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WSTĘP 

Wciąż przyspieszająca industrializacja i urbanizacja, wzrost zaawansowania technik 

rolniczych i rozwój gospodarczy spowodowały w ciągu ostatnich dwóch dekad ogromne 

obciążenie zasobów wodnych i środowiska. Niedobory wody, a także jej uciążliwe 

zanieczyszczenia są obecnie dwoma głównymi problemami, z którymi boryka się wiele 

krajów (Hlongwane et al., 2019). Zgodnie z raportem WHO w 2017 roku jedynie 117 

krajów i około 70% światowej populacji miało dostęp do bezpiecznie zarządzanych usług 

dotyczących wody pitnej. Polska jest jednym z niewielu krajów, w którym dostęp do 

bezpiecznie uzdatnianej i przetwarzanej wody pitnej ma niemalże cała populacja (>99%) 

(WHO & UNICEF, 2019). Kraje, w których występuje problem z dostępem do wody pitnej 

korzystają z niekonwencjonalnych zasobów wodnych, m.in. z wody deszczowej, 

oczyszczonych ścieków pochodzących z sektorów bytowego, handlowego oraz 

przemysłowego, a także z wody morskiej oraz zasolonych wód gruntowych. Wodę 

zanieczyszczają tysiące substancji chemicznych zarówno organicznych (pestycydy, 

węglowodory, fenole, związki aromatyczne, barwniki, detergenty, oleje, farmaceutyki), 

jak i nieorganicznych (metale ciężkie, azotany, siarczany, fosforany), ale również 

patogenów takich jak wirusy, bakterie, grzyby oraz pierwotniaki. W związku z mnogością 

możliwych zanieczyszczeń pojawiają się nowe problemy i wyzwania w dziedzinie 

oczyszczania ścieków dotyczące głównie złożoności ich składu. Komplikuje to proces 

oczyszczania wymagając połączenia różnych technologii, co przekłada się na wydłużenie 

czasu oczyszczania oraz zwiększenie kosztów operacyjnych (Jiao Wang et al., 2017).  

Na całym świecie do oczyszczania oraz uzdatniania wody stosowanych jest wiele 

technik w różnych wariantach i połączeniach. Do takich metod zalicza się procesy 

sorpcyjne, membranowe, ale również metody biologiczne oraz bardziej skomplikowane 

procesy zaawansowanego utleniania, w tym efektywne techniki fotodegradacji 

z użyciem nowoczesnych materiałów nanometrycznych.  

Procesy sorpcji z użyciem stałych adsorbentów są jednymi z najbardziej skutecznych 

metod oczyszczania i usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków. Sorpcja 

ma kilka zalet w porównaniu do innych metod, m.in. ze względu na prostotę oraz 

relatywnie niskie koszty inwestycyjne zarówno pod względem wkładu początkowego, 
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jak i wymaganego miejsca. Procesy sorpcji są szeroko stosowane do oczyszczania 

ścieków przemysłowych zarówno z zanieczyszczeń organicznych, jak i nieorganicznych. 

Do zalet tej techniki należy zaliczyć również możliwość zastosowania stosunkowo tanich 

i łatwo dostępnych materiałów pochodzenia naturalnego (Nageeb, 2013).  

W ciągu ostatnich lat zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania 

technologiami filtracyjnymi i membranowymi. Obecnie najczęściej stosowane są 

membrany polimerowe, a ich rozwój postępuje w stałym tempie. Warto jednak zwrócić 

uwagę na coraz większy wzrost zainteresowania filtrami nieorganicznymi o korzystnych 

właściwościach fizykochemicznych zapewniających szerokie możliwości modyfikacji oraz 

ponownego wykorzystania. Możliwość wytworzenia tanich filtrów, wyprodukowanych 

z materiałów ilastych i organicznych środków porotwórczych, zachęca do badań nad 

nowoczesnymi ceramicznymi materiałami filtracyjnymi (Ezugbe & Rathilal, 2020). 

Niestety wykorzystanie samych procesów sorpcyjnych lub filtracyjnych nie pozwala na 

całkowite usunięcie wszystkich niepożądanych substancji obecnych w środowisku 

wodnym, w tym mikroorganizmów niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt (Zahid 

et al., 2020). Rozwiązaniem tych problemów może być zastosowanie standardowych 

metod sorpcyjno-filtracyjnych w połączeniu z procesami fotodegradacji. Dzięki 

zastosowaniu takich łączonych, komplementarnych metod możliwe jest usuwanie 

szerszego spektrum zanieczyszczeń w jednym procesie. Dobrymi materiałami do 

zastosowania w tym celu wydają się być nowoczesne nanomateriały, które posiadają 

pożądane właściwości takie jak mały rozmiar cząstek, duża powierzchnia właściwa, 

wysoka porowatość i reaktywność, a także właściwości przeciwdrobnoustrojowe. 

Zastosowanie odpowiednich metod otrzymywania nanocząstek pozwala na uzyskanie 

materiałów o konkretnych parametrach, które można dostosowywać i modelować 

w celu otrzymania produktów pod zadane zastosowania, wśród których jednym 

z ważniejszych jest oczyszczanie wody (Latif et al., 2022; Law et al., 2021; Tuna & Simsek, 

2021).  
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CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

1. Uzdatnianie wód naturalnych, metody usuwania zanieczyszczeń z wody 

Uzdatnianie wody jest zbiorem procesów, w których zanieczyszczona woda 

powstająca zarówno na skutek domowego użytku przez ludzi, jak również poprzez 

zastosowanie jej w procesach przemysłowych, jest oczyszczana, aż do osiągnięcia 

akceptowalnego standardu. Odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie wody może pomóc 

częściowo złagodzić kryzys jej zasobów, dlatego ważne jest stosowanie efektywnych 

procesów oczyszczania przed dopuszczeniem do jej spożycia. Przeprowadzenie 

kilkuetapowych i wielofunkcyjnych metod uzdatniania wody może skutecznie usuwać 

różne rodzaje złożonych substancji w niej występujących i zapewniać jednoczesną 

dezynfekcję biologicznych zanieczyszczeń w wodzie (Hlongwane et al., 2019). Istnieje 

wiele skutecznych metod stosowanych do oczyszczania układów wodnych. Do takich 

metod należą między innymi metody sorpcyjne, technologie membranowe, 

oczyszczanie metodami biologicznymi, czy też zaawansowane metody utleniania, do 

których należą chociażby procesy fotokatalityczne. 

1.1. Procesy sorpcyjne – stosowane materiały i technologie 

 Można wyróżnić pojęcia takie jak sorpcja, adsorpcja, absorpcja, biosorpcja oraz 

wymiana jonowa. Sorpcja jest bardzo szerokim i ogólnym terminem używanym do 

wszystkich wyżej wymienionych procesów. Terminy adsorpcji i absorpcji, z uwagi na 

podobieństwo nazwy, są często ze sobą mylone, jednakże to adsorpcja jest 

najpowszechniej spotykana w konwencjonalnych technologiach oczyszczania. Jeśli nie 

jest jasne, który proces, absorpcja lub adsorpcja ma miejsce, sorpcja jest terminem 

bardziej ogólnym i może być stosowana do opisania dowolnego układu. Absorpcja jest 

to proces wnikania substancji z jednej fazy do wnętrza substancji w drugiej fazie  

(np. ciecze są absorbowane przez ciało stałe lub gazy przez ciecze), tj. wymiana masy 

zachodzi w trójwymiarowej matrycy. Adsorpcja natomiast jest to fizyczne przyleganie 

(adsorpcja fizyczna) lub chemiczne wiązanie cząsteczek lub jonów (adsorpcja chemiczna) 

na powierzchni innej substancji, tj. na powierzchni dwuwymiarowej. W tym przypadku 

materiał nagromadzony na granicy faz jest adsorbatem, a powierzchnia stała 

jest adsorbentem. Zjawisko adsorpcji może mieć charakter monowarstwowy 
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(tj. jednowarstwowy) – występuje on najczęściej w przypadku chemisorpcji lub 

wielowarstwowy, który jest najczęściej spotykany w sorpcji o charakterze fizycznym 

(Al-Ghouti & Da’ana, 2020). Biosorpcję lub bioadsorpcję można natomiast zdefiniować 

jako usuwanie substancji z roztworu przez materiały biologiczne. Mechanizmy wiązania 

w procesach biosorpcji mogą obejmować oddziaływania fizyczne, tj. oddziaływania 

elektrostatyczne, siły van der Waalsa, albo połączenia o charakterze chemicznym. Mogą 

one obejmować absorpcję, adsorpcję, wymianę jonową, wiązanie lub kompleksowanie 

powierzchni. Biosorpcja dotyczy  zarówno organizmów żywych, jak i martwych oraz ich 

składników. Termin „biosorpcja” odnosi się ogólnie do przyłączenia sorbatu do 

biosorbentu, jednakże definicja wyklucza metaboliczny lub aktywny wychwyt przez 

żywe, metabolizujące komórki (Crini et al., 2019).  

Wśród możliwych do stosowania technik uzdatniania wody, procesy adsorpcji 

z użyciem stałych sorbentów wykazują wysoki potencjał jako jedne z lepszych metod 

oczyszczania i usuwania zanieczyszczeń. Procesy sorpcyjne mają przewagę nad innymi 

technikami ze względu na prostotę oraz niskie koszty inwestycyjne zarówno pod 

względem kosztów początkowych, jak i wymaganych materiałów (Dotto & McKay, 

2020). Separacja zanieczyszczeń w tej technologii opiera się na selektywnej adsorpcji 

przez adsorbent, czyli selektywności termodynamicznej i/lub kinetycznej, dzięki 

specyficznym interakcjom między powierzchnią adsorbentu, a adsorbowanymi 

zanieczyszczeniami. Adsorpcja wynika z faktu, że cząsteczki powierzchniowe adsorbentu 

nie znajdują się w tym samym środowisku, co cząsteczki wewnątrz materiału. Wewnątrz 

adsorbentu wszystkie siły działające między cząsteczkami są wzajemnie zrównoważone, 

ale na powierzchni, cząsteczki nie są otoczone atomami lub cząsteczkami ze wszystkich 

stron, a zatem posiadają niezrównoważone lub szczątkowe siły przyciągania. Te siły 

adsorbentu są odpowiedzialne za przyciąganie innych cząsteczek (adsorbatu) do jego 

powierzchni, a stopień adsorpcji rośnie wraz ze wzrostem pola powierzchni na jednostkę 

masy adsorbentu w danej temperaturze i ciśnieniu. Występujące zjawiska 

powierzchniowe są wynikiem skomplikowanych interakcji pomiędzy trzema 

zaangażowanymi składnikami, tj. adsorbentem, adsorbatem i środowiskiem 

prowadzenia procesu. Generalnie w tym układzie trójskładnikowym powinowactwo 

między adsorbentem i adsorbatem jest główną siłą kontrolującą adsorpcję, jednakże 
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należy również pamiętać o występujących interakcjach pomiędzy adsorbatem 

i roztworem, adsorbentem i roztworem, a także pomiędzy cząsteczkami zanieczyszczeń. 

W roztworze wodnym związki o charakterze hydrofobowym mają niską rozpuszczalność 

i zwiększone powinowactwo do powierzchni adsorbentu. Zgodnie z powyższym należy 

oczekiwać, że zdolności adsorpcji będą zależały od interakcji między trzema składnikami 

układu (Tan & Hameed, 2017). 

Procesy sorpcji są szeroko stosowane do oczyszczania ścieków przemysłowych 

z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń i spotykają się z dużym 

zainteresowaniem badaczy. Pomimo faktu, że procesy sorpcyjne są doskonale znane od 

wielu lat, poszukiwania tanich sorbentów o dobrych zdolnościach wiązania 

zanieczyszczeń są wciąż tematem intensywnych badań. Materiały dostępne lokalnie, 

takie jak materiały naturalne, odpady rolne i przemysłowe, można wykorzystać jako 

tanie adsorbenty. Ponadto materiały organiczne można przekształcić na węgiel aktywny, 

który również może być stosowany jako adsorbent do oczyszczania wody i ścieków. 

Dodatkowo sorpcja oferuje możliwości odzyskiwania i ponownego wykorzystania 

stosowanych materiałów (Nageeb, 2013). 

Istnieje wiele rodzajów surowców stosowanych w procesach sorpcyjnych: materiały 

organiczne, nieorganiczne i biologiczne. Zgodnie z wyżej opisanym mechanizmem 

adsorpcji, najlepszymi materiałami sorpcyjnymi są surowce wysoce porowate, ponieważ 

to bezpośrednio przekłada się na wysoki stopień rozwinięcia powierzchni w stosunku do 

masy. Z tego powodu, jednym z najbardziej efektywnych i najczęściej stosowanych 

materiałów sorpcyjnych jest wcześniej wspomniany węgiel aktywny i wszelkiego rodzaju 

jego modyfikacje. Wiąże się to z tym, że węgle aktywne posiadają pożądane przy sorpcji 

cechy, dzięki którym charakteryzują się wysokimi pojemnościami sorpcyjnymi. 

Dodatkowo właściwości chemiczne ich powierzchni umożliwiają przyłączanie cząsteczek 

o określonych grupach funkcyjnych. Niestety z uwagi na swoje unikalne właściwości, 

wysokiej jakości węgle aktywne są cennym surowcem, przez co bardziej opłaca się 

zastosować je w innych sektorach przemysłu niż oczyszczanie ścieków, jak 

np. wytwarzanie superkondensatorów (Su et al., 2018; Wei et al., 2020), adsorpcja CO2 

(A. Pal et al., 2019; Serafin et al., 2019) czy przechowywanie wodoru (Rowlandson et al., 

2020; Üner, 2019). W ciągu ostatniej dekady zauważono potencjał w przetwarzaniu 
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biomasy odpadowej w celu otrzymania węgli aktywnych charakteryzujących się 

właściwościami pożądanymi przy zastosowaniu ich w usuwaniu zanieczyszczeń ze 

ścieków. Dodatkowo, przekształcanie stałych pozostałości rolniczych i leśnych w cenne 

biowęgle nie tylko umożliwia usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków, ale także pomaga 

rozwiązać problemy środowiskowe związane z gromadzeniem stałych odpadów, które 

powodują zanieczyszczenie powietrza i wody podczas naturalnego procesu ich 

degradacji (Amerkhanova et al., 2017; Ouyang et al., 2020; Ravulapalli & Ravindhranath, 

2018; Wong et al., 2018).   

Kolejną grupę stanowią biosorbenty. W literaturze najczęściej sformułowanie 

„biosorbent” stosuje się w odniesieniu do martwej biomasy, takiej jak na przykład 

wszelkiego rodzaju naturalne włókna (Franguelli et al., 2019; Staroń et al., 2017), łupinki 

orzechów (Halysh et al., 2020), torf (Chwastowski et al., 2017), łuski ryżowe (Alidoost 

Saharkhiz Lahiji et al., 2016), leśne produkty uboczne (Kim et al., 2015), odpady 

rolno-spożywcze (Negm et al., 2017), a także materiały odzwierzęce, jak np. keratyna 

lub chitozan (Saha et al., 2019). Jest ono również używane w stosunku do sorbentów na 

bazie żywych roślin (Adeniyi & Ighalo, 2019), grzybów (Legorreta-Castañeda et al., 2020), 

alg (A. Silva et al., 2019) i mikroorganizmów (S. Pal et al., 2017; Vendruscolo et al., 2017; 

Wen et al., 2018). Praktycznie cały materiał biologiczny ma wysokie powinowactwo do 

jonów metali, dlatego zdecydowana większość biosorbentów jest zdolna do usuwania 

metali ciężkich. Wykorzystanie biomasy bez żadnej obróbki pozwala na efektywne 

i pożyteczne zagospodarowanie odpadów, przez co taka metoda staje się jeszcze 

bardziej atrakcyjna z ekologicznego punktu widzenia.  

Ostatnią grupę sorbentów stanowią materiały nieorganiczne. Jednym 

z najpopularniejszych sorbentów nieorganicznych jest krzemionka (Bilgiç & Çimen, 

2019; Diagboya & Dikio, 2018; Sandoval et al., 2019). Posiada ona budowę amorficzną 

i charakteryzuje się interesującymi właściwościami, do których zaliczyć można dużą 

powierzchnię właściwą, szeroki zakres rozmiaru porów, obojętność i stabilność 

chemiczną oraz termiczną. Powierzchnia krzemionki dzięki obecności grup silanolowych 

(Si-OH), które podatne są na różnorodne podstawienia cechuje się wysoką 

reaktywnością, przez co szczególnie ciekawe są możliwości modyfikacji jej powierzchni 

za pomocą szerokiego zbioru powierzchniowych grup funkcyjnych, które można 
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dobierać i dostosowywać w celu uzyskania wysokiej selektywności pod kątem usuwania 

konkretnych zanieczyszczeń. To wszystko realizowane jest za pomocą prostych metod 

przy relatywnie niskich kosztach produkcyjnych (Diagboya & Dikio, 2018). W literaturze 

opisano wiele różnych możliwości modyfikacji krzemionki z użyciem takich substancji jak 

np. polietylenoimina (Y. Tang et al., 2019), 4-acetylo-3-hydroksyanilina (Bilgiç & Çimen, 

2019), tetraetylenopentamina (Y. F. Wang et al., 2020). Z uwagi na dobre właściwości 

sorpcyjne możliwe jest również użycie krzemionki jako nośnika dla innej substancji 

pełniącej aktywną funkcję, np. nanocząstek srebra (Thamilselvi & Radha, 2017), a także 

wytworzenie nowoczesnych materiałów kompozytowych w połączeniach z grafenem 

(Thakkar & Malfatti, 2021) lub tlenkiem grafenu (Kumar et al., 2020). 

Dużą grupę stosowanych sorbentów nieorganicznych stanowią materiały ilaste. 

Główne grupy iłów to kaolinit, montmorylonit (smektyt) oraz illit, a także chloryt, 

wermikulit, talk czy pirofilit. Pomimo tego, że surowce pochodzenia gliniastego są 

dostępne w czystych formach, to jednak te pochodzenia naturalnego raczej występują 

jako mieszaniny wyżej wymienionych rodzajów minerałów. Ogólnopojęte materiały 

ilaste składają się w znaczącej większości z uwodnionych glinokrzemianów w postaci 

cienkich płytek składających się z jonów glinu i krzemu związanych poprzez jony tlenowe 

i hydroksylowe. Dodatkowo, w ich składzie często znaleźć można domieszki tlenków 

takich jak Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, a nawet ZrO2 i TiO2 (Bergaya & Lagaly, 2006). 

Niewielkie rozmiary cząstek i płytkowa struktura pakietowa zapewnia minerałom 

ilastym dużą powierzchnię właściwą. W niektórych minerałach ilastych płytki przenoszą 

ujemny ładunek elektryczny, który jest równoważony przez warstwę kationów takich jak 

sód, potas lub wapń. Jeśli glina zostanie zmieszana z roztworem zawierającym inne 

kationy, może zajść proces wymiany jonowej. Jony z roztworu mogą zamienić się 

miejscami z tymi zawartymi w materiale, przez co surowce te zazwyczaj charakteryzują 

się wysokimi wartościami pojemności wymiany kationowej (CEC – z ang. Cation 

Exchange Capacity) (Alshameri et al., 2019). Oprócz tego materiały gliniaste posiadają 

wiele istotnych zalet, dzięki którym świetnie nadają się jako adsorbenty do usuwania 

zanieczyszczeń z układów wodnych. Przede wszystkim są to materiały naturalne z bardzo 

łatwym dostępem do obfitych zasobów, co przekłada się na ich niską cenę. Do kolejnych 

zalet należy dodać prostotę stosowania oraz możliwość łatwej separacji po procesie. 
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Dzięki swojej budowie są zdolne do pochłaniania szerokiej gamy substancji 

zanieczyszczających cieki wodne, zaczynając od metali ciężkich, przez toksyczne 

substancje organiczne, a na ostatnio wzbudzających coraz większe zaniepokojenie 

farmaceutykach kończąc. Są to materiały, które rzadko znajdują zastosowanie w innych 

gałęziach przemysłu. Pomimo tak korzystnych cech umożliwiających efektywne 

wykorzystanie sorpcyjne, dopiero od niedawna znalazły zastosowanie w tej dziedzinie 

(Najafi et al., 2021). Niektóre z przykładów opisanych w literaturze obejmują badania 

nad zastosowaniem surowców pochodzenia naturalnego takich jak kaolin (Chai et al., 

2020), wermikulit (Marcos et al., 2020), bentonit (S. Pandey, 2017) oraz dolomit 

(Gruszecka-Kosowska et al., 2017; Shah et al., 2019).  

Podobną grupą sorbentów nieorganicznych o znacznym zainteresowaniu wśród 

badaczy na całym świecie są zeolity. Mogą być naturalne oraz syntetyczne, przy czym 

naturalnie występujących szkieletów zeolitowych znanych jest ponad 40 (Yuna, 2016), 

podczas gdy wszystkich struktur zeolitowych zaakceptowanych przez International 

Zeolite Association Structure Commission zgodnie z danymi na dzień 16 listopada 2020r. 

jest 253 (Structure Commission, 2019). Zeolity są mikroporowatymi minerałami 

glinokrzemianowymi, które posiadają struktury podobne do klatek opartych na 

trójwymiarowych połączeniach tetraedrów [SiO4]4- i [AlO4]5-. Jon glinu jest na tyle mały, 

że zajmuje pozycję w środku czworościanu atomów tlenu, a izomorficzne zastąpienie Si4+ 

przez Al3+ powoduje powstanie ujemnego ładunku w sieci. Ładunek ten jest 

równoważony przez kationy (sód, potas lub wapń), które podobnie jak w materiałach 

ilastych mogą być podmieniane na inne kationy, przez co pojemność wymiany jonowej 

zeolitów jest wysoka. W przypadku naturalnych zeolitów, które powstają na całym 

świecie w wyniku interakcji skał wulkanicznych i popiołu z alkaliczną wodą podziemną, 

ich czystość, skład chemiczny, wielkość kryształów, porowatość oraz średnica porów są 

różne i zależą od procesów zachodzących naturalnie. Zeolity naturalne charakteryzują 

się zróżnicowaną pojemnością i selektywnością, przez co są wykluczone z wielu ważnych 

zastosowań komercyjnych, w których jednorodność i czystość są kluczowe (Obuzdina 

& Rush, n.d.; Szabová et al., 2020; Yuna, 2016). Syntetyczne zeolity są otrzymywane 

poprzez alkaliczne przekształcanie innych surowców, w tym materiałów odpadowych 

bogatych w krzemionkę i tlenek glinu, jak np. popiół lotny, co wydaje się dobrym 
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rozwiązaniem pozwalającym na zagospodarowanie odpadów, które nie znajdują innych 

zastosowań (Oliveira et al., 2019; X. Zhang et al., 2019).  

Efektywność i wydajność usuwania zanieczyszczeń w procesach sorpcyjnych zależy 

nie tylko od samego materiału i charakteru zanieczyszczeń, ale także od technologii 

w jakiej te procesy są prowadzone. Sorpcję można prowadzić na dwa sposoby: 

w procesach okresowych lub w sposób ciągły. W procesie ciągłym zanieczyszczony 

roztwór podawany jest przez cały czas na kolumnę wypełnioną adsorbentem, 

a oczyszczony odciek po przejściu przez złoże opuszcza kolumnę. Złoże w kolumnie 

finalnie całkowicie się wysyci po osiągnięciu równowagi ze stężeniem nadawy. Pomimo 

występowania ograniczeń w przenoszeniu masy, które wraz z osiowym przepływem 

w rzeczywistości ograniczają stopień wykorzystania adsorbentu, możliwe jest całkowite 

usuwanie zanieczyszczeń przepływających przez kolumnę. W procesie okresowym, 

w którym adsorbent jest wprowadzany do stałej objętości zanieczyszczonej cieczy, gdzie 

następnie zachodzi proces adsorpcji, ostatecznie ustali się stan równowagi pomiędzy 

adsorbentem, a resztkowym stężeniem zanieczyszczeń w roztworze. Ponieważ typowe 

izotermy liniowe opisujące równowagę (np. Langmuira lub Freundlicha) są bardzo 

strome przy niskich stężeniach, niewielkie zmiany ilości adsorbentu mogą przekładać się 

na duże zmiany w ilości zaadsorbowanych zanieczyszczeń. Dlatego dla niskich stężeń 

roztworów, pojemność danego adsorbentu może być znacznie większa w przeliczeniu 

na jednostkę masy w operacjach ze złożem nieruchomym niż w procesach okresowych. 

Może się to przełożyć na znaczny spadek ilości materiału sorpcyjnego potrzebnego do 

usunięcia zanieczyszczeń z określonej objętości układów wodnych. Jednakże 

w przypadku nieliniowej izotermy (np. Langmuira), korzyść ta znika przy wyższych 

stężeniach roztworu, gdzie ilość zaadsorbowanych zanieczyszczeń nie jest tak ściśle 

zależna od stężenia (Dichiara et al., 2015). Procesy ze złożem nieruchomym mają tą 

zaletę, że cała ciecz opuszczająca kolumnę jest wolna od zanieczyszczeń przez określony 

czas. Chociaż nie jest możliwe osiągnięcie całkowitego usunięcia zanieczyszczenia 

w procesie okresowym, to dopuszczalne stężenia większości chemikaliów w ściekach są 

większe od zera. W przypadkach, gdy całkowite usunięcie zanieczyszczeń nie jest 

wymagane, można zminimalizować masę adsorbentu wymaganego do osiągnięcia 

danego stopnia oczyszczenia poprzez wybór adsorpcji okresowej bądź kolumnowej.  
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Ciągła adsorpcja przepływowa w kolumnach ze złożem stałym ma szerokie 

zastosowanie w różnych obszarach przemysłu chemicznego, również przy oczyszczaniu 

ścieków z zastosowaniem chociażby węgla aktywnego (Manirethan & Balakrishnan, 

2020; Sales et al., 2019). Okresowe procesy sorpcyjne charakteryzują się prostotą 

konstrukcji i obsługi reaktorów, a także są stosunkowo łatwe w kontroli, dlatego są 

chętnie prowadzone przez naukowców w badaniach mechanizmów i przebiegu 

procesów sorpcji. Mogą one być brane pod uwagę pod kątem użytku przemysłowego 

w przypadku zastosowania bardzo tanich adsorbentów. Ich główną wadą jest to, że 

umożliwiają oczyszczanie stosunkowo małych ilości cieczy o niskich ładunkach 

zanieczyszczeń. Dodatkowo należy zaznaczyć, że procesy okresowe są często żmudne 

i czasochłonne i to właśnie sorpcja kolumnowa jest preferowana do ciągłego usuwania 

metali ciężkich, gdzie najlepiej wykorzystuje się gradient stężeń, czyli główną siłę 

napędową adsorpcji (Patel, 2021). 

1.2. Procesy membranowe – stosowane materiały i technologie 

Jedną z metod oczyszczania ścieków, która zanotowała znaczący wzrost 

zainteresowania w ciągu ostatnich lat, jest technologia membranowa. Membrana jest 

barierą, która oddziela od siebie dwie fazy, ograniczającą ruch elementów przez nią 

w sposób selektywny. Procesy membranowe, w tym mikrofiltracja (MF), ultrafiltracja 

(UF), nanofiltracja (NF) i odwrócona osmoza (RO) stały się ważnymi narzędziami 

w gospodarce wodnej, inżynierii środowiska związanej z wodą i produkcji przemysłowej, 

ponieważ ich efektywność została udowodniona z technicznego i ekonomicznego, ale 

także ekologicznego punktu widzenia (Peters, 2010). 

W ciągu ostatnich kilku dekad technologia membranowa znacząco się rozwinęła, ze 

względu na korzyści, jakie oferuje w oczyszczaniu wody i ścieków. Dzięki znacznemu 

zmniejszeniu wielkości aparatury, zapotrzebowaniu na energię i niskim kosztom 

kapitałowym, technologia membranowa znajduje zastosowanie w oczyszczaniu ścieków. 

Metody membranowe mają potencjał połączenia aspektów ekonomicznych 

i zrównoważonego rozwoju, dzięki niskiemu lub zerowemu użyciu środków chemicznych 

i przyjazności dla środowiska. Technologia membranowa okazała się w ostatnim czasie 

korzystną opcją w procesach oczyszczania ścieków. Pomimo, że technologie 

membranowe nie są nowym wynalazkiem, zróżnicowany charakter i złożoność ścieków 
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sprawia, że ciągle istnieje potrzeba poprawy parametrów stosowanych membran 

w zakresie wydajności, wymagań przestrzennych, energetycznych, jakościowych 

i technicznych. Istnieje ciągła potrzeba modyfikacji modułów i elementów 

membranowych w celu zmniejszenia stopnia blokowania membran, co jest głównym 

wyzwaniem w tej technologii. Możliwość łączenia dwóch lub więcej procesów 

membranowych ze sobą lub z innymi technologiami, takimi jak koagulacja lub adsorpcja, 

w sposób hybrydowy jest również nieustannie badana, rozwijana i stosowana w wielu 

oczyszczalniach ścieków (Ezugbe & Rathilal, 2020).  

Najczęściej procesy membranowe stosowane w uzdatnianiu wody są procesami, 

w których siłą napędową jest różnica ciśnień na membranie. Uzdatniana woda jest 

rozdzielana na strumień przesączu, czyli permeatu i pozostałą ilość retentatu, znanego 

również jako koncentrat. Składniki zawarte w wodzie zasilającej, które zostały 

odseparowane przez membranę, gromadzą się w retentacie. Membrany stosowane 

w tych procesach można traktować jako swoiste bariery. Jednocześnie funkcja 

barierowa membran gwarantuje ciągłe uzyskiwanie wysokiej jakości permeatu, który to 

jest prawie niezależny od zmian stężenia składników lub zanieczyszczeń w strumieniu 

wejściowym. Zakłady wyposażone w systemy membranowe wykazują wysoką stabilność 

operacyjną, ponieważ proces jest sterowany automatycznie. Różne tryby pracy, np. 

uruchamianie, praca ciągła, praca okresowa, płukanie, czyszczenie, wyłączanie lub 

wyłączanie awaryjne podczas normalnej pracy urządzenia są sterowane automatycznie 

przez sterownik, jednakże każdy tryb może być inicjowany przez naciśnięcie 

odpowiedniego przełącznika. Uruchomienie i wyłączenie nie wymagają szczególnej 

uwagi i można je wykonać w ciągu kilku minut. Modułowa konstrukcja takich systemów 

zapewnia wysoką elastyczność na zmiany objętości oczyszczanej wody. Głównymi 

zaletami są przede wszystkim prostota obsługi i wysoka higiena pracy, ale także 

kompaktowość takich urządzeń, krótki czas budowy oraz długotrwała niezawodność. 

Cechy te wynikają z właściwości samych membran, ale także z właściwego projektu 

i odpowiedniej konfiguracji stosowanej technologii, ściśle dostosowanych do 

wymaganych potrzeb (Peters, 2010). 

Membrany można podzielić na izotropowe i anizotropowe. Membrany izotropowe 

mają jednolity skład i strukturę fizyczną. Mogą być mikroporowate – w takim przypadku 
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ich przepuszczalności są stosunkowo wysokie i są szeroko stosowane w membranach 

mikro i ultrafiltracyjnych oraz nieporowate, potocznie nazywane gęstymi, których 

zastosowanie jest mocno ograniczone przez niskie wartości współczynników 

przepuszczalności. Drugi rodzaj, czyli membrany anizotropowe są niejednolite i składają 

się z kilku warstw o różnym składzie i strukturze. Membrany te mają cienką selektywną 

warstwę powleczoną na grubszej i wysoce przepuszczalnej warstwie i z uwagi na 

mniejsze rozmiary porów stosowane są w nanofiltracji i procesach odwróconej osmozy. 

Procesy odlewania i powlekania takich membran są bardzo wrażliwe i wymagają 

doświadczenia i staranności, aby uzyskać produkt o wysokiej jakości (Ezugbe & Rathilal, 

2020; Madhura et al., 2018).  

Kolejnej klasyfikacji można dokonać ze względu na materiał, z którego membrany 

są wykonane. Można wyróżnić podział na membrany organiczne i nieorganiczne. 

Membrany organiczne są wykonane z syntetycznych polimerów organicznych. 

Przeważnie membrany do procesów separacji napędzanych ciśnieniem (mikrofiltracja, 

ultrafiltracja, nanofiltracja i odwrócona osmoza) są wykonane z syntetycznych 

polimerów organicznych. Obejmują one między innymi polietylen (PE), 

politetrafluoroetylen (PTFE), polipropylen (PP) i octan celulozy (Ezugbe & Rathilal, 2020). 

Niewątpliwie membrany polimerowe znajdują się obecnie w czołówce membran 

stosowanych do odsalania i oczyszczania ścieków ze względu na ich sprawdzone 

działanie i doskonałe długoterminowe osiągnięcia. Obecnie rynek branżowy oparty na 

polimerowych membranach do oczyszczania wody jest szeroko rozwinięty, jednakże 

ciągle wymagane jest prowadzenie badań nad możliwościami poprawy ich właściwości 

w celu sprostania kilku wyzwaniom związanym z ograniczeniami materiałowymi 

membran polimerowych. Jednymi z krytycznych problemów w stosowaniu membran 

polimerowych w usuwaniu zanieczyszczeń z systemów wodnych jest kompromis 

pomiędzy zadowalającą przepuszczalnością, a uzyskaną selektywnością oraz ryzyko 

biologicznego obrastania membrany i osadzania się kamienia (Goh & Ismail, 2018).  

Podczas gdy rozwój membran polimerowych postępuje w stałym tempie, coraz 

większym zainteresowaniem cieszą się membrany nieorganiczne o atrakcyjnych 

właściwościach chemicznych i fizycznych, szerokich możliwościach modyfikacji 

i możliwości ponownego wykorzystania. Wykonuje się je z takich materiałów jak 
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ceramika, metale, zeolity lub krzemionka. Są stabilne chemicznie i termicznie, przez co 

z punktu widzenia konserwacji i ekonomii, są idealne tam gdzie występują wysokie 

temperatury, a także są odporne na późniejsze czyszczenie chemiczne, dzięki któremu 

można z łatwością przywrócić parametry przepływu. Co ważniejsze, membrany 

nieorganiczne są mniej podatne na niszczenie przez bakterie, które są odpowiedzialne 

za biologiczną degradację niektórych membran polimerowych (S. K. Amin et al., 2016). 

W zależności od rodzaju materiału, membrany nieorganiczne mogą być wytwarzane 

w postaci cienkowarstwowych lub wielowarstwowych struktur nośnych, a także jako 

samodzielne arkusze albo rurki o odpowiednich właściwościach wytrzymałościowych 

i permeacyjnych. Typowa wielowarstwowa membrana ceramiczna składa się 

z makroporowatej warstwy nośnej i mezo- lub mikroporowatej warstwy separacyjnej. 

Ich wytwarzanie zazwyczaj obejmuje kilka etapów, a do ich połączenia wymagane jest 

zazwyczaj spiekanie w wysokiej temperaturze. W rzeczywistości złożoność produkcji 

membrany i kosztowne materiały wyjściowe doprowadziły do wysokich kosztów 

produkcji membrany ceramicznej, przez co przemysłowe zastosowanie membran 

nieorganicznych w systemach uzdatniania wody było rzadkością. W związku z tym 

uproszczenie wieloetapowych procesów produkcji, a także użycie tanich, naturalnych 

i łatwo dostępnych surowców uznano za najprostsze sposoby na zmniejszenie czasu 

i kosztów produkcji membran ceramicznych.  

Do niedawna, na skalę komercyjną, membrany nieorganiczne były stosowane 

niemalże tylko w sytuacjach, które stanowią duże wyzwanie dla konwencjonalnie 

stosowanych membran polimerowych, takich jak ekstremalnie wysoka temperatura czy 

agresywne i silnie zanieczyszczone środowisko zasilające. Ostatnio jednak 

przygotowanie tanich membran ceramicznych, których skład opiera się głównie na 

niedrogich materiałach ilastych i organicznych środkach porotwórczych, przy koszcie 

bardziej zbliżonym do kosztów membran polimerowych, zachęciło do 

rozpowszechnienia membran ceramicznych na większą skalę. Podane wyżej argumenty 

sprawiają, że uzdatnianie wody za pomocą membran nieorganicznych jest atrakcyjną 

alternatywą szczególnie dla niektórych niesprzyjających środowisk oczyszczania, takich 

jak ścieki zawierające substancje radioaktywne i silnie stężone ścieki organiczne, 
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w przypadku których konwencjonalne membrany polimerowe nie nadają się do 

zastosowania lub są nieefektywne (Goh & Ismail, 2018). 

Najczęściej wykorzystywaną siłą napędową wymuszającą przepływ mediów przez 

membrany w procesach stosowanych w oczyszczaniu ścieków jest różnica ciśnień po obu 

stronach membrany. Procesy te są stosowane na każdym etapie, od podczyszczania 

wstępnego, aż po oczyszczanie końcowe. Charakterystykę pracy czterech głównych 

typów filtracji przedstawiono w Tabeli 1. Najważniejszą cechą różniącą każdy z tych 

procesów jest inna porowatość stosowanych w nich membran. To bezpośrednio wpływa 

na różnice w osiąganej przepuszczalności płynów, a także na rodzaj zanieczyszczeń 

możliwych do usunięcia. Dodatkowo każdy z nich do efektywnej separacji wymaga 

innych ciśnień (Peters, 2010). 

