m]
l1 – długość strefy kondensacyjnej rurki ciepła zanurzonej w chłodnej wodzie [m]
m – masa wody w zbiorniku [kg]
t – temperatura [°C]
tmś – średnia temperatura  ścianki rurki ciepła w strefie kondensacji [°C]
Δtmśw – średnia różnica temperatur między ścianką rurki a ogrzewającą się wodą [°C]
tmwo – średnia temperatura wody ogrzewanej odniesiona do całego czasu pomiaru [°C]
Δtwo – przyrost temperatury ogrzewanej wody w czasie pomiaru [°C]
τ – czas [s]
Δτ – całkowity czas pomiaru [s]

1. Wstęp

Jacob Perkins jako pierwszy opatentował w 1836 r. obieg zamknięty, w którym cyklicz-
nie następowała zmiana stanu skupienia wody wrzącej w parę nasyconą suchą. Był to pier-
wowzór rurki ciepła. Byłby jednak mocno zdziwiony, widząc dzisiejsze, szerokie zastoso-
wanie swego pomysłu. Rurki ciepła stosowane są obecnie w: przemyśle kosmicznym [1, 2], 
lotnictwie [3, 4], klimatyzacji [5, 6], technice solarnej [7], elektronice, w tym do chłodzenia 
procesorów w komputerach PC i laptopach [8].

Rurki ciepła znalazły również zastosowanie do utrzymywania stałej, ujemnej temperatu-
ry ziemi, nawet w czasie odwilży, wokół torów linii kolejowej wytyczonej do Tybetu, bie-
gnącej miejscami na wysokości 4000 m [9]. Lista zastosowań rurek ciepła jest znacznie dłuż-
sza. Dodatkowe, obszerne informacje na ten temat można znaleźć między innymi w pracach 
[10–12]. Mnogość zastosowań powoduje że miesięcznie wytwarza się na Świecie miliony 
rurek ciepła o różnej wielkości, kształcie i zakresie pracy.

Przy tak wielkiej produkcji mogą zdarzać się rurki o parametrach pracy odbiegających 
od prezentowanych w prospektach i katalogach. Stad też pomysł wykonania stanowiska do 
testowania własności cieplnych tych urządzeń.

2. Opis stanowiska

W pracy wykorzystano dwie wersje stanowiska do badania niskotemperaturowych ru-
rek ciepła. W pierwszej wersji przedstawionej na rys. 1 wykorzystano dwa naczynia z poli-
etylenu o pojemności 2 dm3 każde, mogące magazynować ciecze o temperaturze do 110°C. 
W prowadzonych pomiarach wykorzystywano wodę destylowaną w przedziale temperatur 
od 18 do 75°C. W naczyniu – 2 magazynowano wodę destylowaną o temperaturze otocze-
nia, która w trakcie pomiarów nagrzewała się ciepłem odbieranym w strefie kondensacji 
rurki ciepła. Z kolei w naczyniu – 3 znajdowała się woda destylowana ogrzewana grzałką 
elektryczną – 4 o maksymalnej mocy 500 W, do zadanej, stałej temperatury, wyższej od 
temperatury otoczenia, oddając ciepło do badanej rurki ciepła w jej strefie odparowania. 
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Moc grzałki elektrycznej regulowano pokrętłem autotransformatora – 6 i odczytywano na 
skali watomierza – 5. Stałą temperaturę wody w naczyniu – 3 uzyskiwano wykorzystując 
regulator temperatury – 7 połączony z czujnikiem temperatury zanurzonym w wodzie wy-
pełniającej to naczynie.

Badana rurka ciepła – 1 wprowadzona była do obu naczyń przez otwory wywiercone 
w ich bocznych ścianach. Dwa korki gumowe nasunięte na rurkę zapewniały szczelność 
połączenia. Naczynia ustawione były na różnych poziomach, tak by zapewnić kąt pochylenia 
rurki 15° w stosunku do poziomu. 

W celu oceny temperatur: powierzchni rurki ciepła, wody w obu naczyniach oraz oto-
czenia wykorzystano termoelementy miedź–konstantan – 9. Termoelementy podłączono do 
przełącznika – 10. Termoelement odniesienia (tzw. zimny koniec) był zanurzony w termosie 
– 11 wypełnionym mieszanina wody destylowanej z lodem. Do pomiaru wygenerowanych 
napięć wykorzystywano multimetr numeryczny – 8. Przeprowadzone cechowanie wykorzy-
stywanych termoelementów i znajomość relacji między zmierzonym napięciem i temperatu-
rą pozwoliło określać każdorazowo mierzone temperatury. 

W pomiarach wykorzystano miedzianą rurkę ciepła firmy Enertron [13] o zewnętrznej 
średnicy 8 mm, długości 300 mm, pokrytą od wewnątrz warstwą proszku spiekanego pełnią-
cego rolę tzw. knota oraz wypełnioną nieznaną ilością wody zdemineralizowanej. Zgodnie 
z informacją producenta rurka ta może być wykorzystywana w zakresie temperatur od 15 do 
150°C. Na rurce przylutowano cztery termoelementy, po dwa w każdej strefie (kondensacji 
i parowania). Rurkę ciepła przed przylutowaniem termoelementów przedstawia rys. 2. 

W celach porównawczych przeprowadzono również pomiary z wykorzystaniem zwykłej 
rurki miedzianej zaślepionej na końcach o identycznych wymiarach jak rurka ciepła. Tem-
peraturę jej powierzchni w obu naczyniach również mierzono za pośrednictwem termoele-
mentów. 

Rys. 1. Zdjęcie stanowiska badawczego bez izolacji

Fig. 1. Laboratory stand-up without insulation
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Zmieniano też położenie strefy odparowania rurki ciepł,a umieszczając naczynie 
z grzałką wyżej lub niżej w stosunku naczynia z zanurzoną w nim strefą kondensacji tej 
rurki. Druga wersja stanowiska różniła się tylko sposobem dostarczania ciepła do czę-
ści rurki, w której następowało odparowanie. Zamiast zbiornika – 3 wypełnionego wodą 
zastosowano grzałkę elektryczną z regulacją mocy grzania, nasuniętą na część rurki cie-
pła. Ta część rurki wraz grzałką została dokładnie zaizolowana. Pozwoliło to na pracę 
z wyższymi temperaturami i obniżyło niepotrzebne straty do otoczenia. Druga strona rurki, 
podobnie jak poprzednio była zanurzona naczyniu – 2 z wodą, ogrzewającą się  ciepłem 
skraplania czynnika w rurce.

2. Metodyka i zakres pomiarów

Pomiary na pierwszej wersji stanowiska realizowano wg następującego schematu:
– napełniano termos mieszaniną wody destylowanej z pokruszonym lodem i zanurzano 

w niej termoelement odniesienia,
– zbiornik, który miał być ogrzewany ciepłem dostarczanym przez rurkę ciepła lub rur-

kę miedzianą napełniano wodą destylowaną w temperaturze otoczenia, o objętości  
1,5 dm3,

– w osobnym naczyniu ogrzewano wodę destylowaną do zadanej temperatury i wlewano 
1,5 dm3 do zbiornika z grzałką,

– ustawiano żądaną wartość temperatury na regulatorze temperatury,
– włączano zasilanie grzałki elektrycznej,
– odnotowywano czas w momencie okresowego włączania i wyłączania grzałki elektrycz-

nej oraz temperatury: powierzchni rurki ciepła lub zwykłej rurki miedzianej, wody w jed-
nym i drugim naczyniu oraz otaczającego powietrza,

– czas serii pomiarowej wahał się od około 1 do 3 godzin.
Metodyka postępowania na zmodyfikowanym stanowisku była podobna, z tą różnicą, że 

naczynie z wodą nagrzewaną grzałką elektryczną zastąpiono grzałką bezpośrednio nasuniętą 
na część rurki ciepła i dokładnie zaizolowano. Pozwoliło to na uzyskiwanie znacznie wyż-
szych temperatur na ściankach i wewnątrz rurki ciepła.

Rys. 2. Rurka ciepła wykorzystana w pomiarach

Fig. 2. Heat pipes used in tests
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Przeprowadzone badania objęły:
– pomiary transportu ciepła z wykorzystaniem zwykłej rurki miedzianej od zbiornika 

z wodą gorącą o stałej temperaturze, umieszczonego poniżej, do zbiornika z wodą w tem-
peraturze otoczenia, usytuowanego wyżej. Temperatury wody gorącej wynosiły odpo-
wiednio: około 40, 60 i 70°C,

– analogiczne pomiary z wykorzystaniem rurki ciepła o tych samych wymiarach co rurka 
miedziana, 

– pomiary z usytuowaniem zbiornika z grzałką powyżej zbiornika z wodą nagrzewaną 
przez rurkę ciepła,

– dwie serie pomiarowe na zmodyfikowanym stanowisku bez zbiornika z gorącą wodą, 
gdzie pomiary przeprowadzono w temperaturze ścianki rurki ciepła około 75 i 150°C.

3. Rezultaty wstępnych pomiarów

Pomiary potwierdziły spodziewaną wyższą intensywność transportu ciepła miedzy dwo-
ma zbiornikami wypełnionymi tą sama ilością wody, realizowanego za pośrednictwem rurki 
ciepła w porównaniu do zwykłej rurki miedzianej o analogicznych wymiarach. Obrazują to 
rysunki 3 i 4.

Rys. 3. Zmiany temperatur w czasie w przypadku rurki miedzianej łączącej zbiornik z wodą ciepłą 
ze zbiornikiem z wodą chłodną

Fig. 3. Temperature vs. time (copper pipe between warm and cold water containers)

Na rysunku 3 przedstawiono zmiany temperatur w przypadku rurki miedzianej łączącej 
zbiornik z wodą ciepłą ze zbiornikiem z wodą chłodną. Dolne trzy krzywe reprezentują 
zmianę temperatur: wody chłodnej, ścianki rurki w niej zanurzonej oraz temperaturę oto-
czenia przy temperaturach wody ciepłej i ścianki rurki w niej zanurzonej rzędu 40°C, 60°C 
i 70°C. 
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Rys. 4. Zmiany temperatur w czasie w przypadku rurki ciepła łączącej zbiornik z wodą ciepłą 
ze zbiornikiem z wodą chłodną

Fig. 4. Temperature vs. time (heat pipe between warm and cold water containers)

Rysunek 4 przedstawia analogiczne zmiany temperatur dla przypadku, gdy oba zbiorniki 
połączone są rurką ciepła. Przyrost temperatury nagrzewanej wody jest w tym przypadku 
znacznie większy, a rozbieżność temperatur między oboma strefami rurki znacznie mniejsza 
niż na poprzednim rysunku.

Rys. 5. Rozkład temperatur badanego układu w funkcji czasu

Fig. 5. System temperature vs. time
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Temperatury oznaczone w legendzie wykresu cyframi I i II są wskazywane przez ter-
moelementy przylutowane do powierzchni rurki ciepła w jej części kondensacyjnej, czyli 
w pojemniku z wodą chłodną ogrzewaną ciepłem skraplania. Z kolei temperatury oznaczone 
cyframi III i IV odnoszą się do części powierzchni rurki ciepła zanurzonej w wodzie cieplej 
ogrzewanej grzałką elektryczną.

Na kolejnym wykresie (rys. 5) przedstawiono wynik kolejnej serii pomiarowej, w której 
temperatura ciepłej wody utrzymywana była na średnim poziomie 75°C. Temperatury III 
i IV powierzchni ścianki rurki ciepła w strefie odparowania praktycznie pokrywają się nato-
miast wyraźniejsze różnice wystąpiły między wskazaniami termoelementów I i II w części 
kondensacyjnej rurki ciepła w zbiorniku z chłodną wodą.

Różnice w rozkładzie temperatur wzdłuż rurki miedzianej i rurki ciepła obrazuje rys. 6. 
W zwykłej rurce miedzianej łączącej dwa środowiska o różnej temperaturze występuje zna-
czy gradient temperatury, wynikający z faktu, że ciepło transportowane jest głównie przez 
przewodzenie w miedzi, a konwekcyjny ruch ciepła wewnątrz jest pomijalnie mały. Z kolei 
temperatura powierzchni rurki ciepła zmienia się nieznacznie wzdłuż jej długości. Jest to 
efektem dwukrotnej zmiany stanu skupienia wody lub innej cieczy wypełniającej część rurki 
ciepła i utrzymywaniem prawie stałej temperatury w jej wnętrzu.

Rys. 6. Rozkład temperatur zewnętrznej powierzchni rurki ciepła i rurki miedzianej dla różnych 
temperatur wody w zbiorniku z grzałką elektryczną

Fig. 6. Distribution of temperatures of outer surfaces of heat pipe and cooper pipe for various water 
temperatures

Wykres na rys. 7 prezentuje wynik uzyskany na zmodyfikowanym stanowisku bez po-
jemnika z gorącą wodą przy nastawieniu na regulatorze temperatury 140°C. Rozkład tempe-
ratury w czasie na styku grzałki i ścianki rurki ciepła przedstawia górna krzywa na wykresie. 
Wzrost temperatury w zbiorniku z wodą chłodną o 20°C uzyskano w czasie o połowę krót-
szym w stosunku do poprzednich serii pomiarowych. Było to wynikiem wzrostu temperatury 
ogrzewania i minimalizacją strat ciepła od grzałki do otoczenia w porównaniu do zbiornika 
z gorącą wodą. 
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Oprzyrządowanie stanowiska umożliwia określenie mocy grzałki zasilającej, regulację 
temperatury wody w zbiorniku z wodą gorącą, obliczenie współczynników wnikania ciepła 
między wodą i ściankami w obu naczyniach z odpowiednich równań kryterialnych dzięki 
znajomości temperatur wody i ścinki rurki ciepła lub zwykłej rurki miedzianej. Obliczone 
współczynniki wnikania ciepła uśrednione dla całego czasu trwania pomiaru lub chwilowe, 
w wąskich przedziałach czasowych pozwalają na obliczenie ilości ciepła przejmowanego 
lub oddawanego przez rurkę ciepła. Można również określić ilość ciepła pobieranego przez 
wodę w zbiorniku z wodą chłodną, wykorzystując równania bilansowe. Pozwala na to zna-
jomość: masy wody zawartej w naczyniu, ciepła właściwego w średniej temperaturze wody 
oraz przyrostu temperatury wody w czasie pomiaru. Różnica między ciepłem wyliczonym na 
podstawie znanych wartości współczynnika wnikania ciepła, powierzchni wymiany i różnicy 
temperatur między ścianką rurki i nagrzewaną wodą a ciepłem wyliczonym z równania bi-
lansowego reprezentuje straty ciepła od wody do otoczenia.

Poniżej przedstawiono założenia i przykładowe wyniki obliczeń ilości przekazywanego 
ciepła od badanej rurki ciepła w strefie kondensacji oraz strat do otoczenia.

Założenia: 
– objętość wody w znbiorniku – V = 1,5⋅10–3 m3,
– masa wody w średniej temperaturze – m = 1,488 kg,
– długość kondensacyjnej strefy rurki ciepła zanurzonej w zbiorniku – l1 = 0,1375 m,
– średnica zewnęrzna miedzianej rurki ciepła – dz = 0,008 m,
– średnia temperatura wody ogrzewanej odniesiona do całego czasu ogrzewania, mierzona 

dwoma termoelementami – tmwo = 41,17°C,

Rys. 7. Rozkład temperatur w czasie: grzałki, ścianki rurki ciepła i wody w naczyniu z wodą chłodną 
ogrzewaną ciepłem skraplania czynnika roboczego rurki. Ogrzewanie rurki ciepła realizowane 

grzałką nasuniętą na jej strefę odparowania

Fig. 7. Temperature vs. time for heater, heat pipe wall and water in vessel with cold water heated by 
heat pipe
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– przyrost temperatury wody ogrzewanej w czasie pomiaru ∆two = 24,94°C,
– średnia temperatura ścianki rurki w strefie kondensacji, odniesiona do całego czasu 

ogrzewania, mierzona dwoma termoelementami tmś = 56,21°C,
– średnia różnica temperatur miedzy ścianką rurki a ogrzewającą się wodą, odniesiona do 

całego czasu ogrzewania ∆tmśw = 15,04°C,
– czas prowadzenia pomiaru ∆τ = 6381 s,
– średnia temperatura warstwy przyściennej wynosi 48,69°C (dla tej temperatury 

wyznaczono właściwości wody),
– gęstość wody ρ = 988,7 kg/m3,
– współczynnik lepkości dynamicznej – η = 5,515·10–4 kg/(m·s), 
– współczynnik przewodzenia ciepła – λ = 0,644,
– współczynnik rozszerzalności objętościowej – β = 4,6·10–4 1/°C,
– Pr = 3,529.

Wyniki obliczeń:

– liczba Grashofa Gr =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −( )

= ⋅
d g t t
z ms mwo
3 2

2
51 117 10

ρ β

η
, ,

– iloczyn Gr⋅Pr Gr⋅Pr = 394033,5 dla takiej wartości tego iloczynu wykorzystano równanie 
kryterialne w postaci:

stąd współczynnik wnikania ciepła α = 1089,9 W/(m2⋅K),
– strumień ciepła Q d l tz msw= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =α π 1 56 616∆ , W ,

Rys. 8. Zmiany maksymalnego strumienia ciepła w funkcji temperatury roboczej i średnicy rurek 
ciepła wg [13]

Fig. 8. Changes of maximum heat flux vs. process temperature and diameter of heat pipes

Nu Gr=
⋅

= ⋅ ⋅( ) =
α
λ
dz 0 54 13 530 25, Pr ,,
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– ilość ciepła dostarczonego przez rurkę w czasie trwania serii pomiarowej 
Q Q= ⋅ = ∆τ 355919 6, J ,

– ilość ciepła wykorzystana do ogrzania wody o ∆tmśw wyznaczona z rónania bilansowego 
Q m c tb wo= ⋅ ⋅ =∆ 155841 27, J ,

– strumień ciepła Q Qb b= =/ ,∆τ 24 42 W ,
– straty ciepła do otoczenia Q Q Qstr b= − = 200078 3, J .

Uzyskany strumień ciepła odbiega dość znacznie od  danych katalogowych rurek ciepła 
zawartych na stronie internetowej [13]. Z rysunku 8 wynika że strumień ciepła oddawanego 
przez rurkę ciepła o średnicy 0,008 m przy temperaturze rurki około 56°C, powinien wynosić 
około 200 W, gdy tymczasem z przytoczonych obliczeń wynika, że uzyskano zaledwie 
56,6 W, a więc wartość 3,5-krotnie niższą.

4. Wnioski

Przedstawione w opracowaniu stanowisko do oceny intensywności przekazywania ciepła 
przez niskotemperaturowe rurki ciepła, pomimo swej prostoty w pełni nadaje się do tego 
celu. Zarówno pierwsza, jak i druga jego wersja pozwalają na weryfikację danych katalogo-
wych rurek ciepła o niewielkich wymiarach w zakresie temperatur roboczych do 150°C, a po 
zamontowaniu grzałki o większej mocy, również do wyższych temperatur. 

Pomiary porównawcze transportu ciepła miedzy dwoma zbiornikami z wodą o różnej 
temperaturze, z wykorzystaniem rurki ciepła i zwykłej rurki miedzianej, potwierdziły spo-
dziewaną wyższość rurki ciepła, w której czynnik roboczy dwukrotnie zmienia stan sku-
pienia, pobierając, a następnie oddając ciepła przemiany fazowej, znacznie przewyższające 
strumień ciepła przekazywanego w drodze przewodzenie wzdłuż ścianek zwykłej rurki mie-
dzianej.

Stanowisko stwarza możliwość określania strumieni ciepła dostarczanych do rurki ciepła 
i odbieranych od niej a także ocenę strat do otoczenia.

Mogą to być średnie strumienie ciepła określone dla całkowitego czasu pomiaru, ale też 
cząstkowe ilości ciepła lub strumienie odpowiadające okresowym czasom włączania i wyłą-
czania się grzałki elektrycznej.