Tabela 1. Charakterystyczne cechy ciśnieniowych procesów membranowych (Ezugbe & Rathilal, 
2020; Madhura et al., 2018; Peters, 2010) 

Proces 
membranowy 

Porowatość 
membran 

[nm] 

Ciśnienie 
[bar] 

Przepuszczalność 
[L/m2·h·bar] 

Usuwane zanieczyszczenia 

Mikrofiltracja 
(MF) 

100-1000 1-3 500 
Mikrocząstki, koloidy, tłuszcze, 

bakterie 

Ultrafiltracja 
(UF) 

10-100 2-5 150 
Wirusy, substancje organiczne 

>10 000 g/mol 

Nanofiltracja 
(NF) 

1-10 5-50 10-20 
Barwniki, jony dwuwartościowe, 

substancje organiczne >200 g/mol 

Odwrócona 
osmoza (RO) 

nieporowate 15-150 5-10 
Wszelkie zanieczyszczenia wraz z 

jonami jednowartościowymi 

 

W procesach MF, UF i NF można usuwać konkretne zanieczyszczenia stałe, jednakże 

zazwyczaj służą one jako etapy wstępnej obróbki do procesów osmotycznych. Ma to na 

celu zmniejszenie zanieczyszczenia membran w procesach osmozy i polepszenie 

utrzymania stałego przepływu. Służy to również jako wielobarierowa obróbka do 

usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Procesy membranowe niewątpliwie sprawiły, że 

regeneracja wody ze ścieków stała się opłacalna. Należy jednak zwrócić uwagę na 

konieczność wygenerowania wysokiego ciśnienia, które jest niezbędne do oddzielenia 

od wody jonów i składników organicznych o niskiej masie cząsteczkowej. Zakres 

zastosowań procesów odwróconej osmozy obejmuje produkcję ultraczystej wody do 
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zastosowań półprzewodnikowych i farmaceutycznych. Są one również stosowane 

w odsalaniu wody morskiej do produkcji wody pitnej i oczyszczania ścieków 

przemysłowych. Pomimo wielu zalet i potencjału wykorzystania membran RO, mają one 

również ograniczenia występujące we wszystkich wyżej wspomnianych procesach, jak 

słaba przepuszczalność czy podatność na zabrudzenie membrany, co przekłada się na 

pogorszenie parametrów przepływu. To wszystko wraz z wysokimi kosztami 

sprzętowymi i eksploatacyjnymi powoduje, że proces jest dość drogi. Jednak fakt, że 

ponad 40 milionów m3 wody pitnej jest wytwarzanych dziennie z wody morskiej za 

pomocą odwróconej osmozy, w rzeczywistości dowodzi niezawodności tego typu 

membran (Aliyu et al., 2018; Ezugbe & Rathilal, 2020; Peters, 2010). 

1.3. Procesy fotokatalityczne – stosowane materiały i technologie 

Fotokatalizę w najprostszy sposób można opisać jako zmianę szybkości reakcji 

chemicznych lub ich inicjację pod wpływem światła (widzialnego, ultrafioletowego lub 

podczerwonego) w obecności materiału zwanego fotokatalizatorem. Jest to substancja, 

która poprzez absorpcję kwantów światła wytwarza pary elektron (e-) – dziura (h+), 

i dzięki temu umożliwia zachodzenie przemian chemicznych reagentów wchodzących 

z nimi w kontakt. Po każdym cyklu takich oddziaływań fotokatalizator ulega regeneracji, 

dzięki czemu jest gotowy do dalszego działania (Natarajan et al., 2018). Procesy 

fotokatalityczne zaliczane są do szerszej i bardziej ogólnej kategorii reakcji chemicznych 

i fotochemicznych znanych jako zaawansowane procesy utleniania (AOP – z ang. 

Advanced Oxidation Process). W celu degradacji trwałych zanieczyszczeń organicznych, 

a także usunięcia niektórych zanieczyszczeń nieorganicznych stosuje się w tych 

procesach silne utleniacze. W wyniku tego zanieczyszczenia są częściowo lub całkowicie 

przekształcane w prostsze i mniej toksyczne związki, co w idealnej sytuacji prowadzi do 

powstania ditlenku węgla i wody. Rozwój AOP rozpoczął się w latach 80-tych XX wieku 

w wyniku poszukiwaniu nowych metod do uzdatniania wody pitnej (Teixeira et al., 

2019).  

Rolą światła w procesach fotokatalitycznych jest głównie wzbudzanie 

półprzewodnikowego ciała stałego. W fotokatalitycznej degradacji dowolnego związku 

organicznego obecnego w powietrzu lub wodzie, to właśnie pasmo wzbronione 

materiału fotokatalitycznego odgrywa główną rolę. Pasmo wzbronione, nazywane 
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również przerwą energetyczną, może być zdefiniowane jako różnica energii między 

pasmem walencyjnym, a pasmem przewodnictwa, czyli zakresem energii, w którym nie 

może istnieć żaden stan elektronowy. W izolatorach luka energetyczna między pasmem 

walencyjnym (VB – z ang. Valence Band), a pasmem przewodnictwa (CB – z ang. 

Conduction Band) jest zbyt duża, w związku z czym ogranicza ona przeskakiwanie 

elektronów z VB do CB. Z kolei w przewodnikach pasma te nachodzą na siebie, co 

również jest niekorzystne, ponieważ umożliwia to swobodny przepływ elektronów 

walencyjnych do CB. W materiałach półprzewodnikowych przerwa wzbroniona jest 

dostatecznie mała, aby po zaabsorbowaniu odpowiedniej ilości energii umożliwić 

wzbudzenie elektronu z VB do CB. Powszechnie wiadomo, że pasmo wzbronione 

różnych półprzewodników mieści się w zakresie od 0,7 do 5 eV (Ahmed & Haider, 2018; 

Jianlong Ge et al., 2019; Natarajan et al., 2018).  

Ogólny mechanizm działania procesu fotokatalitycznego można podzielić na kilka 

podstawowych etapów, a mianowicie (I) fotogenerację par dziura/elektron, 

(II) oddzielenie par dziura/elektron i ich dyfuzja na powierzchnię i (III) reakcje 

fotoutleniania i fotoredukcji na powierzchni katalitycznych miejsc aktywnych. 

W momencie, kiedy fotokatalizator półprzewodnikowy zaabsorbuje energię ze źródeł 

promieniowania większą niż jego pasmo wzbronione, następuje wzbudzenie elektronu 

z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa, czego efektem jest powstanie 

elektronu (e-) w paśmie przewodnictwa i dziury elektronowej (h+) pozostałej po 

elektronie w paśmie walencyjnym. Tak powstała dziura reaguje z cząsteczką wody 

i tworzy rodnik hydroksylowy (OH·), podczas gdy elektron wzbudzony do pasma 

przewodnictwa reaguje z tlenem tworząc anionowe rodniki ponadtlenkowe (O2
-·). 

Rodniki te są zdolne do utleniania zaadsorbowanych na powierzchni materiału 

cząsteczek organicznych, a organiczne związki pośrednie są dalej utleniane, aż do 

wytworzenia ditlenku węgla i wody. Rodniki ponadtlenkowe (O2
-·) mogą ulegać reakcji 

protonowania z wytworzeniem rodnika wodoronadtlenkowego (HO2·). Te z kolei mogą 

się łączyć ze sobą tworząc nadtlenek wodoru (H2O2) i tlen. Niepożądanym zjawiskiem 

ubocznym jest rekombinacja ładunków pomiędzy e- i h+, która powoduje wygaszanie 

aktywności. Dodatkowo mogą występować inne reakcje z udziałem (h+) lub (e-). 
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Poniżej zamieszczono główne reakcje zachodzące w procesie fotokatalitycznym na 

przykładzie TiO2 (Al-Mamun et al., 2019): 

𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑇𝑖𝑂2(𝑒−) + 𝑇𝑖𝑂2(ℎ+) 

𝑇𝑖𝑂2(ℎ+) + 𝐻2𝑂 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝐻+ + 𝑂𝐻 ∙ 

𝑇𝑖𝑂2(𝑒−) + 𝑂2 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝑂2
− ∙ 

𝑂2
− ∙ + 𝐻+ → 𝐻𝑂2 ∙ 

𝐻𝑂2 ∙ + 𝐻𝑂2 ∙ →  𝐻2𝑂2 + 𝑂2 

𝑇𝑖𝑂2(𝑒−) + 𝐻2𝑂2 → 𝑂𝐻 ∙ +𝑂𝐻− 

𝑇𝑖𝑂2(ℎ+) + 𝑂𝐻− → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝑂𝐻 ∙ 

𝐻2𝑂2 + 𝑂2
− ∙ → 𝑂𝐻 ∙ +𝑂𝐻− + 𝑂2 

 

Podobne reakcje występują we wszystkich procesach fotokatalitycznych, nie tylko 

w przypadku TiO2. Jak można zauważyć, w wielu z nich dochodzi do tworzenia się 

aktywnych rodników zdolnych do całkowitej degradacji wielu różnych związków 

organicznych, w tym toksycznych środków biotrwałych. Powstające rodniki mogą 

również powodować uszkodzenie komórek organizmów biologicznych, takich jak 

bakterie i wirusy. W literaturze naukowej można znaleźć wyniki badań właściwości wielu 

materiałów fotokatalitycznych opartych o nanostruktury takich związków jak TiO2 

(Al-Mamun et al., 2019; Jiang et al., 2018; Najafidoust et al., 2020; Yahya et al., 2018), 

ZnO (Długosz et al., 2021; Weldegebrieal, 2020), CuO (Raizada et al., 2020; Sahu et al., 

2019), SnO2 (J. Lin et al., 2018), ZnS (Palanisamy et al., 2018), Fe2O3 (Kusior et al., 2019) 

czy ZrO2 (Długosz, Szostak, & Banach, 2020). Spośród nich ditlenek tytanu i tlenek cynku 

są zdecydowanie najczęściej spotykanymi. Mają wiele wspólnych zalet, dzięki którym są 

jednymi z najczęściej stosowanych fotokatalizatorów. Są półprzewodnikami z szerokim 

pasmem wzbronionym (3-3,2 eV) i silną absorpcją w zakresie promieni UV, co czyni je 

idealnymi do wydajnej fotodegradacji wielu zanieczyszczeń organicznych. Cechują się 

wysoką stabilnością chemiczną, łatwym dostępem w handlu, są nietoksyczne i przyjazne 

dla środowiska. Jedynym minusem, zarówno tych, jak i większości innych 

fotokatalizatorów jest ograniczenie absorbcji jedynie w regionie ultrafioletowym, co 

stanowi niewielką część widma światła słonecznego (Ahmed & Haider, 2018; Yahya et 

al., 2018).  
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Z uwagi na to, iż większość procesów fotokatalitycznych może być prowadzonych 

wyłącznie z zastosowaniem światła UV, w ciągu ostatnich kilku lat prowadzono badania 

nad znalezieniem sposobów na przezwyciężenie tych niedogodności. Do takich metod 

należy między innymi domieszkowanie, czyli wprowadzanie jonów lub atomów do sieci 

krystalicznych odpowiednich półprzewodników. Domieszkami mogą być zarówno 

kationy lub atomy metali (Fe, Ag, Cu, Co, Mo, Ru, Cr), jak również atomy niemetali  

(N, S, C, F i P). Synergiczne działanie takich układów, może poprawiać właściwości 

absorpcyjne poprzez rozszerzenie lub przesunięcie zakresu absorpcji fal świetlnych w 

stronę światła widzialnego, bądź zmniejszenie przerwy energetycznej, co bezpośrednio 

przekłada się na obniżenie wymaganej energii potrzebnej do wzbudzenia elektronu. W 

większości przypadków stany energii atomów zastosowanych jako domieszki mieszczą 

się w stanach pasma wzbronionego odpowiednich półprzewodników. Wprowadzenie 

jonów metalu powoduje wystąpienie stanu energetycznego w pobliżu krawędzi CB lub 

VB półprzewodnika. W konsekwencji przesunięcie ku czerwieni w paśmie absorpcji jest 

spowodowane migracją ładunku między elektronami domieszkowanych kationów i CB 

(lub VB) danego półprzewodnika (Jianlong Ge et al., 2019). Domieszkowane kationy 

metali mogą również działać jako pułapki na dziury elektronowe, co jest niewątpliwie 

dodatkową zaletą. Niektóre kationy metali przejściowych, jak np. Mn2+, Ag+, Fe2+, Co2+, 

Ni2+ i Cu2+, mogą nawet zadziałać jako donory lub akceptory elektronów i w ten sposób 

poprawiać zdolność pochłaniania światła (Ebrahimi et al., 2019; Qi et al., 2020).  

Oprócz wspomnianej powyżej strategii domieszkowania, również konstruowanie 

układów heterogenicznych uważane jest za jedno z najbardziej obiecujących podejść do 

poprawy wydajności fotokatalizy ze względu na stosunkową prostotę wykonania 

i skuteczność w rozdzielaniu par elektron-dziura. Innymi słowy jest to otrzymywanie 

połączonych materiałów składających się z co najmniej dwóch półprzewodników. 

Wyróżnić można trzy główne typy heterozłączy półprzewodnikowych (Rysunek 1). 

Układy typu (I) straddling, co z języka angielskiego można przetłumaczyć jako krokowe 

lub okraczne, typu (II) staggered, czyli schodkowe oraz typu (III) broken gap, co oznacza 

układy o rozdzielonych przerwach energetycznych. 
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Rysunek 1. Typy heterozłączy półprzewodnikowych (Opoku et al., 2017) 

W typie I przerwa energetyczna półprzewodnika A jest szersza niż B, która 

dodatkowo znajduje się „wewnątrz” pasma półprzewodnika A, co powoduje 

gromadzenie się nośników ładunku na półprzewodniku z mniejszą przerwą 

energetyczną. Ponieważ zarówno elektron i dziura gromadzą się na tym samym 

półprzewodniku, niepożądana rekombinacja nośników ładunku jest nadal możliwa. 

Ponadto reakcja redoks półprzewodników kompozytowych z heterozłączem typu 

I będzie przebiegać na powierzchni półprzewodnika B o niższym potencjale redoks, 

dlatego też zdolność redoks całego fotokatalizatora może zostać stłumiona. W układzie 

półprzewodników typu II VB i CB półprzewodnika A są wyższe niż półprzewodnika 

B, w związku z czym fotogenerowane elektrony będą migrować z CB półprzewodnika 

A do CB półprzewodnika B z mniejszym potencjałem redukcyjnym, a odpowiadające im 

dziury w VB półprzewodnika B będą migrować do półprzewodnika A o niższym 

potencjale utleniania, a zatem nastąpi przestrzenne rozdzielenie par elektron-dziura, 

przez co zablokowana zostanie możliwość ich rekombinacji. W heterozłączach typu 

III przerwa wzbroniona dwóch półprzewodników nie będzie się w ogóle pokrywać, 

w wyniku czego nie ma transmisji ani separacji elektronów i dziur między 

półprzewodnikiem A i półprzewodnikiem B. W konsekwencji heterozłącze typu II jest 

najbardziej efektywne i to właśnie takie struktury poprawiające wydajność fotokatalizy 

wzbudzają zainteresowanie badaczy (Ahmed & Haider, 2018; Jianlong Ge et al., 2019). 

Do materiałów heterocyklicznych o poprawionym działaniu w stosunku do pojedynczych 

półprzewodników można zaliczyć układy takie jak: WO3/TiO2 (Pinedo Escobar et al., 

2020), CuO/ZnO, (Szostak & Banach, 2019), ZrO2/ZnO (Długosz, Szostak, & Banach, 

2020), Bi2S3/Bi2O2CO3 (N. Liang et al., 2014). 
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2. Zanieczyszczenia wody 

Wody powierzchniowe przenikają przez glebę i stają się wodami gruntowymi, 

a wody gruntowe czasem wypływają i mieszają się z tymi z powierzchni. Dlatego 

zanieczyszczenia występujące w wodach powierzchniowych i gruntowych mogą być 

podobne, a także pochodzić z podobnych źródeł. Te z kolei obejmować mogą źródła 

punktowe (z jednego, możliwego do zidentyfikowania źródła) i nie-punktowe 

(niemożliwe do namierzenia). Zdecydowanie najwięcej zanieczyszczeń przedostaje się 

do systemu wodnego wraz ze ściekami. Wiele substancji takich jak pestycydy, środki 

powierzchniowo czynne, barwniki organiczne, metale ciężkie, nawozy mineralne, 

substancje humusowe czy związki pochodzące z odpadów komunalnych 

i przemysłowych, może z łatwością przedostawać się do cieków wodnych i zagrozić 

żyjącym tam organizmom. Niezależnie od źródeł zanieczyszczenie wody nadmierną 

ilością materiałów zarówno nieorganicznych, jak i organicznych, ale również tych 

pochodzenia mikrobiologicznego wywiera szkodliwe skutki na ekosystem powodując 

niepożądane zmiany właściwości biologicznych, fizycznych i chemicznych środowiska 

wodnego. Szczególnie niekorzystny wpływ wywierają źródła zanieczyszczeń, które 

wprowadzają do wód metale ciężkie lub szkodliwe substancje organiczne, ponieważ 

zazwyczaj są one trwałe w środowisku wodnym i często wywołują zmiany mutagenne, 

teratogenne i rakotwórcze w organizmach żywych. Zanieczyszczenia te w przeważającej 

większości nie należą do łatwo usuwalnych, a dodatkowo często ulegają 

przekształceniom w inne substancje pozostając w ten sposób w środowisku przez bardzo 

długi czas, co stanowi ogromne zagrożenie dla ekosystemu (Bazan-Wozniak & Pietrzak, 

2020; Beniah Obinna & Ebere, 2019).  

2.1. Zanieczyszczenia nieorganiczne 

Do głównych nieorganicznych substancji zanieczyszczających środowisko wodne 

należą metale ciężkie. Są one wszechobecne w przyrodzie i niekorzystnie wpływają na 

organizmy żywe. Postępujący rozwój przemysłu spowodował niekontrolowane 

uwalnianie metali ciężkich do otoczenia, powodując poważne zanieczyszczenie wody na 

całym świecie. Gałęzie przemysłu, takie jak produkcja baterii, zakłady metalurgiczne, 

produkcja pigmentów i farb, procesy wydobywcze oraz przemysł szklarski i ceramiczny, 

przyczyniły się do zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Do przykładowych metali ciężkich 
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zanieczyszczających środowisko wodne należą: miedź (Cu), nikiel (Ni), kadm (Cd), cynk 

(Zn), rtęć (Hg), arsen (As), chrom (Cr) i ołów (Pb). Zanieczyszczenia nieorganiczne, jak 

omawiane jony metali ciężkich, nie są podatne na degradację biologiczną, a ich istnienie 

w jeziorach i strumieniach zwiększa bioakumulację w organizmach żywych, co wpływa 

również na zdrowie zwierząt i ludzi. Zwiększony poziom zanieczyszczeń metalami 

ciężkimi w wodzie wpływa negatywnie na właściwości samej wody, w tym pierwotną 

produkcję składników odżywczych. Dlatego też eliminacja toksycznych jonów metali 

ciężkich ze ścieków ma zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska i zdrowia ludzi, 

a przez to badania nad efektywnym usuwaniem metali ciężkich są szeroko prowadzone 

na całym świecie (Chai et al., 2020). 

Akumulacja metali ciężkich w organizmach ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi. 

Metale te mogą przedostawać się do organizmu różnymi drogami, poprzez skórę, drogą 

inhalacyjną, a także w wyniku spożycia wody pitnej lub skażonej żywności. Ze względu 

na nasilony rozwój uprzemysłowienia ekspozycja na metale ciężkie wzrosła na całym 

świecie, w wyniku czego w ostatnich latach coraz częściej obserwuje się szkodliwe skutki 

dla zdrowia ludzkiego związane z ekspozycją na nie. Metale ciężkie mogą reagować 

z niektórymi związkami obecnymi w organizmie, takimi jak chlor i tlen. Ciągłe narażenie 

na metale ciężkie może prowadzić do zaburzenia wewnętrznej równowagi 

w komórkach. Gdy zaczynają się gromadzić w zawyżonej ilości, organizm zaczyna używać 

ich jako substytutów dla niezbędnych pierwiastków. Do takich sytuacji można zaliczyć 

zastępowanie wapnia ołowiem, podmienianie cynku kadmem, a większość pierwiastków 

śladowych może zostać wymieniona przez aluminium. Ponadto zmagazynowane metale 

ciężkie zaburzają główne procesy metaboliczne organizmu, a także powodują 

zachwianie równowagi antyoksydacyjnej. Podobnie wpływają one na aktywność 

hormonów i funkcjonowanie niektórych niezbędnych enzymów. W wyniku zmian 

w metabolizmie węglowodanów, białek i lipidów wzrasta podatność organizmu na 

infekcje. Wszystkie wyżej wymienione mechanizmy wpływają również na modyfikację 

syntezy neuroprzekaźników i ich działanie w organizmie, zmieniając w ten sposób 

funkcjonowanie całego ośrodkowego układu nerwowego (OUN) (Rehman et al., 2018). 

Niektóre metale ciężkie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania i wzrostu 

roślin wodnych, jednak nadmierne ich stężenia, mogą narażać rośliny na ryzyko 
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toksyczności, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Wysokie stężenia metali ciężkich 

mogą zakłócać funkcje metaboliczne, w tym procesy fizjologiczne i biochemiczne, 

powodując stres oksydacyjny związany z produkcją reaktywnych form tlenu (ROS – z ang. 

Reactive Oxygen Species), co powoduje hamowanie procesów fotosyntezy oraz 

oddychania i degenerację głównych organelli komórkowych, prowadząc nawet do 

śmierci rośliny. Inne specyficzne skutki obejmują zmniejszenie tempa wzrostu, chlorozę 

i nekrozę liści, po których następują starzenie i opadanie liści, które to prowadzą 

bezpośrednio do niższego wchłaniania składników odżywczych i zakłócają przyrost 

biomasy. Wpływ toksyczności metali ciężkich na rośliny różni się w zależności od 

konkretnego metalu ciężkiego biorącego udział w procesie, a także interakcji pomiędzy 

różnymi metalami w wodzie oraz w samej roślinie. Dla przykładu, narażenie hiacyntu 

wodnego (Eichhornia crassipes) na nadmiar arsenu w stężeniu 6 mg/dm3 po 3 dniach 

powoduje chorobę rośliny, a po 8 dniach prowadzi do jej obumarcia (Jasrotia et al., 

2017). Natomiast takie samo stężenie cynku oraz kadmu (6 mg/dm3) nie wywoływało 

zauważalnego wpływu na funkcjonowanie rośliny (Hasan et al., 2007).  

Do jednych z głównych wskaźników toksyczności metali ciężkich w środowisku 

wodnym należą ryby. Mają one duże znaczenie gospodarcze, jednakże w znacznym 

stopniu są narażone na działanie metali ciężkich. Narażenie ryb na bioakumulację metali 

ciężkich może być bezpośrednie poprzez kontakt ze skażoną wodą, ale także pośrednie, 

wynikające z obecności metali ciężkich w ich łańcuchu pokarmowym. Długotrwała 

ekspozycja może powodować śmierć młodych ryb oraz zmniejszenie potencjału 

rozrodczego dorosłych ryb, jak również może powodować zmiany strukturalne 

w narządach na poziomie komórkowym i w DNA, a także może wywoływać przewlekły 

stres, co prowadzi do zmian w układzie funkcjonalnym i ostatecznie do zahamowania 

wzrostu. Najwyższe stężenia metali ciężkich zakumulowanych w rybach odnotowuje się 

w nerkach i wątrobie. Stworzenia takie jak skorupiaki, owady i robaki, są w znacznym 

stopniu narażone na skażenie przez metale ciężkie występujące w osadach dennych, co 

może zaburzać ich nawyki żerowania, a w konsekwencji ich śmierć, co bezpośrednio 

przekłada się na ograniczenie dostępności pożywienia dla większych zwierząt, takich jak 

ryby (Beniah Obinna & Ebere, 2019). 



28 
 

Jak opisano powyżej metale ciężkie mają znaczący wpływ na faunę i florę wodną, 

a w następstwie bioakumulacji dostają się do łańcucha pokarmowego i ostatecznie 

oddziałują również na ludzi. Zatrucie metalami ciężkimi w wyniku spożycia skażonej 

wody pitnej może prowadzić nawet do śmierci. Mogą one wywoływać uszkodzenie lub 

osłabienie funkcji mózgowych i ośrodkowego układu nerwowego. Powodują również 

nieprawidłowości w układzie krwionośnym i źle wpływają na ważne narządy, takie jak 

nerki i wątroba. Długotrwała ekspozycja na te metale powoduje fizyczne, mięśniowe 

i neurologiczne procesy degeneracyjne, które powodują choroby Alzheimera, 

Parkinsona, dystrofię mięśniową oraz postępujące stwardnienie rozsiane. Pomimo tego, 

że metale ciężkie w wodzie występują raczej w śladowych ilościach są bardzo toksyczne 

dla organizmu ludzkiego. Mając na uwadze negatywny wpływ zanieczyszczenia wody 

pitnej metalami ciężkimi na zdrowie zwierząt i ludzi, konieczne jest prowadzenie badań 

mających na celu poprawę efektywności ich usuwania ze środowiska wodnego (Mohod 

& Dhote, 2013). 

Kadm (Cd) to metal ciężki występujący naturalnie w rudach. Cd jest ogólnie 

stosowany jako stabilizator w różnych produktach, takich jak pigmenty, stopy oraz 

w materiałach zawierających polichlorek winylu (PVC). Innym głównym źródłem 

narażenia na Cd są nawozy fosforowe i osady ściekowe stosowane do użyźniania pól. Tą 

drogą kadm trafia do upraw i warzyw, które są ostatecznie spożywane przez ludzi. 

Ponadto gromadzi się w tłuszczach ryb, a te gdy dostają się do organizmu ludzkiego są 

chronione przed układem odpornościowym. Ponieważ kadm nie jest niezbędny do 

funkcjonowania organizmu człowieka, jest więc dla niego szczególnie toksyczny. Gdy Cd 

dostanie się do krwi, jest transportowany w postaci związanej z białkami, takimi jak 

albuminy i metalotioneiny. Po dotarciu do przewodu pokarmowego trafia do wątroby. 

Może wejść do cyklu jelitowo-wątrobowego w postaci koniugatów kadmu i glutationu 

po wydzieleniu do dróg żółciowych, gdzie te koniugaty rozpadają się na kompleksy 

kadmu i cysteiny i może ponownie dostać się do jelita cienkiego. Ponadto 

zaobserwowano, że Cd może się akumulować przez długi czas w nerkach, co może 

prowadzić do martwicy kanalików. Miara stężenia kadmu we krwi zapewnia dokładne 

oszacowanie ostatnich ekspozycji, natomiast pomiar stężenia w nerkach wskazuje na 

przeszłe narażenie i nadmierne obciążenie organizmu kadmem. Kadm ma zdolność 
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przenikania przez barierę łożyskową i docierania do tkanki płodu, wywierając szkodliwe 

skutki neurotoksyczne. Stwierdzono, że Cd przenika do mleka kobiecego, co 

bezpośrednio może przekładać się na zatrucia kadmem wśród dzieci. W przeciwieństwie 

do noworodków, znacznie bardziej rozwinięta bariera krew-mózg u dorosłych umożliwia 

jedynie ograniczone przenikanie kadmu do mózgu. Ekspozycja przez długi czas może 

jednak wykazywać niekorzystny wpływ na mózg dorosłego człowieka, czego objawem są 

zmiany w zachowaniu i zdolności uczenia się po przewlekłej ekspozycji na Cd. Nadmierna 

ekspozycja oraz nadmiary kadmu w organizmie mogą powodować: wymioty, biegunkę, 

choroby żołądka, osłabienie kości, mutacje DNA, bezpłodność, uszkodzenia układu 

nerwowego, upośledzoną odporność oraz raka piersi, prostaty czy nerek (Fatima et al., 

2020; Rehman et al., 2018). 

Kolejnym pierwiastkiem zaliczanym do grupy metali ciężkich jest ołów (Pb). 

W skorupie ziemskiej najczęściej występuje w postaci niebiesko-szarego minerału 

nazywanego galeną. Szereg działań antropogenicznych, takich jak procesy wydobywcze, 

spalanie paliw kopalnych i różne procesy produkcyjne powodują wzrost narażenia na Pb. 

Ekspozycja na ołów występuje z powodu stosowania go w produkcji akumulatorów 

ołowiowo-kwasowych, a w przeszłości używany był również w benzynach oraz 

w produkcji farb i pigmentów. Podobnie do kadmu, ołów może gromadzić się 

w środowisku i przenosić w łańcuchach pokarmowych ze względu na brak 

biodegradowalności. Niestety nawet śladowe ilości ołowiu mogą stanowić zagrożenie 

dla ludzi. Dwie główne drogi narażenia na Pb obejmują spożycie zanieczyszczonej 

żywności i wody oraz wdychanie aerozoli lub cząstek pyłu zanieczyszczonych ołowiem. 

Największa jego część jest wchłaniana w nerkach, a następnie w wątrobie i innych 

tkankach, takich jak mózg i serce. Zdecydowanie najważniejszym skutkiem zatrucia Pb 

jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, czego głównymi objawami są brak 

skupienia, ból głowy i utrata pamięci. Ponadto ołów spożywany przez kobiety w ciąży 

jest przenoszony do płodu, co przekłada się na nieprawidłowości rozwojowe mózgu 

u dzieci. Sugerowano różne mechanizmy molekularne toksyczności ołowiu. Badania 

wykazały, że głównym mechanizmem wywoływania przez ołów neurotoksycznych 

uszkodzeń jest jego wpływ na zdarzenia regulowane przez wapń. Mianowicie po 

przedostaniu się do organizmu Pb jest włączany do minerałów w miejsce wapnia, co 
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powoduje zakłócenia w normalnym działaniu komórek biologicznych. Może on również 

reagować w sposób bezpośredni z białkami, a ponadto hamuje również aktywność 

enzymatyczną powodując zmiany w strukturze enzymów, a także konkuruje o miejsca 

wiązania z niezbędnymi kationami. Do mechanizmów odpowiedzialnych za szkodliwość 

jonów ołowiu należy również zaliczyć wywołany przez nie stres oksydacyjny, który 

objawia się zmianami w składzie kwasów tłuszczowych w błonach, co przekłada się na 

uszkodzenia oksydacyjne błon. Obecność ołowiu w organizmie może powodować 

wyczerpywanie się przeciwutleniaczy. Z drugiej strony może jednak zwiększać produkcję 

reaktywnych form tlenu i azotu. Proponowany mechanizm tego stresu oksydacyjnego 

polega na obniżeniu poziomu reduktazy glutationu, prowadząc w ten sposób do 

obniżenia poziomu głównych przeciwutleniaczy organizmu, czyli glutationu. Wynika to 

ze zdolności ołowiu do bezpośredniego wiązania się z grupami tiolowymi. Oprócz 

efektów neurotoksycznych i towarzyszących temu konsekwencji, obecność ołowiu 

w organizmie zwiększa również ryzyko wystąpienia anemii, raka, może powodować 

problemy z płodnością, a także choroby układu sercowo-naczyniowego (Rehman et al., 

2018; Wen et al., 2018). 

Kobalt, pomimo że jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym zarówno u roślin, jak 

i u zwierząt, to jednocześnie jest zaliczany do toksycznych metali ciężkich. Występuje na 

trzech stopniach utlenienia 0, +2 i +3, a spośród nich najbardziej rozpowszechnionym 

w warunkach środowiskowych jest +2. W naturze najczęściej występuje w postaci 

węglanu, ale jest również spotykany wraz z żelazem, niklem, ołowiem, miedzią 

i manganem. Ze względu na jego szerokie zastosowanie ludzie w życiu codziennym są 

często narażeni na różne związki Co. Ekspozycja na kobalt może wystąpić przede 

wszystkim przez wdychanie otaczającego, zanieczyszczonego powietrza oraz spożycie 

żywności i wody pitnej zawierającej związki kobaltu. Z uwagi na fakt, że kobalt ma liczne 

zastosowania przemysłowe, stosunkowo częstym zjawiskiem jest zawodowe narażenie 

na działanie kobaltu u ludzi pracujących przy produkcji metali nieżelaznych, procesach 

szlifowania, procesach wydobywczych i w przemyśle farbiarskim (Leyssens et al., 2017).  

Kobalt jest korzystnym pierwiastkiem wspomagającym metabolizm i wzrost roślin 

strączkowych oraz pomaga w rozwoju korzeni. Odgrywa ważną rolę w działaniu różnych 

enzymów i koenzymów, jak na przykład witaminy B12 (cyjanokobalamina). Działa on 
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również jako koenzym w wielu procesach komórkowych, takich jak utlenianie kwasów 

tłuszczowych i synteza DNA. Niedobory kobaltu w trawach i paszach mogą prowadzić do 

występowania u zwierząt przeżuwających takich problemów jak łuszcząca się skóra, 

utrata apetytu, anemia czy łamliwość kości. Natomiast zbyt wysokie stężenia hamują 

transport substancji aktywnych u roślin, co ma niestety toksyczne skutki, w tym 

opadanie liści, hamowanie zazielenienia, odbarwienie żyłek, przedwczesne zamykanie 

się liści i obniżoną masę pędów. Wysokie stężenie Co w systemie roślinnym może 

prowadzić do generowania ROS, w tym rodników hydroksylowych (·OH), powstawania 

nadtlenku wodoru (H2O2), a także do obniżania aktywności enzymów 

antyoksydacyjnych. Generowanie ROS pod wpływem stresu Co w roślinach powoduje 

zaburzenia w układzie fotosyntezy i zakłóca łańcuch transportu elektronów. Zwiększona 

zawartość Co w glebie zmniejsza natomiast metabolizm azotu w roślinach (Mahey et al., 

2020).  

Jak wspomniano niskie stężenia Co(II) są korzystne i mają działanie wspomagające 

dla składników odżywczych u ludzi i roślin, jednak narażenie na Co(II) powyżej 

dopuszczalnych poziomów zdecydowanie może zagrażać zdrowiu ludzkiemu 

i wywoływać negatywne skutki takie jak wymioty, astma, zapalenie płuc, nudności, 

zaburzenia widzenia, problemy z układem sercowym oraz uszkodzenie tarczycy. 

Dodatkowo radioaktywne izotopy kobaltu powodują wypadanie włosów, krwawienie, 

bezpłodność, biegunkę, śpiączkę, a nawet śmierć. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby 

z odpowiednią efektywnością zapobiegać przedostawaniu się szkodliwych jonów Co2+ 

do środowiska (Islam et al., 2018). 

Wśród niebezpiecznych metali ciężkich często występujących w ściekach jest chrom 

(Cr). Do środowiska może trafiać bezpośrednio ze skał, jednakże znacząca ilość chromu 

dostającego się do wód pochodzi z procesów antropogenicznych, ponieważ 

charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowania w przemyśle. Jest stosowany przy 

produkcji stali, stopów metalicznych, cementu, w galwanizacji oraz garbarstwie, a także 

jako dodatek do farb, nawozów i środków grzybobójczych (Franguelli et al., 2019). 

Występuje na kilku różnych stopniach utlenienia, od -2 do +6, aczkolwiek w środowisku 

naturalnym występują tylko dwie stabilne i powszechne formy: trójwartościowa Cr(III) 

i sześciowartościowa Cr(VI). Różnią się one właściwościami chemicznymi, a także 
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sposobem, w jaki oddziałują na organizmy żywe. Forma Cr(III) sama w sobie nie jest 

szkodliwa i jest niezbędnym suplementem diety w żywieniu ludzi. Wspomaga 

metabolizm lipidów i węglowodanów poprzez kompleks chromoduliny, bierze udział 

w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu glukozy, cholesterolu i trójglicerydów oraz 

odgrywa kluczową rolę jako składnik odżywczy dla żywych organizmów (Chwastowski et 

al., 2017). Natomiast Cr(VI) wykazuje szczególnie wysoką toksyczność. Ważną różnicą 

jest to, że większość Cr(III) zostaje wydalona wraz z moczem, podczas gdy Cr(VI) ulega 

bioakumulacji w organizmie. W odpowiednich warunkach Cr(III) może zostać utleniony 

do Cr(VI) przez takie materiały jak płyny do płukania ust, pasty czy żele do zębów 

zawierające fluorki, co może jeszcze bardziej zwiększać toksyczny wpływ ekspozycji na 

chrom (Achmad et al., 2017). Szacuje się, że forma sześciowartościowa jest o około sto 

razy bardziej toksyczna niż jej trójwartościowy odpowiednik i została zaliczona przez 

Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem do grupy I czynników rakotwórczych dla 

ludzi (Group & Risks, 2012). Jest zdolna do penetracji błon komórkowych, ponieważ 

aktywna postać Cr(VI) występująca w postaci chromianu przypomina strukturalnie 

siarczan, przez co może łatwo przenikać do wnętrza komórek, gdzie następnie ulega 

redukcji do formy trójwartościowej (ta forma sama nie jest w stanie dostać się do 

wnętrza komórek), a uwolnione w tym procesie elektrony uszkadzają błonę (Marcos et 

al., 2020). Natomiast chrom trójwartościowy znajdujący się już w komórce jest zdolny 

do tworzenia związków kompleksowych, np. z DNA powodując jego uszkodzenia, co 

w końcowym efekcie może prowadzić do powstania nowotworów skóry, płuc lub 

żołądka. Wszystkie szkodliwe skutki zdrowotne wywoływane przez chrom obserwowane 

u ludzi zależą od dawki, poziomu narażenia i czasu jego trwania. Ponadto oddziałuje on 

inaczej na organizm w zależności od dróg narażenia. Przewlekłe narażenie inhalacyjne 

wywiera wpływ na drogi oddechowe, uszkadza przegrody nosowe, może doprowadzić 

do perforacji i owrzodzeń, wywołuje przewlekłe zapalenie oskrzeli, pogorszenie 

czynności płuc, zapalenie płuc oraz swędzenie i bolesność nosa. W przypadku 

wchłaniania przez skórę może powodować kontaktowe zapalenie skóry, nadwrażliwość 

i owrzodzenie (Vendruscolo et al., 2017). Jednakże to spożycie związane 

z zanieczyszczoną wodą pitną jest najważniejszym źródłem narażenia. Pomimo tego, że 

spożyty Cr(VI) może zostać zredukowany do jego bezpiecznej trójwartościowej postaci 

przez ślinę i sok żołądkowy, to jednak większość pozostaje w postaci szkodliwego 



33 
 

chromu(VI). Może mieć on szkodliwy wpływ na wątrobę, nerki, układ pokarmowy, układ 

odpornościowy i krew. Spożycie mniej niż 2 g (<30 mg/kg masy ciała) związku Cr(VI) 

może spowodować uszkodzenie nerek i wątroby po 1-4 dniach ekspozycji, natomiast 

dawka 2-5 g (30-70 mg/kg) rozpuszczalnego związku sześciowartościowego chromu 

może być śmiertelna dla dorosłego człowieka (Tumolo et al., 2020). 

Arsen (As) należy do grupy metaloidów (półmetali). Jest szeroko obecny 

w środowisku wodnym w wyniku zachodzenia procesów naturalnych, ale również na 

skutek działań antropogenicznych. Obecność arsenu w środowisku wodnym jest 

wynikiem procesów rolniczych i przemysłowych, wydobycia, wytopu oraz spalania paliw 

kopalnych, a także jego komercyjnego zastosowania w produkcji pigmentów, szkła, 

paszy dla zwierząt gospodarskich i środków do konserwacji drewna. Jeżeli standardowe 

procesy stosowane w oczyszczaniu ścieków nie poradzą sobie ze skutecznym usunięciem 

arsenu ze ścieków, mogą one zanieczyścić naturalne zbiorniki wodne, stwarzając 

ogromne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Jest to niezwykle ważna część 

tematu zanieczyszczenia środowiska arsenem (Kumari et al., 2017). Jego toksyczność 

została udowodniona w działaniu na różne organizmy. Pośród związków arsenu, to 

właśnie nieorganiczne jego formy wykazują najwyższy poziom toksyczności, podczas gdy 

formy organiczne należą do raczej mniej toksycznych. Wśród nich najbardziej 

niebezpieczną formą jest As(III). Odpowiada ona za większość toksycznych skutków tego 

półmetalu. Najbardziej dotknięte przez działanie arsenu są miejsca najbardziej narażone 

na wchłanianie, akumulację i wydalanie, tj. układ pokarmowy, układ krążenia, skóra, 

wątroba i nerki. Arsen wpływa na parametry hematologiczne, biochemiczne 

i jonoregulacyjne różnych organizmów w środowisku wodnym, a szczególnie ryb, które 

to mogą być przydatne w biomonitoringu skażenia środowiskowego arsenem (Jie Ge et 

al., 2020; Kumari et al., 2017). U ludzi określenie ostatnio występującego narażenia na 

As można przeprowadzić poprzez pomiar stężenia w moczu, podczas gdy dawna 

ekspozycja może być wyznaczona poprzez pomiar ilości As we włosach i paznokciach. 

Arsen w naturze występuje najczęściej w postaci dwóch minerałów siarczkowych, 

realgar – As4S4 określany mianem czerwonego arsenu, oraz aurypigment – As2S3, czyli 

żółty arsen. Bardzo rzadko można znaleźć As w stanie wolnym, ponieważ głównie 

występuje w postaciach trój- i pięciowartościowych w solach wapnia lub sodu. Arsen na 
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III stopniu utlenienia występujący w arseninie sodu lub trójtlenku arsenu, reaguje 

z wieloma biologicznymi ligandami zawierającymi grupy siarkowe i z tego powodu 

arszeniki hamują wiele reakcji enzymatycznych. Większość arsenu dostającego się do 

organizmu w postaci nieorganicznej jest usuwana wraz z moczem, a tylko niewielka jego 

ilość może ulec biotransformacji w procesie metylacji. W pierwszym etapie ulega on 

przekształceniu do kwasu monometyloarsenowego, a w drugim etapie przekształca się 

w kwas dimetyloarsenowy. Wraz z postępem metylacji maleje toksyczność arsenu 

zgodnie z kolejnością: związki nieorganiczne > kwas monometyloarsenowy > kwas 

dimetyloarsenowy. Pomimo tego, ze ogólnie procesy te mają pozytywny wpływ na 

organizm zmniejszając toksyczność organicznych połączeń arsenu, to niektóre 

organiczne metabolity As mogą przyczyniać się do zwiększenia jego toksyczności. 

Spożycie dużych ilości arsenu powoduje zatrucie pokarmowe wywołujące ostre 

zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Może również wpływać na układ sercowo-naczyniowy, 

przez który może spowodować toksyczność ośrodkowego układu nerwowego, 

a w ostateczności śmierć. Występują również długotrwałe schorzenia, takie jak 

melanoza, zahamowanie czynności szpiku kostnego, powiększenie wątroby 

i encefalopatia. Badania przeprowadzone na grupach szczególnie narażonych na 

inhalację, jak górnicy czy pracownicy hut, wykazały zwiększoną częstość występowania 

raka płuc. Natomiast ekspozycja na arsen przez picie skażonej wody wykazuje 

zwiększone wskaźniki śmiertelności u ludzi z powodu raka nerek, płuc i pęcherza 

moczowego (Rehman et al., 2018). 

Do nieorganicznych zanieczyszczeń środowiska wodnego należy również zaliczyć 

azotany i fosforany. Głównym źródłem azotanów w wodzie jest stosowanie na terenach 

rolniczych nadmiernych ilości nawozów zarówno mineralnych, jak i organicznych. 

Stosowanie nawozów azotanowych zalicza się do obszarowych źródeł zanieczyszczeń. 

Jeśli chodzi o główne punktowe źródła azotanów, zaliczyć do nich możemy szamba, 

występujące głównie na obszarach wiejskich, gdzie nie ma centralnych systemów 

kanalizacyjnych. Na terenach miejskich z centralną siecią kanalizacyjną, największe 

zagrożenie w przypadku nieodpowiedniego stopnia usunięcia omawianych jonów, 

stanowią ścieki z oczyszczalni, które są zwykle odprowadzane do rzek. Zanieczyszczenie 

azotanami i fosforanami wpływa zarówno na wody powierzchniowe, jak i gruntowe, 
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ponieważ zanieczyszczone wody powierzchniowe przenikają do wód gruntowych 

(Górski et al., 2019; Srivastav & Ranjan, 2020). W przypadku anionów fosforanowych 

głównymi źródłami są naturalny rozkład skał i minerałów w wyniku erozji, spływy z pól 

uprawnych wraz z wodami opadowymi, a także bezpośredni wpływ dzikich zwierząt. 

Należy również wspomnieć o dużej ilości generowanej przez ludzi. Ścieki komunalne 

zawierają fosforany pochodzące głównie z detergentów, ale również z resztek żywności, 

dodatków do żywności i innych produktów. Podobnie jak w przypadku azotanów 

znaczącym źródłem obszarowych zanieczyszczeń jest nadmierne nawożenie pól 

uprawnych. Nadmiar fosforu może powodować szereg kaskadowych, niepożądanych 

skutków, takich jak nadmierny wzrost roślin wodnych, w tym glonów, przesunięcie typu 

występujących drobnoustrojów w kierunku dominacji cyjanobakterii i związanej z nimi 

produkcji cyjanotoksyn, wysokiego zmętnienia wody i zmniejszonej różnorodności 

biologicznej. Powszechnie wiadomo, że nadmierne stężenie azotanów i fosforanów 

w wodach powierzchniowych powoduje ich eutrofizację. Proces ten jest szczególnie 

ważny w przypadku jezior z uwagi na stosunkowo długi czas przebywania w wodzie. 

W szczególnie skrajnych przypadkach może dojść do stanów niespotykanych w naturze, 

tj. politrofii i hipertrofii. Następuje wtedy niemal całkowity zanik życia w zbiorniku 

wodnym, jedynie poza cienką, kilkudziesięciocentymetrową warstwą wody 

bezpośrednio stykającą się z atmosferą. Ponadto wysokie stężenie azotanów 

i fosforanów w rzekach może powodować eutrofizację wód przybrzeżnych (S. Pandey, 

2017). 

2.2. Zanieczyszczenia organiczne 

Drugą ogólną grupę zanieczyszczeń środowiska wodnego stanowią substancje 

organiczne. Można je podzielić dodatkowo na dwie podgrupy w zależności od ich 

zdolności do biologicznej degradacji. W pierwszej podgrupie można wyróżnić substancje 

o prostej strukturze i dobrych właściwościach hydrofilowych, które stosunkowo łatwo 

ulegają biodegradacji w środowisku. Substancje takie jak polisacharydy czy metanol, 

mogą być z łatwością rozkładane lub metabolizowane przez bakterie, grzyby lub algi, 

jednakże niektóre z prostych związków, jak aceton lub metanol, mogą mieć działanie 

niekorzystne jeśli występują w ściekach w zbyt wysokim stężeniu. Do drugiej podgrupy 

należy zaliczyć trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO lub POP – z ang. Persistent 
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Organic Pollutants) o rozbudowanej i skomplikowanej strukturze, bardzo często 

zawierające pierścienie aromatyczne z przyłączonymi wieloma różnymi grupami 

funkcyjnymi. Do tej grupy zakwalifikować można wszelkiego rodzaju barwniki naturalne 

oraz syntetyczne, pestycydy, herbicydy, a także substancje humusowe, 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle i wiele 

innych. Niektóre z nich, na przykład pestycydy, były szeroko stosowane w ciągu ostatnich 

kilkudziesięciu lat, co zdecydowanie przyczyniło się do ich obecności w środowisku 

wodnym (Z. Huang et al., 2017). Wspomniane pestycydy i herbicydy stosuje się do 

zwalczania odpowiednio szkodników i chwastów. Pomimo oczywistych zalet rolniczych, 

zagrożenia ekologiczne związane ze stosowaniem pestycydów i herbicydów są istotne. 

Większość z nich jest wysoce toksyczna zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska, zwłaszcza 

w przypadku niewłaściwego stosowania. Powszechne stosowanie produktów bójczych 

przez rolników, często nadmierne, zapewnia wiele dróg przedostawania się pestycydów, 

herbicydów oraz ich metabolitów do gleb i wód poważnie zagrażając w ten sposób 

zarówno całemu ekosystemowi, jak i zdrowiu ludzkiemu. Obie opisywane grupy 

produktów przyczyniają się do zanieczyszczenia wód gruntowych. Na ilość wymywanych 

substancji wpływa tekstura gleby, właściwości związków zawartych w stosowanych 

pestycydach i herbicydach, ale również ilość opadów i sposób nawadniania pól. 

Piaszczysta gleba i dobra rozpuszczalność pestycydów i herbicydów sprzyjają ich 

wymywaniu. Przedostają się one do naturalnych zbiorników wodnych poprzez spływ 

z wodami opadowymi, a ich pozostałości po dotarciu do naturalnych zbiorników 

wodnych naruszają tamtejszą florę i faunę (Chaudhry & Malik, 2017). Pomimo faktu, że 

ich stężenia w ściekach są niższe od tych łatwo degradowalnych zanieczyszczeń 

organicznych, mogą one być sekwestrowane w osadach i istnieć tam przez 

dziesięciolecia, a także mogą ulegać bioakumulacji w organizmach wodnych, skąd 

następnie trafiają do łańcucha pokarmowego. Bardzo wiele z substancji określanych jako 

TZO ma właściwości rakotwórcze, teratogenne lub neurotoksyczne. Z uwagi na wysoką 

trwałość, mogą przez długi czas być obecne w środowisku oraz być transportowane na 

duże odległości, przez co ten rodzaj zanieczyszczeń przyciąga coraz większą atencję 

świata naukowego (C. Zheng et al., 2013). 
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Jako konsumenci mamy rosnące wymagania dotyczące wyglądu kupowanego 

i użytkowanego produktu, w tym trwałości jego barwy. Wymaga to stosowania 

barwników o trwałych właściwościach fizykochemicznych i biologicznych, odpornych na 

działanie zewnętrznych czynników środowiskowych. Ciężko obecnie znaleźć dział 

gospodarki, w którym na którymś etapie nie wykorzystuje się barwników naturalnych 

lub syntetycznych. Szacuje się, że na całym świecie dostępnych jest około 100 tys. 

różnych substancji tego typu. Doskonałym odzwierciedleniem jest skala produkcji 

barwników na świecie wynosząca ponad 1,6 miliona ton rocznie, z czego około 15% 

trafia do ścieków (Mittal et al., 2018). Ich emisja do środowiska odbywa się na wszystkich 

etapach cyklu życia wytworzonych produktów, od otrzymywania, poprzez procesy 

barwienia, na okresie użytkowania zabarwionych produktów kończąc. Przy tak dużych 

ilościach obecność barwników w ściekach przemysłowych staje się jedną z głównych 

przyczyn zanieczyszczenia wody. Cząsteczki barwnika składają się z dwóch kluczowych 

składników: chromoforu, odpowiedzialnego za nadawanie koloru i auksochromu, który 

pomaga w poprawie atrakcyjności koloru. Chromofor składa się ze sprzężonego wiązania 

podwójnego i wykazuje charakterystyczną absorpcję promieniowania 

elektromagnetycznego. Auksochrom natomiast to funkcjonalne grupy atomów 

przyłączonych do chromoforu, które modyfikują zdolność chromoforu do pochłaniania 

światła poprzez przesunięcie długości fali lub intensywności absorpcji. Barwniki 

charakteryzują się dużą różnorodnością strukturalną i można je klasyfikować na wiele 

sposobów. Można wyróżnić podział ze względu na wcześniej już wspomniane 

pochodzenie naturalne i syntetyczne, na charakter grupy chromoforowej, np. azowe, 

azynowe, antrachinonowe, difenylometanowe, chinolinowe, nitrozowe, indygoinowe, 

indofenolowe i inne, a także w zależności od metody aplikacji tj. kwasowe, zasadowe, 

reaktywne, dyspersyjne, zaprawowe i bezpośrednie. Ostatniego podziału barwników 

można dokonać ze względu na ich ładunek: kationowe, anionowe i niejonowe. Barwniki 

kationowe to barwniki zasadowe, które w roztworze wodnym mogą ulec dysocjacji na 

dodatnio naładowane jony, które mogą wchodzić w interakcje z grupą ujemną na 

cząsteczkach włókna tworząc sól mocno przymocowaną do włókien. Dzięki temu włókna 

zostają zabarwione. Barwniki anionowe, czyli inaczej kwasowe są zwykle nakładane na 

tkaninę przy niskim pH i obejmują barwniki bezpośrednie, kwasowe i reaktywne (Gürses 

et al., 2016). Niestety z uwagi na swoje doskonałe właściwości barwiące, nawet 
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w niewielkich ilościach są silnie widoczne w wodzie, a wysokie wartości rozpuszczalności 

powodują, że mogą być obecne w dużych ilościach, co może wywierać niekorzystny 

wpływ na cały ekosystem. Barwniki należą do substancji stosunkowo słabo 

biodegradowalnych, co powoduje kumulowanie się tych zanieczyszczeń w środowisku. 

Większość barwników syntetycznych zawiera trudno rozkładalne związki aromatyczne 

składające się z wysoce toksycznych, rakotwórczych i mutagennych węglowodorów, 

które mają niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi, ale także wpływają negatywnie na 

organizmy wodne ze względu na zmniejszenie dostępności światła słonecznego, co 

przekłada się na utrudnienie procesu fotosyntezy. Ponadto obecność substancji 

barwnych w wodzie powoduje zawyżone biochemiczne zapotrzebowanie na tlen i może 

generować występowanie nieprzyjemnego zapachu. Należy również zauważyć, że 

niektóre barwniki mogą być toksyczne i kancerogenne. Złożona budowa chemiczna oraz 

różnorodność związków barwiących utrudnia ich usuwanie i sprawia, że podstawowe 

metody stosowane w oczyszczalniach ścieków są mało efektywne, dlatego właściwe 

oczyszczanie i efektywne zagospodarowanie ścieków zawierających barwniki jest 

niezwykle ważne (Katheresan et al., 2018).  

Kolejną grupę zanieczyszczeń organicznych stanowią substancje humusowe (HS – 

z ang. Humic Substances). Są to silnie przekształcone części nieożywionej naturalnej 

materii organicznej (NOM – z ang. Natural Organic Matter). NOM to grupa związków 

organicznych obejmująca związki liniowe oraz cykliczne, pośród których znajdują się 

zarówno związki hydrofilowe, jak i hydrofobowe. Pochodzą one z pozostałości martwych 

mikroorganizmów, roślin i zwierząt, a także z produktów ich biodegradacji. Substancje 

humusowe stanowią do 70% materii organicznej w glebie, ale są również bardzo 

istotnymi elementami układów wodnych stanowiąc około 50-80% całkowitej 

rozpuszczonej materii organicznej w środowiskach wody słodkiej. HS mogą stanowić do 

25% rozpuszczonej materii organicznej w wodach gruntowych i aż do 90% na bagnach 

i mokradłach. Substancje humusowe są to mieszaniny złożonych związków 

organicznych, osiągające barwę od żółtej, przez ciemnobrązową, nawet aż do czarnej. 

W zależności od ich rozpuszczalności w wodzie można je podzielić na trzy typy: I – kwasy 

fulwowe (FA – z ang. Fulvic Acid), które są rozpuszczalne w wodzie we wszystkich 

warunkach pH, II – kwasy humusowe (HA – z ang. Humic Acid) nierozpuszczalne 
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w środowisku kwaśnym o pH<2, ale rozpuszczalne przy wyższych wartościach pH oraz 

III – huminy, związki nierozpuszczalne w wodzie (Lipczynska-Kochany, 2018). Ta grupa 

zanieczyszczeń organicznych występuje w zasobach wód powierzchniowych oraz 

w wodach podziemnych, a przez to, że występują w wysokich stężeniach sprawiają 

problemy miejskim oczyszczalniom ścieków. Związki obecne w substancjach 

humusowych same w sobie nie zawsze są toksyczne, ale wysokie stężenia tych związków 

obniżają jakość wody. Mogą reagować z chlorem lub z chlorowcopochodnymi 

stosowanymi w procesach dezynfekcji wody, w wyniku czego w tych reakcjach powstają 

tzw. uboczne produkty dezynfekcji, do których zaliczane są związki z grupy 

trihalometanów (THM). THM stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka, 

ponieważ mają właściwości kancerogenne i mutagenne. Substancje humusowe nasilają 

również odradzanie się drobnoustrojów w sieciach dystrybucji wody, co powoduje 

pogorszenie jej właściwości mikrobiologicznych, chemicznych i fizjologicznych, np. 

w postaci nieprzyjemnego smaku i zapachu. W przeszłości znaczenie zanieczyszczeń 

NOM w wodzie pitnej wynikało z niekorzystnych aspektów estetycznych, a konkretnie 

występowania nieatrakcyjnego dla ludzi zabarwienia. Jednakże obecnie powstawanie 

produktów ubocznych dezynfekcji, w tym wspomnianych THM sprawia, że kluczowe 

stało się zapobieganie ich tworzenia w procesach oczyszczania wody pitnej (Derakhshani 

& Naghizadeh, 2018). Wśród innych szkodliwych skutków pośrednich jakie NOM 

wywołuje w wodzie, można wskazać większe zapotrzebowanie na stosowanie 

koagulantów i środków dezynfekujących w procesach uzdatniania wody. Dodatkowo 

należy wspomnieć o wielu różnorodnych grupach funkcyjnych, jak np. grupy fenolowe, 

karboksylowe, karbonylowe czy hydroksylowe zawarte w HS, które mogą łączyć się 

z materią organiczną oraz nieorganiczną, przez co stają się trudne do usunięcia ze 

środowiska. Zwiększoną toksyczność może powodować również chelatowanie kwasu 

humusowego jonami metali ciężkich takimi, jak Cu2+, Ca2+, Hg2+ lub Pb2+ (S. Tang et al., 

2020).  

2.3. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody jest zazwyczaj naturalną formą 

zanieczyszczenia wody powodowanego przez mikroorganizmy. Słowo mikroorganizmy, 

inaczej mikroby lub drobnoustroje, odnosi się do grupy niezwykle drobnych żywych 
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organizmów. Do drobnoustrojów można zaliczyć bakterie, grzyby, wirusy i pierwotniaki. 

Występują one we wszystkich środowiskach na ziemi: w wodzie, w glebie, w powietrzu 

oraz w roślinach i zwierzętach, a także w człowieku. Drobnoustroje są nie tylko 

powszechnie obecne w otoczeniu człowieka, ale żyją również w dużych ilościach na 

i w jego ciele. U zdrowej osoby takie organizmy raczej rzadko powodują choroby. 

Mikroorganizmy z flory mogą funkcjonować w kilku relacjach. Pierwszym przykładem 

jest relacja symbiotyczna, w której zarówno mikroorganizm, jak i żywiciel zyskują na tym 

korzyści, czego przykładem są bakterie jelitowe, które tworzą florę jelitową pomagając 

w syntezach niektórych witamin. Drugim przykładem jest komensalizm, w którym 

mikroorganizmy żyją w korzystnych dla siebie warunkach i otrzymują wiele korzyści, ale 

dla gospodarza nie są ani korzystne, ani szkodliwe, np.: duża grupa normalnej flory 

bakteryjnej żyjącej na skórze czy w błonach śluzowych górnych dróg oddechowych. 

Drobnoustroje mogą być również oportunistami. Jest to sytuacja, w której flora, jeśli 

nadarzy się taka okazja, staje się patogenna i powoduje stan choroby. 

Te mikroorganizmy, które wywołują choroby, nazywane są patogenami (Obasohan et 

al., 2010). Jak powszechnie wiadomo woda jest niezbędna do życia dla wszystkich 

organizmów, w tym także dla drobnoustrojów chorobotwórczych. W wyniku działalności 

człowieka do naturalnych zbiorników wodnych trafiło wiele szkodliwych substancji, 

w tym związki organiczne, które sprzyjają rozwojowi bakterii chorobotwórczych, 

drobnoustrojów grzybiczych, wirusowych i pierwotniaków. Największe zagrożenie 

mikrobiologiczne wiąże się ze spożyciem wody zanieczyszczonej odchodami ludzi lub 

zwierząt. Źródło przedostawania się odchodów do wody może przybrać formę 

bezpośredniego spływu skażonych wód powierzchniowych lub ścieków i może 

powodować występowanie różnych patogenów. Wysokie stężenia bakterii, a także 

azotanów uwalnianych do wody mogą następować w wyniku czynności związanych 

z hodowlą zwierząt, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka (Cabral, 2010). 

W monitorowaniu jakości wody i kontroli jej zanieczyszczenia trudno jest 

identyfikować konkretne patogeny, czyli organizmy chorobotwórcze. Testowanie ich 

jest trudne i czasochłonne, a także kosztowne. Jako „organizmy wskaźnikowe” 

najczęściej stosowane są bakterie Escherichia coli, które wykryte w wodzie wskazują na 

obecność patogenów. E. coli jest podgrupą bakterii z grupy coli występujących w kale 
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i jest obecna w wodzie praktycznie zawsze tam gdzie występuje zanieczyszczenie 

bakteriami kałowymi. Podobnie jak w przypadku innych zanieczyszczeń wody, 

oddziaływanie kałowych bakterii coli w środowisku wodnym jest złożone. Na poziom 

bakterii wpływają takie czynniki jak pogoda, pora roku, przepływ strumienia, 

temperatura wody, odległość od źródeł zanieczyszczeń, aktywność dzikich zwierząt, 

przelewy ścieków i wielkość opadów (Agency, 2008).  

Zanieczyszczenie bakteryjne wody pitnej jest głównym czynnikiem przyczyniającym 

się do chorób przenoszonych przez wodę na obszarach wiejskich większości krajów 

rozwijających się, gdzie źródła wody są wspólne, a przez to występuje wiele dróg 

narażenia na skażenie bakteriami kałowymi. Szacuje się, że choroba biegunkowa 

spowodowana narażeniem na zanieczyszczoną wodę pitną oraz nieodpowiednimi 

warunkami sanitarnymi i higienicznymi przyczynia się do 35% zgłaszanych przypadków 

związanych z tą chorobą (Säve-Söderbergh et al., 2017). Biorąc pod uwagę ten status 

niezbędne są niezwykle skuteczne działania mające na celu po pierwsze zapobieganie, 

a po drugie kontrolę skażenia źródeł wody E. coli.  

Około 1,6 miliona zgonów ludzi rocznie na całym świecie spowodowane jest 

brakiem odpowiednich warunków sanitarnych i ograniczonym dostępem do bezpiecznej 

wody. Większość przypadków dotyczy oczywiście krajów rozwijających się, a główną 

przyczyną chorób związanych z wodą pitną w tych krajach są chorobotwórcze wirusy, 

bakterie i pierwotniaki, ale także owady rozwijające się w zanieczyszczonym 

ekosystemie. Podaje się, że skażona woda jest odpowiedzialna za 15-30% chorób 

żołądkowo-jelitowych. Do chorób wywołanych spożyciem zanieczyszczonej wody 

zaliczyć można wcześniej wspomnianą biegunkę, cholerę, różne infekcje żołądka, a także 

problemy skórne, nudności oraz dur brzuszny. Spośród nich to właśnie ten ostatni, czyli 

dur brzuszny jest najbardziej nasilającą się chorobą przenoszoną przez wodę, 

a wywoływany jest przez Salmonella typhi (Bhattacharya et al., 2018). 

Powszechnie wiadomo, że bakterie są głównymi przyczynami biegunki przenoszonej 

przez skażoną wodę pitną. Niestety wirusy obecne w tych samych źródłach wody, a także 

ich wpływ na zdrowie ludzi są zdecydowanie bardziej lekceważone. Wirusy 

chorobotwórcze wydalane przez człowieka wraz z kałem, moczem, śliną, potem i łzami 

mogą się łatwo rozprzestrzeniać. Najczęstsze źródła infekcji stanowią: woda, ścieki, 
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obornik, owoce i warzywa, skorupiaki oraz inne produkty pochodzenia zwierzęcego. 

Natomiast na przeżycie wirusa mają wpływ takie parametry jak wilgotność, 

temperatura, oddziaływanie z ciałami stałymi i ekspozycja na promieniowanie 

UV (Rodríguez-Lázaro et al., 2011). Patogeny wirusowe przenoszone przez wodę 

sklasyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako mające umiarkowane 

lub znaczne oddziaływanie na zdrowie, obejmują takie grupy jak adenowirusy, 

astrowirusy, rotawirusy, norowirusy, a także kaliciwirusy, enterowirusy oraz wirusy 

zapalenia wątroby typu A i E oraz polio (Water quality for drinking: WHO guidelines, 

2011). Dodatkowo wirusy, które są wydalane wraz z moczem, takie jak 

cytomegalowirusy i poliomawirusy, mogą również potencjalnie rozprzestrzeniać się 

w wodzie. Inne wirusy, takie jak grypa i koronawirusy, zostały zasugerowane jako 

patogeny, które mogą być przenoszone przez wodę pitną, ale dowody nie są 

rozstrzygające. Wirusy przenoszone przez wodę różnią się między sobą pod względem 

genomu i zawartością białek kapsydu. Powodują ryzyko wystąpienia epidemii związanej 

z piciem skażonej wody. Niektóre z nich jak np. rotawirusy, mają bardzo niskie dawki 

zakaźne, gdzie prawdopodobieństwo zakażenia w wyniku ekspozycji na jedną cząstkę 

wynosi nawet około 30%. Większość z wymienionych wirusów jest najczęściej związana 

z nieżytami żołądka i jelit i może wywoływać biegunkę, skurcze żołądka, wymioty oraz 

gorączkę. Dodatkowo należy pamiętać, że niektóre z tych wirusów mogą również 

powodować cięższe choroby, w tym zapalenie opon mózgowych, zapalenie mięśnia 

sercowego, raka (wirus poliomawirusowy) i zapalenie wątroby (wirusy zapalenia 

wątroby typu A i E). Wirus zapalenia wątroby typu E może być również powodem 

zgonów ze śmiertelnością wynoszącą do 25% u kobiet w ciąży. Infekcje wirusowe 

u zdrowych osób zazwyczaj ustępują samoistnie, natomiast dzieci poniżej piątego roku 

życia, osoby starsze, a także kobiety w ciąży i osoby z obniżoną odpornością wykazują 

zdecydowanie większą zachorowalność i cięższy przebieg zakażenia. Choroby wirusowe 

przenoszone drogą wodną mogą pojawiać się częściej w regionach wciąż rozwijających 

się (Gall et al., 2015). 

Oprócz bakterii i wirusów do patogenów zakażających wodę zalicza się również 

grzyby. Odnotowano, że obecność grzybów w wodzie pitnej wpływa na smak i zapach 

wody. Z wody pitnej do tej pory wyizolowano wiele różnych gatunków grzybów. 
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Wiadomo, że niektóre z tych gatunków mają silne działanie uczulające, a także mogą 

powodować infekcje u osób z obniżoną odpornością. Mykotoksyny mogą wywoływać 

szereg problemów zdrowotnych zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, a ponadto niektóre 

z nich mają właściwości rakotwórcze i mogą osłabiać układ odpornościowy. Niektóre 

z toksyn hamują biosyntezę białek i wywołują zmiany chromosomalne. Ludzie, którzy 

spożywają zboża, żywność lub wodę zawierającą pewne mykotoksyny, są narażeni na 

rozwój poważnych chorób, takich jak toksyczna aleukia pokarmowa. Oprócz spożycia 

skażonego jedzenia lub wody ludzie mogą zarazić się różnymi patogenami grzybiczymi 

lub może zostać wywołana reakcja alergiczna bezpośrednio poprzez wdychanie 

zarodników pleśni i fragmentów strzępków, które mogą być zawieszone w powietrzu 

w postaci aerozolu w pomieszczeniach, w których woda zanieczyszczona przez te 

substancje przechodzi przez prysznice, krany lub spłuczki toaletowe. Takie narażenie 

dróg oddechowych na potencjalnie szkodliwe zarodniki grzybów, a także narażenie 

występujące wraz ze spożyciem skażonej mykotoksynami żywności i produktów 

paszowych, może stanowić poważne zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi, jak 

i zwierząt. Stopień mykotoksyczności danych grzybów zależy zazwyczaj od wielu 

czynników, takich jak gatunki i szczepy grzybów oraz skład matrycy środowiskowej, 

w której się znajdują.  

Grzyby występują powszechnie w wielu środowiskach wodnych i odgrywają 

potencjalnie kluczową rolę w obiegu węgla i składników odżywczych. Grzyby mogą 

przedostawać się do wód z gruntów rolnych, gleby lub powietrza, w rezultacie 

doprowadzając do skażenia wód powierzchniowych. Woda wodociągowa dostępna 

w kranach również może być zanieczyszczona grzybami nawet po przejściu przez proces 

dezynfekcji w stacjach uzdatniania wody. Częściowym wyjaśnieniem takiej sytuacji jest 

to, że wiele gatunków grzybów, które występują w wodach powierzchniowych, często 

osadza się w rurach wodociągowych w postaci biofilmu. Grzyby w takich biofilmach 

często są odporne na standardowo stosowane procesy uzdatniania wody, a zatem 

możliwa jest okresowa rekontaminacja źródeł wody, które kończą jako woda kranowa. 

Najczęstsze rodzaje grzybów wykryte w analizowanych źródłach wody takich jak 

zbiorniki wodne, sieci wodociągowe, ale także w zasobach uzdatnionej już wody należały 

do następujących gatunków: Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Fusarium, 
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Trichoderma, Pithomyces, Alternaria, Peacilomyces, Acremonium, Epicoccum 

i Curvularia (Al-Gabr et al., 2014). W 2009 roku wykryto mykotoksynę zearalenonu 

w wodach powierzchniowych, podziemnych i ściekach w Polsce, a ponadto stwierdzono, 

że naturalnie występująca w wodzie materia organiczna zakłóca poziom analitycznego 

odczytu zearalenonu, przez co wykonane pomiary ilościowe mogły być zaniżone. 

Obecność zearalenonu w żywności, a także w wodzie może powodować 

hiperestrogenizm u kobiet, u których organizmy są wrażliwe na działanie hormonów. Ich 

nadmierny poziom może skutkować licznymi zaburzeniami ogólnoustrojowymi 

objawiając się obniżonym libido, dysfunkcją jajników i macicy, brakiem owulacji, a nawet 

bezpłodnością czy zmianami rakowymi (Gromadzka et al., 2009).  
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3. Otrzymywanie i właściwości materiałów wielofunkcyjnych 

Do oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody stosowanych jest wiele 

komercyjnych osiągnięć technologicznych opisanych w jednym z wcześniejszych 

fragmentów tej pracy. Zastosowanie nanotechnologii w tych procesach okazało się 

jedną z możliwości poprawy ich efektywności. Rozwój badań nad nanometrycznymi 

materiałami pozwolił na opracowanie ekonomicznie uzasadnionych, a przede wszystkim 

stabilnych ekologicznie produktów stosowanych w technologii oczyszczania wody, 

umożliwiających efektywne uzdatnianie wody, pomimo ciągle rosnących wymagań 

jakościowych. Sugeruje się, że zastosowanie różnych rodzajów nanomateriałów, może 

pomóc rozwiązać wiele problemów związanych z nieodpowiednią jakością wody na 

całym świecie.  

Mianem nanomateriałów określa się materiały charakteryzujące się rozmiarem 

mniejszym niż 100 nm w co najmniej jednym wymiarze (M. T. Amin et al., 2014). Zgodnie 

z zaleceniem Komisji Europejskiej dotyczącej definicji nanomateriału (2011/696/EU), 

nanomateriałem jest „naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony 

materiał zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź 

aglomeratu, w którym co najmniej 50% lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie 

wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1-100 nm” (Komisja 

Europejska, 2011).  

Do syntezy nanocząstek stosowanych jest wiele metod, jednakże można wyróżnić 

dwa podejścia do procesów otrzymywania: Top-down, czyli z góry w dół oraz podejście 

odwrotne – Bottom-up, czyli z dołu w górę. W pierwszym przypadku stosuje się 

podejście destrukcyjne, mające za zadanie rozdrobnić materiał, zaczynając od większych 

cząstek, które rozbijane są do małych rozmiarów, a następnie są one przekształcane 

w odpowiednie nanocząstki. Do przykładów takiego podejścia zaliczyć można metody 

rozbijania i mielenia, chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD – Chemical Vapour 

Deposition) oraz fizyczne osadzanie z fazy gazowej (PVD – Physical Vapour Deposition) 

i inne techniki rozkładu. Z kolei w podejściu Bottom-up najczęściej stosowane są metody 

chemiczne, w których następuje strącanie jonów w postaci precypitatu oraz procesy 

redukcji. W tym przypadku powstające materiały mają tendencję do aglomeracji 

i rozrastania się w duże cząstki, dlatego należy to odpowiednio ograniczyć stosując 
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substancje stabilizujące. Stabilizację można przeprowadzić w oparciu o oddziaływania 

elektrostatyczne lub steryczne. W stabilizacji elektrostatycznej generowane są ładunki 

na powierzchni cząstek, które kontrolują rozrost ziaren. Stabilizacja steryczna następuje 

poprzez przyłączenie dużych molekuł do powierzchni nanocząstek, wprowadzając w ten 

sposób fizyczne bariery między nanocząstkami, a tym samym zapobiegając łączeniu się 

ich w większe grupy. Połączenie obydwu mechanizmów zapewnia stabilizację 

elektrosteryczną. Wszystkie trzy mechanizmy stabilizacji zapobiegają aglomeracji 

nanocząstek zapewniając utrzymanie ich pożądanych nanometrycznych rozmiarów 

(Faraji et al., 2010).  