Przykład obliczeniowy zaprezentowany w rozdziale piątym wykazał sporą rozbieżność 
między danymi katalogowymi badanej rurki ciepła a rzeczywistą wartością strumienia ciepła 
oddawanego przez rurkę, co powinno skłaniać potencjalnego użytkownika rurek ciepła do 
traktowania z pewną rezerwą informacji zamieszczanych w prospektach i katalogach przez 
producentów tych urządzeń. 
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BADANIA NAD KONTROLOWANĄ POLIMERYZACJĄ 
METAKTYLANÓW ZAWIERAJACYCH UGRUPOWANIA 

KARBAZOLOWE I KUMARYNOWE

A b s t r a c t

This paper presents the results of synthesis copolymers based on 2-(9-carbazolyl)ethyl 
methacrylate (CEM) and 7- (diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid 2-(methacryloyloxy) 
ethyl ester (MK) using ATRP technique. The reactions were carried out both under conventional 
and microwave conditions. Various activations system with organic ligand 1,10-phenanthroline 
monohydrate were tested. Obtained polymers were characterized by GPC and UV-VIS 
techniques.

Keywords: atom transfer radical polymerization, microwave irradiation, carbazole, coumarin, 
copolymer, luminescence

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono wyniki reakcji kopolimeryzacji monomerów: metakrylanu 2-(9-kar-
bazolilo)etylu (CEM) i 7-(dietyloamino)-3-(metakroilooksyetoksy)karbonylokumaryny. (MK). 
Syntezę kopolimerów przeprowadzono techniką ATRP w warunkach ogrzewania konwencjo-
nalnego jak również pod wpływem promieniowania mikrofalowego. Testowano różne układy 
inicjujące z monohydratem 1,10-fenantroliny, stanowiącym ligand organiczny. Dla uzyskanych 
kopolimerów wykonano analizę GPC i UV-VIS.

Słowa kluczowe: polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, promieniowanie mikrofa-
lowe, karbazol, kumaryna, kopolimery, luminescencja
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1. Introduction

Control radical polymerization (CRP) is one of the newer techniques of polymer 
synthesis. In recent years, numerous CRP techniques as ATRP, RAFT,  SFRP have been 
developed to control over the synthesis of many new well-defined polymers [1, 2]. These 
methods gives possibility to obtain materials with predictable molecular weight and low 
polydispersity index (PDI). They also enabling a production (co)polymers with controlled 
architectures and compositions [2]. This allows to production of new functional materials and 
improve the properties currently available in industry. Among the available CRP techniques 
atom transfer radical polymerization (ATRP) has become one the most widely applied. ATRP 
process goes through dynamic equilibrium established between the dormant species and 
active propagating radical. Simple mechanism and commercially available reagents had an 
impact on the success of this method. ATRP is apply in all areas of synthesis polymers: 
in nanostructures, biomedical polymers, conductive polymers (also in the synthesis of 
semiconductor and insulators), structural polymers and others. So far ATRP was utilizing 
in synthesis wide range of vinyl monomers eg. styrene, methacrylates, acrylates, (metha)
crylamides [3]. 

It is important to choose appropriate method of polymerization in the synthesis of 
luminescent polymers. The presence of chromophores in the main or/and side chain can 
influence on photo and electroluminescent properties. By changing the polymer repeat unit 
or using a side groups ranging from small to sterically demanding the different colors reveal 
by polymers can be achieved. A lot of conjugated polymers which are capable to conducting 
an electrical charge and exhibit luminescent properties can be used as: active layer, OLED, 
biomarkers, photovoltaic cells, anti-reflective filter [4–6].

Carbazole and it derivatives are well-known hole-transporting and electroluminescent 
unites. Polymers containing carbazole moieties in the main or side chains are widely used 
in OLED, solar cell and flat-panel displays [7–10]. Methacrylic derivatives of coumarins 
are known as blue light emitters what strongly depends on chemical structure of coumarin 
rings. Last synthesis of copolymers containing coumarin and carbazole units using ATRP 
techniques were conducted [11]. 

Microwave assisted synthesis is technique which provide to reduce reaction time, and 
increasing product’s yields. In this article we reported a synthesis various 2-(9-carbazolyl)ethyl 
methacrylate (CEM) and 7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid 2-(methacryloyloxy) 
ethyl ester (MK) copolymers by ATRP polymerization using various catalyst and 
1,10-phenanthroline monohydrate as organic ligands. All copolymerizations were carried out 
both under conventional and microwave conditions.

2. Experimental

2.1. Materials

Carbazole was purchased from MERCK. Methacrylic acid, 2-hydroxyethyl methacrylate 
(HEMA), 4-(diethylamino)salicylaldehyde, diethyl malonate, 2-chloroethanol, was supplied 
by Sigma-Aldrich. Dimethylformamide (DMF), tetrahydrofuran (THF), dichloromethane, 
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toluene were dried according to procedures described in the literature [11]. HEMA and 
azobisisobutyronitrile (AIBN) were dried and purified. All other reagents and solvents were 
analytical grade and were used without further purification. Monomers CEM and MK used 
to synthesis of copolymers were carried out according to known procedures developed in our 
laboratory [11]. 

2.2. Methods

In order to obtain the CEM0.5MK (Fig. 1) copolymers, CEM and MK monomers were 
copolymerized in molar ratio 99,5:0,5 (mol/mol). All the substrates in appropriate molar 
ratio were placed in test tube. Each samples contained CEM, MK, azobisisobutyronitrile 
(AIBN) in molar ratio 50:0,5:1, respectively. The following compounds were used as 
an activating systems in ATRP technique: copper (II) chloride dihydrate CuCl2·2H2O, 
bis(triphenylphosphine) nickel (II) bromide (DTPNiBr2), iron(III) chloride hexahydrate 
(FeCl3·6H2O) with organic ligand 1,10-phenanthroline. The activating system was added in 
molar ratio CuCl2·2H2O:1,10-phenanthroline – 2:4 and FeCl3·6H2O:1,10-phenanthroline – 
2:6. In reaction with DTPNiBr2, 1,10-phenanthroline was not used and the molar ratio to 
CEM was set to 2. All systems were dissolved in anhydrous toluene (4 cm3). In the next 
step mixtures of reagents were flushed with argon for 15 min. Polymerization reaction were 
conducted at 70°C for 48 h in conventional heating. Finally, the copolymers were precipitated 
by the addition of methanol, filtered and dried. The purification process was repeated twice.

Fig. 1. The structure of CEMMK copolymers (n:k = 99,5:0,5) and ATRP catalysts 

Rys. 1. Struktura kopolimerów CEMMK i katalizatorów ATRP
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The second stage of experiment was concerned with the synthesis of CEM0.5MK 
copolymers using ATRP technique under microwave conditions. Reactions were carried 
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out for the same systems and quantities as in conventional heating. Anhydrous toluene 
(4 cm3) was placed into each of the tubes than vessels were sealed and flushed with argon 
for 15 min. Microwave experiments were carried out in Prolabo Synthewave® 402 in tubes 
with condenser, in the inert gas atmosphere at 70°C for 1 h (20% of power ~ 60W). As 
a result copolymers were obtained by the precipitation with methanol (50 cm3). Afterwards 
the copolymers were dried and purified twice by re-dissolving in methanol. 

The molecular weights Mn, Mw and polydispersity (PDI) of the products were calculated 
from chromatograms achieved from gel permeation chromatography (GPC) using Knauer 
chromatograph. Photoluminescence spectra data’s were obtained using PG Instruments Ltd. 
T80+ UV/Vis spectrometer and Ocean Optics USB2000 spectrophotometer. 

3. Results and discusion

We achieved a various copolymers based on 2-(9-carbazolyl)ethyl methacrylate (CEM) 
with 7-(diethyloamino)coumarine-3-carboxylic acid 2-(methacyloyloxy)ethyl ester (MK) 
using ATRP method. Reactions were performed under conventional and microwave conditions 
using 3 different catalyst. The monomers were polymerize in molar ratio CEM:MK equals 
99,5:0,5.

T a b l e  1

The number and weight average molecular weights, yield of CEM0.5MK copolymers 
(under conventional conditions)

Catalyst system for CEM0.5MK 
copolymer* Acronym Mn

[g/mol]
Mw

[g/mol] Pd Yield
[%]

None – the classic method CEMMK 5,62·103 1,63·104 2,91 85
FeCl3-Phen 2CEMMK 6,41·103 1,43·104 2,23 62
DTPNiBr2 3CEMMK 5,51·103 1,25·104 2,26 82

CuCl2-Phen 4CEMMK 2,93·103 5,28·103 1,80 72
* CuBr-Phen, CuCl-Phen, CuCl2-Phen, FeCl3-Phen, DTPNiBr2 corresponds subsequently to 

the [CuCl2·2H2O][1,10-phentanthroline x H2O]2, [FeCl36H2O] [1,10-phentanthroline H2O]3, 
C36H30Br2NiP2 Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II).

The GPC analysis data are presented in Tab. 1. The highest yield 82% was achieved 
in 3CEMMK where DTPNiBr2 was used as the ATRP catalyst. Similar and relatively 
small degree of polydispersity were obtained for 2CEMMK and 4CEMMK. It was found 
that in the presence of catalytic amount of copper (II) and iron (III) chloride complex 
with 1,10-phentanthroline monohydrate the molecular weight control of formed chains 
is the highest. In other case the copolymers 1CEMMK (without catalyst) have a higher 
polydispersity and weight average molecular weights. Moreover, as a result of addition of 
copper chloride the number and weight average molecular weights were almost two times 
smaller than with other catalysts. 
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The absorption spectra of copolymers obtained by conventional heating were presented 
in the Fig. 2. In the spectra the wide absorption band in the range 360–440 nm caused by 
coumarin groups can be observed. There are also two characteristic maxims from carbazole 
chromophore at 328 nm and 341 nm. With the increase of weight average molecular weights 
the absorption from both chromophores increase. 

Fig. 3 illustrates the emission spectra of copolymers synthesized under conventional 
conditions. The maximum observed at 364 nm comes from carbazole rings. The wide range 
from 420 to 550 nm with maximum at 452 nm is connection with emission from coumarin 
rings. The intensity of emission coumarin chromophore for copolymers obtain by using 
catalyst system (sample 2,3,4CEMMK) is much higher than the copolymer 1CEMMK where 
it wasn’t used. The increase of emission intensity which was observed in 2,3,4CEMMK 
copolymers may be indicate by an energy transfer from the lowest singlet excited state of 
carbazole to the coumarin rings.

Copolymers obtained under microwave heating exhibit polydispersity index in the range 
1,83–2,42 and have a molecular weights of the order of 103 (Tab. 2). Due to the nature 
of conventional and microwave heating it is very difficult to compare these two method 
but we try repeat selected parameters, such as temperature, catalyst, and solvent in order to 

Fig. 2. The absorption bands of copolymers CEMMK (conventional heating) in 1,4-dioxane solution 
(1,33·10–5 mol/l)

Rys. 2. Widma absorpcji kopolimerów CEMMK (ogrzewanie konwencjonalne) w roztworze 
1,4-dioxanu (1,33·10–5 mol/l, λex.= 366 nm)



180

Fig. 3. The emission bands of copolymers CEMMK (conventional heating) in 1,4-dioxane solutions 
(1,33·10–5 mol/l, λex.= 366 nm)

Rys. 3. Widma emisji kopolimerów CEMMK (ogrzewanie konwencjonalne) w roztworze 1,4-dioxanu 
(1,33·10–5 mol/l, λex.= 366 nm)

T a b l e  2

The number and weight average molecular weights, yield for CEM0,5MK copolymers 
(under MV conditions)

Catalyst system for CEM0.5MK Abbreviation Mn
[g/mol]

Mw
[g/mol] Pd Yield

[%]

FeCl3-Phen 1MVCEMMK 2,81·103 6,69·103 2,38 48

CuCl2-Phen 2MVCEMMK 2,59·103 6,27·103 2,42 46

DTPNiBr2 3MVCEMMK 2,32·103 4,27·103 1,83 15

NONE 4MVCEMMK 3,60·103 7,57·103 2,10 13

ensure the comparability of the processes. All reactions in MV were conducted for 1 hour 
which is a very short time for ATRP process. For example in conventional conditions we 
heated samples for 48 h. In ATRP technique reactions are carried out over several hours 
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even up to several days. The idea of ATRP process is based on slow down the growth of the 
chain and extend the time of his life. Long duration of the polymerization process allows to 
achieve the dynamic equilibrium between active and inactive macro radicals. Such control 
over the polymerization process allows a simultaneous growth of all chains and thus provide 
to control over polymer molecular weight and polydispersity (PDI). The slight increase in 
polydispersity of the copolymers obtained by this method and their relatively low efficiency 
may be connection with short time of polymerization and the type of catalyst.

Fig. 4. The absorption of copolymers CEMMK (microwave heating)  in 1,4-dioxane solution 
(1,33 ·10–5 mol/l)

Rys. 4. Widma absorpcji kopolimerów CEMMK (ogrzewanie mikrofalowe) w roztworze 1,4-dioxanu 
(1,33·10–5 mol/l)

Absorption spectra for copolymers obtain under microwave heating were made by the 
same procedure as previously (Fig. 4). It shows two characteristic emission bands come 
from carbazole and coumarin rings. Spectra of copolymers obtained in the conventional 
manner are similar to those made for copolymers which were synthesized using microwave 
irradiation. In earlier publications concerning the synthesis of copolymers CEMMK by free 
radical polymerization in solution the PDI = 2,8–3,1 [11] was obtained. In our experiment we 
achieved  significantly reducing of the polydispersity index. Presented studies have confirmed 
the catalytic activity CuCl2·2H2O and FeCl3·6H2O in combination with 1,10-phentanthroline 
monohydreate as organic ligand. 
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4. Conclusions

The copolymers CEMMK were successfully synthesized by ATRP method. As a result 
of the synthesis were reduced polydispersity of copolymers compared to the previous work 
[11]. The absorption and emission spectra shows that luminescent properties of copolymers 
CEMMK are strictly connected with their chemical compositions. Even small amount of 
coumarine monomer could influences on electron structure. 
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1. Wstęp

Nitrony funkcjonują w piśmiennictwie chemicznym od 1890 roku [1]. Termin „nitron” 
został zaproponowany przez Pfeiffera [2] dla związków posiadających w swojej budowie 
fragment >C=N(O)–:

Duża reaktywność chemiczna nitronów czyni zeń użyteczny surowiec w syntezie wielu 
cennych z preparatywnego punktu widzenia połączeń [3–13]. I tak np. addycja związków 
metaloorganicznych do fragmentu >C=N(O)– aldonitronów, a następnie hydroliza powsta-
jących kompleksów pozwala otrzymać N,N-dipodstawione hydroksyloaminy [14]. Z kolei 
reakcje ketonitronów z odczynnikami Grignarda prowadzą do otrzymania imin [15]. Naj-
częściej stosuje się jednak nitrony w syntezie pięcioczłonowych związków heterocyklicz-
nych na drodze 1,3-dipolarnej cykloaddycji (13DC) [16–28] oraz β-laktamów w procesie 
Kinugasa [29]. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę systematyzacji dostępnych w literaturze metod otrzymy-
wania nitronów. Materiał ten uwzględnia najnowsze doniesienia literaturowe i tematycznie 
podzielony został na sześć rozdziałów odnoszących się do sześciu najbardziej uniwersalnych 
strategii syntezy nitronów. Mamy nadzieję, że taka prezentacja materiału okaże się pomocna 
dla chemików organików.

2. Metody otrzymywania nitronów

2.1. Kondensacja N-podstawionych hydroksyloamin ze związkami karbonylowymi 
i ich pochodnymi

Kondensacja N-podstawionych hydroksyloamin z aldehydami i ketonami, a także z ich 
pochodnymi, jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą syntezy nitronów. Mecha-
nizm tej kondensacji zaproponowali Reimann i Jencks [30]. 
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Jedno z pierwszych doniesień dotyczących reakcji hydroksyloamin z aldehydami pocho-
dzi z 1900 roku. Jego autorem jest Bamberger [31], który na drodze kondensacji fenylohy-
droksyloaminy (1) z formaldehydem (2) otrzymał związek 5. Według Utzingera [32] jest to 
produkt konwersji tworzącego się pierwotnie N-fenylonitronu (3). 
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Z kolei kondensacja propanalu (6) z N-benzylohydroksyloaminą (7) pozwala otrzymać 
C-etylo-N-benzylonitron (8) z wydajnością 90% [33]. 
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W 1963 roku Boyland i Nery [34] na drodze kondensacji benzaldehydu (9) z N-fenylohy-
droksyloaminą (1) otrzymali C-fenylo-N-fenylonitron (10) z wydajnością 80%.

Z kolei Banfield i Kenyon [35], powtarzając eksperyment Beckmanna i Scheibera [36], otrzy-
mali C-metylo-C-[(2,2-dimetylo-2-(N-hydroksy-N-fenylo)-etylo]-N-fenylonitron (13) w reakcji 
N-fenylohydroksyloaminy (1) z acetonem (11). Autorzy ci postulują, że produkt 13 tworzy się 
w wyniku kondensacji powstającego początkowo C,C-dimetylo-N-fenylonitronu (12).
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Natomiast próby kondensacji benzofenonu (14) z N-fenylohydroksylominą (1) oraz z N-(trife-
nylometylo)-hydroksyloaminą (15) nie doprowadziły do otrzymania oczekiwanego nitronu [37].  

W 1985 roku Drueckhammer [38] zaproponował syntezę N-metylonitronów z wykorzy-
staniem N-metylo-N,O-bis(trimetylosililo)-hydroksyloaminy (16). Na drodze tej zsyntezo-
wał on C-fenylo-N-metylonitron (17) z wydajnością 97%.  
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Nitrony można otrzymać także na drodze kondensacji aldehydu bądź ketonu z N-podsta-
wioną hydroksyloaminą uwalnianą in situ z chlorowodorku.

I tak np. kondensacja N-fenylohydroksyloaminy (1) (wprowadzonej w ten sposób do śro-
dowiska reakcji) z benzaldehydem (9) jest jedną z pierwszych opisanych w literaturze metod 
syntezy C-fenylo-N-fenylonitronu (10) [39].  

W 1998 roku Theriot [40] na drodze reakcji chlorowodorku N-metylohydroksyloaminy 
(19) z formaldehydem (2), otrzymał nietrwały N-metylonitron (20), który w reakcji ze styre-
nem (21) tworzy 2-metylo-5-fenyloizoksazolidynę (22) z wydajnością 87%.

Z kolei Brady i współpracownicy [41] uzyskali z praktycznie ilościową wydajnością  
C-fenylo-N-metylonitron (17), wychodząc z chlorowodorku N-metylohydroksyloaminy (19) 
i benzaldehydu (9).

Z wydajnością 90% Andrade i współpracownicy [42] zsyntezowali nitron 17, ogrzewając 
reagenty w reaktorze mikrofalowym.

Reakcje chlorowodorku N-metylohydroksyloaminy (19) z benzofenonem (14) oraz ace-
tofenonem (23) nie pozwalają na otrzymanie odowiednich nitronów [43]. Z wydajnością 
54% można natomiast otrzymać C-p-hydroksyfenylo-C-metylo-N-metylonitron (25) jako 
produkt kondensacji tworzonej in situ N-metylohydroksyloaminy (26) z p-hydroksyaceto-
fenonem (24) [43].  
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Hydroksyloaminową grupę funkcyjną można generować in situ również przez redukcję 
grupy nitrowej pyłem cynkowym.   

W ten sposób, redukując 2-metylo-2-nitropropan (27) w obecności benzaldehydu (9), 
otrzymano C-fenylo-N-t-butylonitron (28) z wydajnością 61% [44].
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Jeżeli w cząsteczce danego związku znajdują się odpowiednio usytuowane grupy hydrok-
syloaminowa oraz karbonylowa, możliwa jest wewnątrzcząsteczkowa kondensacja z utwo-
rzeniem cyklicznego nitronu. 