Wśród metod otrzymywania nanomateriałów należy wyróżnić syntezy 

wspomagane promieniowaniem mikrofalowym. Ogrzewanie mikrofalowe jest bardziej 

korzystne niż konwencjonalne metody ogrzewania i pozwala na powtarzalne 

uzyskiwanie cząstek o małych rozmiarach, węższym rozkładzie wielkości i wyższym 

stopniu krystaliczności. Ogrzewanie mikrofalowe pozwala na stosowanie krótszych 

czasów reakcji, mniejsze zużycie energii, a także lepszą wydajność procesu. Ponadto 

synteza wspomagana mikrofalami, w połączeniu z łagodnymi mediami reakcji, może 

również zmniejszyć ilość odpadów chemicznych. Energia cieplna wytwarzana pod 

wpływem promieniowania mikrofalowego jest przekazywana wydajniej w porównaniu 

do klasycznych metod ogrzewania. Do syntez w polu mikrofalowym idealnym medium 

są rozpuszczalniki polarne, w których transfer energii cieplnej jest szybki i wydajny, 

a temperatura wzrasta równomiernie w całej mieszaninie reakcyjnej (Banach & Pulit-

Prociak, 2017; Iravani et al., 2014).  

Materiały o rozmiarach nanometrycznych cechują się znacznie polepszonymi lub 

całkowicie nowymi właściwościami w porównaniu do swoich mikro odpowiedników. 

Ze względu na małe rozmiary, a co za tym idzie duże rozwinięcie powierzchni właściwej 

w stosunku do objętości, nanomateriały charakteryzują się dużą zdolnością adsorpcji 

i wysoką reaktywnością, a ponadto ich mobilność w roztworze jest wysoka. Z uwagi na 

swoją strukturę posiadają unikatowe właściwości fizyczne, chemiczne, a także 

biologiczne. Te wyjątkowe właściwości nanomateriałów są interesujące pod kątem 

zastosowania ich w procesach uzdatniania wody (Lu et al., 2016).  
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Rozwój różnych materiałów wytwarzanych przy użyciu nanocząstek, takich jak 

sorbenty, fotokatalizatory czy membrany, umożliwił usuwanie toksycznych metali 

ciężkich oraz innych substancji nieorganicznych i organicznych zanieczyszczających 

środowisko wodne, a także dezynfekcję mikroorganizmów wywołujących choroby. 

Obecnie najszerzej zbadane nanomateriały pod kątem usuwania zanieczyszczeń ze 

środowiska wodnego obejmują głównie nanocząstki metali i tlenków metali, 

nanomateriały węglowe oraz materiały nanokompozytowe (M. T. Amin et al., 2014). 

Do przykładów stosowanych nanocząstek metalicznych można zaliczyć Fe (Hassan et al., 

2019; L. L. S. Silva et al., 2021), Cu (Dlamini et al., 2019; Husein et al., 2019) i Ag (Che et 

al., 2019; Rtimi et al., 2019). W procesach uzdatniania wody mogą być zastosowane 

także materiały nanotlenkowe, np. ZnO (Deak et al., 2019; Mustapha et al., 2020), TiO2 

(Gora & Andrews, 2017; Goutam et al., 2018), CuO (Ighalo et al., 2021; Mazurkow et al., 

2020), a także Bi2O3 (Barrera-Mota et al., 2015; Katoch et al., 2021). Szeroko stosowane 

są również materiały nanometryczne na bazie węgla, których przykładami są nanorurki 

węglowe (Fiyadh et al., 2019; J. Zheng et al., 2017) oraz tlenek grafenu (B. Liang et al., 

2016; You et al., 2018).  

3.1. Nanocząstki metali 

Nanocząstki metali zależnie od rodzaju metalu oraz swoich rozmiarów posiadają 

charakterystyczne właściwości optyczne, mechaniczne, biologiczne, magnetyczne oraz 

katalityczne. Dzięki nanometrycznym rozmiarom nanocząstki mogą przedostawać się 

przez błony biologiczne, a co za tym idzie mogą być selektywnie dostarczane do miejsc 

niedostępnych dla większych cząstek. Ze względu na wysoki stosunek powierzchni do 

objętości, metaliczne nanocząstki odgrywają istotną rolę w rozdzielaniu zanieczyszczeń 

stałych w układach wodnych. Interakcja zanieczyszczeń z nanocząstkami zależy od ich 

właściwości, takich jak rozmiar, skład, morfologia, porowatość i właściwości 

agregacyjne. Nanocząstki metali wykazują interesujące właściwości bioaktywne 

wynikające z ich interakcji z różnymi składnikami układu biologicznego. Ze względu na 

biologiczną aktywność nanocząstek metali, budzą one duże zainteresowanie wśród 

naukowców, jak również w świecie przemysłowym (Yu Zhao et al., 2021). Nanocząstki 

ze względu na swoje właściwości mogą działać katalitycznie poprzez wytworzenie 

połączeń z reagentami, co może prowadzić do powstawania nowych etapów pośrednich 
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o niższej energii aktywacji. Dodatkowo dzięki wysokiemu rozwinięciu powierzchni 

ułatwiają sorpcję reagentów zwiększając prawdopodobieństwo reakcji pomiędzy nimi. 

Poprawa aktywności katalitycznej poprzez modelowanie niektórych elementów 

powierzchni nanocząstek sprawia, że mogą być odpowiednią propozycją do 

zastosowania w niektórych procesach technologicznych, np. dehydrogenacji metanolu 

(Bawaked & Narasimharao, 2020), utlenianiu alkoholu benzylowego oraz tlenku węgla 

(Song et al., 2020). Nanomateriały cechują się dobrymi właściwościami mechanicznymi. 

Wynika to z krótszych długości wiązań w porównaniu do mikrometrycznych materiałów, 

co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości materiału, czyniąc go sztywniejszym, 

a ograniczony rozmiar jednostek materiału zmniejsza możliwe wady materiałowe. 

O właściwościach optycznych i elektrycznych nanocząstek metalicznych decyduje 

wielkość pasma wzbronionego. Odpowiedni kształt i mały rozmiar cząstek, powodują 

większą różnicę energii między sąsiednimi odrębnymi poziomami energetycznymi. 

Maksimum absorbancji dla mniejszych cząstek przesuwa się w kierunku fal krótszych. 

Właściwości elektryczne nanocząstek są natomiast konsekwencją utrzymania struktury 

atomowej w nanomateriałach. Nanocząstki zawarte w krystalicznej matrycy powodują 

wysokie stężenie nośników ładunku bez większego wpływu na ich ruchliwość (Marinescu 

et al., 2020). Dzięki dobrze znanym właściwościom zlokalizowanego powierzchniowego 

rezonansu plazmonowego nanocząstki metaliczne mają wyjątkowe właściwości 

optoelektryczne. Nanocząstki metali takich jak Cu, Ag i Au mają szerokie pasmo absorpcji 

w świetle widzialnym elektromagnetycznego widma słonecznego. Synteza nanocząstek 

metali o kontrolowalnych parametrach powierzchni, rozmiaru i kształtu jest niezwykle 

ważna w najnowocześniejszych materiałach (I. Khan et al., 2019). 

Zdecydowanie najszerzej znanym i stosowanym materiałem metalicznym w skali 

nanometrycznej jest srebro. Srebro było szeroko znane ze względu na jego medyczne 

i terapeutyczne korzyści, jeszcze zanim uznano, że to drobnoustroje są czynnikami 

powodującymi infekcje. Od zawsze znane były doskonałe właściwości antybakteryjne 

produktów wykonanych ze srebra i od wieków było ono używane właśnie w tym celu. 

Unikalne właściwości fizyko-chemiczne nanocząstek srebra (nAg) tylko zwiększają 

skuteczność srebra. Nanocząstki Ag odgrywają ogromną rolę w biologii i medycynie. 

Mają udowodnione działanie, antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, 
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przeciwwirusowe i przeciwzakrzepowe. Mogą być zaprojektowane tak, aby miały różne 

formy i kształt np. nieregularnych cząstek, prętów (Rekha et al., 2018), sześcianów (Zhou 

et al., 2016), drutów (Parente et al., 2020) i sfer (X. Lin et al., 2018). Mogą być również 

łączone z materiałami powłokotwórczymi i nakładane w postaci cienkich warstw (Gallo 

et al., 2016; Geissel et al., 2022). 

Najważniejszymi fizycznymi metodami syntezy nAg są metody kondensacyjne 

i techniki ablacji laserowej. Spośród dostępnych metod, unikalną i interesującą metodą 

jest ablacja laserowa, która pozwala na uzyskanie czystych nanocząstek metalicznych 

bez stosowania rozpuszczalników chemicznych. Długość fali lasera uderzającego 

w metalowy cel, okres impulsów lasera i jego moc, czas ablacji oraz właściwości 

środowiska prowadzenia reakcji, w tym obecność środków powierzchniowo czynnych 

lub ich brak, to niektóre z czynników decydujących o skuteczności procesu 

i charakterystyce otrzymywanych nanocząstek srebra (Iravani et al., 2014).  

Wśród chemicznych metod otrzymywania należy wyróżnić procesy redukcji 

chemicznej, które są zdecydowanie najczęściej stosowanymi metodami w otrzymywaniu 

nanocząstek srebra. W syntezie nAg metodą redukcji stosuje się zarówno nieorganiczne, 

jak i organiczne reduktory i stabilizatory. W tym procesie poprzez działanie 

odpowiednich substancji następuje redukcja kationów srebra do postaci zero 

wartościowej (Ag0) czyli metalicznej, jednakże dzięki zastosowaniu substancji 

stabilizujących ogranicza się aglomerację powstających cząstek, przez co pozostają one 

w postaci nanocząstek. Jednoetapowe procesy otrzymywania nAg można 

z powodzeniem prowadzić z wykorzystaniem różnych soli srebra, jednak AgNO3 jest 

najbardziej popularnym prekursorem. Do redukcji jonów srebra (Ag+) w roztworze 

wodnym lub niewodnym stosowane są takie substancje jak cytryniany, askorbiniany, 

borowodorek sodu (NaBH4), N,N-dimetyloformamid (DMF), kwas askorbinowy, a także 

hydrazyna i mrówczan amonu (Beyene et al., 2017). Skutecznymi środkami stosowanymi 

do stabilizacji nAg są wielkocząsteczkowe związki polimerowe, takie jak alkohol 

poliwinylowy (PVA), poliwinylopirolidon (PVP) lub glikol polietylenowy (PEG). Jednakże 

należy zaznaczyć, że wykorzystanie wyżej wymienionych związków ma negatywny 

wpływ na środowisko, gdyż w większości są one toksyczne, drażniące i szkodliwe dla 

środowiska. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie substancji takich jak kwas 
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taninowy lub szikimowy, a także salicylan sodu i winian sodowo-potasowy. Są to związki 

występujące naturalnie, co sprawia że ich stosowanie jest przyjazne dla środowiska. 

Dodatkowym atutem tych substancji jest to, że posiadają efektywne działanie zarówno 

redukujące, jak i stabilizujące, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie ilości surowców 

stosowanych w procesie. Prowadzi to nie tylko do obniżenia kosztów otrzymywania 

nanocząstek, ale przede wszystkim jest to zgodne z aktualnymi zasadami nowoczesnych 

strategii zarządzania środowiskowego w zakresie Czystszych Produkcji i Zielonej Chemii 

(Banach & Pulit-Prociak, 2017).  

Ze względu na korzystne właściwości nanocząstek srebra, ich zastosowania są 

mnogie i różnorodne, aczkolwiek najbardziej pożądane związane są z ich właściwościami 

przeciwbakteryjnymi i przeciwzapalnymi. Chociaż istnieje przynajmniej kilka 

zaproponowanych mechanizmów działania przeciwdrobnoustrojowego nanocząstek 

srebra, rzeczywisty mechanizm nie jest w pełni zrozumiały lub nie można go całkowicie 

uogólnić, ponieważ odkryto, że nanocząstki działają na różne organizmy w różny sposób. 

Najbardziej prawdopodobny mechanizm działania antybakteryjnego nanocząstek srebra 

opisany został w 2008 roku przez naukowców z Uniwersytetu Rice’a w Houston. 

Zasugerowali oni, że nAg przylegają do powierzchni bakterii, degradują cząsteczki 

lipopolisacharydów i gromadzą się w błonie komórkowej, co w konsekwencji prowadzi 

do zmiany właściwości i wzrostu jej przepuszczalności. Natomiast po przedostaniu się do 

wnętrza komórki bakteryjnej nanocząstki srebra mogą powodować uszkodzenie DNA. 

Ponadto mogą one uwalniać jony srebra, które reagują z grupami tiolowymi w białkach, 

powodując dezaktywację enzymów oddechowych i prowadząc do produkcji ROS (Li et 

al., 2008).  

Do wad nanocząstek srebra należy zaliczyć fakt, że wywołuje ono również efekty 

toksyczne dla zwierząt i ludzi. Nanosrebro jest zdolne do przekraczania bariery 

krew-jądra w męskich układach rozrodczych, przez co następnie odkłada się w jądrach 

wywołując niekorzystny wpływ na plemniki. Badania nad toksycznością doustną 

nanosrebra na szczurach i myszach wykazały, że najsilniej uszkadza ono wątrobę. 

Dowiedziono, że nawet niewielka ekspozycja na nanocząstki srebra powoduje stres 

oksydacyjny i upośledzenie funkcji mitochondriów, a także wypływanie płynów 

z komórek przez uszkodzone błony komórkowe. Nanocząstki srebra po uwolnieniu do 
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środowiska mogą również zakłócać pracę ekosystemu poprzez toksyczne działanie na 

bakterie denitryfikacyjne, co w następstwie prowadzi do zakłócenia procesu 

denitryfikacji obejmującego przemianę azotanów w gazowy azot, który jest niezbędny 

dla roślin. W związku z powyższym należy korzystać z nanosrebra z wielką rozwagą, aby 

w efektywny i wydajny sposób odpowiednio wykorzystać jego właściwości, ale 

jednocześnie nie wyrządzać szkód ludziom i środowisku (Kulkarni & Muddapur, 2014; 

Prabhu & Poulose, 2012). 

Jednym z pierwszych metali odkrytych kilka tysięcy lat temu było złoto (Au). 

W swojej najczystszej postaci jest metalem miękkim, kowalnym i ciągliwym 

w standardowych warunkach. Złoto jest jednym z najmniej reaktywnych pierwiastków 

chemicznych. Od samego początku wartość złota została szeroko doceniona z uwagi na 

jego stosunkowo rzadkie występowanie w skorupie ziemskiej, łatwość w obróbce, ale 

także ze względu na jego odporność na korozję i inne substancje chemiczne oraz 

wyjątkowy unikalny kolor i połysk. Złoto szybko stało się symbolem władzy i bogactwa 

i do tej pory używane jest do produkcji biżuterii.  

Jak wcześniej wspomniano, właściwości fizykochemiczne materiałów w rozmiarze 

nanometrycznym są zazwyczaj inne niż w przypadku ich odpowiedników w większych 

formach. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że złoto w postaci nanometrycznej jest 

wysoce reaktywne, co jest zupełnym przeciwieństwem jego standardowej formy. 

Rozszerza to znacząco jego potencjał aplikacyjny, dzięki unikatowym właściwościom 

optoelektronicznym, katalitycznym i przeciwutleniającym (Elahi et al., 2018). Z uwagi na 

to, że większość nanocząstek metalicznych otrzymywanych jest w podobny sposób, 

istnieje wiele różnych metody syntezy nanocząstek złota. Wyróżnić można metody 

chemiczne, w tym najczęściej stosowaną redukcję, procesy fizyczne i biosyntezę 

z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego. Jako prekursor złota najczęściej 

stosuje się kwas chlorozłotowy (HAuCl4), ale poza tym ogólne metody syntezy oraz 

środki redukujące i stabilizatory są zbliżone do tych stosowanych w przypadku 

otrzymywania nAg. Dzięki elastycznym procesom syntezy, w których możliwe jest 

kontrolowanie wielkości i kształtu nanocząstek, można je specjalnie zaprojektować, aby 

miały określone właściwości. Na przykład nanocząstki złota produkowane w celu 

dostarczania leków powinny być wystarczająco małe, aby móc przekraczać bariery 
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fizjologiczne w organizmie, aby dostać się do komórek docelowych, a jednocześnie 

wystarczająco duże, aby móc przenosić odpowiednią ilość substancji aktywnych do 

docelowego miejsca działania (Sztandera et al., 2019). Podobnie jak w przypadku 

nanoczastek srebra, ważną cechą nanocząstek złota jest zlokalizowany powierzchniowy 

rezonans plazmonowy (SPR). To specyficzne zjawisko zachodzi, gdy częstotliwość 

oscylacji swobodnych elektronów na powierzchni nanocząstki rezonuje z częstotliwością 

docierającego promieniowania świetlnego, tworząc pasmo plazmonowe. W rezultacie 

na powierzchni nAu pojawia się pole elektromagnetyczne, które odpowiada za 

właściwości optyczne powierzchni. Efektem tego jest zmiana koloru koloidalnych 

zawiesin nanocząstek złota (nAu) w zależności od ich rozmiaru i kształtu. W przypadku 

monodyspersyjnych nanocząstek złota o rozmiarach do około 30 nm, zjawisko 

powierzchniowego rezonansu plazmonowego powoduje absorpcję światła w niebiesko-

zielonej części widma, podczas gdy światło czerwone jest odbijane, czego efektem jest 

czerwona barwa zawiesin. Wraz ze wzrostem wielkości cząstek długość fali 

absorbowanego światła związanego z powierzchniowym rezonansem plazmonowym 

przesuwa się w kierunku fal dłuższych i finalnie czerwone światło jest absorbowane, 

a niebieskie odbijane, dając roztwory o jasnoniebieskim lub fioletowym kolorze 

(Amendola et al., 2017).  

Umożliwia to monitorowanie morfologii nanocząstek otrzymywanych podczas 

syntezy, ale również czyni je doskonałymi narzędziami do zastosowania w medycynie 

w obrazowaniu i działaniach teranostycznych, które polegają na precyzyjnym 

wykrywaniu procesów chorobowych w ciele pacjenta z jednoczesnym dostarczaniem 

leków bezpośrednio do obszarów objętych zmianami chorobowymi. Znaczenie 

nanocząstek złota w naukach biologicznych wciąż rośnie z uwagi na ich 

biokompatybilność, wysoką reaktywność i dużą podatność na modyfikacje, a także 

wcześniej wspomniane łatwe do modyfikacji właściwości optyczne. Nanocząstki złota są 

uważane za biologicznie obojętne i nie wykazują efektywnego działania 

przeciwbakteryjnego. Jednakże pomimo tego, że same nanocząstki złota nie mają 

charakterystycznej aktywności przeciwdrobnoustrojowej, mogą poprawiać działanie 

innych substancji. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości fizykochemiczne, mogą 

być bardzo łatwo łączone powierzchniowo z substancjami aktywnymi, przez co 
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z powodzeniem mogą być stosowane jako nośniki leków. Połączenie nAu z niektórymi 

antybiotykami jest bardzo obiecującym sposobem na poprawę skuteczności 

przeciwdrobnoustrojowej tych leków, zwłaszcza w przypadku bakterii opornych na 

działanie wielu substancji. Dzięki temu nanocząstki złota okazały się doskonałymi 

środkami terapeutycznymi, jak również nośnikami leków (Y. Zhang et al., 2015). 

3.2. Nanocząstki tlenkowe 

Nanocząstki tlenków metali ze względu na swoje korzystne właściwości należą do 

najczęściej stosowanych nanomateriałów. Nanotlenki charakteryzują się interesującymi 

właściwościami optycznymi i superparamagnetycznymi oraz wyjątkowo czułą 

i selektywną aktywnością katalityczną. Również w przypadku nanomateriałów 

tlenkowych, właściwości materiałów, z których zbudowane są te nanocząstki ulegają 

zmianie w odniesieniu do ich makro odpowiedników. Na przykład temperatura 

topnienia materiału o rozmiarze nanometrycznym jest niższa w porównaniu do tego 

samego materiału w skali makro. Jednocześnie nanotlenki cechują się niezwykłymi 

właściwościami adsorpcyjnymi oraz są zdolne do szybkiego dyfundowania. Potencjalne 

możliwe zastosowania technologiczne tych nanocząstek przyciągają uwagę naukowców 

głównie z dziedziny inżynierii materiałowej, ale także medycyny, rolnictwa, informatyki, 

biomedycyny, optyki, elektroniki, katalizy oraz energetyki. Z przykładowych nanocząstek 

tlenkowych można wymienić TiO2, CuO, ZnO, SnO2, Al2O3, MgO, ZrO2, Bi2O3 oraz CeO2 

(Dizaj et al., 2014; Nikolova & Chavali, 2020).  

Wraz ze zmniejszaniem się wielkości cząstek rosnąca liczba atomów 

powierzchniowych i międzyfazowych powoduje zaburzenia strukturalne związane 

z odkształceniami oraz naprężeniami. Podobnie jak w przypadku nanocząstek 

metalicznych ich specyficzne właściwości chemiczne, magnetyczne, przewodzące 

i elektroniczne zależą ściśle od ich rozmiaru. Szczególne zainteresowanie wzbudziły 

właściwości magnetyczne określonych nanotlenków metali, ponieważ ich właściwości 

można projektować w zależności od wielkości i kształtu cząstek. Właściwości elektryczne 

jak np. przewodnictwo, również są silnie zależne od wielkości cząstek, zwłaszcza przy 

zastosowaniach w sensorach gazów takich tlenków jak SnO2 (W. Wang et al., 2020) czy 

WO3 (Bouchikhi et al., 2020).  
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Ze względu na różnorodność specyficznych właściwości danych nanostruktur 

znajdują one zastosowanie w wielu procesach. Nanocząstki MgO mogą byś zastosowane 

jako materiał do skruberów, w celu eliminacji gazowych zanieczyszczeń powietrza takich 

jak tlenki węgla, azotu oraz siarki, a także jako katalizator w syntezach organicznych. 

Struktura nano-Al2O3 jest stosowana jako nośnik dla substancji aktywnych w katalizie. 

Nanocząstki ZrO2 są wykorzystywane chociażby jako stały elektrolit, mogą być 

stosowane jako katalizator, a także jako materiały używane w sensorach gazów czy 

w ceramice strukturalnej. Nanocząstki CeO2 są wykorzystywane w obszarach 

elektrochemii, biomedycyny i chemii materiałowej (Chavali & Nikolova, 2019).  

Pomimo mnogości zastosowań nanocząstek tlenków metali, w kontekście tej pracy 

najbardziej interesujące są możliwości zastosowania tych materiałów w procesach 

oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody. Z tego powodu największy nacisk położony 

jest na struktury mogące zostać użyte w tym właśnie celu, do których zdecydowanie 

należy zaliczyć materiały wykazujące działanie fotokatalityczne. Wśród takich 

materiałów zdecydowanie należy wyróżnić, a także szerzej opisać wspomniane 

w rozdziale o fotokatalizie, nanocząstki tlenku tytanu (nTiO2) oraz nanocząstki tlenku 

cynku (nZnO).  

Nanokrystaliczny TiO2 występuje w trzech głównych formach polimorficznych. 

Zalicza się do nich rutyl, anataz i brukit, których powstawanie zależy od warunków 

wytwarzania i poprodukcyjnej obróbki cieplnej. Anataz oraz rutyl posiadają tetragonalną 

strukturę krystaliczną, jednakże nie należą do tych samych grup fazowych, natomiast 

brukit posiada rombową strukturę krystaliczną. Właściwości nTiO2 zależą od morfologii 

cząstek, krystaliczności, wielkości i powierzchni. Nanometryczny TiO2 jest 

półprzewodnikiem typu n o szerokiej przerwie energetycznej wynoszącej odpowiednio 

3,02, 3,20 i 2,96 eV dla rutylu, anatazu i brukitu. Dodatkowo dowiedziono, że poziom 

Fermiego w fazie rutylu jest niższy niż w fazie anatazu o około 0,1 eV. Ponadto anataz 

ma mniejszą masę efektywną elektronów niż rutyl, co przekłada się na wzrost ich 

ruchliwości. Jest to bardzo korzystna cecha, faworyzująca stosowanie anatazu 

w produkcji urządzeń optoelektronicznych. Anataz wykazuje dobre właściwości 

fotokatalityczne ze względu na stosunkowo wolną rekombinację par elektron-dziura 

i wyższą energię potencjalną fotogenerowanych elektronów. Zwiększona 
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fotoreaktywność anatazu jest również powiązana z niską zdolnością do adsorpcji tlenu 

i zwiększonym stopniem hydroksylacji, a także wspomnianą dużą ruchliwością 

elektronów i małą wartością stałej dielektrycznej, przez co jest preferowana bardziej od 

pozostałych dwóch faz. Z drugiej jednak strony rutyl ze względu na wysokie 

współczynniki załamania i pochłaniania światła jest bardziej preferowany w optycznych 

urządzeniach komunikacyjnych, takich jak modulatory, przełączniki oraz izolatory. 

Zaobserwowano, że w temperaturach powyżej 450°C fazy anatazu i brukitu ulegają 

przekształceniu do fazy rutylowej. Ponadto odnotowano, że szybkość tworzenia się 

rutylu jest wyższa w porównaniu do prędkości tworzenia się anatazu (Akakuru et al., 

2020).  

Do ważnych nieorganicznych prekursorów stosowanych do otrzymywania 

nanocząstek TiO2 należy tetrachlorek tytanu, natomiast z organicznych związków często 

stosowane są tetraizopropanolan tytanu oraz butanolan tytanu. Nanostruktury tytanu 

można syntezować różnymi technikami. Najczęściej stosowane z nich to synteza zol-żel, 

metody hydrotermalne i solwotermalne i procesy z użyciem ultradźwięków oraz 

promieniowania mikrofalowego. Oprócz tego nTiO2 można otrzymać między innymi 

metodami fizycznego i chemicznego osadzanie z fazy gazowej oraz w procesach 

elektrochemicznych.  

Nanocząstki tlenku tytanu występują w wielu formach, wśród których wyróżnić 

można nanodruty, nanopałki, nanorurki, nanosfery oraz nanokwiaty, a nawet nanolasy. 

Jego korzystne cechy, takie jak wysoka stabilność chemiczna, przezroczystość 

w przypadku stosowania cienkich warstw oraz stosunkowo niskie koszty produkcji, są 

powodem stosowania go jako fotokatalizatora w różnych strategiach 

pro-środowiskowych, w tym w usuwaniu zanieczyszczeń powietrza i remediacji gleby 

oraz tym najbardziej interesującym z punktu widzenia tej pracy, czyli oczyszczaniu 

środowiska wodnego (R. Khan et al., 2018).  

Pod wpływem promieniowania UV, zgodnie z wcześniej opisanymi mechanizmami 

fotokatalitycznymi, nanocząstki TiO2 generują ROS, które zdolne są do całkowitego 

rozkładu zanieczyszczeń obecnych w środowisku wodnym. Poza tym nTiO2 wykazują 

raczej niewielką selektywność, co w tym wypadku jest korzystne, ponieważ nadają się 

do usuwania metali ciężkich na drodze sorpcji, a także do degradacji wszelkiego rodzaju 
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zanieczyszczeń, takich jak chlorowane związki organiczne, wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne, barwniki, fenole i pestycydy. Generowane rodniki 

hydroksylowe powodują, że nanocząstki tlenku tytanu są w stanie uszkodzić funkcje 

i strukturę różnych komórek, przez co mogą zniszczyć szeroką gamę mikroorganizmów, 

takich jak bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie, a także grzyby, algi, pierwotniaki 

i wirusy (Haider et al., 2017).  

Ze względu na relatywnie szeroką przerwę energetyczną nTiO2 wykazuje absorpcję 

głównie w zakresie UV. Dlatego pożądane jest zmodyfikowanie jego pasma 

wzbronionego tak, aby mógł on absorbować promieniowanie w zakresie światła 

widzialnego. Wykazano, że domieszkowanie metalami może poprawiać efektywność 

absorpcji światła widzialnego, a także zwiększać aktywność fotokatalityczną w regionie 

UV. Spośród różnych metali srebro zdobyło największą uwagę, ponieważ jego domieszka 

umożliwia wzbudzenie nanocząstek tlenku tytanu światłem widzialnym oraz znacznie 

poprawia fotokatalityczną inaktywację w stosunku do bakterii i wirusów. Poza tym 

stwierdzono, że modyfikacje przez niemetaliczne pierwiastki, takie jak N, F, S i C, 

powodują zmniejszenie szerokości pasma wzbronionego, a tym samym poprawiają 

absorpcję w obszarze widzialnym, co umożliwia degradację zanieczyszczeń w światle 

widzialnym, a nawet pod wpływem naturalnego promieniowania słonecznego (Lu et al., 

2016). 

Drugi z wyróżnionych nanomateriałów tlenkowych, czyli tlenek cynku, to 

nieorganiczny związek chemiczny szeroko stosowany m.in. jako pigment i wypełniacz. 

Zauważalny w ciągu ostatnich lat gwałtowny rozwój nanotechnologii doprowadził do 

powstania nanomateriałów tlenku cynku (nZnO) charakteryzujących się interesującymi 

właściwościami, umożliwiającymi ich zastosowanie w różnych obszarach życia. 

Nanometryczny tlenku cynku jest materiałem półprzewodnikowym typu 

n, charakteryzującym się szerokim pasmem energetycznym na poziomie 3,37 eV. 

Posiada wysoką energię wzbudzenia wynoszącą 60 meV oraz wysoką stabilność 

chemiczną, termiczną oraz mechaniczną. Dzięki tym cechom nZnO efektywnie absorbuje 

światło w zakresie UV, co bezpośrednio przekłada się na doskonałe właściwości 

fotokatalityczne (Długosz, Szostak, Staroń, et al., 2020).  
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Nanotlenek cynku można otrzymywać w podobny sposób do wyżej opisanego 

nTiO2. Jest on otrzymywany metodami ablacji laserowej, w procesach wspomaganych 

promieniowaniem mikrofalowym, w procesach hydro- i solwotermalnych, metodą 

zol-żel, przy użyciu ultradźwięków, metodami elektrochemicznymi, jednakże najczęściej 

stosowanymi i zdecydowanie najprostszymi są metody strąceniowe. Kształt i wielkość 

otrzymywanych nanostruktur są ściśle związane z zastosowaną metodą, jej 

parametrami, a także użytymi reagentami oraz środowiskiem reakcji. Wśród 

otrzymywanych nanocząstek ZnO możemy spotkać nanopłatki, nanokwiaty, nanopałki, 

nanopręty, a także nanolasy (Agarwal et al., 2017).  

Tlenek cynku dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym, takim jak 

wspomniana stabilność czy szeroki zakres pochłaniania promieniowania, jest atrakcyjny 

dla potencjalnych zastosowań w elektronice oraz optoelektronice. Ze względu na 

twardość, sztywność i właściwości piezoelektryczne jest ważnym materiałem 

w przemyśle ceramicznym, a jego niska toksyczność i biokompatybilność sprawiają, że 

jest stosowany w biomedycynie i systemach proekologicznych (Kołodziejczak-Radzimska 

& Jesionowski, 2014). Tlenek cynku dobrze odbija i rozprasza światło dzięki czemu 

wykazuje duże możliwości stosowania go w filtrach przeciwsłonecznych. Odpowiada to 

również za jego intensywną białą barwę. Cząstki o średnicy powyżej 200 nm są wyraźnie 

widoczne na skórze, co jest zdecydowanie niepożądane w przypadku tego typu 

produktów. Problem ten można rozwiązać poprzez zastosowanie nanocząstek 

o wielkości do 100 nm, które równie dobrze pochłaniają i rozpraszają szkodliwe 

promieniowanie ultrafioletowe, a także w dużej mierze widzialne, a jednocześnie nie są 

widoczne na skórze, dzięki czemu produkty ochronne uzyskują cechy pożądane przez 

konsumentów. Nanocząstki ZnO są również stosowane jako skuteczne blokery UV 

w odzieży (Elmaaty & Mandour, 2018). Powłoki tekstylne utworzone z nanocząstek ZnO 

są bardziej przepuszczalne dla powietrza niż te, w których zastosowano standardowy 

tlenek cynku. Dodatkowo powłoki te mają właściwości antybakteryjne, a odpowiednio 

zmodyfikowane nanocząstki umożliwiają nadanie właściwości samooczyszczania 

materiału.  

Ze względu na swoje dobre właściwości fotokatalityczne, podobnie do nTiO2, 

nanocząstki tlenku cynku mają zdolność do stosunkowo łatwego generowania 
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reaktywnych form tlenu, co przekłada się na możliwość rozkładania szkodliwych 

substancji oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Cechy te pozwoliły na 

wykorzystanie nanotlenków jako doskonałych dodatków do środków bakteriobójczych 

stosowanych w stomatologii. 

Działanie antybakteryjne nZnO może być opisane przy pomocy dwóch głównych 

mechanizmów. Pierwszym jest wyżej wymieniona aktywacja fotokatalityczna 

prowadząca do wytworzenia ROS w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym komórki 

bakteryjnej, co prowadzi do uszkodzenia wielu struktur, a w konsekwencji do śmierci 

komórki. Dowiedziono również, że nZnO wykazują działanie przeciwbakteryjne bez 

dostępu światła, co jest łączone z uwalnianiem jonów Zn2+ w cytoplazmie bakterii 

i środowisku komórkowym. Nanocząstki ZnO mogą również działać w wyniku 

bezpośredniego kontaktu z komórką. Wynika to z faktu, że mają one dodatni ładunek 

powierzchniowy, dzięki czemu mogą łatwo łączyć się z ujemnie naładowanymi błonami 

bakteryjnymi. Prowadzi to do uszkodzenia ściany komórkowej bakterii, a błona 

komórkowa staje się bardziej przepuszczalna, ułatwiając nanocząstkom wejście do 

cytoplazmy bakteryjnej (Czyżowska & Barbasz, 2020). 

Tlenek bizmutu (Bi2O3) jest interesującym półprzewodnikiem typu p i charakteryzuje 

się złożonym polimorfizmem, który umożliwia szeroki wachlarz zastosowań 

technicznych. Ze względu na rozwinięte pole powierzchni, wysoką aktywność 

katalityczną i niską toksyczność nanocząstki tlenku bizmutu cieszą się dużym 

zainteresowaniem w chemii, elektrotechnice, optyce, inżynierii i biomedycynie (Ahamed 

et al., 2021). Wyróżnia się kilka odmian krystalograficznych Bi2O3, w tym 

α (jednoskośny), β (czteroskośny), γ (sześcienny przestrzennie centrowany), 

δ (sześcienny ściennie centrowany), ε (rombowy) i ω (trójskośny). Wśród nich 

najbardziej stabilne są niskotemperaturowe formy α, β i wysokotemperaturowa  

forma δ. Faza δ-Bi2O3 występująca w temperaturach powyżej 730°C jest tlenkowym 

przewodnikiem jonowym charakteryzującym się wysokim przewodnictwem. Dzięki 

temu wykazuje potencjał do zastosowania jako ceramika elektrolityczna 

w stałotlenkowych ogniwach paliwowych, a także jest dobrym kandydatem do 

zastosowania w czujnikach gazów. Formy α i β cechują się zbliżonymi przerwami 

wzbronionymi wynoszącymi odpowiednio 2,5-2,9 eV dla α-Bi2O3 i 2,2-2,8 eV dla β-Bi2O3, 
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dzięki którym zdolne są do efektywnej absorpcji promieniowania w zakresie UV-Vis. 

Dzięki takim właściwościom stosowane są jako nietoksyczne fotokatalizatory 

półprzewodnikowe, zdolne do degradacji zanieczyszczeń organicznych w świetle 

widzialnym (Leng et al., 2022). Pomimo atrakcyjnych właściwości optycznych tlenek 

bizmutu wykazuje stosunkowo niską aktywność fotokatalityczną. Jest to spowodowane 

niezdolnością elektronów z pasma przewodnictwa do wymiatania powierzchniowych 

cząsteczek tlenu, co w następstwie powoduje szybką rekombinację fotogenerowanych 

par elektron-dziura. Z tego względu istotne jest znalezienie skutecznej strategii w celu 

zwiększenia wydajności kwantowej tego tlenku. Wydajniejsze działanie fotokatalityczne 

struktur Bi2O3 można uzyskać poprzez zastosowanie heterozłączy typu  

p-n z innymi półprzewodnikami, dzięki czemu zwiększy się skuteczność separacji par 

elektron-dziura (Balachandran & Swaminathan, 2012; Yi et al., 2015). Taki efekt uzyskuje 

się np. poprzez wytworzenie połączenia ZnO-Bi2O3 stosowanego w tej pracy. 

3.3. Nanokompozyty i układy hybrydowe 

Jak opisano powyżej, nanocząstki tlenków metali są wysoce skutecznymi 

fotokatalizatorami i mogą rozkładać zarówno chemiczne, jak i biologiczne 

zanieczyszczenia obecne w środowisku wodnym. Największym ograniczeniem 

wykorzystania nanocząstek do zastosowań praktycznych jest trudność w usuwaniu tych 

nanocząstek z zawiesiny po procesie uzdatniania. Z uwagi na zbyt małe rozmiary nie jest 

możliwe ich rozdzielanie w tradycyjnie stosowanych przez oczyszczalnie ścieków 

procesach. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nanomateriały nie zawsze korzystnie 

oddziałują na żywe organizmy oraz abiotyczne składniki środowiska i bardzo istotne jest 

zrozumienie sposobu migracji i zachowania nanocząstek w środowisku. Możliwe 

szkodliwe działanie nanocząstek na zdrowie ludzi i ekosystem nie zostało jeszcze do 

końca poznane. Należy zatem podejmować aktywne kroki w celu zapewnienia 

długoterminowego bezpieczeństwa wytwarzanych produktów zawierających 

nanocząstki. Rozwiązaniem tych problemów mogłoby być granulowanie 

nanomateriałów do wielkości mikrometrycznych, jednakże straciłyby wtedy jedną ze 

swoich najważniejszych cech, czyli duże pole powierzchni właściwej. Korzystnym 

rozwiązaniem wydaje się nanoszenie ich na nośniki o dużej porowatości, dzięki czemu 

mogłyby być stosowane w procesach uzdatniania wody bez groźby dostania się 
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nanocząstek do środowiska i ewentualnych konsekwencji dla ekosystemu. Zastosowanie 

takich wsporników fotokatalizatorów umożliwia wygodnie usuwanie, a nawet 

potencjalne regenerowanie stosowanych materiałów (Baruah et al., 2013). 

W przypadku nanostruktur osadzonych na nośniku następuje zmniejszenie powierzchni 

aktywnej fotokatalitycznie dostępnej dla składników roztworu, co przekłada się na 

obniżenie efektywności fotokatalitycznej całego układu. Z drugiej jednak strony, 

w przypadku uzyskania materiału hybrydowego charakteryzującego się wystarczająco 

dużą efektywnością, ilość nanomateriału potrzebnego do otrzymania danej ilości 

produktu aktywnego jest znacząco mniejsza. Z tego względu, aby jak najbardziej obniżyć 

koszt takich układów łączonych, jako nośniki często stosuje się łatwo dostępne materiały 

pochodzenia naturalnego, a jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie produktu 

ubocznego. Pozwala to na uzyskanie dodatkowych efektów pro-środowiskowych. Do 

zalet takich układów hybrydowych należy zaliczyć możliwość zastosowania nośnika 

o dużo lepszych właściwościach sorpcyjnych w porównaniu do samego materiału 

fotokatalitycznego. Dzięki takiemu działaniu cały układ charakteryzuje się dobrymi 

parametrami sorpcyjnymi, przez co wzrasta prawdopodobieństwo na kontakt 

cząsteczek zanieczyszczeń z cząstkami nanomateriału, a tym samym zwiększa się szansa 

na rozkład tych zanieczyszczeń. W większości przypadków takie łączone układy oparte 

o jednoskładnikowe fotokatalizatory nie spełniają oczekiwań efektywności 

fotokatalitycznej. Ich wydajność można zwiększyć stosując opisane w rozdziale drugim 

strategie domieszkowania metalami lub kombinację dwóch lub więcej materiałów 

półprzewodnikowych (Zahid et al., 2020).  

Doskonałym przykładem takiego hybrydowego układu opisanego powyżej jest 

połączenie bentonit-nZnO-nCuO. Bentonit, czyli materiał ilasty pochodzenia 

naturalnego o budowie pakietowej pełnił rolę nośnika o doskonałych właściwościach 

sorpcyjnych. Na jego powierzchni osadzono nanocząstki tlenku cynku, a na tak 

przygotowany materiał naniesiono dodatkowo nanocząstki tlenku miedzi. Proces został 

tak zaprojektowany i przeprowadzony, aby finalnie kompozyt miał stosunek masowy 

bentonit-nZnO-nCuO wynoszący odpowiednio 1:1:0,04. Materiał został otrzymany 

metodą hydrotermalną prowadzoną przez czas 30 minut w temperaturze 200°C 

w środowisku wodnym. Uzyskany materiał charakteryzował się efektywnymi 
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właściwościami fotokatalitycznymi, w stosunku do fotodegradacji najczęściej 

używanego modelowego związku organicznego, a konkretnie barwnika – błękitu 

metylenowego. Dzięki obecności bentonitu w ilości niemalże połowy całej masy 

końcowego produktu, udało się zdecydowanie obniżyć całkowity koszt finalnego 

produktu. Otrzymany układ dwóch połączonych nanotlenków cynku oraz miedzi 

wykazywał synergistyczne działanie fotokatalityczne pod wpływem promieniowania UV. 

Ponadto bentonit dzięki dobrym właściwościom sorpcyjnym wspomagał pośrednio 

działanie połączonego układu nZnO-nCuO (Szostak & Banach, 2019). W kolejnym etapie 

prac otrzymany materiał został zaaplikowany do powłokowych materiałów 

budowlanych tj. farby i tynku. Dodatek nanokompozytu w ilości zaledwie 5% masowych 

pozwolił na nadanie właściwości fotokatalitycznych produktowi użytkowemu. 

Otrzymane materiały powłokowe posiadające zdolność do fotodegradacji 

zanieczyszczeń osadzających się na ich powierzchni pozwalają na dłuższy okres 

użytkowania produktu z zachowaniem jego właściwości (Długosz, Wąsowicz, et al., 

2021). 

Konstruktem wykazującym obiecujące możliwości aplikacyjne jest połączenie 

materiału fotokatalitycznego z materiałem o właściwościach magnetycznych. Taki układ 

pozwala na uzyskanie materiału zdolnego do fotodegradacji zanieczyszczeń 

organicznych z dodatkową możliwością łatwego i szybkiego odzysku materiału po 

procesie, przy użyciu zewnętrznego źródła pola magnetycznego. Silne zewnętrzne pole 

magnetyczne jest w stanie oddzielić kompozyt z zawiesiny, co sprawia, że separacja jest 

prosta i efektywna, a co istotne nie jest wymagany żaden proces filtracji. Taki materiał 

po odzyskaniu może z powodzeniem być ponownie wykorzystany, co jest dodatkową 

zaletą. Aby materiał był skuteczny, nanocząstki fotokatalityczne muszą być silnie 

połączone z materiałem ferromagnetycznym, aby nie następowało wymywanie 

nanocząstek do roztworu (Długosz, Szostak, et al., 2021). 

Nanokompozyty polimerowe łączą zalety nanocząstek i matryc polimerowych. 

Grupy funkcyjne na powierzchni polimeru zwiększają powinowactwo w kierunku 

konkretnych rodzajów zanieczyszczeń. Należy wspomnieć, że stosowane polimery 

oprócz pełnienia roli matrycy, jednocześnie mogą pełnić funkcję stabilizatorów 

otrzymywanych nanocząstek. Takie układy można podzielić ze względu na strukturę 
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kompozytu. Pierwszym przypadkiem jest układ rdzeń-powłoka, gdzie nanocząstka 

zachowuje swoją unikalną strukturę i znajduje się wewnątrz otaczającej ją powłoki 

polimerowej. W takich układach nanocząstki są w pewnym stopniu chronione przez 

polimer przed bezpośrednim kontaktem z niekorzystnym bądź nawet agresywnym 

medium (N. Pandey et al., 2017). Drugi rodzaj obejmuje jednorodną dyspersję 

nanocząstek w matrycy polimerowej i charakteryzuje się silniejszymi oddziaływaniami 

w porównaniu z poprzednią strukturą, co zapobiega uwalnianiu się nanocząstek 

z finalnych produktów. Polimery sprawiają, że takie układy kompozytowe są lekkie, co 

przekłada się na stabilizację nanodyspersji poprzez obniżenie szybkości aglomeracji oraz 

sedymentacji. Wysoka stabilność jest bardzo istotna, ponieważ umożliwia wielokrotne 

stosowanie nanokompozytów polimerowych. Ciekawą opcją jest możliwość stosowania 

hybrydowych nanokompozytów polimerowych w postaci cienkowarstwowych powłok 

posiadających właściwości antybakteryjne lub mających zdolność do rozkładania 

zanieczyszczeń z otaczającego środowiska. Takie powłoki mogą być nanoszone na 

powierzchnie najbardziej narażone na działanie mikroorganizmów oraz zanieczyszczeń, 

np. w miejscach o dużej wilgotności (baseny, kuchnie). Takie działanie ma zapobiegać 

wytwarzaniu niepożądanych biofilmów w tych miejscach, a nawet może oczyszczać już 

porośnięte przez mikroorganizmy powierzchnie (Pulit-Prociak et al., 2019, 2021). 
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4. Perspektywy stosowania materiałów wielofunkcyjnych 

Do tej pory udało się wytworzyć membrany fotokatalityczne głównie na bazie nTiO2 

oraz nZnO działające pod wpływem promieniowania UV. Zapewniają one możliwości 

dezynfekcji i usuwania zanieczyszczeń. Jednakże pomimo ich oczywistych zalet, w tej 

tematyce wciąż jest sporo wyzwań. Z ekologicznego punktu widzenia wykorzystanie 

odnawialnej energii słonecznej jest wysoce atrakcyjne w kontekście oczyszczania 

ścieków. Jednakże jest ono mocno ograniczone przez niską efektywność 

fotokatalizatorów nTiO2 i nZnO. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że region UV obejmuje 

jedynie kilka procent widma słonecznego, a więc znaczna część światła widzialnego 

pozostaje niewykorzystana. Ponadto fotokatalizatory oparte na tlenkach tytanu i cynku 

mają ograniczone działanie fotokatalityczne w świetle widzialnym z powodu 

stosunkowo szybkiej rekombinacji fotogenerowanych par elektron-dziura (Shi et al., 

2019). Z tego powodu w ciągu ostatnich kilku lat poświęcono wiele uwagi tematyce 

fotokatalizatorów aktywnych w świetle widzialnym, które mogłyby być wykorzystane do 

przygotowywania np. membran fotokatalitycznych, umożliwiając tym samym 

wykorzystanie „zielonego”, a przede wszystkim darmowego źródła światła jakim jest 

słońce.  

Innym wyzwaniem związanym z membranami fotokatalitycznymi pracującymi  

w obecności promieniowania UV jest podatność struktury membrany na zniszczenia 

zarówno przez samo promieniowanie UV, jak i przez wytwarzane w procesie fotokatalizy 

reaktywne formy tlenu. Szczególnie istotne jest to, że prawie wszystkie dotychczas 

opracowane membrany o działaniu fotokatalitycznym były oparte o membrany 

polimerowe, które są szczególnie narażone na fotodegradację. Ważnym aspektem jest 

również możliwość biologicznego porastania membran, które jest powodowane przez 

obecność związków organicznych i organizmów biologicznych. Wynikiem zjawiska 

takiego porastania membran jest zatykanie porów, które przekłada się ma niższe 

wartości przepływu i większe zużycie energii (Nasrollahi et al., 2021). W związku z tym, 

oczekiwanym celem przeprowadzanych badań jest opracowanie materiałów 

o ulepszonych właściwościach przeciwporostowych. Ze względu na swoje doskonałe 

cechy takie jak stabilność termiczna, wytrzymałość mechaniczna i dobra odporność na 

czynniki chemiczne, atrakcyjną opcją wydają się być membrany ceramiczne 
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zmodyfikowane z myślą o działaniu fotokatalitycznym pod wpływem promieni UV lub 

w idealnym przypadku w świetle widzialnym. W rzeczywistości szerokie zastosowanie 

membran ceramicznych jest nadal ograniczone ze względu na znacznie wyższe koszty 

produkcji w porównaniu do membran polimerowych. Dlatego też, cel tej pracy, jakim 

jest możliwość otrzymania membran ceramicznych z tanich materiałów pochodzenia 

naturalnego oraz nadania im właściwości fotokatalitycznych i antymikrobiologicznych, 

idealnie wpisuje się w światowe trendy w tematyce uzdatniania wody. 
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CEL I ZAKRES PRACY 

5. Badawczy cel pracy 

Celem pracy było opracowanie metody wytwarzania porowatych ceramicznych 

krążków filtracyjnych na bazie materiałów mineralnych pochodzenia naturalnego, 

przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń ze środowiska wodnego w zintegrowanym 

procesie sorpcji, rozkładu fotokatalitycznego i filtracji.  

 

Cele szczegółowe: 

➢ Wytworzenie porowatych ceramicznych filtrów z zastosowaniem łatwo dostępnych 

materiałów pochodzenia naturalnego.  

➢ Uzyskanie porowatych materiałów ceramicznych zdolnych do usuwania 

zanieczyszczeń nieorganicznych, w tym metali ciężkich niebezpiecznych dla ludzi 

i zwierząt oraz całego środowiska wodnego.  

➢ Otrzymanie materiałów posiadających właściwości sorpcyjne oraz fotokatalityczne 

wobec zanieczyszczeń organicznych, których substancjami modelowymi są barwniki 

organiczne. 

➢ Przeprowadzenie powierzchniowej modyfikacji otrzymanych ceramicznych krążków 

filtracyjnych w celu nadania im właściwości fotokatalitycznych: 

• modyfikacja za pomocą nanocząstek ZnO – nadanie właściwości 

fotokatalitycznych w świetle UV, 

• modyfikacja za pomocą układu ZnO-Bi2O3 – nadanie właściwości 

fotokatalitycznych w świetle widzialnym.  
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6. Zakres badań 

Zakres zrealizowanej pracy obejmował: 

➢ wybór najkorzystniejszej mieszanki do wytwarzania ceramicznych krążków 

filtracyjnych, 

➢ opracowanie metody wytwarzania porowatych ceramicznych krążków filtracyjnych, 

➢ przeprowadzenie charakterystyki fizykochemicznej otrzymanych struktur 

ceramicznych, 

➢ zbadanie właściwości sorpcyjnych otrzymanych struktur ceramicznych oraz 

wyznaczenie równań i parametrów modeli równowagowych i kinetycznych, 

➢ zbadanie właściwości filtracyjnych otrzymanych krążków ceramicznych, 

➢ opracowanie metody modyfikacji wytworzonych ceramicznych krążków 

filtracyjnych w celu nadania im właściwości fotokatalitycznych w świetle UV 

i widzialnym oraz właściwości antymikrobiologicznych, 

➢ przeprowadzenie charakterystyki fizykochemicznej materiałów uzyskanych  

po procesie modyfikacji, 

➢ zbadanie właściwości fotokatalitycznych otrzymanych zmodyfikowanych 

ceramicznych krążków filtracyjnych w świetle UV i widzialnym, 

➢ zbadanie właściwości antymikrobiologicznych zmodyfikowanych ceramicznych 

krążków filtracyjnych.  
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CZĘŚĆ BADAWCZA 

7. Metodyka badań 

7.1. Materiały 

Charakterystyka surowców wykorzystanych do wytwarzania oraz modyfikacji 

krążków filtracyjnych została przedstawiona w Tabeli 2. 

Tabela 2. Surowce stosowane w pracy badawczej 

Nazwa 
Wzór 

sumaryczny 

Masa molowa 

[g/mol] 
Czystość Firma 

Kaolin Al2Si2O5(OH)4 516,32 Techniczny Ceramiq 

Albit NaAlSi3O8 262,22 Techniczny Ceramiq 

Kwarc SiO2 60,08 Techniczny Ceramiq 

Piasek SiO2 60,08 Techniczny Ceramiq 

Kreda CaCO3 100,09 Techniczny Ceramiq 

Dolomit CaMg[CO3]2 184,40 Techniczny Ceramiq 

Poli(alkohol winylowy) 
72000 

[−CH2−CH(OH)−]n 72 000 Czysty Avantor 

Siarczan(VI) cynku ZnSO4·7H2O 287,54 >99,9% Avantor 

Węglan sodu Na2CO3 105,99 >99,5% Sigma-Aldrich 

Azotan(V) bizmutu Bi(NO3)3·5H2O 485,07 >98% Sigma-Aldrich 

Kwas azotowy(V) 65% HNO3 63,01 >99,9% Sigma-Aldrich 

 

7.2. Otrzymywanie ceramicznych krążków filtracyjnych 

Ceramiczne krążki filtracyjne zostały wykonane metodą formowania z użyciem 

lepiszcza, a następnie wypalania w piecu muflowym. Jako składnik spajający wybrany 

został alkohol poliwinylowy (PVA) ze względu na niepozostawianie popiołów w procesie 

spalania. Jako składniki sypkie zastosowano kaolin, albit (skaleń sodowy), kwarc 

(krzemionka), piasek, kredę i dolomit. Sumaryczna masa składników sypkich za każdym 

razem wynosiła 40 gramów. Po odważeniu składniki suche były ucierane w moździerzu 

ceramicznym najpierw na sucho w celu ujednolicenia mieszaniny i rozdrobnienia ziaren, 

a następnie ze stopniowym dodawaniem 2% r-ru PVA, aż do uzyskania właściwej 

konsystencji – pasty. Tak przygotowaną pastę nakładano do pierścieni mosiężnych 
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o średnicy 49 mm oraz grubości 3,5 mm osadzonych na podstawie silikonowej 

i pozostawiano do wysuszenia na powietrzu przez 24 godziny. Wysuszone krążki 

poddawano procesowi termicznemu (piec muflowy Czylok FCF 7SP) celem 

przeprowadzenia procesu ich spiekania oraz przekształcenia w materiały ceramiczne. 

Podczas spiekania zastosowane lepiszcze ulegało bezpopiołowemu wypaleniu, nadając 

porowatości otrzymanym materiałom. Proces spiekania prowadzono trzy godziny 

w temperaturze 900°C, a następnie umożliwiano powolne, swobodne wychłodzenie 

pieca, aby uniknąć gwałtownych spadków temperatury mogących negatywnie wpływać 

na strukturę ceramiki i powodować jej pęknięcia. 

7.3. Modyfikacja otrzymanych krążków ceramicznych w celu nadania 

im właściwości fotokatalitycznych 

Otrzymane ceramiczne krążki filtracyjne poddano modyfikacji powierzchniowej 

w celu nadania im właściwości fotokatalitycznych w świetle ultrafioletowym, jak również 

w świetle widzialnym. Zdecydowano się na zastosowanie łączonego układu opartego na 

tlenku cynku i tlenku bizmutu, w którym tlenek cynku ma sprawdzone właściwości 

fotokatalityczne w świetle ultrafioletowym, natomiast tlenek bizmutu ma za zadanie 

poprawić ten efekt oraz umożliwić fotodegradację zanieczyszczeń w świetle widzialnym.  

7.3.1. Modyfikacja krążków w celu nadania im właściwości fotokatalitycznych 

w świetle UV 

Jako proces modyfikacji wybrano metodę strąceniową otrzymywania ZnO 

z roztworów wodnych ZnSO4 przy pomocy Na2CO3 bezpośrednio na powierzchni 

krążków. Otrzymane krążki filtracyjne zanurzano w roztworze siarczanu(VI) cynku na 

około 3 minuty w celu całkowitego nasączenia krążków tym roztworem, a następnie 

powoli zanurzano je w roztworze węglanu sodu na 5 sekund. Skutkowało to 

wytrąceniem precypitatu na powierzchni krążków. Przeprowadzono również 

modyfikację krążków w odwrotnej kolejności zanurzania zaczynając od nasączenia 

w roztworze węglanu sodu i strącając osad poprzez zanurzenie w roztworze 

siarczanu(VI) cynku. Sprawdzono wpływ zmiennych stężeń obydwu roztworów, a także 

wpływ dwóch i trzech cykli strącania na uzyskane właściwości fotokatalityczne. Tak 

przygotowane krążki suszono przez 2 godziny w 80°C, a następnie kalcynowano w piecu 
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muflowym w temperaturze 500°C przez 2 godziny. Następnie krążki sprawdzano pod 

kątem efektywności fotokatalitycznej poprzez zawieszenie poziomo zmodyfikowanych 

krążków w mieszającym się roztworze błękitu metylenowego o stężeniu około 20 

mg/dm3, z ekspozycją od góry na światło UV o długości fali 254 nm i mocy 108 W, 

w odległości 20 cm od próbki. Po upływie zadanego czasu analizowano stężenie 

barwnika w roztworze.  

7.3.2. Modyfikacja krążków w celu nadania im właściwości fotokatalitycznych 

w świetle widzialnym 

Kolejnym etapem badań była modyfikacja krążków zmodyfikowanych uprzednio 

tlenkiem cynku, aby nadać im właściwości fotokatalityczne w świetle widzialnym. 

Do uzyskania takiego efektu zdecydowano się na dodanie do układu krążek-ZnO 

dodatkowo tlenku bizmutu. W tym celu zastosowano tą samą metodę jak przy 

nakładaniu ZnO, z tą różnicą, że źródłem jonów bizmutu był azotan(V) bizmutu 

zakwaszony kwasem azotowym(V) umożliwiając tym samym rozpuszczenie soli 

w wodzie. Roztworem strącającym tak samo jak poprzednio był węglan sodu. Krążki 

uprzednio zmodyfikowane tlenkiem cynku zanurzano w roztworze azotanu(V) bizmutu 

na około 3 minuty w celu całkowitego nasączenia, a następnie zanurzano je na 5 sekund 

w roztworze węglanu sodu w celu wytrącenia związku bizmutu. Podobnie jak 

poprzednio w celu wyboru końcowych parametrów procesu modyfikacji, zbadano 

sprawność fotokatalityczną zmodyfikowanych krążków w zależności od kolejności 

zanurzania w roztworach modyfikujących (Bi(NO3)3-Na2CO3, oraz Na2CO3-Bi(NO3)3), 

ilości cykli osadzania, a także od stężeń obu roztworów. Po takim procesie krążki suszono 

przez 2 godziny w 80°C. Tak przygotowane krążki sprawdzano pod kątem efektywności 

fotokatalitycznej stosując taką samą metodę jak w przypadku krążków 

zmodyfikowanych jedynie tlenkiem cynku, tj. poprzez zawieszenie poziomo 

zmodyfikowanych krążków w mieszającym się roztworze błękitu metylenowego 

o stężeniu około 20 mg/dm3, jednakże w tym przypadku z ekspozycją od góry na światło 

widzialne o barwie 4000 K i mocy 108 W, w odległości 20 cm od próbki. Po upływie 

zadanego czasu analizowano stężenie barwnika w roztworze.  
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8. Metody badawcze – ocena właściwości fizykochemicznych otrzymywanych 

materiałów 

8.1. Analiza termiczna 

Analiza termiczna jest to zespół metod obejmujący obserwację fizycznych 

właściwości próbki oraz tego, jak te właściwości ulegają zmianom w odpowiedzi na 

zmianę temperatury. Termograwimetria (TG), różnicowa analiza termiczna (DTA) to 

główne metody termoanalityczne. Spośród nich, jedną z najpopularniejszych 

i najbardziej podstawowych metod analizy termicznej jest termograwimetria. Istotą tej 

analizy jest pomiar zmiany masy próbki w kontrolowanym środowisku termicznym 

w funkcji temperatury lub czasu. Dzięki temu możliwe do zaobserwowania są wszelkiego 

rodzaju przemiany fizyczne lub chemiczne powodujące obniżenie masy na skutek 

wydzielania składników lotnych, np. wody lub ditlenku węgla, a także przyrostem masy 

na przykład w skutek reakcji utleniania metalu. Bardzo często razem z krzywą TG 

wykreśla się również różniczkową krzywą termograwimetryczną (DTG), która jest 

pierwszą pochodną krzywej TG. Na takiej krzywej bardzo wyraźnie widać maksima 

i minima, które odpowiadają poszczególnym zmianom masy, zatem DTG jest 

preferowaną metodą określania położenia punktów przegięcia na tle ciągłego ubytku 

masy (Bish & Duffy, 1990). Różnicowa analiza termiczna (DTA) polega na pomiarze 

różnicy temperatur pomiędzy termicznie stabilną próbką odniesienia – np. tlenkiem 

glinu, która nie będzie przechodzić żadnych reakcji termicznych w badanym zakresie 

temperatur, a badanym materiałem. DTA pozwala na wykrycie reakcji egzotermicznych, 

które skutkują wzrostem temperatury próbki względem materiału odniesienia. Mogą 

one wynikać z utleniania lub spalania materii organicznej, a także krystalizacji materiału 

amorficznego. Za pomocą analizy DTA można również zaobserwować zachodzące 

reakcje endotermiczne wynikające z odwodnienia, dehydroksylacji, zmian 

magnetycznych, spiekania, topnienia, parowania, a także sublimacji (Gordon 

& Campbell, 1955).  

Wszystkie główne techniki analizy termicznej są obecnie wykorzystywane do 

oznaczania składu badanych materiałów. Zazwyczaj stosuje się je w połączeniu z innymi 

metodami jak np. XRD. Ilościowe oszacowanie zawartości minerałów w materiałach 

pochodzenia naturalnego opiera się na pomiarze charakterystycznej utraty lub przyrostu 
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masy (według TG) związanego z odwodnieniem, dehydroksylacją, utlenianiem, 

rozkładem lub parowaniem określonego minerału lub na podstawie 

charakterystycznych zmian energii (według DTA) (Plante et al., 2009). 

Analizy wykonano przy użyciu termoanalizatora SDT 650 firmy TA Instruments. 

8.2. Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera z osłabionym 

odbiciem całkowitym (ATR FT-IR) 

Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) wykrywa drgania 

charakterystyczne dla poszczególnych grup funkcyjnych. Poszczególne grupy funkcyjne 

można rozróżnić na podstawie wartości długości fali, przy której następuje absorbcja 

promieniowania. W praktyce operuje się wartościami liczb falowych. Spektrometr FTIR 

zbiera dane o wysokiej rozdzielczości widmowej w szerokim zakresie. Jest to korzystne 

w porównaniu z tradycyjnym spektrometrem dyspersyjnym, który mierzy jednorazowo 

intensywność widmową tylko w wąskim zakresie długości fal (Griffiths & De Haseth, 

2006). Akcesorium osłabionego całkowitego odbicia (ATR) działa poprzez ilościowe 

określanie zmian zachodzących w odbitej wewnętrznie wiązce podczerwieni, gdy 

wejdzie ona w kontakt z badaną próbką. Wiązka IR kierowana jest pod kątem na 

optycznie gęsty kryształ o wysokim współczynniku załamania światła. Ten wewnętrzny 

współczynnik odbicia tworzy falę zanikającą, która rozciąga się poza powierzchnię 

kryształu na niewielką odległość (do 5 µm) do wnętrza próbki kontaktującej się 

z kryształem. Dlatego też konieczny jest bezpośredni kontakt badanej próbki 

z powierzchnią kryształu. W obszarach widma IR, w których próbka pochłania energię, 

fala zanikająca zostaje osłabiona. Osłabiona wiązka powraca do kryształu, następnie 

wychodzi z przeciwległego końca kryształu i jest kierowana do detektora 

w spektrometrze IR. Detektor rejestruje osłabioną wiązkę IR jako sygnał interferogramu, 

który następnie za pomocą transformacji Fouriera konwertowany jest do widma IR. 

Technika ATR jest nieniszcząca i może być stosowana do analizy próbek ciał stałych, 

cieczy i proszków bez dodatkowego przygotowania (Hind et al., 2001).  

Analizy ATR-FTIR wykonano na aparacie IRSpirit firmy Shimadzu. 
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8.3. Atomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA) 

Atomowa spektroskopia absorpcyjna (Atomic Absorption Spectroscopy) jest 

techniką analityczną szeroko stosowaną do analizy ilościowej pierwiastków ze względu 

na jej prostotę, czułość, niski limit wykrywalności, opłacalność i możliwość oznaczania 

ponad 70 pierwiastków w różnych matrycach, między innymi w wodzie, powietrzu, 

a nawet w płynach biologicznych. Jest to technika polegająca na absorpcji przez wolne 

atomy światła o długości fali właściwej dla danego pierwiastka. Metoda ta jest czuła 

i umożliwia wykrycie ilości pierwiastka na poziomie µg/dm3. Każdy metal ma 

charakterystyczną długość fali, która zostanie pochłonięta (Bulska & Ruszczyńska, 2017). 

Technika ASA wymaga przeprowadzenia próbki ciekłej w aerozol i zmieszania z gazami 

palnymi, takimi jak acetylen i powietrze lub acetylen i podtlenek azotu. Gdy badany 

roztwór dostaje się do płomienia, poszczególne atomy są uwalniane tworząc chmurę 

wewnątrz płomienia. Atomy pierwiastka w próbce znajdują się w niewzbudzonym stanie 

podstawowym. Po wchłonięciu światła o określonych długościach fali atomy metali ze 

stanu podstawowego przechodzą do wzbudzonego stanu elektronowego zmniejszając 

w ten sposób intensywność wiązki świetlnej. Przyrząd mierzy zmianę tej intensywności, 

a komputerowy system przekształca ją na absorbancję. Absorpcja wybranej długości fali 

jest mierzona zmianą natężenia światła padającego na detektor i jest bezpośrednio 

związana z ilością pierwiastka w próbce. Zasada atomowej spektroskopii absorpcyjnej 

jest zgodna z prawem Lamberta-Beera, według którego absorpcja jest proporcjonalna 

do stężenia pierwiastka obecnego w próbce:  

𝐴 = 𝜀 ∙ 𝑙 ∙ 𝑐 

A – absorbancja, 

𝜀 – molowy współczynnik absorpcji [
𝑑𝑚3

𝑚𝑜𝑙∙𝑐𝑚
], 

𝑙 – długość drogi optycznej [𝑐𝑚], 

𝑐 – stężenie związku w roztworze [
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑚3]. 
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Prawo Lamberta-Beera ma zastosowanie do ASA, jednakże z uwagi na fakt, że 

roztwory są jednorodne, a wolne atomy w płomieniu nie, stąd nie jest możliwe 

wykorzystanie tej relacji dokładnie w ten sam sposób. Zamiast tego konieczne jest użycie 

następującego równania (Paul et al., 2014): 

𝐴 = 𝑎 ∙ 𝑐 

𝑎 – współczynnik proporcjonalności, 

𝑐 – liczba wolnych atomów w ścieżce światła. 

W badaniach wykorzystano aparat AAnalyst 300 Perkin Elmer. Pomiary stężeń były 

przeprowadzane z zastosowaniem metody krzywej kalibracyjnej. 

8.4. Spektroskopia UV-Vis 

Metoda spektroskopii UV-Vis opiera się na wykorzystaniu zjawiska absorpcji 

promieniowania elektromagnetycznego przez atomy lub cząsteczki. Poszczególne 

indywidua chemiczne absorbują promieniowanie w różny sposób, co daje możliwość ich 

bezpośredniej identyfikacji. Kiedy wiązka światła pada na atomy lub cząsteczki może się 

od nich odbić lub też spowodować ich przejście na wyższy stan energetyczny, co jest 

ściśle związane z zaabsorbowaną przez nie energią (Picollo et al., 2019). 

Spektrofotometria UV-Vis jest zatem podwójnie użyteczną metodą w badaniu związków 

chemicznych. Dzięki niej można zidentyfikować pewne indywidua chemiczne, a ponadto 

wartość absorbancji jest proporcjonalna do stężenia badanej substancji w próbce, dzięki 

czemu możliwe jest określenie jej stężenia. Spektroskopia absorpcyjna to metoda 

powszechnie stosowana do pomiaru stężenia barwnych związków w próbce. Ze względu 

na prostą zależność między stężeniem, a ilością zaabsorbowanego światła, 

spektroskopia UV-Vis ma szerokie zastosowanie m.in. w analizie ilościowej, badaniach 

biomedycznych i diagnostyce klinicznej (Grasse et al., 2015).  

Analizy wykonano przy użyciu spektrofotometru UV-Vis Rayleigh UV-1800. 

8.5. Dyfrakcja promieni rentgenowskich (XRD) 

Analiza dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD – X-Ray Diffraction) jest 

powszechną techniką charakteryzowania materiałów proszkowych. Metoda ta 

dostarcza ważnych informacji o strukturze krystalicznej badanych materiałów, 
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uzupełniających wyniki uzyskane metodami mikroskopowymi i spektroskopowymi. 

Umożliwia wyznaczenie składu fazowego materiałów, wartości parametrów sieci 

krystalicznej komórek elementarnych, takich jak rozmiar i orientacja kryształów 

tworzących badany związek oraz typ układu krystalograficznego (Holder & Schaak, 

2019). Zjawisko dyfrakcji polega na rozpraszaniu promieni rentgenowskich przez atomy 

kryształu i wzmacnianiu rozproszonych promieni w określonych kierunkach od kryształu. 

Wzmocnienie rozproszonych promieni jest ilościowo związane z odległością oddzielenia 

płaszczyzn atomowych zgodnie z prawem Bragga: 

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 

λ – długość fali promieniowania rentgenowskiego [nm], 

θ – kąt jaki tworzy promień padający z płaszczyzną sieciową, 

d – odległość między równoległymi płaszczyznami sieciowymi [nm], 

n – rząd widma (odbicia). 

Żadne minerały nie mają dokładnie takich samych odległości międzyatomowych 

w trzech wymiarach, dlatego kąty, przy których następuje dyfrakcja są 

charakterystyczne dla danej fazy. Odległości międzyatomowe w kryształach dają 

unikalny układ maksimów dyfrakcyjnych, który służy do identyfikacji struktur (Whittig 

& Allardice, 1986). 

Pomiary przeprowadzono przy użyciu dyfraktometru Philips X’Pert Camera 

z monochromatorem PW 1752/00 CuKα w zakresie kątów 2θ od 10 do 60°. Analiza 

wyników pomiarów wykonana została przy użyciu programu Match!3. 

8.6. Skaningowa mikroskopia elektronowa z analizatorem EDS 

Skaningowa mikroskopia elektronowa dostarcza informacji na temat topografii 

powierzchni, wielkości i kształtu cząstek oraz charakteru ich rozłożenia, a zastosowanie 

analizatora EDS (EDS – Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) pozwala na zbadanie 

składu chemicznego w warstwie przypowierzchniowej próbki o grubości około 1 µm. Za 

pomocą skaningowych mikroskopów elektronowych zazwyczaj uzyskuje się 

powiększenia rzędu 200 000x z rozdzielczością 1 nm, jednakże możliwe jest uzyskanie 

powiększenia nawet do 1 000 000x. Dla porównania maksymalne użyteczne 

powiększenie uzyskiwane w mikroskopach optycznych wynosi około 1 000x (Henini, 
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2000). Obrazowanie następuje poprzez bombardowanie powierzchni próbki wiązką 

elektronów, następnie w wyniku występujących oddziaływań tej wysokoenergetycznej 

wiązki z próbką wytwarzane są elektrony wtórne, wstecznie rozproszone i Augera oraz 

promieniowanie rentgenowskie. Powstająca mapa wybitych oraz odbitych elektronów 

zbieranych przez detektory takie jak SE (detektor elektronów wtórnych), BSE (detektor 

elektronów wstecznie rozproszonych) stanowi odwzorowanie powierzchni próbki. 

Oprócz standardowego obrazowania powierzchni próbki, możliwa jest również analiza 

przypowierzchniowego składu. Podczas bombardowania próbki wiązką elektronów, 

wybijane są elektrony pierwiastków wchodzących w skład próbki. Puste miejsca po 

wybitych elektronach są zastępowane elektronami z wyższych orbitali. Podczas tego 

przejścia w celu wyrównania różnic energii pomiędzy elektronami, emitowane jest 

promieniowanie rentgenowskie charakterystyczne dla danego pierwiastka. Następnie 

detektor EDS analizuje powstałe promieniowanie (Ul-Hamid, 2018). 

Obrazowanie powierzchni oraz analizę składu pierwiastkowego wykonano przy 

użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego 1430 VP firmy LEO Electron 

Microscopy Ltd, wyposażonego w analizator EDS Quantax 200 z detektorem XFlash 4010 

firmy Bruker. 

8.7. Rentgenowska mikrotomografia komputerowa 

Rentgenowska mikrotomografia komputerowa to wysoko rozdzielcza tomografia 

rentgenowska, która opiera się na wykrywaniu energii pozostałej z wiązki przechodzącej 

przez analizowaną próbkę. Promienie rentgenowskie generowane w źródle 

promieniowania rentgenowskiego przepuszczane są przez próbkę i rejestrowane przez 

detektor promieniowania rentgenowskiego jako projekcyjny obraz 2D. Próbka jest 

następnie obracana o ułamek stopnia na stole obrotowym i wykonywany jest kolejny 

skan. Ten krok jest powtarzany przez obrót próbki o 180 stopni (lub czasami o 360 stopni, 

w zależności od rodzaju próbki) i duża liczba radiogramów (rzutów 2D) zapisywana jest 

pod różnymi kątami na płaszczyźnie detektora. Następnie ze wszystkich powstałych 

obrazów 2D rekonstruowany jest obraz 3D badanej próbki (Bernard et al., 2005). 

W przeciwieństwie do technik charakteryzacji porowatości, takich jak porozymetria 

rtęciowa lub analiza piknometryczna, mikrotomografia rentgenowska dostarcza 

informacji o wielkości i rozmieszczeniu porów w przestrzeni. Jest to niezwykle istotne 
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dla uzyskania wglądu w wewnętrzną strukturę materiałów i bezpośredniego 

przeanalizowania związków pomiędzy technikami wytwarzania ceramicznych 

materiałów, a ich właściwościami filtracyjnymi (Gerke et al., 2015). 