I tak np. redukcja pyłem cynkowym 4,4-dimetylo-5-nitropentan-2-onu (29) daje jako fi-
nalny produkt N-tlenek 2,4,4-trimetylo-1,2-dehydropirolidyny (30) z wydajnością 75% [45].

Według Berry’ego i współpracowników [46] reakcja nitrozobenzenu (33) z hydrazonami 
w istocie również jest kondensacją związku karbonylowego (powstającego in situ) i N-pod-
stawionej hydroksyloaminy. 
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Przykładem takiej syntezy może być reakcja fenylohydrazonu benzaldehydu (35) z nitro-
zobenzenem (33), która pozwala na otrzymanie C-fenylo-N-fenylonitronu (10) z 35% wy-
dajnością [46].

Nitrony można otrzymać także na drodze kondensacji N-podstawionych hydroksylo-
amin z pochodnymi związków karbonylowych, jak np. iminy, acetale czy też wodorosiar-
czany.

I tak np. reakcja N-benzylohydroksyloaminy (6) i wodorosiarczanu benzaldehydu 
(36) prowadzi do otrzymania C-fenylo-N-benzylonitronu (37) z niemal ilościową wy-
dajnością [47].

Natomiast kondensacja N-metylohydroksyloaminy (26) uwalnianej in situ z chlorowo-
dorku 19 z 2,2-dietoksypropanem (38) prowadzi do otrzymania C,C-dimetylo-N-metyloni-
tronu (39) z wydajnością 42% [48].

Z kolei kondensacja C,C-difenyloiminy (42) powstającej in situ z chlorowodorku (40) 
z N-metylohydroksyloaminą (26) (również generowaną z odpowiedniej soli 19) pozwala 
otrzymać C,C-difenylo-N-metylonitron (41) jedynie z wydajnością 42% [49].

Analogicznie, w kondensacji N-benzylohydroksyloaminy (6) i C,C-difenyloiminy (42) 
(powstaje C,C-difenylo-N-benzylonitron (44) z 65% wydajnością [37].
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2.2. Utlenianie N,N-dipodstawionych hydroksyloamin

Kolejną metodą otrzymywania nitronów jest utlenianie N,N-dipodstawionych hydroksy-
loamin. W tym celu stosowane może być wiele różnorodnych utleniaczy, zarówno nieorga-
nicznych, jak np. tlen [32], żółty tlenek rtęci [50] czy tlenek manganu (IV) [51], jak i orga-
nicznych np. wodoronadtlenek t-butylu [52]. Metodę tę można stosować jedynie wówczas, 
gdy przynajmniej jeden z atomów węgla związanych z atomem azotu połączony jest z ato-
mem wodoru. Utlenianie N,N-dipodstawionych hydroksyloamin jest najprawdopodobniej 
reakcją dwuetapową. Zależnie od rodzaju stosowanego utleniacza postuluje się dla niej różne 
mechanizmy, zarówno jonowy [53, 54], jak i rodnikowy [55].
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I tak np. utleniając N-butylo-N-fenylohydroksyloaminę (45) tlenem z powietrza, Utzinger 
i Regenass [32], uzyskali C-propylo-N-fenylonitron (46) z wydajnością 64%.

Obecność amoniakalnego kompleksu miedzi (II) przyspiesza konwersję tlenu. Utlenianie 
w tych warunkach 5,5-dimetylo-2-etylo-1-hydroksypirolidyny (47) umożliwia otrzymanie 
N-tlenku 5,5-dimetylo-2-etylo-1,2-dehydropirolidyny (48) z wydajnością 90% [45]. 
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Sole miedzi (II) stosowane są nie tylko jako katalizatory utleniania, ale same mogą 
również pełnić rolę utleniacza [56]. Zastosowanie octanu miedzi (II) pozwala m.in. zsyn-
tezować C,C-difenylo-N-fenylonitron (50). Niestety w literaturze brak informacji o wy-
dajności reakcji.
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Nie daje natomiast pozytywnego wyniku próba otrzymanie tą drogą N-tlenku 1,2-dehy-
dropiperydyny (52). Utlenianie 1-hydroksypiperydyny (51) octanem miedzi (II) prowadzi 
wprawdzie do nitronu 52, ale w warunkach reakcji dimeryzuje on natychmiast [57] według 
schematu [3+3] cykloaddycji [58].

Z kolei utlenienie 1-hydroksypiperydyny (51) zasadowym roztworem heksacyjanożela-
zianu (III) potasu prowadzi do trimeru 54 [57].

Zastosowanie tego utleniacza umożliwia natomiast otrzymanie C-fenylo-N-benzyloni-
tronu (37) z N,N-dibenzylohydroksyloaminy (55) z praktycznie ilościową wydajnością [59].

Z kolei utlenienie 3-t-butoksy-1-hydroksypirolidyny (56) żółtym tlenkiem rtęci [60] pro-
wadzi do mieszaniny regioizomerycznych nitronów 57 i 58 w stosunku 9:1 z łączną wydaj-
nością 90%.
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Użycie chloranu (I) sodu jako mniej toksycznego substytutu tlenku rtęci prowadzi do 
otrzymania mieszaniny nitronów 57 i 58 w stosunku 6:4 z łączną wydajnością 75% [61]. 
Utlenienie N,N-dietylohydroksyloaminy (59) tą metodą pozwala uzyskać C-metylo-N-etylo-
nitron (60) z wydajnością 50% [61].
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Tlenek manganu (IV) jako utleniacz łączy w sobie zalety tlenku rtęci (wysoka regioselek-
tywność) i chloranu (I) (niska toksyczność). Utlenianie tym odczynnikiem 3-t-butoksy-1-hy-
droksypirolidyny (56) prowadzi do mieszaniny nitronów 57 i 58 w stosunku 7:1 z łączną wy-
dajnością 85% [51]. Z kolei nitron 60 otrzymano w podobny sposób z wydajnością 90% [51].

Rzadziej używanym utleniaczem jest nadtlenek wodoru. Utlenienie przy jego pomocy 
N-fenylo-N-o-nitrobenzylohydroksyloaminy (61) prowadzi do C-o-nitrofenylo-N-fenyloni-
tronu (62) z wydajnością 80% [62]. 

Do utlenienia N,N-dipodstawionych hydroksyloamin stosowane są również wodoronad-
tlenki organiczne. Tak np. De La Mare i Coppinger [52], utleniając N,N-dibenzylohydroksy-
loaminę (55) wodoronadtlenkiem t-butylu, otrzymali C-fenylo-N-benzylonitron (37) z wy-
dajnością 80%.
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Ci sami autorzy [52] utleniali tą metodą również N,N-dietylohydroksyloaminę (59) do 
C-metylo-N-etylonitronu (60) z wydajnością 75%. Autorzy nie izolowali jednak produktu 
z masy poreakcyjnej, przeprowadzając go dalej w izoksazolidynę 64.

Przykładem innego organicznego utleniacza wykorzystywanego do otrzymywania ni-
tronów może być N-bromosukcynimid (NBS) [63]. Utlenienie N-o-nitrobenzylo-N-benzy-
lohydroksyloaminy (65) przy jego pomocy prowadzi do mieszaniny regioizomerycznych 
nitronów 66 i 67 w stosunku 1:1,3 z łączną wydajnością 94%. Natomiast zastosowanie jako 
utleniacza diacetoksyjodobenzenu [63] prowadzi do mieszaniny izomerów 66 i 67 w stosun-
ku ok. 1:1.
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Z kolei Todd i współpracownicy [64] używając 2,3-dichloro-5,6-dicyjano-1,4-benzochi-
nonu (DDQ) otrzymali N-tlenek 2-acetylo-5,5-dimetylo-1,2dehydropirolidyny (69) z wydaj-
nością 73%.

2.3. Utlenianie N,N-dipodstawionych amin

Ze względu na duże trudności związane z syntezą N,N-dipodstawionych hydroksylamin, 
zdecydowanie częściej są one generowane in situ z drugorzędowych amin i od razu utlenia-
ne do nitronów. W technice tej można użyć różnych utleniaczy zarówno organicznych, jak 
i nieorganicznych [65, 66, 67].

Bardzo często stosowanym utleniaczem jest nadtlenek wodoru. Tak np. utlenianie przy 
jego pomocy dibenzyloaminy (70) w obecności wolframianu sodu prowadzi do C-fenylo-N-
-benzylonitronu (37) z wydajnością 85% [68]. 
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Z kolei utlenianie N-metylobenzyloaminy (71) w tych samych warunkach prowadzi do 
C-fenylo-N-metylonitronu (17) z 34% wydajnością. Obok nitronu w reakcji tej powstaje 
benzaldoksym (72) z wydajnością 33% [68].

W podobny sposób można także zsyntezować cykliczne nitrony. Na przykład utlenienie 
2-metylopiperydyny (73) przy użyciu H2O2 wobec Na2WO4 daje N-tlenek 2-metylo-1,2-de-
hydropiperydyny (74) z wydajnością 68% [68].

Ten sam nitron 74 można zsyntezować, używając nadtlenku wodoru wobec trójtlenku 
metylorenu (MTO) [65]. Podobna procedura nie sprawdza się natomiast w przypadku C-fe-
nylo-N-fenylonitronu (10) [65].

W reakcjach utleniania dipodstawionych amin nadtlenkiem wodoru stosuje się również 
katalizatory heterogeniczne. I tak np. Choudary [66] używając jako katalizatora hydrotalki-
tu modyfikowanego jonami t-butoksylowymi, otrzymał m.in. C-metylo-N-etylonitron (60) 
z wydajnością 85%. 

Stosując natomiast w roli utleniacza addukt nadtlenku wodoru z mocznikiem (UHP) wo-
bec MTO, można otrzymać nitron 10 z 50% wydajnością [66].

Użycie układu UHP/MTO pozwala również otrzymać C-propylo-N-butylonitron (78) na 
drodze utlenienia dibutyloaminy (77) [65]. 
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Lepszymi katalizatorami utleniania przy pomocy UHP są sole wolframu (VI) oraz mo-
libdenu (VI). Marcantoni [67], używając UHP/Na2WO4, uzyskał C-fenylo-N-fenylonitron 
(10) z wydajnością 75 % oraz nitron 37 z wydajnością 84%. Zastosowanie w tych samych 
warunkach Na2MoO4 jako katalizatora pozwala z kolei na otrzymanie nitronu 37 z 90% 
wydajnością [67]. Forcato [69] zaproponował zastosowanie wodoronadtlenków organicz-
nych w miejsce H2O2. Utleniając dibenzyloaminę (70) wodoronadtlenkiem kumylu (CHP) 
w obecności katalizatora tytanowego (T) otrzymał on C-fenylo-N-benzylonitron (37) z 91% 
wydajnością.

W takich samych warunkach utlenienie 2,6-dimetylopiperydyny (79) pozwala na uzyska-
nie nitronu 80 z 39% wydajnością [69]. 

Zajac [70] utleniał 2-(fenylosulfonylo)-3-fenylooksazyrydyną (odczynnik Davisa-OD) 
serię acyklicznych i cyklicznych amin. Okazało się, że w przypadku reakcji 2,5-dimety-
lopirolidyny (81) z równomolową ilością utleniacza powstaje nitron 82 z jedynie 15% wy-
dajnością, podczas gdy użycie dwukrotnego nadmiaru oksazyrydyny umożliwia uzyskanie 
wydajności na poziomie 80%. 

Podobne rezultaty daje utlenianie amin przy pomocy dimetylodioksiranu (DMD). W ten 
sposób np. Murray [71] otrzymał C-(p-trifluorometylo)fenylo-N-t-butylonitron (84) z wy-
dajnością 98%.
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Do utleniania drugorzędowych amin z dobrym skutkiem stosować można metylo(tri-
fluorometylo)dioksiran (TFMD), generowany in situ z mononadsiarczanu (VI) potasu  
(Oxone®) oraz trifluoroacetonu (85). Utleniając przy jego pomocy 2-benzyloksymetylopiro-
lidynę (86), Gella [72] otrzymał mieszaninę regioizomerycznych nitronów 87 i 88 z łączną 
wydajnością 58%. 
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Oxone® służy jako odczynnik do otrzymania TFMD, ale również sam może pełnić rolę 
utleniacza amin. Stosując go, Gella [72] otrzymał nitron 37 z wydajnością 86%. Z kolei 
utlenienie N-butylobenzyloaminy (89) prowadzi w tych warunkach do mieszaniny C-propy-
lo-N-benzylonitronu (90) oraz C-fenylo-N-butylonitronu (91) w stosunku 1:1 z łączną wy-
dajnością 84%. 

Efektywnymi utleniaczami amin są również nadkwasy. Tak np. utlenianie azepiny (92) 
kwasem m-chloronadbenzoesowym (mCPBA) pozwala otrzymać nitron 93 z wydajnością 
95% [73].
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2.4. Utlenianie imin

Atrakcyjność tej metody wynika z dostępności szerokiego spektrum imin. Zakłada się, że 
synteza nitronu realizuje się w dwuetapowym procesie składającym się z utlenienia iminy do 
oksazyrydyny, ulegającej następnie przegrupowaniu [74].
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Metodą tą Lin i Miller otrzymali mieszaninę oksazyrydyn 97 i 98, które pod wpły-
wem kwasu trifluorooctowego (TFA) ulegają przegrupowaniu do nitronu 99 z wydajnością  
63% [75].
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Zastosowanie katalizatora heterogenicznego (tlenku tytanu (IV)) umożliwia fotoche-
miczną konwersję C-p-metoksyfenylo-N-fenyloiminy (100) do C-p-metoksyfenylo-N-feny-
lonitronu (101) z wydajnością 88% [76].

W takich samych warunkach utlenienie C-p-chlorofenylo-N-fenyloiminy (102) pozwala 
otrzymać nitron 103 z wydajnością 69% [76].

Zastosowanie adduktu nadtlenku wodoru z mocznikiem (UHP) w obecności trójtlenku 
metylorenu (MTO) umożliwia przeprowadzenie C-fenylo-N-fenyloiminy (104) w C-fenylo-
-N-fenylonitron (10) z wydajnością 50% [74].
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W analogiczny sposób można otrzymać C-fenylo-N-benzylonitron (37) z odpowiedniej 
iminy 105. Reakcja ta biegnie z wydajnością 78% [74].

C-fenylo-N-cykloheksylonitron (108) z wydajnością 70% można otrzymać na drodze 
termicznego przegrupowania 1-cykloheksylo-2-fenylooksazyrydyny (107) tworzącej się na 
drodze utlenienia C-fenylo-N-cykloheksyloiminy (106) kwasem nadoctowym (PAA) [77].

Utlenienie tym samym odczynnikiem iminy 109 pozwala otrzymać nitron 110 z wydaj-
nością 68% [78].

Zastosowanie jako utleniacza kwasu m-chloronadbenzoesowego (m-CPBA) pozwala 
przeprowadzić C-p-dimetyloaminofenylo-N-t-butyloiminę (111) w oksazyrydynę 112, któ-
ra ulega spontanicznemu przegrupowaniu do C-p-dimetyloaminofenylo-N-t-butylonitronu 
(113) [79].

Podobny wynik daje zastosowanie w roli utleniacza nadmanganianu potasu w obecności 
chlorku tetrabutyloamoniowego jako katalizatora przeniesienia fazowego (PTC). W ten spo-
sób można zsyntezować C-fenylo-N-t-butylonitron (28) z wydajnością 89% [80].
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Stosując z kolei jako utleniacz mononadsiarczan potasu (Oxone®), można utlenić 3,4-di-
hydroizochinolinę (115) do odpowiedniej oksazydrydyny 116, która z kolei ulega przegrupo-
waniu do nitronu 117 w obecności kwasu p-toluenosulfonowego (p-TsOH) [81].

2.5. Alkilowanie i arylowanie oksymów 

Metody otrzymywania nitronów oparte na alkilowaniu oksymów charakteryzują się po-
ważnymi niedogodnościami. Z jednej strony, środowisko zasadowe (wymagane w celu wy-
generowania in situ anionu oksoniowego) często powoduje tautomeryzację powstających 
nitronów [82]. Z drugiej strony, natura fragmentu >C=N–OH umożliwia reakcję alkilowania 
zarówno na atomie tlenu, jak i na atomie azotu [83]. W pierwszym przypadku powstają  
O-alkilo oksymy, w drugim natomiast nitrony. To, który z kierunków alkilowania oksymu 
jest faworyzowany, zależy zarówno od rodzaju oksymu, czynnika alkilującego, jak i warun-
ków prowadzenia reakcji.

I tak, alkilowanie anti-benzaldoksymu (118) chlorkiem trifenylometylu (119) prowadzi 
do otrzymania C-fenylo-N-(trifenylo)metylonitronu (120) z wydajnością 74% [83].

Podana metodyka nie sprawdza się natomiast w przypadku oksymu benzofenonu (122). 
W tej reakcji powstaje jedynie produkt O-alkilowania 121 [37]. 



199

N
OH

PhPh

N
+

O

PhPh

Ph

Ph

N
OC(Ph)3

Ph Ph 2. (Ph)2CHBr
           123

 80oC, tBuOH, C6H6 , 45h, 31% 

1. t-BuOK

2. (Ph)3CCl
         119

80oC, C6H6, 1,5h, 95% 

121                                                              122                                                                            124

1. t-BuOK

N
OH

Ph

N
+

O

Ph2. BnCl
    125    

25oC, EtOH, 4h, <50% 

118                                                            37

Bn

1. EtONa ;

N
OH

PhPh

N
+

O

PhPh

25oC, EtOH, 56h, 20% 

122                                                               44
Bn

2. BnCl
    125    

1. EtONa ;

Z wydajnością 31% przebiega natomiast alkilowanie oksymu 122 do C,C-difenylo-N-(di-
fenylo)metylonitronu (124), gdy zastosuje się bromek difenylometanu (123) w roli czynnika 
alkilującego [37]. 

Jak wspomniano, wpływ na stosunek produktów w mieszaninie poreakcyjnej ma kon-
figuracja geometryczna reagującego oksymu. Tak np. alkilowanie anti-benzaldoksymu 
(118) chlorkiem benzylu (125) prowadzi do C-fenylo-N-benzylonitronu (37) z wydajno-
ścią powyżej 50%. Równocześnie powstają niewielkie ilości O-benzylobenzaldoksymu 
(126) [83]. 

Z kolei w przypadku alkilowania syn-benzaldoksymu (127) przy użyciu tego samego 
czynnika alkilującego 125 otrzymuje się głównie produkt 126 [83].

Oksym benzofenonu (122) również ulega reakcji z chlorkiem benzylu (125). Wydajność 
tej reakcji wynosi jednak zaledwie 20% [82].

Natura kationu powstającej in situ soli oksoniowej ma niewielki wpływ na wydajność 
powstającego nitronu. Wyjątek stanowi przypadek, gdy jest to kation srebrowy. Tak np. Bra-
dy alkilując sól srebrową anti-benzaldoksymu (118) bromkiem p-nitrobenzylu (128), [41] 
wyizolował jedynie O-p-nitrobenzylobenzaldoksym (129). Gdy jednak w miejsce soli sre-
browej zastosuje się sól sodową tego samego oksymu 118, jedynym produktem reakcji jest 
C-fenylo-N-p-nitrobenzylonitron (130) [84].

Tworzeniu się nitronu sprzyjają reagenty alkilujące o prostej budowie. Alkilowanie 
bromkiem metylu (132) pozwala uzyskać z oksymu p,p’-dimetoksybenzofenonu (131), C,C-
-di-(p-metoksyfenylo)-N-metylonitron (132) z wydajnością 57% [82].

N
OH
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N
+

O

C6H4-p-OMeMeO-p-H4C6

Me

2. MeBr

25oC, EtOH, 24h, 57% 

131                                                                             133

132
1. EtONa ;
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Zastosowanie w tych samych warunkach jako reagenta oksymu benzofenonu (121) 
umożliwiło uzyskanie C,C-difenylo-N-metylonitronu (41) z wydajnością 46% [82]. Z taką 
samą wydajnością można otrzymać nitron 41, używając w roli czynnika alkilującego siar-
czan dimetylu (DMS) (134) [85].