Pomiary mikrotomografii rentgenowskiej otrzymanych krążków filtracyjnych 

zostały wykonane na mikrotomografie SkyScan 1172 firmy Bruker, z napięciem źródła 

80 kV, natężeniem prądu anodowego 100 µA oraz filtrem Al 0,5 mm. Wizualizacje 3D 

próbek wykonano w technice volume-renderingu za pomocą oprogramowania CTvox 

firmy Bruker. Strukturę całych filtrów zanalizowano w oparciu o skany z rozdzielczością 

27 µm, natomiast w celu dokładnego zobrazowania wewnętrznej struktury materiału, 

niewielkie fragmenty próbek o kształcie zbliżonym do sześcianu zmierzono z wysoką 

zdolnością rozdzielczą 3 µm. Wyznaczono również zestaw parametrów 

charakteryzujących porowatość materiałów. 

8.8. Wyznaczanie punktu zerowego ładunku 

Punkt zerowego ładunku (PZC – Point of Zero Charge) to wartość pH, przy której 

ładunek powierzchniowy netto materiału wynosi zero. Nie oznacza to, że w roztworze 

o pH równym PZC powierzchnia nie ma w ogóle ładunku. Lepszym stwierdzeniem jest, 

że na powierzchni istnieją równe ilości ładunków dodatnich i ujemnych, które się 

równoważą. Nazywa się go również punktem izoelektrycznym, ponieważ przy tej 

wartości pH cząstki nie poruszają się pod wpływem pola elektrycznego. Poniżej tego pH 

powierzchnia jest naładowana dodatnio i wykazuje większe powinowactwo do adsorpcji 

anionów, natomiast przy pH powyżej punktu PZC powierzchnia jest naładowana 

ujemnie, a zatem silnie adsorbuje kationy. Z tego względu wartość ta jest bardzo istotna 

przy badaniu procesów sorpcyjnych. Wartość punktu PZC można wyznaczać kilkoma 

metodami. Jedną z nich jest metoda punktu izoelektrycznego, która polega na zbadaniu 

potencjału zeta zawiesin o zadanym pH po 24 h mieszania. W środowisku kwaśnym 

cząstki mają tendencję do nabierania ładunku dodatniego, podczas gdy w roztworach 

o odczynie zasadowym cząstki mają tendencję do naładowywania się ujemnie. Jeśli do 

zawiesiny cząstek dodaje się kwas lub zasadę można osiągnąć punkt, w którym ładunek 

zostanie zneutralizowany. Punkt PZC w tej metodzie równy jest wartości punktu 

izoelektrycznego, który równy jest wartości pH, dla której potencjał zeta wynosi zero 

(Bakatula et al., 2018). 
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Kolejną popularną metodą jest tzw. metoda dodatku soli lub inaczej metoda 

dodatku proszku, która polega na dodaniu takich samych ilości materiału do zestawu 

roztworów o tej samej sile jonowej przy różnych wartościach pH. Dodatek proszku 

zmienia pH roztworu. Na przykład, jeśli początkowe pH jest niższe niż PZC ciała stałego, 

powierzchnia adsorbuje protony, a końcowe pH będzie wyższe. Odwrotna sytuacja ma 

miejsce, jeśli początkowe pH jest wyższe niż PZC. Z powierzchni desorbują się protony, 

a końcowe pH będzie niższe. Ostateczne wartości pH mierzy się zwykle po 24 godzinach 

mieszania zawiesin, a punkt PZC jest wartością, dla której ΔpH po 24 h jest równa zeru. 

W tym celu wykreśla się zależność pH początkowego od ΔpH po 24 h mieszania (Cristiano 

et al., 2011).  

Do analiz krążki filtracyjne zostały roztarte w moździerzu ceramicznym. Materiał 

został przesiany do rozmiaru cząstek 63-100 µm. Następnie do 100 cm3 roztworów NaCl 

0,1 mol/dm3 o ustalonym pH od 1 do 12 przy pomocy roztworów HCl lub NaOH dodano 

po 25 mg przesianego materiału. Następnie otrzymane zawiesiny mieszano na mieszadle 

magnetycznym przez 24 h. PZC zostało wyznaczone dwiema wyżej wymienionymi 

metodami. Pomiary wartości potencjału elektrokinetycznego (ζ) przygotowanych 

zawiesin przeprowadzono z wykorzystaniem aparatu Zetasizer Nano ZS od Malvern 

Instruments. Do pomiarów pH zastosowano elektroniczny pH metr laboratoryjny. 

8.9. Wyznaczanie gęstości rzeczywistej i porowatości całkowitej 

Wśród porów występujących w materiale wyróżnia się pory otwarte, czyli połączone 

z powierzchnią oraz pory zamknięte, czyli pory otoczone ze wszystkich stron ciałem 

stałym. Z tego względu używa się pojęć porowatości otwartej i zamkniętej. Wyrażają one 

stosunek objętości danych rodzajów porów do całkowitej objętości materiału i zazwyczaj 

podaje się je procentach. Sumaryczną wartość porowatości otwartej i zamkniętej 

nazywa się porowatością całkowitą (Pc). Porowatość całkowita jest dopełnieniem 

gęstości względnej do jedności (lub 100%). Gęstość względna jest stosunkiem gęstości 

pozornej do rzeczywistej. Gęstość rzeczywista materiału jest to stosunek masy do 

objętości litego materiału, czyli bez uwzględniania porów. Gęstość pozorna jest 

stosunkiem masy materiału do jego całkowitej objętości, tj. objętości z uwzględnieniem 

porowatości. Warto zaznaczyć, że pory te mogą być wynikiem niedoskonałości procesów 

otrzymywania materiałów, np. spiekania proszków, topienia i zestalania szkła, ale mogą 
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też być świadomie wprowadzane w celu nadania porowatości wytwarzanym 

materiałom, np. w przypadku materiałów filtracyjnych, aby zapewnić wysoką 

przepuszczalność cieczy (Długosz & Banach, 2018). 

Gęstość rzeczywistą i porowatość całkowitą analizowanych materiałów wyznaczono 

metodą piknometryczną. W tym celu skorzystano z następujących wzorów: 

𝑑𝑟𝑧 =
𝑚𝑝+𝑚 − 𝑚𝑝

𝑉𝑚
 

𝑃𝑐 = (1 −
𝑑𝑝

𝑑𝑟𝑧
) ∙ 100% 

𝑑𝑟𝑧 – gęstość rzeczywista [
𝑔

𝑐𝑚3], 

𝑚𝑝+𝑚 – masa piknometru z materiałem [𝑔], 

𝑚𝑝 – masa pustego piknometru [𝑔], 

𝑉𝑚 – objętość materiału [𝑐𝑚3], 

𝑃𝑐  – porowatość całkowita [%], 

𝑑𝑝 – gęstość pozorna [
𝑔

𝑐𝑚3]. 

8.10. Metody oceny właściwości użytkowych otrzymywanych materiałów 

8.10.1. Korozyjna odporność chemiczna 

Odporność chemiczna wyznaczana dla materiałów ceramicznych oznacza 

odporność na destrukcyjne działanie agresywnych mediów. Odporność chemiczna 

zależy w bardzo dużym stopniu od właściwości środowiska korozyjnego, ale również 

składu chemicznego i mikrostruktury ceramiki oraz warunków procesu korozji, zwłaszcza 

w miejscu kontaktu ceramiki z agresywnym środowiskiem. Wyróżnia się dwa główne 

rodzaje odporności chemicznej: odporność kwasową i odporność zasadową. 

Badanie korozyjnej odporności wytworzonych ceramik na działanie kwasów i zasad 

pozwala określić ich właściwości użytkowe w różnych agresywnych mediach (Krasnyi et 

al., 2004). 

Badania korozyjnej odporności chemicznej przeprowadzono analizując zmiany masy 

powstałej poprzez zanurzenie fragmentów krążków filtracyjnych o znanych masach 

w roztworach HCl oraz NaOH o stężeniach 5, 10 i 20% wag. w temperaturze pokojowej 
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przez 24, 48 i 72 godziny. Wykonano również próbę ślepą w wodzie w takich samych 

warunkach. Po zadanym czasie kawałki zostały przepłukane wodą i wysuszone w 105°C, 

a następnie zważone.  

8.10.2. Parametry przepuszczalności 

W celu wyznaczenia przepuszczalności otrzymanych ceramicznych materiałów 

filtracyjnych, przygotowane krążki umieszczano w podciśnieniowym zestawie 

filtracyjnym i mierzono czas przepływu zadanej ilości cieczy przez filtr przy zmiennym 

podciśnieniu. Następnie znając powierzchnię filtracyjną, objętość przepuszczonej cieczy 

i czas przepływu, wyliczano parametr przepuszczalności dla wody oraz 1-propanolu 

przez krążek (Asad et al., 2021): 

𝐹𝑙𝑢𝑥 =
𝑉

𝐴 ∙ ∆𝑡
 

𝐹𝑙𝑢𝑥 – parametr przepuszczalności [
𝐿

𝑚2∙ℎ
], 

𝑉 – ilość przepuszczanej cieczy [𝐿], 

𝐴 – powierzchnia filtracji [𝑚2], 

∆𝑡 – czas przepływu cieczy [ℎ]. 

8.10.3. Właściwości filtracyjne 

Podstawowe właściwości filtracyjne otrzymanych krążków wyznaczono dla 

roztworu soli chlorku żelaza(III) (FeCl3). Celem zbadania właściwości filtracyjnych 

otrzymanych krążków przy stałym podciśnieniu przepuszczano przez filtry roztwór soli 

o zmiennych stężeniach i zmiennym pH. Następnie w filtracie oznaczono stężenia 

kationów żelaza oraz anionów chlorkowych. Dla roztworu soli o wybranym stężeniu i pH 

zbadano również przepuszczalność przy zmiennym podciśnieniu. 

Stężenia żelaza(III) oznaczono spektrofotometryczną metodą rodankową, w której 

jony żelaza reagują w lekko kwaśnym środowisku z jonami rodankowymi 

(tiocyjanianowymi) tworząc czerwono zabarwione kompleksy żelazowo-rodankowe, 

których stężenie wyznacza się metodą krzywej kalibracyjnej przy długości fali 

wynoszącej 480 nm (Rysunek 2). 
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Rysunek 2. Krzywa kalibracyjna oznaczania stężenia żelaza metodą rodankową 

Stężenie chlorków wyznaczono miareczkową metodą Mohra. Polega ona na 

bezpośrednim miareczkowaniu obojętnego roztworu zawierającego aniony chlorkowe 

mianowanym roztworem AgNO3 o stężeniu 0,05 mol/dm3 w obecności K2CrO4 jako 

wskaźnika, aż do pojawienia się brunatnego osadu. Masę chloru wylicza się ze wzoru 

(Cygański, 1999): 

𝑚𝐶𝑙 = 𝐶𝐴𝑔𝑁𝑂3
∙ 𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3

∙ 𝑀𝐶𝑙 ∙ 𝑤 

𝑚𝐶𝑙 – masa jonów chlorkowych obecnych w przeliczeniu na dm3 roztworu [𝑔], 

𝐶𝐴𝑔𝑁𝑂3
 – mianowane stężenie roztworu AgNO3 [

𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑚3], 

𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3
 – objętość roztworu AgNO3 zużytego do zmiareczkowania próbki [dm3], 

𝑀𝐶𝑙  – masa molowa chloru [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
], 

𝑤 – współmierność. 

Efektywność usunięcia danego jonu w procesie filtracji wyznaczono ze wzoru: 

𝐸 =
𝐶0 − 𝐶

𝐶0
∙ 100% 

𝐸 – efektywność usunięcia jonu w procesie filtracji [%], 

𝐶0 – stężenie wyjściowe jonu [
𝑚𝑔

𝑑𝑚3],  

𝐶 – stężenie jonu w filtracie [
𝑚𝑔

𝑑𝑚3
]. 
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W celu potwierdzenia zachowania właściwości filtracyjnych krążków po modyfikacji 

układem ZnO-Bi2O3, przepuszczano przez krążki roztwory wodne trzech kationów Pb2+, 

Cd2+ oraz Co2+, o stężeniach 10, 25, 50, 100, 200, 300 i 600 mg/dm3 każdego z kationów 

w roztworze. Po filtracji wyznaczano stężenie każdego kationu w filtracie metodą ASA.  

8.10.4. Parametry sorpcyjne 

 Celem określenia właściwości sorpcyjnych stosowanych materiałów 

przeprowadzono procesy sorpcji trzech jonów metali ciężkich, tj. ołowiu (Pb2+), kadmu 

(Cd2+) oraz kobaltu (Co2+), a także dwóch barwników organicznych, tj. błękitu 

metylenowego (MB – Methylene Blue) oraz żółcieni chinolinowej (QY – Quinoline 

Yellow). Błękit metylenowy jest barwnikiem kationowym, natomiast żółcień chinolinowa 

należy do barwników obojętnych. W tym celu otrzymane krążki filtracyjne roztarto 

w moździerzu ceramicznym, a roztarty materiał przesiano do rozmiaru ziaren 63-100 

µm.  

Do badań procesu sorpcji jonów ołowiu zastosowano 20 mg materiału i 100 cm3 

roztworu zawierającego jony ołowiu w stężeniach 50, 100, 150, 200 i 250 mg/dm3. 

Uzyskane zawiesiny mieszano na mieszadle magnetycznym przez 3, 5, 10, 15 i 30 minut. 

W przypadku jonów kadmu i kobaltu użyto po 100 mg materiału i 50 cm3 roztworów 

zawierających jony Cd2+ lub Co2+ w stężeniach 30, 35, 40, 45 i 50 mg/dm3. Zawiesiny 

mieszano na mieszadle magnetycznym przez 1, 3, 5, 10 i 15 minut. Po upływie zadanego 

czasu zawiesiny odfiltrowano. W pozostałych po sorpcji przesączach oznaczono stężenie 

kationów metali za pomocą metody ASA. 

Procesy sorpcji barwników organicznych przeprowadzono z zużyciem 20 mg 

materiału i 100 cm3 roztworu barwnika w przypadku błękitu metylenowego oraz 50 cm3 

w przypadku żółcieni chinolinowej, o stężeniach 5, 10, 15, 25, 35 mg/dm3. Zawiesiny 

mieszano na mieszadle magnetycznym przez 1, 3, 5, 10 i 15 minut. Po upływie zadanego 

czasu zawiesiny odfiltrowano i oznaczono pozostałe stężenie barwnika z zastosowaniem 

metody spektrofotometrycznej UV-Vis. Oznaczanie stężeń barwników organicznych 

przeprowadzono z zastosowaniem metody krzywej wzorcowej przy długości fali 664 nm 

dla błękitu metylenowego oraz 412 nm dla żółcieni chinolinowej (Rysunek 3). 
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Rysunek 3. Krzywe kalibracyjne oznaczania stężenia A – błękitu metylenowego i B – żółcieni 
chinolinowej 

Dla badanych indywiduów chemicznych wyznaczono pojemność sorpcyjną 

w danym czasie (qt) i pojemność równowagową (qe) zgodnie z równaniami (Szostak 

& Banach, 2019): 

𝑞𝑡 =
(𝐶0 − 𝐶𝑡)

𝑚
∙ 𝑉 

𝑞𝑒 =
(𝐶0 − 𝐶𝑒)

𝑚
∙ 𝑉 

𝑞𝑡 – pojemność sorpcyjna zaadsorbowanego jonu/barwnika w czasie „t” [
𝑚𝑔

𝑔
], 

𝑞𝑒 – pojemność sorpcyjna jonu/barwnika w czasie równowagowym [
𝑚𝑔

𝑔
], 

𝐶0 – początkowe stężenie jonu/barwnika [
𝑚𝑔

𝑑𝑚3], 

𝐶𝑡 – stężenie jonu/barwnika po czasie „t” [
𝑚𝑔

𝑑𝑚3], 

𝐶𝑒 – stężenie jonu/barwnika w równowadze [
𝑔

𝑑𝑚3], 

𝑉 – objętość roztworu [𝑑𝑚3], 

𝑚 – masa złoża użyta w procesie sorpcji [𝑔]. 

8.10.4.1. Parametry równowagowe sorpcji 

Do zbadania parametrów równowagi procesu sorpcji istotne jest wyznaczenie 

adsorpcyjnych modeli izoterm sorpcji. Dla badanych barwników wyznaczono cztery 

liniowe izotermy równowagowe: Langmuira, Freundlicha, Temkina oraz Dubinina-

Radushkevicha (D-R). Na ich podstawie możliwe jest ustalenie jak cząsteczki adsorbatu 

(barwniki) są rozłożone na powierzchni adsorbentu. Możliwe jest również zrozumienie 

oddziaływań pomiędzy fazą stałą, a fazą ciekłą w stanie równowagi pomiędzy procesami 

sorpcji i desorpcji. 
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8.10.4.1.1. Izoterma Langmuira 

Izoterma Langmuira opisuje proces, w którym dochodzi do uformowania się 

monowarstwy adsorbatu na powierzchni adsorbentu. Zakłada ona, że adsorpcja 

w kolejnych warstwach nie zachodzi. Ta izoterma ma zastosowanie do procesów 

adsorpcji jednowarstwowej na powierzchni zawierającej skończoną liczbę identycznych 

miejsc aktywnych. Izoterma Langmuira opisywana jest przez następujące równanie: 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

𝐶𝑒

𝑞𝑚𝑎𝑥
+

1

𝐾𝐿 ∙ 𝑞𝑚𝑎𝑥
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 – maksymalna pojemność sorpcyjna [
𝑚𝑔

𝑔
], 

KL – stała Langmuira [
𝑑𝑚3

𝑚𝑔
] . 

W oparciu o model Langmuira można wyliczyć współczynnik rozdziału (𝑅𝐿), który 

pomaga stwierdzić czy proces sorpcji w układach okresowych jest korzystny czy też nie. 

Wyznacza się go z następującej zależności (Rakhym et al., 2020): 

𝑅𝐿 =
1

1 + 𝐾𝐿𝐶0
. 

Na podstawie wyznaczonego współczynnika możemy stwierdzić, że jeśli: 

𝑅𝐿 = 0 – proces sorpcji jest nieodwracalny,  

0 < 𝑅𝐿 < 1 – warunki są korzystne dla sorpcji, 

𝑅𝐿 = 1 – proces sorpcji zachodzi liniowo, 

𝑅𝐿 > 1 – warunki są niekorzystne dla sorpcji. 

8.10.4.1.2. Izoterma Freundlicha 

Izoterma Freundlicha używana jest do opisywania procesów sorpcji zachodzących 

na powierzchniach heterogenicznych. Zakłada ona, że proces ten jest niedoskonały, 

odwracalny oraz wielowarstwowy. Model jest opisywany przez równanie (Staroń et al., 

2017): 

𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝐹 +  
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 

𝐾𝐹 – stała Freundlicha [(
𝑚𝑔

𝑑𝑚3
)

1

𝑛
∙

𝑚𝑔

𝑔
], 

𝑛 – parametr heterogeniczności. 
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8.10.4.1.3. Izoterma Temkina 

Model izoterma Temkina używany jest do opisywania adsorpcji monowarstwowej 

na niejednorodnej powierzchni. Oddziaływanie między sorbatem, a sorbentem 

powoduje, że ciepło adsorpcji wszystkich cząsteczek maleje liniowo, a nie logarytmicznie 

wraz ze wzrostem pokrycia powierzchni adsorbentu. Ta izoterma charakteryzuje się 

równomiernym rozkładem energii wiązania, aż do uzyskania maksymalnej energii 

wiązania. Model ten jest opisywany przez następujące równania (Obayomi et al., 2020): 

𝑞𝑒 = 𝐵𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝐵𝑙𝑛𝐶𝑒 

𝐵 =
𝑅𝑇

𝑏𝑡
 

𝐾𝑡 – stała związana z maksymalną energią wiązania [
𝑑𝑚3

𝑚𝑔
], 

𝐵 – stała związana z energią sorpcji [
𝐽

𝑚𝑜𝑙
], 

𝑅 – stała gazowa [8,314
𝐽

𝑚𝑜𝑙∙𝐾
], 

𝑇 – temperatura [𝐾], 

𝑏𝑡 – stała izotermy Temkina. 

8.10.4.1.4. Izoterma Dubinina-Radushkewicha 

Izoterma D-R opisuje mechanizmy adsorpcji na heterogenicznie porowatych 

strukturach. Model jest równaniem półempirycznym, w którym adsorpcja przebiega 

zgodnie z mechanizmem wypełniania porów. Model ten zakłada wielowarstwową 

sorpcję z udziałem sił Van Der Waalsa. Opisuje się ją przy pomocy wzorów (Hu & Zhang, 

2019): 

𝑙𝑛𝑞𝑒 = 𝑙𝑛𝑞𝑑 − 𝐵𝑑𝜀2 

𝜀 = 𝑅𝑇𝑙𝑛(1 +
1

𝐶𝑒
) 

𝑞𝑑 – teoretyczny maksymalny potencjał nasycenia izotermy [
𝑚𝑔

𝑔
], 

𝐵𝑑 – stała izotermy D-R związana z energią sorpcji [
𝑚𝑜𝑙2

𝐽2 ], 

𝜀 – potencjał adsorpcyjny Polanyi [
𝐽

𝑚𝑜𝑙
]. 
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Średnia wielkość energii sorpcji może informować czy mamy do czynienia 

z fizysorpcją czy z chemisorpcją: 

𝐸 =
1

√2𝐵𝑑

 

𝐸 – średnia energia sorpcji [
𝐽

𝑚𝑜𝑙
]. 

8.10.4.2. Parametry kinetyczne sorpcji 

Badanie kinetyki adsorpcji dostarcza informacji o mechanizmach przenoszenia 

masy, szybkości zachodzących procesów adsorpcji, a także wydajności użytego 

adsorbentu. Kinetyka opisuje trzy główne etapy procesu sorpcji. Pierwszym etapem jest 

dyfuzja poprzez zewnętrzną warstwę cieczy wokół adsorbentu. Drugim etapem jest 

dyfuzja adsorbatu do wnętrza porów materiału. Finalnie w ostatnim etapie następuje 

sorpcja w miejscach aktywnych adsorbentu (Jianlong Wang & Guo, 2020). 

8.10.4.2.1. Model pseudo-pierwszego rzędu 

Model pseudo-pierwszego rzędu opiera się na liniowej zależności ilości adsorbatu 

przyłączonego do powierzchni materiału od czasu. Model zakłada, że szybkość reakcji 

jest wprost proporcjonalne do różnicy między stężeniem równowagowym, a chwilowym 

stężeniem adsorbatu w fazie stałej (Bentahar et al., 2018): 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑞 − 𝑞𝑡). 

Model pseudo-pierwszego rzędu jest opisywany równaniem:  

log(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 −
𝑘1

2,303
𝑡 

𝑘1 – stała dla modelu [
1

𝑚𝑖𝑛
], 

𝑡 – czas [𝑚𝑖𝑛]. 

8.10.4.2.2. Model pseudo-drugiego rzędu 

Model pseudo-drugiego rzędu zakłada, że proces sorpcji ma charakter chemiczny. 

Szybkość procesu jest proporcjonalna do kwadratu różnic pomiędzy stężeniem 

równowagi, a chwilowym stężeniem w fazie stałej (Gamoudi & Srasra, 2019): 
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𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑞 − 𝑞𝑡)2. 

Równanie liniowe pseudo-drugiego rzędu przedstawia się następująco: 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2

+
1

𝑞𝑒
𝑡 

𝑘2 – stała dla modelu [
𝑔

𝑚𝑔
∙

𝑑𝑚3

𝑚𝑖𝑛
]. 

8.10.4.2.3. Model Elovicha 

Według założeń modelu Elovicha energia aktywacji wzrasta wraz z czasem adsorpcji,  

a powierzchnia adsorbentu ma charakter heterogeniczny. Model Elovicha jest modelem 

empirycznym bez określonych znaczeń fizycznych. Oprócz opisywania układów 

ciecz/ciało stałe, model ten często jest stosowany do opisywania chemisorpcji gazów na 

stałych adsorbentach. Model ten opisuje się równaniem (Jianlong Wang & Guo, 2020): 

𝑞𝑡 =
1

𝛽
ln(𝛼 ∙ 𝛽) +

1

𝛽
ln(𝑡) 

𝛼 – początkowy stopień sorpcji [
𝑚𝑔

𝑔∙𝑚𝑖𝑛
], 

𝛽 – stała desorpcji [
𝑔

𝑚𝑔
]. 

Wartości 𝛼  oraz 𝛽  są związane ze stopniem pokrycia powierzchni i energią 

aktywacji dla adsorpcji. 

8.10.4.2.4. Model Webera-Morrisa  

Model Webera-Morrisa jest inaczej nazywany modelem dyfuzji 

wewnątrzcząsteczkowej, ponieważ zakłada on, że najwolniejszym etapem procesu 

sorpcji jest dyfuzja adsorbatu wewnątrz adsorbentu. Jednocześnie zakłada on, że dyfuzja 

adsorbatu w cienkiej warstwie ciekłego filmu otaczającego adsorbent oraz adsorpcja 

w miejscach aktywnych są natychmiastowe. Równanie dla tego modelu przedstawiono 

poniżej (Charaabi et al., 2021): 

𝑞𝑡 = 𝑘𝑊𝑀𝑡0,5 + 𝐼 

𝑘𝑊𝑀 – stała dyfuzji wewnątrzcząsteczkowej [
𝑚𝑔

𝑔∙𝑚𝑖𝑛0,5], 

𝐼 – współczynnik związany z przenoszeniem masy przez warstwy graniczne [
𝑚𝑔

𝑔
]. 

Im większa stała 𝐼, tym większy efekt warstwy granicznej. 
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8.10.5. Ocena właściwości fotokatalitycznych w świetle UV  

Dla krążków zmodyfikowanych tlenkiem cynku oraz tlenkiem cynku i tlenkiem 

bizmutu przeprowadzono ocenę właściwości fotokatalitycznych rozkładu w świetle UV 

dwóch substancji modelowych, tj. błękitu metylenowego oraz żółcieni chinolinowej. 

Zmodyfikowane krążki zawieszano w mieszającym się roztworze barwnika o stężeniu 

około 20 mg/dm3. Po 30 i 60 minutach w ciemni wykonywano analizę UV-Vis roztworu 

barwnika w pełnym spektrum, tj. zakresie fal 190-1100 nm, a następnie włączano lampę 

UV i ponownie po 15, 30, 60, 90, 120 i 150 minutach w świetle UV analizowano pełne 

spektrum dla roztworów. Stężenia błękitu metylenowego wyznaczono metodą 

spektrofotometryczną przy długości fali 664 nm, a żółcieni chinolinowej przy 412 nm. 

Efektywność procesu fotodegradacji barwników wyznaczono na podstawie zmian 

ich stężenia w czasie (Długosz, Szostak, & Banach, 2020): 

𝐸 =
𝐶0 − 𝐶𝑡

𝐶0
∙ 100% 

𝐸 – efektywność usuwania barwnika po czasie t [%], 

𝐶0 – stężenie początkowe roztworu barwnika [
𝑚𝑔

𝑑𝑚3],  

𝐶𝑡 – stężenie roztworu barwnika po czasie t [
𝑚𝑔

𝑑𝑚3
]. 

8.10.6. Ocena właściwości fotokatalitycznych w świetle widzialnym 

Dla krążków zmodyfikowanych tlenkiem cynku i tlenkiem bizmutu przeprowadzono 

ocenę właściwości fotokatalitycznych rozkładu w świetle widzialnym dwóch substancji 

modelowych, tj. błękitu metylenowego oraz żółcieni chinolinowej. Zmodyfikowane 

krążki zawieszano w mieszającym się roztworze danego barwnika o stężeniu około 

20 mg/dm3. Po 30 i 60 minutach w ciemni wykonywano analizę UV-Vis roztworu 

barwnika w pełnym spektrum, tj. zakresie długości fali 190-1100 nm, a następnie 

włączano lampę ze światłem widzialnym i po 30, 60, 120, 180 i 240 minutach w świetle 

widzialnym ponownie analizowano pełne spektrum dla roztworów. Stężenia błękitu 

metylenowego wyznaczono metodą spektrofotometryczną przy długości fali 664 nm, 

a żółcieni chinolinowej przy 412 nm. 
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8.10.7. Ocena właściwości antymikrobiologicznych 

Właściwości antymikrobiologiczne badano obserwując wzrost wybranych 

mikroorganizmów z grupy bakterii oraz grzybów. Ocenę właściwości 

antymikrobiologicznych przeprowadzono wobec bakterii pałeczki okrężnicy 

(łac. Escherichia coli), gronkowca złocistego (łac. Staphylococcus aureus) oraz grzyba 

bielnika białego (łac. Candida albicans). Pałeczka okrężnicy hodowana była 

z wykorzystaniem płynnej pożywki – bulionu odżywczego o składzie: pepton kazeinowy 

15 g/dm3, ekstrakt drożdżowy 3 g/dm3, glukoza 1 g/dm3, NaCl 6 g/dm3 oraz z użyciem 

pożywki stałej – gotowej pożywki uniwersalnej TSA (Tryptone-Soja-Agar). Gronkowiec 

złocisty hodowany był z zastosowaniem płynnej pożywki – bulionu odżywczego oraz 

stałej pożywki TSA. Bielnik biały był hodowany z wykorzystaniem płynnej pożywki – 

bulionu YPD (ang. Yeast Peptone Dextrose) o składzie: pepton kazeinowy 20 g/dm3, 

ekstrakt drożdżowy 10 g/dm3, glukoza 20 g/dm3 oraz z użyciem pożywki stałej – agaru 

YPD o składzie: pepton kazeinowy 20 g/dm3, ekstrakt drożdżowy 10 g/dm3, glukoza 

20 g/dm3, agar 15 g/dm3.  

Na przygotowanych wcześniej szalkach z odpowiednimi dla wybranych 

mikroorganizmów pożywkami umieszczono badane krążki, dociskając je do powierzchni 

zestalonej pożywki. Następnie przygotowano inokulaty badanych mikroorganizmów 

o gęstości optycznej zbliżonej do 0,5 McFarlanda (mierzone przy pomocy 

spektrofotometru UV-Vis przy λ=550 nm). Uzyskane inokulaty rozcieńczono około 

100-krotnie w przypadku zawiesin bakterii E. coli oraz S. aureus oraz około 10-krotnie 

w przypadku grzyba C. albicans. Na wcześniej przygotowane szalki z krążkami naniesiono 

1 cm3 roztworu przygotowanych zawiesin badanych mikroorganizmów nakraplając 

zawiesinę na powierzchnię krążka w celu nasączenia go, po czym resztę zawiesiny 

starannie rozprowadzono na powierzchni agaru. Dla każdego z mikroorganizmów 

wykonano próbę kontrolną. Szalki inkubowane były przez 14 dni w temperaturze 29°C 

w ciemności i pod lampą z naświetlaniem światłem widzialnym. Po upływie 1, 2, 4, 7, 11 

i 14 dni od wykonania posiewów wykonano zdjęcia szalek, na podstawie których 

wyznaczono strefy zahamowania wzrostu dla wszystkich próbek. 
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9. Otrzymywanie ceramicznych krążków filtracyjnych 

9.1. Dobór składu mieszanki mineralnej do wytwarzania ceramicznych krążków 

Jako surowce mineralne do wytwarzania ceramiki zastosowano kaolin, albit (skaleń 

sodowy), kwarc (krzemionka), piasek, kredę i dolomit, a jako lepiszcze zastosowano 

roztwór wodny PVA o stężeniu 2% masowych. W badaniach wstępnych do wytworzenia 

ceramicznych krążków filtracyjnych wyznaczono dolne i górne zakresy zmienności 

procentów wagowych w mieszance (Tabela 3). W Tabeli 4 zestawiono składy 

materiałowe dla 31 testowanych mieszanek w prowadzonym cyklu badań. Podczas 

realizacji prac określono ilość dodawanego roztworu PVA potrzebnego do otrzymania 

mieszanki o konsystencji pasty umożliwiającej wypełnienie formy. 

Tabela 3. Dolne i górne zakresy zmienności % wagowych składników mieszanki 

Stosowany 
materiał 

DOLNE ZAKRESY 
ZMIENNOŚCI [%wag.] 

GÓRNE ZAKRESY 
ZMIENNOŚCI [%wag.] 

Kaolin 30 40 

Albit 5 15 

Kwarc 20 30 

Piasek 5 15 

Kreda 0 20 

Dolomit 0 20 

 

Krążki wytworzone na podstawie zestawionych mieszanek poddano testom badań 

przepuszczalności wody. Przygotowane krążki umieszczono w podciśnieniowym 

zestawie filtracyjnym i mierzono czas przepływu 50 cm3 wody przez filtr przy 

podciśnieniu ok. 0,6 bara. Spośród filtrów otrzymanych z użyciem testowanych 

mieszanek jedynie sześć z nich, tj. nr 2, 4, 6, 10, 23 i 24 (zaznaczone kolorem zielonym) 

nie uległo pęknięciu po osiągnięciu zadanego podciśnienia podczas analiz 

przepuszczalności. Wyniki analiz przepuszczalności dla tych sześciu krążków 

przedstawiono w Tabeli 5. 
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Tabela 4. Składy masowe dla testowanych mieszanek mineralnych do wytwarzania 
ceramicznych krążków filtracyjnych oraz określona ilość PVA potrzebna do uzyskania 

odpowiedniej konsystencji mieszanki 

 Nr 
mieszanki 

ZAWARTOŚĆ [ułamek masowy] 
PVA [g] 

Kaolin Albit Kwarc Piasek Kreda Dolomit 

1 0,40 0,15 0,30 0,15 0,00 0,00 36,15 

2 0,40 0,15 0,20 0,05 0,20 0,00 29,99 

3 0,40 0,15 0,20 0,05 0,00 0,20 26,87 

4 0,40 0,05 0,30 0,05 0,20 0,00 39,23 

5 0,40 0,05 0,30 0,05 0,00 0,20 36,65 

6 0,30 0,15 0,30 0,05 0,20 0,00 36,40 

7 0,30 0,15 0,30 0,05 0,00 0,20 35,59 

8 0,40 0,15 0,30 0,05 0,10 0,00 37,63 

9 0,40 0,15 0,30 0,05 0,00 0,10 37,76 

10 0,40 0,05 0,20 0,15 0,20 0,00 30,37 

11 0,40 0,05 0,20 0,15 0,00 0,20 28,80 

12 0,30 0,15 0,20 0,15 0,20 0,00 29,16 

13 0,30 0,15 0,20 0,15 0,00 0,20 28,36 

14 0,40 0,15 0,20 0,15 0,10 0,00 28,39 

15 0,40 0,15 0,20 0,15 0,00 0,10 27,97 

16 0,30 0,05 0,30 0,15 0,20 0,00 36,28 

17 0,30 0,05 0,30 0,15 0,00 0,20 36,77 

18 0,40 0,05 0,30 0,15 0,10 0,00 38,73 

19 0,40 0,05 0,30 0,15 0,00 0,10 37,16 

20 0,30 0,15 0,30 0,15 0,10 0,00 37,00 

21 0,30 0,15 0,30 0,15 0,00 0,10 36,41 

22 0,30 0,05 0,20 0,05 0,20 0,20 29,11 

23 0,40 0,05 0,20 0,05 0,20 0,10 30,11 

24 0,30 0,15 0,20 0,05 0,20 0,10 28,40 

25 0,30 0,05 0,30 0,05 0,20 0,10 38,39 

26 0,30 0,05 0,20 0,15 0,20 0,10 29,64 

27 0,40 0,05 0,20 0,05 0,10 0,20 30,33 

28 0,30 0,15 0,20 0,05 0,10 0,20 30,91 

29 0,30 0,05 0,30 0,05 0,10 0,20 37,75 

30 0,30 0,05 0,20 0,15 0,10 0,20 29,81 

31 0,35 0,10 0,25 0,10 0,10 0,10 35,27 
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Zauważalnie wyższe czasy przepływu wody przez filtry uzyskano dla krążków 

wytworzonych z mieszanek 4 (ok. 1300 s) oraz 6 (ok. 650 s). Filtry wytworzone z użyciem 

mieszanek 2, 10 oraz 23 uzyskały czas przepływu ok. 500 sekund, natomiast najlepszy 

rezultat wynoszący niespełna 400 sekund udało się osiągnąć dla filtrów wytworzonych 

z mieszanki 24. Na tym etapie zdecydowano się nie prowadzić dalszych badań dla filtrów 

wytwarzanych z mieszanek 4 oraz 6, które charakteryzowały się najgorszymi 

parametrami przepuszczalności. 

Dla krążków wytworzonych z użyciem pozostałych czterech mieszanek (2, 10, 23 

i 24) wyznaczono gęstość rzeczywistą oraz porowatość całkowitą (Tabela 6). Dla krążków 

wytworzonych z tych czterech mieszanek zanalizowano również korozyjną odporność 

chemiczną na działanie kwasu i zasady. Wyniki przedstawiono w Tabeli 7. 