Ta sama metoda pozwala również otrzymać C-fenylo-C-metylo-N-metylonitron (136) 
z oksymu acetofenonu (135) [41].

Próby N-metylowania oksymu benzofenonu (122) diazometanem (138) nie powiodły się 
[85]. Z kolei Thompson i Baer [86], alkilując anti-m-nitrobenzaldoksym (137) diazometa-
nem (138), otrzymali C-(m-nitrofenylo)-N-metylonitron (139) z wydajnością ok. 4%.

Diazometan (138) jako czynnik alkilujący dobrze sprawdza się natomiast w przypad-
ku, gdy substratami są związki α-oksiminokarbonylowe. Przykładem takiego związku jest 
3-okso-2-oksiminoindan (140). W wyniku jego alkilowania diazometanem (138) Eistert [87] 
otrzymał 3-okso-2-metylonitrono-1,1-dimetyloindan (141) z wydajnością 80%.
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142

Grubbs [88] podjął próbę arylowania oksymów. Zaproponowanym przez niego reagen-
tem był bromek difenylojodoniowy (DIB) (142). Arylując oksym benzofenonu (122), udało 
mu się jednak otrzymać C,C-difenylo-N-fenylonitron (50) z zaledwie 8% wydajnością [88].
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Z kolei arylowanie oksymu p,p’-dimetylobenzofenonu (143) przy pomocy DIB (142) 
pozwala uzyskać C,C-di(p-tolilo)-N-fenylonitron (144) z wydajnością 10% [88]. 

2.6. Otrzymywanie nitronów z nitrozozwiązków 

Dogodną metodę syntezy nitronów stanowią również reakcje między nitrozozwiązkami 
a reagentami zawierającymi aktywną grupę metylową lub metylenową. Przyjmuje się, że 
w reakcji tej, katalizowanej przez zasady, intermediatem jest N,N-hydroksyloamina, która 
następnie może ulegać konwersji do anilu bądź nitronu [89].

I tak np. reakcja między 2,4-dinitrotoluenem (145) a p-nitrozodimetyloaniliną (146) pro-
wadzi do C-2,4-dinitrofenylo-N-(p-dimetyloamino)fenylonitronu (147) [90].

W analogicznej reakcji z udziałem m-nitrozotoluenu (148) możliwe jest z kolei zsyntezo-
wanie C-2,4-dinitrofenylo-N-(m-metylo)fenylonitronu (149) [91].
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N
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O2N NO2

78oC, EtOH, 10 min.

145                                                                                           149 

148

1.Na2CO3 ; 2.

Natomiast podobna reakcja 145 z udziałem o-nitrozotoluenu (150) prowadzi do otrzyma-
nia amidu (151) [91].
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Nie są znane reakcje orto-, meta- bądź para-nitrotoluenu z nitrozozwiązkami pozwalające 
otrzymać odpowiednie nitrony.

Równie często jak pochodne metylowe nitroaromatów, w reakcjach z nitrozozwiązka-
mi wykorzystuje się metylowe pochodne azotowych związków heterocyklicznych. I tak np. 
9-metyloakrydyna (152) w reakcji z 146 daje nitron 153 z 17% [92].

Metoda ta nie sprawdza się w przypadku, gdy wyjściowym surowcem jest 2-metylochi-
nolina (154) [93]. Jednak przeprowadzenie związku 154 w jodek 2-pirydynometylochinoliny 
(155) i następnie reakcja z p-nitrozo-N,N-dimetyloaniliną (146) pozwala otrzymać oczeki-
wany nitron 156 z wydajnością 72% [94]. 

Reakcja ta stanowi modyfikację metody otrzymywania nitronów, znaną w piśmiennic-
twie chemicznym jako reakcja Kröhnkego [93].

Podobna reakcja bromku benzylopirydyniowego (157) z p-nitrozodimetyloaniliną 
(146) pozwala otrzymać C-fenylo-N-(p-dimetyloamino)fenylonitron (158) z wydajnością 
ok. 66% [95].
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  164

Według zbliżonego schematu reaguje z nitrozobenzenem (33) również sól pirydyniowa 
1-bromo-1-fenylooctanu metylu (159) dając odpowiedni nitron 160 z wydajnością 36% [96].

Innym przykładem połączenia z aktywną grupą metylenową jest chlorek 2,4-dinitroben-
zylu (161), którego reakcja z o-nitrozotoluenem (150) prowadzi do C-(2,4-dinitro)fenylo-N-
-2-metylofenylonitron (162) [91].

Aktywną grupę metylenową, która umożliwia jego reakcję z nitrozobenzenem (33), po-
siada również dibenzoilometan (163). Na jego bazie Schönberg i Azzam, uzyskali C,C-di-
benzoilo-N-fenylonitron (164) z wydajnością 44% [97].

Połączenia zawierające dobre grupy odchodzące [3,20] stanowią kolejną kategorię związ-
ków stosowanych do syntezy nitronów w reakcjach z nitrozozwiązkami.
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Połączeniem takim jest np. difenylodiazometan (165). Reaguje on z nitrozobenzenem 
(33), dając C,C-difenylo-N-fenylonitron (50) z wydajnością 68% [79].
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Podobnie reakcja α-trifluorometylofenylodiazometanu (166) z nitrozobenzenem (33) 
prowadzi do otrzymania C-fenylo-C-trifluorometylo-N-fenylonitronu (167) [98].

Innym związkiem zawierającym dobrą grupę odchodzącą jest ylid (difenylo)metylodime-
tylosulfoniowy (168). Przykładem reakcji z jego udziałem jest zaproponowana przez Johnso-
na metoda otrzymywania C,C-difenylo-N-fenylonitronu (50) [78].

Należy nadmienić, że zastosowanie fosforowych bądź arsenowych analogów związku 
168 skutkuje otrzymywaniem anili, jako głównych produktów [78].

Istnieją doniesienia o otrzymaniu nitronów w reakcji nitrozozwiązków z alkenami. Ales-
sandri [99], a po nim również Hepfinger i Griffin [100] zsyntezowali C-fenylo-N-fenylonitron 
(10) z wydajnością 25% jako produkt reakcji nitrozobenzenu (33) ze styrenem (21). Według 
Hepfingera i Griffina [100] reakcja ta przebiega przez stadium tworzenia oksadiazolidyny 
(169), który ulega dekompozycji z utworzeniem nitronu 10 i N-fenyloformamidu (170).  

Z kolei reakcja 1,1-difenyloetylenu (171) z nitrozobenzenem (33) pozwala otrzymać su-
rowy C,C-difenylo-N-fenylonitron (50) z wydajnością 21% [101].

3. Wnioski

Jak wynika z przedyskutowanego materiału, nie wszystkie opisane w piśmiennictwie 
strategie syntezy nitronów mają ogólny charakter. Na podstawie przytoczonych przykładów 
można uznać, że najbardziej wszechstronną metodą otrzymywania nitronów jest kondensa-
cja N-hydroksyloamin ze związkami karbonylowymi oraz ich pochodnymi. Coraz większe 
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znaczenie uzyskuje jednak utlenianie odpowiednich dipodstawionych amin. Dowodem jest 
rosnące zainteresowanie chemików organików tym podejściem. Mniej popularny jest wa-
riant wykorzystujący jako substraty N,N-dipodstawione hydroksyloaminy, co związane jest 
z trudnościami w otrzymaniu wyjściowych połączeń. Z problemem tym nie mamy do czy-
nienia, gdy nitrony syntezujemy na drodze utleniania imin. Wówczas dostępność substratów 
jest duża, niestety metoda ta w wielu przypadkach charakteryzuje się niskimi wydajnościa-
mi produktów. Z kolei alkilując i arylując oksymy, należy liczyć się z problemami związa-
nymi z małą selektywnością reakcji. Zaprezentowane w pracy przykłady pokazują jednak, 
że w dużym stopniu można optymalizować efektywność tej metody przez staranny dobór 
czynnika alkilującego lub arylującego. Ciekawą alternatywę stanowi zastosowanie nitrozo-
związków jako substratów bazowych. Zaprezentowane reakcje stanowią przegląd najczę-
ściej stosowanych metod syntezy nitronów. Obok nich istnieje szerokie spektrum preparatyk 
dedykowanych do syntezy wąskich grup lub pojedynczych wręcz połączeń. Ich szczegółowe 
omówienie wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania.
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MODELING OF BIOFILM STRUCTURE 
USING CELLULAR AUTOMATON

S t r e s z c z e n i e

Opracowano automat komórkowy do symulacji procesu mikrobiologicznego w biofilmie. 
Wykazano, że zaproponowany algorytm daje możliwość uzyskania różnych struktur biofilmu 
w zależności od warunków procesowych. 

Słowa kluczowe: biofilm, automaty komórkowe, modelowanie matematyczne

A b s t r a c t

Cellular automaton model has been elaborated for simulation microbial process in a biofilm. 
It was shown that the proposed algorithm gives possibility to obtain various structures of 
microbial biofilms, depending on operating conditions.

Keywords: biofilm, cellular automata, mathematical modeling
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Oznaczenia

H – liczba wierszy sieci komórek
W – liczba kolumn sieci komórek
Pe – prawdopodobieństwo zużycia substratu
Pd – prawdopodobieństwo dyfuzji substratu 
DA – współczynnik dyfuzji substratu A w wodzie
∆x – rozmiar elementu siatki
∆t – krok czasowy symulacji

1. Wstęp

Biofilm, zwany też błoną mikrobiologiczną, to wieloskładnikowa struktura, zawierają-
ca głównie wodę, komórki mikroorganizmów i zewnątrzkomórkowe polimery (ang. EPS), 
utworzona na podłożu stałym. Biofilm jest substancją złożoną zarówno pod względem skła-
du, morfologii jak i procesów w niej zachodzących. 

Biofilmy występują powszechnie w różnych środowiskach wodnych, a praktyka tech-
nologiczna wykazuje, że tworzenie biofilmu może towarzyszyć prawie każdemu procesowi 
mikrobiologicznemu. Biofilmy występują w: rurociągach doprowadzających wodę pitną, 
urządzeniach sanitarnych, a także w systemach niezwiązanych z technologią oczyszczania 
wody, takich jak np. sprzęt medyczny. 

Obecność niektórych biofilmów jest niepożądana, stąd część prac badawczych poświę-
cona jest ich usuwaniu i unieszkodliwianiu. Przykłady takich biofilmów omówiono w pra-
cy [1]. Poruszono tam problem wpływu biocydów na rozwój patogenicznych mikroorga-
nizmów. Pożyteczne biofilmy, wykazujące zdolność biodegradacji toksycznych związków, 
uczestniczą w oczyszczaniu gleb, wód gruntowych, jezior oraz rzek. W bioreaktorach do 
biodegradacji celowo stosuje się biofilmy ze względu na ich korzystny wpływ na efektyw-
ność procesu oraz odporność na wymywanie mikroorganizmów z aparatu. 

Rys. 1. Dwie struktury biofilmu powstałe w odmiennych warunkach: a) biofilm gładki (niskie stężenia 
substratów, duża szybkość ścinania), b) struktura nieregularna (wysokie stężenia substratów, 

mała szybkość ścinania) 

Fig. 1. Two biofilm structures formed at various conditions: a) smooth biofilm (low concentrations of 
substrates, high shear rate), b) irregular structure (high concentrations of substrates, low shear rate)

b)

a)
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Struktura biofilmu zmienia się w zależności od warunków hydrodynamicznych panują-
cych w aparacie, stężenia substratu (rys. 1) oraz gatunku mikroorganizmów. Cechy morfolo-
giczne biofilmu (grubość, gęstość oraz kształt powierzchni) w znacznym stopniu wpływają 
na wymianę masy w bioreaktorze [2, 3].

Opracowany w ramach niniejszego artykułu model oparty na idei automatów komór-
kowych symuluje strukturę biofilmu zawierającego jeden gatunek mikroorganizmów dla 
procesu o kinetyce jednosubstratowej. Kod numeryczny, obejmujący blisko 600 wierszy, 
utworzono w języku C++. 

2. Idea automatów komórkowych

Automat komórkowy to zbiór D-wymiarowej siatki komórek i reguły rządzącej stanem 
komórek w chwili t + 1, gdy dany jest stan w chwili t. Działanie automatu komórkowego 
można zapisać następująco:

  (1)

gdzie:
 s  – wektor stanu,
 Ω – zbiór komórek z sąsiedztwa danej komórki o stanie s(t),
 F – wspomniana reguła, czyli operator odwzorowań stanu s(t) w stan s(t + 1).

Jeżeli reguła F jest funkcją zależną od zmiennej losowej, to wówczas mamy do czynienia 
z automatem probabilistycznym. W przeciwnym wypadku jest to automat deterministyczny.

Dla sieci dwuwymiarowej z kwadratowymi komórkami (czyli takiej, jakiej użyto w tym 
modelu) stosuje się sąsiedztwo von Neumanna bądź Moore’a (rys. 2).

s t F s t t+( ) = [ ]1 ( ), ( )Ω

Rys. 2. Po lewej stronie sąsiedztwo von Neumanna oraz po prawej sąsiedztwo Moore’a

Fig. 2. On the left side von Neumann’s neighborhood and on the right side Moore’s neighborhood

Wyczerpujący opis automatów komórkowych można znaleźć w obszerniejszych opraco-
waniach dotyczących tej tematyki [4, 5].
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3. Opis algorytmu

3.1. Konstrukcja sieci

W opracowanym modelu wzrostu biofilmu użyto sieci dwuwymiarowej (rys. 3), która 
posiada W elementów na osi x oraz H elementów na osi y. Warunki brzegowe są następujące:
– Komórki sieci w wierszu y = 0 przylegają do nieprzepuszczalnego podłoża, niemożli-

we jest zatem przekroczenie tej granicy zarówno przez komórki mikroorganizmów, jak 
i przez substrat;

– Komórki sieci w wierszu y = H – 1 stanowią nieskończony rezerwuar substratu, w którym 
jego stężenie jest utrzymane na stałym poziomie;

– Sieć komórek posiada periodyczne warunki brzegowe w kierunku osi x. Dzięki temu są-
siedztwo komórek znajdujących się w granicznych kolumnach nie odbiega od sąsiedztwa 
komórek wewnętrznych.

Rys. 3. Struktura sieci

Fig. 3. Grid structure

3.2. Zbiór stanów oraz reguły przejścia

Stan każdej komórki danej sieci może przyjmować wartości 0, 1, 2, 3, co odpowiada ko-
mórce wypełnionej: wodą, mikroorganizmami, mikroorganizmami pożywionymi substratem 
w ilości połowy koniecznej do podziału i substratem. 

W algorytmie przyjęto następujące reguły:
– Komórka sieci w stanie 1 przechodzi do stanu 2 z prawdopodobieństwem Pe, jeżeli w są-

siedztwie komórki sieci znajduje się komórka w stanie 3, a odpowiednia komórka w sta-
nie 3 przechodzi do stanu 0 (konsumpcja substratu). 
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– Komórka sieci w stanie 2 przechodzi do stanu 1 z prawdopodobieństwem Pe, jeżeli w są-
siedztwie komórki sieci znajduje się komórka w stanie 3, a odpowiednia komórka w sta-
nie 3 przechodzi do stanu 1 (konsumpcja substratu i wzrost biomasy). 

– Komórka sieci w stanie 3 wykonuje losowe ruchy po sieci z prawdopodobieństwem Pd 
(dyfuzja substratu).
Dla danego współczynnika dyfuzji i wybranego rozmiaru elementu tablicy ∆x krok ∆t 

wyznaczony został z zależności (2): 

  (2)

We wcześniejszym opracowaniu [6] przedstawione zostało porównanie wyników otrzy-
manych przy użyciu algorytmu ruchów losowych z rozwiązaniem analitycznym.

Wartość prawdopodobieństwa Pe można określić na podstawie rozumowania przedsta-
wionego w pracy Pizarro i współautorów [7]. Wykazano silny wpływ wartości prawdopodo-
bieństwa Pe na strukturę powstałego biofilmu.

Rys. 4. Fragment sieci automatu komórkowego; centralna komórka znajduje się w sąsiedztwach trzech 
komórek reprezentujących mikroorganizmy

Fig. 4. Part of a grid; central cell is in neighborhoods of three cells representing microorganisms

Reguły są wykonywane asynchronicznie, ponieważ synchroniczne wykonywanie reguł 
mogłoby prowadzić do sprzeczności interpretacyjnych [8], np. gdy komórka automatu re-
prezentująca substrat jest jednocześnie sąsiadem więcej niż jednej komórki sieci reprezen-
tującej mikroorganizmy. Przykład takiej sytuacji został przedstawiony na rys. 4. Komórka 
reprezentująca substrat mogłaby zmienić swój stan więcej niż raz w iteracji. Interpretacją 
takiego przejścia byłoby zużycie pewnej ilości substratu kilkukrotnie. Byłoby to niezgodne 
z prawem zachowania masy. 

4. Wyniki symulacji

Rysunek 5 przedstawia wyniki symulacji dla różnych wartości stosunku Pd /Pe  
(Pd /Pe = 200 na rysunku a, natomiast Pd /Pe = 20 na rysunku b). Otrzymano dwie struktury – 
strukturę gładką (rys. 5a) oraz nieregularną (rys. 5b). 

D
x
tA =

( )∆
∆

2

4
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5. Wnioski

Przedstawiono model wzrostu biofilmu oparty na automatach komórkowych. Model opi-
suje przypadek biofilmu z jednym gatunkiem mikroorganizmów i z jednym substratem limi-
tującym.

Opracowany model wykorzystany będzie w dalszych badaniach teoretycznych po-
zwalających na głębsze zrozumienie procesów zachodzących w biofilmie. Planowane jest 
uwzględnienie innych istotnych czynników, takich jak grubość warstwy granicznej i zrywa-
nie biofilmu, a także zastosowanie ilościowego opisu porowatości struktury do określenia 
przestrzennych rozkładów jego gęstości i współczynników dyfuzji reagentów. 

L i t e r a t u r a

[1] Stewart P.S., Hamilton M.A., Goldstein B.R., Schneider B.T., Modeling biocide action 
against biofilms, Biotechnology and Bioengineering, 49, 1996, 445-455.

[2] Hermanowicz W.S., A simple 2D biofilm model yields a variety of morphological 
features, Mathematical Biosciences, 169, 2001, 1-14.

[3] Bishop P.L., Zhang T.C., Fu Y.-C., Effects of biofilm structure, microbial distributions 
and mass transport on biodegradation process, Water Science and Technology, 31, 
1995, 143-152.

[4] Wolfram S. (ed.), Theory and application of cellular automata, Word Publishing Co., 
1986. 

a) b)

Rys. 5. Wyniki symulacji: kolor biały – woda (stan 0), kolor czarny – mikroorganizmy (stan 1 i 2), 
kolor szary – substrat (stan 3)

Fig. 5. Results of simulation: white color – water (state 0), black color – microorganisms 
(state 1 and 2), grey color – substrate (state 3)



215

[5] Toffoli T., Margolus N., Cellular automata machines: A new environment for modeling, 
MIT Press, Cambridge 1988.

[6] Skoneczny S., Symulacja procesu mikrobiologicznego w biofilmie bakteryjnym techniką 
automatów komórkowych, praca inżynierska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
2013.

[7] Pizarro G.E., Griffeath D., Noguera D.R., Quantitative cellular automaton model for 
biofilms, Journal of Environmental Engineering, 127, 2001, 782-789.

[8] Kier L.B., Cellular Automata Modeling of Chemical Systems, Springer, rozdz. 2, 2005.





217
TREŚĆ

A. C u l,  T. K o m o r o w i c z,  K. K u p i e c:  Wymiana ciepła między człowiekiem
 a otoczeniem w mikroklimacie zimnym ........................................................................................... 3
M. G a l i c a,  D. B o g d a ł:  Efekt wzmocnienia emisji indukowanej agregacją dla kopolimerów
 optycznie aktywnych ...................................................................................................................... 15
P. G i l e w i c z,  B. T a l - F i g i e l,  W. F i g i e l,  M. K w i e c i e ń:  Nowoczesne rozwiązania
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