Tabela 5. Czas przepływu 50 cm3 wody przez filtr przy podciśnieniu ok. 0,6 bara 

Nr mieszanki Czas [s] 

2 506 ± 18 

4 1307 ± 171 

6 646 ± 56 

10 494 ± 53 

23 496 ± 61 

24 393 ± 19 

 

Tabela 6. Wyznaczone parametry gęstości rzeczywistej i porowatości całkowitej krążków 
filtracyjnych 

Nr 

mieszanki 
 

Gęstość rzeczywista 

[g/cm3] 

Porowatość całkowita 

[%] 

2 2,61 ± 0,14 29,67 ± 3,47 

10 2,52 ± 0,27 18,35 ± 3,54 

23 2,46 ± 0,23 19,88 ± 2,76 

24 2,77 ± 0,37 28,38 ± 3,09 
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Tabela 7. Ubytek masy krążków otrzymanych z zastosowaniem mieszanek 2, 10, 34 i 24 po 24, 
48 i 72 godzinach kontaktu ze szkodliwym środowiskiem 

Stosowane 
środowisko 

Ubytek masy dla krążków wytworzonych z podanych mieszanek [%] 

2 10 23 24 

po 24 godzinach 

5% HCl 13,20 ± 0,96 13,74 ± 1,23 16,42 ± 1,28 13,85 ± 0,53 

10% HCl 12,14 ± 0,98 12,61 ± 0,95 13,99 ± 0,54 12,09 ± 1,32 

20% HCl 10,55 ± 0,89 10,81 ± 1,12 12,39 ± 0,23 11,10 ± 0,86 

5% NaOH 1,76 ± 0,27 1,70 ± 0,24 0,35 ± 0,07 -0,81 ± 0,12 

10% NaOH 2,33 ± 0,05 2,34 ± 0,26 0,90 ± 0,02 -0,38 ± 0,12 

20% NaOH 0,11 ± 0,35 -0,34 ± 0,08 -1,88 ± 0,39 -2,81 ± 0,55 

H2O -0,43 ± 0,11 -0,59 ± 0,09 -1,12 ± 0,09 -1,37 ± 0,19 

po 48 godzinach 

5% HCl 13,91 ± 0,98 14,75 ± 1,40 17,49 ± 1,43 15,13 ± 0,55 

10% HCl 12,87 ± 1,10 13,70 ± 0,87 14,94 ± 0,59 13,30 ± 1,57 

20% HCl 11,31 ± 1,05 11,89 ± 1,07 13,30 ± 0,14 12,48 ± 0,94 

5% NaOH 2,15 ± 0,19 2,20 ± 0,24 0,57 ± 0,03 -0,85 ± 0,15 

10% NaOH 3,60 ± 0,13 3,44 ± 0,17 2,01 ± 0,10 0,34 ± 0,12 

20% NaOH 0,54 ± 0,28 0,18 ± 0,09 -0,56 ± 0,31 -1,59 ± 0,22 

H2O -0,41 ± 0,11 -0,75 ± 0,09 -1,49 ± 0,02 -1,90 ± 0,54 

po 72 godzinach 

5% HCl 14,21 ± 0,93 15,06 ± 1,48 17,73 ± 1,52 15,38 ± 0,58 

10% HCl 13,13 ± 1,10 14,01 ± 0,96 15,13 ± 0,62 13,53 ± 1,60 

20% HCl 11,59 ± 1,09 12,15 ± 1,12 13,55 ± 0,13 12,81 ± 0,97 

5% NaOH 2,51 ± 0,21 2,58 ± 0,23 0,71 ± 0,10 -0,85 ± 0,10 

10% NaOH 3,96 ± 0,23 3,74 ± 0,06 2,31 ± 0,07 0,54 ± 0,14 

20% NaOH 0,04 ± 0,39 -0,15 ± 0,06 -0,99 ± 0,41 -1,61 ± 0,07 

H2O -0,12 ± 0,19 -0,52 ± 0,31 -1,14 ± 0,10 -1,60 ± 0,55 

 

Dla fragmentów krążków przebywających w roztworach kwasu solnego można 

zaobserwować stosunkowo duże ubytki masy sięgające kilkunastu procent. Najwyższe 

ubytki masy we wszystkich stężeniach kwasu obserwowane są dla filtrów wytworzonych 

na bazie mieszanki 23. Uzyskane wyniki wskazują, że najsilniejszy atak korozyjny 

występuje w czasie pierwszych 24 h od działania kwasu. Należy zauważyć, że kwas solny 
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o stężeniu 5% stwarza największe zagrożenie dla wszystkich otrzymanych filtrów. Łatwo 

obserwowalna jest również tendencja zmniejszającego się ubytku masy wraz z rosnącym 

stężeniem kwasu. Powyższe rezultaty są zgodne z badaniami korozyjności kwasowej 

prowadzonymi przez chorwackich badaczy dla materiałów ceramicznych zbudowanych 

z Al2O3 (Ćurković et al., 2008). 

W korozji materiałów ceramicznych, które złożone są najczęściej ze 

skomplikowanych struktur tlenowych, głównym czynnikiem decydującym o poziomie 

korozji jest korozja międzykrystaliczna oraz rozpuszczanie materiału ziarnowego. Skład 

chemiczny, a także mikrostruktura są zatem kluczowymi czynnikami decydującymi 

o szybkości korozji. Słaba odporność na kwasy wynika głównie z obecności tlenków 

metali alkalicznych w materiale, które w wyniku reakcji z kwasami tworzą łatwo 

rozpuszczalne sole, które są następnie wypłukiwane do roztworu (Dong et al., 2007). 

Najczęściej występującymi solami rozpuszczalnymi są siarczany, chlorki, azotany 

i węglany metali alkalicznych. Spośród wymienionych, chlorki są znacznie bardziej 

ruchliwe w roztworze niż siarczany i dlatego mają tendencję do głębszego wnikania 

w materiał, a co za tym idzie powodują większe spustoszenie w korodującym materiale 

(McCauley & McCauley, 2004). 

W wynikach przedstawionych w Tabeli 7 możemy zauważyć, że w przypadku 

krążków zanurzanych w wodzie mamy do czynienia z ujemnymi wartościami, które 

oznaczają przyrosty masy badanych krążków. Przyrosty te są zauważalnie wyższe dla 

próbek 23 i 24. W wytwarzaniu krążków wykonanych na podstawie obu tych mieszanek 

stosowany był dolomit w ilości 10% masowych, którego nie używano w przypadku 

krążków wytworzonych z mieszanek 2 oraz 10. Świadczy to o zwiększonej absorpcji 

wody przez krążki, które w swojej strukturze posiadają tlenki wapnia i magnezu, które 

są produktami kalcynacji węglanów wapnia i magnezu, z których składa się dolomit. 

Tlenek wapnia i tlenek magnezu mają właściwości higroskopijne i łączą się z wodą 

tworząc wodorotlenki, co przekłada się na wzrost masy. 

Według Alves de Oliveira i Pereira dos Santos wielkość cząstek CaCO3 stosowanych 

do wyrobu ceramiki powinna być mniejsza niż 125 µm, ponieważ CaO powstające 

z większych cząstek węglanu wapnia w wyniku jego termicznego rozkładu 

w temperaturze 900°C, może nie reagować całkowicie z SiO2. Następnie taki 
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nieprzereagowany tlenek wapnia, bardzo łatwo może ulegać uwodnieniu tworząc 

Ca(OH)2, co w wyniku rozrostu ziaren może bezpośrednio przekładać się na problemy 

z nadmierną rozszerzalnością pod wpływem wilgoci, a w konsekwencji może prowadzić 

nawet do pękania otrzymanych materiałów ceramicznych (Alves de Oliveira & Pereira 

dos Santos, 2021). Gdy zwrócimy uwagę na surowiec, którego głównym składnikiem jest 

węglan wapnia, czyli kredę, można zauważyć, że we wszystkich czterech mieszankach jej 

ilość jest taka sama. Ilość CaO powstałego z termicznego rozkładu kredy we wszystkich 

otrzymanych krążkach jest zatem taka sama. Pozwala to sądzić, że zauważalnie wyższe 

przyrosty masy wynikające z wiązania wody przez filtry na bazie mieszanek 23 i 24 

spowodowane są obecnością tlenków wapnia i magnezu pochodzących z termicznego 

rozkładu dolomitu.  

W przypadku krążków poddanych działaniu NaOH również mamy do czynienia 

z przyrostami masy. W przeciągu pierwszej doby nastąpiły największe zmiany we 

wszystkich próbkach. Wyraźnie zauważalne jest, że najwyższe przyrosty masy 

obserwowane są dla filtrów na bazie mieszanek 2 i 10 poddanych działaniu roztworów 

NaOH o stężeniu 5 i 10%, natomiast dla filtrów wytworzonych z użyciem mieszanki 24 

widoczne są największe ubytki masowe w przypadku działania roztworów NaOH 

o stężeniu 20% sięgające 2,81% po 24 godzinach, które następnie zmniejszają się 

w czasie.  

Przyrosty masy w wyniku działania roztworów NaOH na materiały ceramiczne mogą 

wynikać z reakcji glinokrzemianów z roztworami wodorotlenku sodu, w których mogą 

powstawać syntetyczne glinokrzemiany alkaliczne. Takie alkaliczne glinokrzemiany 

można uznać za polimery nieorganiczne, często nazywane geopolimerami. Działają one 

jak spoiwo łączące nieprzereagowane wyjściowe materiały Al-Si i wypełniacze. Podczas 

tej geopolimeryzacji wytwarza się trójwymiarowa sieć składająca się z czworościanów 

AlO4− i SiO4
2− ułożonych w naprzemiennej sekwencji połączonych narożnikami 

tlenowymi (Ke et al., 2019; Medri et al., 2011). 

W celu dokładniejszego scharakteryzowania produktów uzyskanych w wyniku 

termicznego procesu otrzymywania ceramicznych krążków na bazie mieszanek 2, 10, 23 

i 24, uzyskane krążki sproszkowano, a następnie poddano analizom ATR-FTIR 

(Rysunek 4) oraz XRD (Rysunek 5). 
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Rysunek 4. Widma ATR-FTIR proszków uzyskanych po utarciu krążków wytworzonych 
z zastosowaniem mieszanek 2, 10, 23 i 24 

Na widmach ATR-FTIR nie widać znaczących różnic. Widoczne są różnice 

w intensywności poszczególnych pików, jednakże we wszystkich czterech widmach 

można zinterpretować te same pasma charakterystyczne. Najbardziej intensywne 

pasma przy około 1000 cm-1 i 460 cm-1 pochodzą odpowiednio od drgań rozciągających 

i skręcających w połączeniach Si-O-Si, natomiast pasmo przy około 930 cm-1 jest 

charakterystyczne dla wiązań Si-O (Louati et al., 2016; Vuong Bùi, 2017). Pasmo 

w okolicach 460 cm-1 może pochodzić również od połączeń Mg-O (Manirethan 

& Balakrishnan, 2020). Mało intensywne pasma w granicach 550-750 cm-1 pochodzą od 

połączeń Al-O, Al-O-Al oraz Al-O-Si (Toledo et al., 2018). Zauważalne są również szerokie 

pasma powyżej 3400 cm-1 oraz wąskie przy około 1600 cm-1 charakterystyczne dla grup 

-OH pochodzących od zaadsorbowanej wody (Aouadja et al., 2021; Fan et al., 2016). 
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Rysunek 5. Dyfraktogramy XRD proszków uzyskanych po utarciu krążków wytworzonych 
z zastosowaniem mieszanek A – 2, B – 10, C – 23 i D – 24 

C 

D 
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Interpretacja widm przeprowadzonych analiz XRD (Rysunek 5) wykazała, że 

otrzymane krążki składają się z wielu krystalicznych form tlenkowych. Analizy wykazały 

obecność łączonych, skomplikowanych form wielotlenkowych, które powstały 

w procesie spiekania w wysokiej temperaturze. Przyczyna występowania takich 

złożonych struktur wynika ściśle ze składów mieszanek używanych do wytwarzania 

filtrów. Składają się one z różnych substancji mineralnych zawierających głównie 

węglany lub tlenki takich pierwiastków jak krzem, glin, magnez, wapń czy sód, które 

w wysokiej temperaturze ulegają procesom spiekania i stapiania na granicach ziaren. 

Spośród stosowanych surowców kalcyt i dolomit to najważniejsi przedstawiciele 

węglanów w przemyśle ceramicznym. Stosowane są jako główne składniki w produkcji 

materiałów ceramicznych o wysokiej nasiąkliwości. Jak wspomniano wcześniej, jeśli 

ziarna CaCO3 oraz MgCO3 są dostatecznie małe, ich rozkład może być całkowity, 

a powstające tlenki wapnia i magnezu mogą reagować z SiO2 pochodzącym z krzemionki 

bądź kwarcu lub z Al2O3 pochodzącym ze skalenia sodowego, prowadząc do tworzenia 

się zidentyfikowanych na dyfraktogramach pojedynczych krzemianów sodu 

(wollastonit) i magnezu (enstatyt), jak również łączonych krzemianów wapnia i magnezu 

(akermanit) albo łączonych glinokrzemianów (anortyt, pirop) (Alves de Oliveira & Pereira 

dos Santos, 2021; Pei et al., 2019). 

Materiały ceramiczne na bazie mieszanek 2 i 24 cechują się najwyższymi 

wartościami gęstości rzeczywistej wynoszącymi odpowiednio 2,67 g/cm3 oraz 

2,77 g/cm3. Charakteryzują się również najwyższymi wartościami porowatości 

całkowitej na poziomie około 28-29%. Filtry wytworzone w oparciu o mieszankę 

2 wykazują najwyższą odporność na działanie kwasu, natomiast te wytworzone 

z użyciem mieszanki 24 wyróżnia najlepsza odporność na środowisko zasadowe. Wyniki 

przeprowadzonych analiz XRD i ATR-FTIR nie wykazały znaczących różnic pomiędzy 

materiałami ceramicznymi otrzymanymi z zastosowaniem każdej z czterech mieszanek. 

Na podstawie tych rezultatów zdecydowano się na zawężenie obszaru badań do 

krążków otrzymywanych na bazie mieszanek 2 oraz 24. Aby jednoznacznie stwierdzić, 

która mieszanka jest bardziej korzystna do produkcji ceramicznych krążków filtracyjnych 

zdecydowano się zanalizować przepuszczalność otrzymanych filtrów przy zmiennym 

ciśnieniu w stosunku do wody i 1-propanolu jako rozpuszczalnika organicznego. W tym 
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celu zmierzono czas przepływu 50 cm3 cieczy przez filtry przy zmiennym podciśnieniu, 

a następnie wyliczono wartości przepuszczalności (Flux). Otrzymane rezultaty 

zaprezentowano na Rysunku 6. 

 

Rysunek 6. Przepuszczalność dla A – wody i B – 1-propanolu przy zmiennym podciśnieniu dla 
krążków wykonanych z użyciem mieszanek 2 oraz 24 

Filtry otrzymane z zastosowaniem mieszanki 24 uzyskują zdecydowanie wyższe 

wartości przepuszczalności dla obydwu stosowanych mediów w całym przedziale 

stosowanych ciśnień.  

Belgada et al. wykonali ceramiczną membranę do mikrofiltracji z naturalnych 

fosforytów. Zbadali oni wpływ temperatury spiekania w zakresie od 900 do 1100°C na 

cechy membrany fosforytowej. Najlepsze parametry uzyskali dla membrany spiekanej 

w 1000°C, która charakteryzowała się przepuszczalnością wynoszącą 697 L/(m2·h·bar), 

porowatością 25,6%, oraz średnią wielkością porów 0,26 µm. Należy jednak nadmienić, 

że przy temperaturze kalcynacji stosowanej w tej pracy badawczej, wynoszącej 900°C, 

uzyskali oni przepuszczalność rzędu 400 L/(m2·h·bar). W celu bezpośredniego 

porównania wyników eksperymentalnych uzyskanych w tej pracy, należy przeliczyć dane 

przedstawione na Rysunku 6A do tej samej jednostki. Po przeliczeniu okazuje się, że 

najwyższy uzyskany przepływ dla wody wynosił 623 L/(m2·h·bar), co stanowi o ponad 

50% więcej w stosunku do porównywanych wyników (Belgada et al., 2021). Elomari et 

al. wytworzyli membranę do mikrofiltracji z wykorzystaniem marokańskiej gliny 

pochodzenia naturalnego. W celu otrzymania materiału ceramicznego stosowali 

kalcynację w 950°C, natomiast jako składnik porotwórczy zastosowali skrobię. Zbadali 

wpływ dodatku 0-20% masowych skrobi na właściwości membrany.  

Zgodnie z założeniem dodatek skrobi silnie wpływał na porowatość, a co za tym idzie na 
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przepuszczalność otrzymanej ceramiki. Przy dodatku 10% skrobi uzyskali porowatość 

rzędu 35% oraz przepuszczalność wody na poziomie 626 L/(m2·h·bar), które są bardzo 

zbliżone do tych uzyskanych w tej pracy (Elomari et al., 2017).  

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, jako najkorzystniejszą mieszankę 

przeznaczoną do wyrobu ceramicznych krążków filtracyjnych określono mieszankę 24 

o składzie: 30% kaolinu, 15% albitu, 20% kwarcu, 5% piasku, 20% kredy i 10% dolomitu. 

9.2. Charakterystyka otrzymanych ceramicznych krążków filtracyjnych 

9.2.1. Analiza termiczna  

Dla mieszanki 24, celem przeprowadzenia symulacji procesu spiekania, wykonano 

analizę termograwimetryczną (TG), określono różnicową krzywą termograwimetryczną 

(DTG) oraz przeprowadzono różnicową analizę termiczną (DTA). Rezultaty 

przeprowadzonych analiz przedstawiono na Rysunku 7.  

 

Rysunek 7. Wynik analizy termicznej mieszanki 24 

W początkowej fazie nagrzewania próbki do temperatury około 100°C następuje 

ubytek masy wynoszący około 1%, któremu na krzywej DTA odpowiada efekt 

endotermiczny. Jest to związane z usunięciem wody zaadsorbowanej na powierzchni 

materiałów sypkich. Następny ubytek masy o wielkości około 1,5% występuje 

w temperaturach od 250-450°C i jest związany z silnym efektem endotermicznym. 

Wynika to z reorganizacji struktur oktaedrycznych i wstępnego odwodnienia, do których 
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dochodzi przede wszystkim z udziałem grup OH- przy powierzchni. W tym zakresie 

temperaturowym występują również procesy utleniania materii organicznej obecnej 

w materiałach pochodzenia naturalnego. (Mouratib et al., 2020; Sheikhi et al., 2019). 

Około 5% ubytek masy obserwowany w 450-650°C, jest związany z występującym 

w 500-550°C rozkładem węglanu magnezu będącego składnikiem dolomitu. Proces ten 

charakteryzuje widoczny na krzywej DTG endotermiczny efekt (N. Khan et al., 2001; 

Kitagawa et al., 2020). Jednocześnie w zakresie temperatur 450-650°C występują 

procesy związane z transformacją kaolinu do metakaolinu i jego dehydroksylacją 

(Elomari et al., 2017; Hernández-Chávez et al., 2020; Samhari et al., 2020). Największy 

ubytek masy wynoszący ponad 11%, z którym wiąże się silnie endotermiczny efekt, 

obrazuje rozkład węglanów wapnia, następujący w przedziale temperaturowym około 

650-770°C (Karunadasa et al., 2019).  

Całkowity ubytek masy wyniósł niespełna 20%. Biorąc pod uwagę, że sumaryczna 

ilość CaCO3 i MgCO3 zawartych w kredzie oraz dolomicie stosowanych w mieszance 

wynosi 30%, a zawartość kaolinu w mieszance wynosi 40%, ubytek niemalże 1/5 masy 

związany z wydzieleniem się z tych struktur cząsteczek wody oraz CO2 jest zbliżony do 

wartości teoretycznych. Na podstawie otrzymanych wyników określono, że do 

otrzymywania ceramicznych materiałów filtracyjnych zastosowana zostaje temperatura 

kalcynacji wynosząca 900°C.  

9.2.2. Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) 

W celu zobrazowania topografii wytworzonych krążków filtracyjnych wytworzonych 

z zastosowaniem mieszanki 24 wykonano zdjęcia SEM powierzchni przy różnym 

powiększeniu. Uzyskane mikrofotografie przedstawiono na Rysunku 8.  
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Rysunek 8. Mikrofotografie SEM wytworzonych krążków filtracyjnych A - 200x, B - 1000x,  
C - 5000x i D - 15000x 

Na mikrofotografii wykonanej z powiększeniem 1000x (Rysunek 8B) możemy 

zaobserwować, że struktura otrzymywanych krążków jest całkowicie jednorodna. 

Mikrofotografie wykonane w większych powiększeniach (Rysunek 8C i D) uwidaczniają 

bogatą strukturę mikroporowatą, która charakteryzuje się różnym rozkładem wielkości 

porów. Uzyskana struktura porowata jest równomiernie rozłożona na całej obrazowanej 

powierzchni. Na żadnej z uzyskanych mikrofotografii nie ma widocznych defektów 

w postaci mikropęknięć w strukturze otrzymanej ceramiki. Obserwowana struktura 

porowata powstała podczas kalcynacji masy ceramicznej, w wyniku wypalania się 

alkoholu poliwinylowego, który stosowany jest jako lepiszcze. Jednocześnie duży wpływ 

na powstałą porowatość miały materiały stosowane w mieszance do otrzymywania 

krążka, które ulegają kurczeniu w trakcie procesów zeszklenia ceramiki oraz w wyniku 

termicznego rozkładu stosowanych substancji (Chaukura et al., 2020). 

B A 

C D 
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9.2.3. Wyznaczenie punktu PZC 

Dla wytworzonych krążków filtracyjnych wyznaczono wartość punktu PZC. 

Analiza została wykonana dwiema opisanymi wcześniej metodami. W pierwszej, 

zbadano potencjał zeta po 24 h mieszania wodnych zawiesin roztartych krążków, 

których początkowe pH wynosiło od 1 do 12 (Rysunek 9). W drugiej metodzie mierzono 

pH tych samych zawiesin po 24 h mieszania. Z otrzymanych wyników wykreślono 

zależność pH ustalonego na początku od zmiany pH po 24 h. Punkt PZC zostaje 

osiągnięty, gdy zmiana pH po 24 h równa jest 0.  

Punkt PZC wyznaczony metodą potencjału zeta wynosi w przybliżeniu 2,7, 

natomiast wyznaczony metodą pH ok. 2,15. Ponieważ w przypadku analizy metodą pH, 

wartości określone po 24 h w punktach, pomiędzy którymi następuje przecięcie, tj. przy 

początkowym pH 2 i 3 są od siebie znacząco oddalone, a wykres w punkcie przecięcia 

jest stromo nachylony, przebieg tej zależności w tym zakresie może być obarczony 

dużym błędem. Z tego powodu wynik otrzymany metodą potencjału zeta uznaje się jako 

bardziej rzetelny. Zgodnie z danymi literaturowymi niemalże wszystkie materiały 

stosowane w mieszance posiadają punkty PZC poniżej 3. Jedynymi wyjątkami są 

pochodne wapnia i magnezu, które charakteryzują się wyższymi wartościami punktów 

zerowego ładunku (Kosmulski, 2020). Ich ilości w mieszance stosowanej do wytwarzania 

krążków są niewielkie, stąd zanalizowany punkt PZC ma niską wartość. 

 

Rysunek 9. Wyznaczanie punktu PZC wytwarzanych krążków filtracyjnych A – metodą zeta,  
B – przybliżenie na fragment wykresu A, C – metodą zmiany pH, D – przybliżenie na fragment 
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9.2.4. Filtracja chlorku żelaza(III) 

W celu potwierdzenia właściwości filtracyjnych otrzymanych krążków ceramicznych 

przeprowadzono badania filtracji modelowych roztworów chlorku żelaza(III). 

W pierwszym etapie zbadano wpływ zmiennego stężenia soli w roztworze na 

właściwości filtracyjne otrzymanych krążków. W tym celu filtracji poddawano roztwory 

FeCl3 o stężeniach wynoszących 1000, 1500, 2000, 2500 i 3000 mg/dm3 w przeliczeniu 

na jony Fe3+, przy pH = 2,0 i przy stałym podciśnieniu 0,5 bara. Uzyskane rezultaty 

przedstawiono na Rysunku 10. 

 

Rysunek 10. Wpływ stężenia soli na stopień usunięcia jonów A – Fe3+, B – Cl-, przy pH = 2,0 
i podciśnieniu 0,5 bara 

Efektywność usuwania jonów żelaza w każdym przypadku przekracza 99,90% 

niezależnie od stężenia, natomiast w przypadku chloru stopień usunięcia nie przekracza 

4%. Jest to związane z wysokim powinowactwem powierzchni otrzymanych 

ceramicznych krążków filtracyjnych do kationów. Potwierdza to wcześniej wyznaczony 

punkt PZC, którego niska wartość świadczy o ujemnie naładowanej powierzchni. 

pH badanych roztworów oscylowało w okolicach 2,0. Postanowiono sprawdzić, czy 

zmiana na bardziej kwasowe lub bardziej zasadowe środowisko w jakikolwiek sposób 

wpłynie na uzyskane rezultaty. Z uwagi na fakt możliwego wytrącania jonów żelaza 

testowane zmiany pH były niewielkie. W tym celu filtracji poddawano roztwory soli FeCl3 

o stężeniu jonów żelaza w roztworze wynoszącym 2000 mg/dm3, przy pH 1,0, 1,5, 2,0, 

2,5 i 3,0, przy stałym podciśnieniu 0,5 bara. Wyniki przedstawiono na Rysunku 11. 
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Rysunek 11. Wpływ pH roztworu na efektywność usunięcia jonów A – Fe3+ i B – Cl- przy stężeniu 
jonów Fe3+ = 2000 mg/dm3 i podciśnieniu 0,5 bara 

Niewielka zmiana pH filtrowanego roztworu soli nie wpływa na uzyskiwane 

efektywności usuwania jonów. W przypadku filtracji jonów żelaza uzyskiwane wartości 

usunięcia wynoszą ponad 99,95% dla wszystkich testowanych pH, natomiast stopień 

usunięcia jonów chlorkowych pozostaje na poziomie poniżej 4%.  

Zereffa i Bekalo przeprowadzili badania filtracji wody pochodzącej z rzeki Kabena 

River w Etiopii na ceramicznych filtrach w kształcie doniczek. Zbadali natężenie 

przepływu, przewodność, pH przefiltrowanej wody oraz skuteczność usuwania 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych, twardości oraz zmętnienia. Filtry ceramiczne 

wyprodukowane z 15% trocin, 80% gliny i 5% szamotu, które zostały wypalone 

w temperaturze 950°C lub 1000°C wykazywały najlepszą skuteczność usuwania 

drobnoustrojów i kationów. Stopień usunięcia jonów w najlepszym przypadku wynosił 

około 80% dla żelaza, 70% dla magnezu i 65% dla wapnia, a najwyższa wartość 

przepuszczalności wynosiła 17,2 L/(m2·h) (Zereffa & Bekalo, 2017). Yang et al. 

przeprowadzili badania nad usuwaniem arsenu(V) za pomocą filtrów ceramicznych 

wytworzonych z materiału gliniastego i łusek ryżowych o średnicy <0,18 mm. 

Wytworzone filtry zostały następnie zmodyfikowane nanokompozytami CeO2. Autorzy 

zweryfikowali stopień usuwania arsenu w zależności od stężenia wyjściowego roztworu 

arsenu (50 i 100 mg/dm3), pH (3-11) oraz stężenia dodatkowej soli w roztworze (0,001 

i 0,100 mol/dm3 NaNO3). Najwyższy stopień usunięcia arsenu wynoszący 97,23% 

uzyskali dla roztworu o stężeniu 50 mg/dm3 przy pH 3. Wzrost stężenia arsenu 

w nadawie do 100 mg/dm3 powodował znaczące spadki w efektywności do około 86%. 
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Było to spowodowane niewielką liczbą sorpcyjnych miejsc aktywnych, bardziej 

odpowiednią dla roztworów o niższym stężeniu zanieczyszczeń. Przy zmianie pH 

roztworu do neutralnego (pH=7) efektywność nieznacznie spadła do 96,62%, natomiast 

już w lekko zasadowym środowisku (pH>8) stopień usunięcia arsenu zmniejszył się do 

około 80%. Znacząca różnica pomiędzy neutralnym a zasadowym pH wynikała 

z przekroczenia wartości pH punktu zerowego ładunku, którego wartość dla 

stosowanego materiału oscylowała w okolicach pH=7,1, co wiąże się z mniej korzystnymi 

warunkami dla procesu sorpcji As(V). Dodatkowo wzrost stężenia innych jonów 

w roztworze, zgodnie z przewidywaniami powodował spadek efektywności usuwania 

arsenu, jednakże jedynie o około 10%. Pokazało to, że głównym mechanizmem 

usuwania As(V) przez testowany kompozyt była głównie selektywna adsorpcja fizyczna. 

Niewielki spadek wydajności usuwania arsenu badacze powiązali z faktem 

jednoczesnego występowania słabych oddziaływań elektrostatycznych w procesie 

sorpcji (X. Yang et al., 2021). W tej pracy badawczej pomimo prowadzenia filtracji przy 

pH poniżej wartości punktu PZC uzyskano bardzo stabilne efektywności usunięcia. 

Należy również zauważyć, że pomimo stosowania zdecydowanie wyższego stężenia 

kationów żelaza (1000-3000 mg/dm3) stopień ich usunięcia był bardzo zbliżony do 100%. 

Stosując roztwór soli o stężeniu żelaza wynoszącym 2000 mg/dm3 i pH = 2,0 

zbadano wartości przepuszczalności dla roztworu FeCl3 przy zmiennym 

podciśnieniu (Rysunek 12). 

 

Rysunek 12. Przepuszczalność dla roztworu FeCl3 o stężeniu Fe = 2000 mg/dm3, o pH=2,0 przy 
zmiennym podciśnieniu 
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Uzyskano ponad 70 L/(m2·h) przy podciśnieniu 0,7 bara. Wartość jest zdecydowanie 

niższa w porównaniu do przepuszczalności dla czystej wody (>430 L/(m2·h). Należy 

jednak zauważyć, że stosowany roztwór o stężeniu żelaza 2000 mg/dm3 zawiera około 

3800 mgCl/dm3, co razem daje stężenie FeCl3 na poziomie 5,8 g/dm3. Elma et al. 

przebadali wartości przepuszczalności oraz efektywności usunięcia dla rosnących stężeń 

roztworu NaCl przez mezoporowatą membranę SiO2. Uzyskali oni przepuszczalność 

filtrowanego roztworu o stężeniu 0,3% na poziomie 9.5 L/(m2·h) oraz efektywność 

usuwania na poziomie 99,6%. Wraz z rosnącym stężeniem soli, wartość 

przepuszczalności malała, aż do końcowej wartości 1,5 L/(m2·h) dla roztworu o stężeniu 

15%, dla którego efektywność usunięcia soli wynosiła 89,2% (Elma et al., 2013). Badacze 

z Arabii Saudyjskiej i Egiptu przeprowadzili testy oczyszczania zebranej miejskiej wody 

deszczowej przy użyciu mikroporowatych filtrów ceramicznych wyprodukowanych 

z lokalnie dostępnej gleby gliniastej i otrębów ryżowych. Uzyskali oni przepuszczalności 

wynoszące od 103 do 109 L/(m2·h) przy ciśnieniu około 0,03 bara. Woda deszczowa nie 

zawiera jednak tak dużych ilości rozpuszczonych jonów jak testowane w tej pracy. 

Stężenie przykładowych kationów w badanej wodzie wynosiło Fe3+=0,3 mg/dm3, 

Mn2+=0,06 mg/dm3, Cu2+=109 µg/dm3 oraz Zn2+=333 µg/dm3. Badaczom udało się 

uzyskać efektywność oczyszczenia na poziomie 84,7% dla Fe, 62,8% dla Mn, 56,7% dla 

Cu i 36,2% dla Zn (Shafiquzzaman et al., 2020). Pomimo zastosowania do filtracji 

wysokiego stężenia soli FeCl3 uzyskane w tej pracy wartości przepuszczalności, a także 

stopień usunięcia kationów żelaza są porównywalne z wynikami badań zamieszczonymi 

w literaturze. 

9.2.5. Określanie właściwości sorpcyjnych otrzymanych materiałów 

ceramicznych 

9.2.5.1. Wpływ czasu na stopień usunięcia jonów metali 

W celu zbadania właściwości sorpcyjnych wytworzonych filtracyjnych krążków 

ceramicznych względem jonów metali, zbadano proces sorpcji jonów ołowiu, kadmu 

i kobaltu z roztworów wodnych o zmiennych stężeniach. Na Rysunku 13 przedstawiono 

zależności uzyskanych pojemności sorpcyjnych od stężeń roztworów i czasów procesu.  
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Rysunek 13. Zależności pojemności sorpcyjnych dla jonów metali ciężkich od zmiennych stężeń 
roztworów i czasu procesu sorpcji: A – Pb2+, B – Cd2+, C – Co2+ 

Równowaga procesu sorpcji osiągnięta została po 15 minutach dla ołowiu, 

10 minutach dla kadmu i kobaltu. Najniższa i najwyższa wartość pojemności sorpcyjnej 

dla ołowiu wynosi odpowiednio 62,5 mg/g dla stężenia 150 mg/dm3 i 77,9 mg/g dla 

stężenia 50 mg/dm3. W prowadzonym procesie sorpcji jonów ołowiu nie ma zatem 

widocznych zależności pomiędzy pojemnością sorpcyjną, a stężeniem roztworów. 

Najwyższa wartość pojemności sorpcyjnej dla kadmu osiągnięta została w przypadku 

sorpcji roztworu o najniższym stężeniu 5 mg/dm3 i wynosi 12,5 mg/g. Najniższa wartość 

natomiast wynosi 8,7 mg/g dla najwyższego stężenia roztworów kadmu wynoszącego 

50 mg/dm3. Osiągnięte pojemności sorpcyjne dla jonów kobaltu są zbliżone do tych 

uzyskanych dla kadmu. Najwyższą wartość pojemności sorpcyjnej (13,4 mg/g) uzyskano 

dla roztworu o najniższym stężeniu (5 mg/dm3), natomiast najniższą wartość (10,2 mg/g) 

uzyskano dla roztworu o najwyższym stężeniu (50 mg/dm3). Malejące wartości 

pojemności sorpcyjnej wraz z rosnącym stężeniem odwrotnymi zależnościami 

w porównaniu do zależności typowych dla procesów sorpcji (Duan et al., 2021; Mota et 

al., 2021; Salim & Munekage, 2009).  
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Takie nietypowe zależności przedstawiające się dla wszystkich badanych kationów 

uniemożliwiają wyznaczenie modeli równowagowych oraz kinetycznych dla badanych 

procesów sorpcji. 

Rosnące wartości pojemności sorpcyjnej, które wynikają bezpośrednio z ilości 

kationów usuniętych z roztworu nie są wynikiem samego procesu sorpcji. W każdej 

z badanych próbek dla danego kationu, stosowano tę samą ilość adsorbentu oraz tę 

samą ilość roztworu. Zmienne w tym przypadku było jedynie stężenie roztworu 

poszczególnych kationów. Roztwory te otrzymywane były przez rozpuszczenie w wodzie 

demineralizowanej odpowiedniej ilości soli danego kationu. Wraz z rosnącym stężeniem 

kationu w roztworze, bezpośrednio rośnie również stężenie anionów pochodzących 

z soli. Ponieważ w badaniach zastosowane były metale dwudodatnie, stężenie anionów 

w roztworze jest dwukrotnie wyższe. Z tego względu zastosowane roztwory metali 

wpływają silniej na zmianę pH zawiesiny w procesie sorpcji wraz z rosnącym stężeniem. 

Roztwory metali o niskich stężeniach, mają słabszą siłę jonową. Powoduje to, że pH 

przygotowanych do procesu sorpcji zawiesin o niskich stężeniach jonów jest wysokie 

z uwagi na silny charakter zasadowy adsorbentu. Z tego też powodu miała miejsce 

zmiana specjacji badanych jonów wynikająca ze zmiany pH w badanych roztworach, 

w wyniku czego, jony w zawiesinach o niskich stężeniach uległy wytrąceniu w postaci 

wodorotlenkowej, a to przełożyło się bezpośrednio na znaczne zaburzenia wyników 

osiągniętych pojemności sorpcyjnych. W celu wyeliminowania opisanych problemów, 

postanowiono przeprowadzić badania sorpcji po uprzednim odpowiednim zakwaszeniu 

roztworów kationów do pH około 3, w celu zapobiegnięcia ich wytrącania. Rezultaty 

przedstawiono na Rysunku 14. 



110 
 

 

Rysunek 14. Zależności pojemności sorpcyjnych dla jonów metali ciężkich od zmiennych stężeń 
roztworów i czasu procesu sorpcji po zakwaszeniu roztworów A – Pb2+, B – Cd2+, C – Co2+ 

Uzyskane pojemności sorpcyjne znacząco się zmniejszyły. Dla kadmu i kobaltu 

kształtują się na poziomie około 2-2,5 mg/g w porównaniu do około 12-13 mg/g przed 

korektą pH. W przypadku ołowiu spadek pojemności sorpcyjnej jest jeszcze bardziej 

zauważalny, osiągając zaledwie około 12 mg/g z poprzednich 78 mg/g. Oznacza to, że 

stosowany materiał ceramiczny posiada ograniczone właściwości sorpcyjne względem 

jonów metali. 

9.2.5.2. Wpływ czasu na stopień usunięcia barwników organicznych 

W celu zbadania właściwości sorpcyjnych wytworzonych filtracyjnych krążków 

ceramicznych względem substancji organicznych, zbadano proces sorpcji błękitu 

metylenowego i żółcieni chinolinowej z roztworów o zmiennych stężeniach. 
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Rysunek 15. Zależności pojemności sorpcyjnych od zmiennych stężeń roztworów i czasu procesu 
sorpcji dla A – błękitu metylenowego, B – żółcieni chinolinowej 

W przeciwieństwie do sorpcji jonów metali, sorpcja barwników organicznych 

zachodzi według zależności typowych dla procesów sorpcyjnych (Rysunek 15). 

Pojemności sorpcyjne obydwu barwników zwiększają się wraz z rosnącymi stężeniami 

adsorbatu. Najwyższa wartość pojemności sorpcyjnej dla błękitu metylenowego wynosi 

10,7 mg/g przy stężeniu 35 mg/dm3, natomiast dla żółcieni chinolinowej najwyższa 

pojemność sorpcyjna wynosi 11,3 mg/g również przy stężeniu roztworu 35 mg/dm3. 

Równowaga procesu sorpcji osiągnięta została po około 5 minutach dla obydwu 

badanych substancji modelowych. 

9.2.5.3. Określenie parametrów równowagowych 

9.2.5.3.1. Błękit metylenowy 

Na podstawie uzyskanych wyników równowagowej pojemności sorpcyjnej, 

wyznaczono sorpcyjne modele równowagowe Langmuira, Freundlicha, Temkina oraz 

Dubinina-Radushkewicha. Wykresy do wszystkich modeli sorpcyjnych zamieszczono na 

Rysunku 16. Wyznaczone równania i parametry izoterm przedstawiono w Tabeli 8. 

W przypadku błękitu metylenowego najlepszym dopasowaniem charakteryzuje się 

model Freundlicha, dla którego współczynnik R2 jest najwyższy i wynosi 0,9460. Model 

ten wskazuje na wielowarstwowy charakter zachodzącego procesu sorpcji. Wartość 

parametru 1/n wynosi 0,498 i mieści się w zakresie 0-1, a to oznacza, że proces sorpcji 

przebiega w korzystnych warunkach. Wartość współczynnika 1/n mniejsza od 

1 wskazuje na heterogeniczny charakter powierzchni (Duan et al., 2021; Elimbi et al., 

2019; Njoya et al., 2017). 
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Rysunek 16. Liniowe modele równowagowe dla sorpcji błękitu metylenowego 

Tabela 8. Równania i parametry modeli równowagowych dla sorpcji błękitu metylenowego 

Model równowagowy Równania i parametry 

Langmuir 
Równanie 𝑹𝟐 𝑲𝑳  [

𝑑𝑚3

𝑚𝑔
] 𝒒𝒎𝒂𝒙 [

𝑚𝑔

𝑔
] 

0,0655x + 1,2227 0,8244 0,0536 15,27 

Freundlich 
Równanie 𝑹𝟐 𝑲𝑭 [(

𝑚𝑔

𝑑𝑚3
)

1
𝑛

∙
𝑚𝑔

𝑔
] 𝒏 

y = 0,4956x + 0,2313 0,9460 1,703 2,01 

Temkin 
Równanie 𝑹𝟐 𝑲𝒕  [

𝑑𝑚3

𝑔
] 𝑩 

y = 3,1781x - 1,682 0,8546 0,1512 3,178 

D-R 
Równanie 𝑹𝟐 𝑬 [

𝐽

𝑚𝑜𝑙
] 𝒒𝒅 [

𝑚𝑔

𝑔
] 

y = -3·10-6x + 2,0432 0,6509 408,24 147,3190 
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Wu et al. zbadali adsorpcję błękitu metylenowego na porowatym materiale 

ceramicznym wytworzonym z odpadów pochodzących z elektrolitycznego 

otrzymywania manganu. Uzyskali oni pojemność sorpcyjną na poziomie około 2,5 mg/g. 

Najlepszym stopniem dopasowania charakteryzował się model Freundlicha. Świadczył 

o tym wysoki współczynnik R2 dla tego modelu przekraczający 0,99 (Wu et al., 2016). 

Elimbi et al. przetestowali możliwości adsorpcji błękitu metylenowego na porowatym 

proszkowym materiale ceramicznym na bazie kaolinu. Uzyskali maksymalną pojemność 

sorpcyjną na poziomie 57 mg/g dla proszku wypalonego w temperaturze 1100°C, 

w porównaniu do 16 mg/g dla materiału surowego. Najlepsze dopasowanie na 

podstawie wysokich wartości współczynników R2 wykazywały modele Langmuira oraz 

Freundlicha. Dla obu modeli współczynniki te osiągały wartości przekraczające 0,96 

(Elimbi et al., 2019). 

9.2.5.3.2. Żółcień chinolinowa 

Dla procesu sorpcji żółcieni chinolinowej wyznaczono sorpcyjne modele 

równowagowe Langmuira, Freundlicha, Temkina oraz Dubinina-Radushkewicha. 

Wykresy do wszystkich modeli sorpcyjnych zamieszczono na Rysunku 17, a wyznaczone 

równania i parametry równowagowe zamieszczono w Tabeli 9.  

Sorpcja żółcieni chinolinowej, podobnie jak w przypadku błękitu metylenowego, 

najlepiej opisywana jest przy pomocy modelu Freundlicha dla którego R2 wynosi 0,9868. 

Świadczy to o adsorpcji wielowarstwowej na powierzchni heterogenicznej. Parametr 1/n 

dla tego procesu również znajduje się w zakresie 0-1 i potwierdza korzystne warunki 

prowadzonego procesu sorpcji.  
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Rysunek 17. Liniowe modele równowagowe dla sorpcji żółcieni chinolinowej 

Tabela 9. Równania i parametry modeli równowagowych dla sorpcji żółcieni chinolinowej 

Model równowagowy Równania i parametry 

Langmuir 
Równanie 𝑹𝟐 𝑲𝑳  [

𝑑𝑚3

𝑚𝑔
] 𝒒𝒎𝒂𝒙 [

𝑚𝑔

𝑔
] 

y = 0,0466x + 1,5631 0,9006 0,0298 21,50 

Freundlich 
Równanie 𝑹𝟐 𝑲𝑭 [(

𝑚𝑔

𝑑𝑚3
)

1
𝑛

∙
𝑚𝑔

𝑔
] 𝒏 

y = 0,7128x - 0,0381 0,9868 0,916 1,40 

Temkin 
Równanie 𝑹𝟐 𝑲𝒕  [

𝑑𝑚3

𝑔
] 𝑩 

y = 4,0672x - 3,9444 0,9451 0,3566 4,07 

D-R 
Równanie 𝑹𝟐 𝑬 [

𝐽

𝑚𝑜𝑙
] 𝒒𝒅 [

𝑚𝑔

𝑔
] 

y = -5·10-6x + 2,1314 0,8399 316,23 147,32 
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Gupta et al. przeprowadzili sorpcję żółcieni chinolinowej na popiele z elektrowni 

oraz na wytłokach po produkcji oleju z soi. Uzyskali oni maksymalne pojemności 

sorpcyjne na poziomie 6,5 mg/g dla popiołu i 8 mg/g dla wytłoków soi. Modele 

Langmuira i Freundlicha charakteryzowały się najlepszym dopasowaniem do 

prowadzonego procesu sorpcji żółcieni chinolinowej na obydwu stosowanych 

materiałach. Wyznaczone współczynniki z modeli Langmuira i Freundlicha potwierdzały 

korzystne parametry prowadzonych procesów sorpcji (Gupta et al., 2005). 

9.2.5.4. Określenie parametrów kinetycznych 

9.2.5.4.1. Błękit metylenowy 

Wyznaczono parametry kinetyczne procesu sorpcji błękitu metylenowego 

w zależności od zmiennego stężenia roztworu barwnika. W celu opisu kinetyki 

zachodzącego procesu sorpcji wyznaczono równania i parametry modeli kinetycznych 

pseudo-pierwszego rzędu, pseudo-drugiego rzędu, Elovicha i Webera-Morrisa (W-M). 

Wszystkie zależności obrazujące modele zostały zaprezentowane na Rysunku 18, 

natomiast parametry modeli kinetycznych zestawiono w Tabeli 10. 

 

 

Rysunek 18. Liniowe modele kinetyczne dla sorpcji błękitu metylenowego 
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Tabela 10. Parametry modeli kinetycznych dla sorpcji błękitu metylenowego 

Model kinetyczny Stężenie MB [
𝑚𝑔

𝑑𝑚3] 

 5 10 15 25 35 

Pseudo-pierwszego rzędu 

𝒒𝒆 [
𝑚𝑔

𝑔
] 2,03 2,25 2,37 1,39 3,06 

𝒌𝟏 [
1

𝑚𝑖𝑛
] 0,2777 0,1479 0,1446 0,1907 0,1686 

𝑹𝟐 0,8661 0,8111 0,6869 0,7704 0,8202 

Pseudo-drugiego rzędu 

𝒒𝒆 [
𝑚𝑔

𝑔
] 4,11 5,39 6,17 8,24 10,96 

𝒌𝟐  [
𝑔

𝑚𝑔
∙

𝑑𝑚3

𝑚𝑖𝑛
] 0,2652 0,1511 0,1413 0,3818 0,1462 

𝑹𝟐 0,9958 0,9942 0,9941 0,9997 0,9988 

Elovicha 

𝜶 [
𝑚𝑔

𝑔 ∙ 𝑚𝑖𝑛
] 17,76 23,67 19,59 22337,91 523,76 

𝜷 [
𝑔

𝑚𝑔
] 1,4586 1,1915 0,9065 1,5959 0,8123 

𝑹𝟐 0,9033 0,9649 0,8864 0,8216 0,9297 

Webera-Morrisa 

𝑰 [
𝑚𝑔

𝑔
] 1,8641 2,2917 2,6337 6,2665 6,7803 

𝒌𝑾𝑴 [
𝑚𝑔

𝑔 ∙ 𝑚𝑖𝑛0,5] 0,5940 0,7547 0,8880 0,5275 1,0722 

𝑹𝟐 0,7012 0,8947 0,7696 0,6817 0,8257 

 

Najlepszym dopasowaniem do procesu sorpcji błękitu metylenowego, dla 

wszystkich badanych stężeń barwnika, charakteryzuje się model pseudo-drugiego rzędu. 

Świadczą o tym najwyższe wartości współczynników R2. Ponadto teoretycznie 

wyznaczone wartości qe są bardzo zbliżone do wartości uzyskanych eksperymentalnie 

dla każdego z badanych stężeń, co potwierdza dobre dopasowanie do tego modelu. 

Zgodnie z założeniami tego modelu proces ma charakter chemiczny. Wynika to z wysoce 

naładowanej powierzchni stosowanego materiału i obecności grup funkcyjnych 

w cząsteczkach substancji organicznej (Tan & Hameed, 2017).  

Wcześniej już opisywane badania sorpcji błękitu metylenowego na materiale 

ceramicznym na bazie kaolinu, którego autorami są Elimbi et al., wykazały, że proces ten 

również był najlepiej charakteryzowany przy pomocy modelu pseudo-drugiego rzędu. 
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Wyliczone wartości współczynników R2 w każdym przypadku były bardzo zbliżone do 

jedności, a także wyznaczone teoretycznie pojemności sorpcyjne były bliskie 

rzeczywistym (Elimbi et al., 2019).  

Do podobnych wniosków doszli Njoya et al. Zbadali oni proces sorpcji błękitu 

metylenowego na ceramice kordierytowej. W przypadku badanej sorpcji najlepszym 

dopasowaniem do procesu na podstawie wyznaczonego współczynnika R2 osiągającego 

wartości przekraczające 0,99 cechował się model pseudo-drugiego rzędu. Uzyskali oni 

pojemności sorpcyjne na poziomie 2 mg/g (Njoya et al., 2017). Bruzzoniti et al. sprawdzili 

potencjalne zastosowanie kompozytowego materiału ceramiczno-polimerowego, do 

usuwania zanieczyszczeń na podstawie sorpcji błękitu metylenowego oraz rodaminy B. 

Dla obydwu barwników model pseudo-drugiego rzędu wykazywał najlepsze 

dopasowanie, na podstawie współczynników R2 wynoszących 0,9999. Ponadto dla 

niskiego stężenia barwników wynoszącego 1 mg/dm3 uzyskali oni równie wysoki stopień 

dopasowania modelu kinetycznego Webera-Morrisa. W przypadku, gdy linia 

przedstawiająca ten model zmierza do przecięcia początku układu współrzędnych, 

można stwierdzić, że etapem limitującym proces sorpcji jest etap dyfuzji cząstek 

adsorbatu wewnątrz adsorbentu (Bruzzoniti et al., 2018). W tej pracy w przypadku 

badanego procesu sorpcji błękitu metylenowego nie obserwuje się takiej zależności. 

9.2.5.4.2. Żółcień chinolinowa 

Dla przeprowadzonego procesu sorpcji żółcieni chinolinowej wyznaczono 

parametry kinetyczne w zależności od zmiennego stężenia roztworu barwnika. Do 

zbadania kinetyki procesu użyto modeli pseudo-pierwszego rzędu, pseudo-drugiego 

rzędu, Elovicha i Webera-Morrisa (W-M). Wszystkie zależności obrazujące modele 

zostały zaprezentowane na Rysunku 19, natomiast parametry modeli kinetycznych 

zestawiono w Tabeli 11. 

Kinetyka procesu sorpcji żółcieni chinolinowej przebiega w sposób złożony. Przy 

najniższych stężeniach QY równych 5 i 10 mg/dm3 najlepszym dopasowaniem 

charakteryzuje się model W-M, który inaczej nazywany jest modelem dyfuzji 

wewnątrzcząsteczkowej. Model ten jest trzecim najczęściej opisującym kinetykę 

adsorpcji układów wodnych zaraz po modelach pseudo-pierwszego i pseudo-drugiego 
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rzędu. Świadczy to o tym, że przy niskim stężeniu barwnika etapem limitującym proces 

sorpcji QY na stosowanym materiale ceramicznym jest etap dyfuzji cząstek adsorbatu do 

wnętrza adsorbentu. Dla procesów limitowanych jedynie poprzez dyfuzję 

wewnątrzcząsteczkową parametr I dla tego modelu musi być równy zero. W większości 

przypadków jest inaczej i system wykazuje wieloliniowość, co wskazuje na wiele 

mechanizmów kontrolujących ten proces. Tak jest w tym przypadku, co oznacza, że etap 

dyfuzji wewnątrzcząsteczkowej jest jednym z limitujących etapów, ale nie jedynym. 

Parametr I dla najniższych stężeń, które opisuje model W-M przyjmuje wartości ujemne. 

Świadczy to o tym, że mechanizmami limitującymi proces sorpcji są wspomniana dyfuzja 

wewnątrzcząsteczkowa wraz z dyfuzją zachodzącą przez cienką warstwę filmu wokół 

cząstek adsorbentu (Duan et al., 2021; Rudzinski & Plazinski, 2008; Zhu et al., 2016). Przy 

wyższych stężeniach barwnika, możemy zauważyć, że najlepszym dopasowaniem 

cechuje się model pseudo-drugiego rzędu, ze współczynnikami R2 powyżej 0,99, który 

oznacza występowanie sorpcji wielowarstwowej o charakterze chemicznym. 

Zauważalnie dobre dopasowanie modelu Elovicha, którego współczynniki R2 kształtują 

się na poziomie odpowiednio 0,98, 0,99 i 0,92 jest również potwierdzeniem chemicznej 

natury zachodzącego procesu sorpcji (Tan & Hameed, 2017). Podobnie jak w przypadku 

błękitu metylenowego, wyznaczone teoretycznie wartości qe dla najlepiej pasującego 

modelu pseudo-drugiego rzędu są zbliżone do wartości uzyskanych eksperymentalnie.  

Dahri et al. uzyskali podobne rezultaty badań kinetyki sorpcji dla błękitu 

metylenowego i zieleni malachitowej na igłach rzewni skrzypolistnej (łac. Casuarina 

Equisetifolia). Dla każdego stężenia obu barwników model pseudo-drugiego rzędu 

charakteryzował się najwyższym poziomem liniowości, a wartości teoretyczne były 

bardzo zbliżone do rzeczywistych. Wysoki stopień dopasowania wykazywały również 

modele Webera-Morrisa oraz Boyda. Wyznaczone modele potwierdziły, że etapem 

limitującym w ich przypadku był etap dyfuzji przez cienki film na powierzchni adsorbentu 

(Dahri et al., 2015). 
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Rysunek 19. Liniowe modele kinetyczne dla sorpcji żółcieni chinolinowej 

Tabela 11. Parametry modeli kinetycznych dla sorpcji żółcieni chinolinowej 

Model kinetyczny Stężenie QY [
𝑚𝑔

𝑑𝑚3] 

 5 10 15 25 35 

Pseudo-pierwszego rzędu 

𝒒𝒆 [
𝑚𝑔

𝑔
] 141,84 7710,81 3247,88 54752,00 136709,91 

𝒌𝟏 [
1

𝑚𝑖𝑛
] 0,4998 0,9106 0,8367 1,1418 1,3371 

𝑹𝟐 0,8754 0,8859 0,7715 0,7791 0,6450 

Pseudo-drugiego rzędu 

𝒒𝒆 [
𝑚𝑔

𝑔
] 4,56 8,24 7,03 9,62 12,36 

𝒌𝟐  [
𝑔

𝑚𝑔
∙

𝑑𝑚3

𝑚𝑖𝑛
] 0,01949 0,01176 0,06897 0,05323 0,06638 

𝑹𝟐 0,8182 0,8028 0,9984 0,9986 0,9974 

Elovicha 

𝜶 [
𝑚𝑔

𝑔 ∙ 𝑚𝑖𝑛
] 1,095 2,146 7,380 10,822 26,897 

𝜷 [
𝑔

𝑚𝑔
] 1,1557 0,6304 0,6659 0,4927 0,4219 

𝑹𝟐 0,8732 0,9217 0,9845 0,9932 0,9229 

Webera-Morrisa 

𝑰 [
𝑚𝑔

𝑔
] -0,3362 -0,4824 1,5571 2,2686 4,5986 

𝒌𝑾𝑴 [
𝑚𝑔

𝑔 ∙ 𝑚𝑖𝑛0,5] 0,7838 1,4244 1,3144 1,7772 2,0043 

𝑹𝟐 0,9175 0,9288 0,8646 0,8642 0,7385 
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10. Modyfikacja otrzymanych ceramicznych krążków filtracyjnych w celu nadania im 

właściwości fotokatalitycznych 

Kolejnym etapem badań było opracowanie metody modyfikacji otrzymanych 

ceramicznych krążków filtracyjnych w celu nadania im właściwości fotokatalitycznych 

i umożliwienia rozkładu zanieczyszczeń organicznych. W badaniach wstępnych 

testowano różne metody nakładania gotowego materiału fotokatalitycznego na 

powierzchnię krążka. Finalnie zdecydowano się na prostą i skuteczną metodę 

strąceniową bezpośrednio na powierzchni krążków. 

10.1. Nadanie ceramicznym krążkom filtracyjnym właściwości 

fotokatalitycznych w świetle UV 

Jako materiał fotokatalityczny mający potwierdzone działanie w świetle UV 

wybrano tlenek cynku. Do modyfikacji powierzchni krążków zastosowano metodę 

strąceniową otrzymywania ZnO z roztworów ZnSO4 oraz Na2CO3. Krążki po strącaniu 

poddawano kalcynacji, w celu zapewnienia powstania formy tlenku cynku. 

W celu wyznaczenia efektywności fotokatalitycznych, zmodyfikowane krążki 

zanurzano w mieszającym się roztworze błękitu metylenowego o stężeniu 20 mg/dm3 

z ekspozycją od góry na światło UV. Po godzinie sprawdzano pozostałe stężenie 

barwnika w roztworze i na tej podstawie wyznaczano efektywność jego usunięcia. Na 

początku sprawdzono efektywność fotokatalityczną zmodyfikowanych krążków 

w zależności od stężenia roztworu ZnSO4 przy stałym stężeniu Na2CO3. Sprawdzono 

również 1, 2 i 3-krotny proces strącania. Uzyskane rezultaty przedstawiono na 

Rysunku 20.  

Krążki modyfikowane z zastosowaniem roztworu siarczanu(VI) cynku o stężeniu 

0,3 mol/dm3 cechowały się najwyższą efektywnością fotokatalityczną. Uzyskano 

efektywność na poziomie ok. 95% usunięcia barwnika już po pierwszym cyklu 

strąceniowym. Z tego względu właśnie to stężenie zostało wybrane do dalszych analiz. 
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Rysunek 20. Efektywność fotokatalityczna wobec błękitu metylenowego krążków 
zmodyfikowanych ze zmiennym stężeniem ZnSO4 oraz 1 M Na2CO3 

W kolejnym etapie sprawdzono, czy kolejność zanurzania krążków może wpłynąć na 

zmianę efektywności fotodegradacji barwnika. Krążki najpierw były nasączane 

w roztworze węglanu sodu, a następnie zanurzane w roztworze siarczanu(VI) cynku. 

Ponadto postanowiono sprawdzić zależność efektywności fotokatalitycznej od stężenia 

roztworu węglanu sodu. Sprawdzono również 1, 2 i 3-krotny proces strącania. Wyniki 

efektywności fotodegradacji MB przedstawiono na Rysunku 21. 

 

Rysunek 21. Efektywność fotokatalityczna wobec błękitu metylenowego krążków 
modyfikowanych zmiennym stężeniem Na2CO3 oraz 0,3 M ZnSO4 

W każdym przypadku osiągnięto niższą efektywność fotokatalityczną (74-89%) 

w porównaniu do wcześniejszych rezultatów uzyskanych dla stężenia 0,3 M ZnSO4 

przedstawionych na Rysunku 20 (ok. 95%). Zauważalna jest minimalna tendencja 

wzrostowa w kierunku wyższych stężeń, a także widoczny jest wzrost efektywności wraz 

z rosnącą liczbą cykli strącania. Z tego względu zdecydowano się na kolejny etap badań, 
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który obejmował strącanie ZnO poprzez nasączanie krążków w roztworze ZnSO4 

0,3 mol/dm3, a następnie zanurzanie w roztworach węglanu sodu o szerszym zakresie 

stężeń. Dla każdej z próbek sprawdzono 1, 2 i 3-krotny proces strącania. Rezultaty 

uzyskanych modyfikacji przedstawiono na Rysunku 22. 

 

Rysunek 22. Efektywność fotokatalityczna wobec błękitu metylenowego krążków 
modyfikowanych 0,3 M ZnSO4 i zmiennym stężeniem Na2CO3 

Modyfikacje z zastosowaniem węglanu sodu o stężeniach 0,1, 0,3 oraz 0,5 mol/dm3 

nie wykazują wyraźnych tendencji, a jednocześnie ich efektywność fotokatalityczna 

kształtuje się na niższym poziomie niż poprzednio osiągając maksymalną efektywność 

usunięcia barwnika około 78%. Przy modyfikacji węglanem sodu o stężeniu 0,7 mol/dm3 

uzyskano wyższe wartości efektywności fotodegradacji (>90%). Zauważalny jest wzrost 

efektywności wraz ze wzrostem ilości cykli strącania (70%, 78% i 90%). Najwyższą 

efektywność, na poziomie ponad 96%, uzyskano dla modyfikacji wykonanej przez 

zanurzanie w roztworze ZnSO4 0,3 mol/dm3, a następnie w roztworze Na2CO3 

1 mol/dm3. Ponadto krążki zmodyfikowane zaledwie jednym cyklem strącania 

wykazywały równie wysoki poziom usunięcia barwnika jak krążki zmodyfikowane 

kilkoma cyklami osiągając wartości odpowiednio 96,1%, 96,6% i 95,8% dla 1-ego, 2-óch 

i 3-ech cykli strącania. Z tego względu jako metodę modyfikacji otrzymanych 

ceramicznych krążków filtracyjnych, w celu nadania im właściwości fotokatalitycznych 

w świetle UV wybrano jednokrotne strącanie ZnO poprzez nasączanie krążków 

w roztworze ZnSO4 0,3 mol/dm3 i zanurzanie w roztworze Na2CO3 1 mol/dm3 

zakończone procesem kalcynacji w 500°C. 
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10.2. Nadanie ceramicznym krążkom filtracyjnym właściwości 

fotokatalitycznych w świetle widzialnym 

Jako materiał do modyfikacji nadającej działanie fotokatalityczne w świetle 

widzialnym wybrano tlenek bizmutu, który strącano na krążkach już zmodyfikowanych 

tlenkiem cynku. Do modyfikacji zastosowano tą samą metodę strąceniową jak 

w przypadku modyfikacji tlenkiem cynku, jednakże tym razem z zastosowaniem 

roztworów Bi(NO3)3 oraz Na2CO3.  

W badaniach wstępnych sprawdzono, czy taka modyfikacja nadaje właściwości 

fotokatalityczne w świetle widzialnym. W tym celu zmodyfikowane krążki zanurzano 

w mieszającym się roztworze błękitu metylenowego o stężeniu 20 mg/dm3. Badano 

pozostałe stężenie barwnika po 60 minutach sorpcji, a następnie po 180 minutach 

ekspozycji od góry na światło widzialne. Na tej podstawie wyznaczano efektywność 

usunięcia barwnika. Krążki zmodyfikowane układem ZnO-Bi2O3 porównano z krążkiem 

niemodyfikowanym, zmodyfikowanym jedynie tlenkiem cynku, a także 

zmodyfikowanym jedynie tlenkiem bizmutu. W przypadku strącania tlenku bizmutu 

zweryfikowano wpływ kolejności zanurzania w roztworach na efektywność 

fotokatalityczną produktu. Rezultaty badań przedstawiono na Rysunku 23.  

 
Rysunek 23. Wyniki efektywności sorpcji oraz fotodegradacji błękitu metylenowego na 
krążkach: A – niemodyfikowanych, B – zmodyfikowanych ZnO, C – zmodyfikowanych  

Bi2O3 zaczynając od Bi(NO3)3, D – zmodyfikowanych Bi2O3 zaczynając od Na2CO3,  
E – zmodyfikowanych ZnO-Bi2O3 zaczynając od Bi(NO3)3, F – zmodyfikowanych ZnO-Bi2O3 

zaczynając od Na2CO3 
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Krążki niemodyfikowane (A) nie wykazują znaczącej aktywności fotodegradacji 

w świetle widzialnym, osiągając w procesie sorpcji ok. 15% efektywności, a po 

naświetlaniu światłem widzialnym około 20%. Wzrost efektywności usunięcia barwnika 

spowodowany jest wydłużeniem czasu mieszania w roztworze o dodatkowe 180 minut 

w trakcie naświetlania lampą, przez co możliwe było zaadsorbowanie większych ilości 

barwnika. Krążki zmodyfikowane jedynie tlenkiem cynku (B) wykazały aktywność 

fotokatalityczną w świetle widzialnym uzyskując 48% efektywności, w porównaniu do 

25% po procesie sorpcji. Przy modyfikacjach zawierających Bi2O3 widoczne są duże 

rozbieżności w zależności od kolejności zanurzania krążków w roztworach. Strącanie 

Bi2O3 rozpoczynając od nasączania w roztworze azotanu(V) bizmutu okazało się 

nieefektywne pozwalając na usunięcie jedynie 31% barwnika dla samego Bi2O3 (C) i 35% 

dla układu ZnO-Bi2O3 (E). Dużo lepsze rezultaty otrzymano w przypadku modyfikacji 

rozpoczętej od roztworów węglanu sodu. Dla krążków zmodyfikowanych jedynie 

tlenkiem bizmutu (D) osiągnięto prawie 84% usunięcia barwnika, jednakże najlepsze 

wyniki przekraczające 92% uzyskano dla krążków zmodyfikowanych łączonym układem 

ZnO-Bi2O3 (F) i to ten układ został wytypowany do dalszych badań. 

Bhaviya Raj et al. zbadali aktywność fotokatalityczną układu nanokompozytowego 

ZnO/Bi2O3 względem błękitu metylenowego, zieleni malachitowej i rodaminy 6G 

w czasie 120 minut naświetlania światłem widzialnym. Najwyższą aktywnością 

charakteryzował się układ 0,5 M ZnO : 0,5 M Bi2O3. Uzyskana efektywność usunięcia 

barwników wyniosła około 93% dla błękitu i zieleni, natomiast dla rodaminy 89%. 

Stwierdzono, że wydajna aktywność fotokatalityczna w świetle widzialnym może 

wynikać z silniejszej zdolności absorpcji światła widzialnego, a także lepszej separacji 

nośników ładunku w porównaniu z czystym tlenkiem cynku. Efektywne pułapkowanie 

fotogenerowanego elektronu na defektach w strukturze Bi2O3 i dziur elektronowych 

w nanocząstkach ZnO umożliwia szerszą separację ładunku i wydajniejszą rekombinację 

światła, prowadząc w ten sposób do wzmocnienia aktywności fotokatalitycznej. Dzięki 

temu taki układ jest łatwiej aktywowany przez promieniowanie świetlne o dużej długości 

fali, co w konsekwencji prowadzi do wysokiej aktywności w świetle widzialnym (Bhaviya 

Raj et al., 2021).  
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W dalszych badaniach sprawdzono wpływ zmiany stężeń roztworu azotanu(V) 

bizmutu przy stałym stężeniu węglanu sodu (1 mol/dm3), na efektywność usuwania 

błękitu metylenowego przez krążki. W celu zapewnienia braku negatywnego efektu na 

fotodegradację w świetle UV badania przeprowadzono zarówno w przypadku światła 

widzialnego, jak również UV. Tak jak w przypadku modyfikacji tlenkiem cynku 

porównano również efektywność pojedynczego, podwójnego i potrójnego procesu 

strącania. Wyniki efektywności fotodegradacji w świetle widzialnym i UV przedstawiono 

odpowiednio na Rysunku 24A i B. 

 

Rysunek 24. Efektywność fotokatalityczna krążków modyfikowanych zmiennym stężeniem 
Bi(NO3)3 oraz 1 M Na2CO3 w A – świetle UV i B – świetle widzialnym 

Wyraźny wzrost stopnia usunięcia barwnika następuje w przypadku dwukrotnego 

procesu strącania (wzrost o 10-15 p.p.), jednakże trzecie strącanie nie poprawia 

w sposób zauważalny osiąganych rezultatów. W przypadku stężeń roztworów Bi(NO3)3 

wynoszących 0,05 mol/dm3 oraz 0,1 mol/dm3 osiągane efektywności fotodegradacji 

barwnika wynoszą odpowiednio 96,8 i 98,1%, podczas gdy zastosowanie 0,2 mol/dm3 

stężenia skutkuje obniżeniem uzyskanego stopnia degradacji do około 90%. Z uwagi na 
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fakt, że przy dwukrotnym procesie strącania, stopień usunięcia barwnika w świetle UV 

dla stężenia 0,1 M Bi(NO3)3 wynosił 89%, w porównaniu do 86% dla stężenia 0,05M to 

właśnie stężenie 0,1 mol/dm3 zostało wytypowane do dalszych badań. 

W następnym kroku sprawdzono działania różnych stężeń węglanu sodu przy stałym 

stężeniu azotanu(V) bizmutu (0,1 mol/dm3) oraz sprawdzono 1, 2 i 3-krotny proces 

strącania. Wyniki fotokatalitycznego usuwania błękitu metylenowego w świetle 

widzialnym i UV przedstawiono na Rysunku 25. 

 

Rysunek 25. Efektywność fotokatalityczna krążków modyfikowanych zmiennym stężeniem 
Na2CO3 oraz 0,1M Bi(NO3)3 w A – świetle widzialnym i B – świetle UV 

Najwyższe testowane stężenie węglanu sodu, tj. 1 mol/dm3 w podwójnym procesie 

strącania daje najwyższy stopień usunięcia barwnika zarówno w przypadku światła 

widzialnego, jak i światła UV wynoszący odpowiednio 96,7% i 91,3%. Z tego powodu jako 

finalny układ do fotokatalizy w świetle widzialnym wybrano krążki uprzednio 

zmodyfikowane tlenkiem cynku, na które nałożono Bi2O3 w procesie dwukrotnego 

strącania poprzez nasączanie krążków w roztworze Na2CO3 1 mol/dm3 i zanurzanie 

w roztworze Bi(NO3)3 0,1 mol/dm3.  
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11. Charakterystyka fizykochemiczna ceramicznych krążków filtracyjnych 

zmodyfikowanych ZnO-Bi2O3 

11.1. Rentgenowska mikrotomografia komputerowa 

Wyniki analizy mikrotomografii komputerowej pozwoliły na wykonanie 

komputerowego odzwierciedlenia wytworzonych krążków filtracyjnych, które 

przedstawiono na Rysunku 26. Obrazy przedstawiające całe krążki i ich przekroje nie 

prezentują znaczących różnic w ich strukturze pomimo przeprowadzonego procesu 

modyfikacji.  

 

Rysunek 26. Wizualizacje 3D krążków wykonane techniką mikrotomografii komputerowej. 
A – rzut z góry i B – przekrój boczny krążka niezmodyfikowanego, C – rzut z góry,  

D – przekrój boczny krążka zmodyfikowanego układem ZnO-Bi2O3 

Zauważalne różnice pojawiają się na projekcjach wewnętrznej struktury krążków 

wykonanych z wyższą rozdzielczością, które są przedstawione na Rysunku 27. W obu 

przypadkach przedstawiona struktura jest wysoce porowata, jednakże można 

zaobserwować, że po procesie modyfikacji wielkość porów ulega zmniejszeniu. 

Prezentują to obrazy tzw. heat-map znajdujące się na Rysunku 27, na których 

ciemniejszy odcień oznacza mniejszą średnicę porów. Wyraźnie ciemniejsze kolory są 

obserwowalne na mapie dla krążka po modyfikacji, co oznacza że wielkości porów 

obecnych w materiale uległy zmniejszeniu. 

A B 

C D 
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Rysunek 28 przedstawia rozkład wielkości porów w krążkach przed i po modyfikacji. 

W wytworzonych krążkach obecne są pory o szerokim zakresie wielkości, jednakże 

dominują pory o wielkości od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów. Po procesie 

modyfikacji zwiększa się ilość porów charakteryzujących się mniejszymi objętościami, 

a zmniejsza się ilość porów dużych. 

 

Rysunek 27. Modele 3D wewnętrznej struktury krążków, A - niezmodyfikowany,  
B - zmodyfikowany układem ZnO-Bi2O3 oraz wizualizacje 3D struktury porów wewnątrz 

krążków, C - niezmodyfikowany, D - zmodyfikowany układem ZnO-Bi2O3 

 

Rysunek 28. Rozkład wielkości porów, A - krążek niezmodyfikowany, B - krążek zmodyfikowany 
układem ZnO-Bi2O3 

A B 

C D 
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W Tabeli 12 zestawiono parametry morfometryczne wyznaczone na podstawie 

wyników analizy mikrotomografii komputerowej. 

Tabela 12. Parametry morfometryczne analizowanych krążków 

Krążek Niezmodyfikowany 
Zmodyfikowany układem 

ZnO-Bi2O3 

Procentowy udział materiału stałego [%] 61,94 67,92 

Stosunek powierzchni obiektu do 
objętości [1/µm] 

0,126 0,120 

Separacja struktury [µm] 38,21 28,51 

Porowatość zamknięta [%] 0,36 0,59 

Porowatość otwarta [%] 37,83 31,68 

Porowatość całkowita [%] 38,06 32,08 

 

Pomimo faktu, że nie można traktować tej analizy w sposób w pełni analityczny, jest 

ona wystarczająco dokładna do porównania materiałów przed i po modyfikacji, 

a jednocześnie jest w stanie w sposób zbliżony przedstawić cechy strukturalne 

otrzymanych materiałów. Analizując dane przedstawione w Tabeli 12 można stwierdzić, 

że krążek po modyfikacji charakteryzuje się wyższą zawartością materiału stałego 

w stosunku do całkowitej objętości próbki, co bezpośrednio przekłada się na niższą 

wartość porowatości całkowitej. Jest to rezultatem wytrącania dodatkowych struktur 

tlenkowych ZnO-Bi2O3 powstałych w trakcie procesu modyfikacji.  

Doskonałym opisem struktur porowatych jest parametr nazywany separacją 

struktury, który jest związany ze średnią odległością pomiędzy elementami budującymi 

strukturę. Parametr ten jest utożsamiany z maksymalną średnicą sfery jaką można 

wpisać w wewnętrzną strukturę porów. Zmniejszenie się tej wartości po procesie 

modyfikacji oznacza, że pory uległy fizycznemu zmniejszeniu w wyniku krystalizacji w ich 

wnętrzu materiału modyfikującego. 

Istotnym parametrem w procesach filtracji jest porowatość otwarta, dzięki któremu 

może następować przepływ cieczy przez materiał filtracyjny. W otrzymanych krążkach 

filtracyjnych około 99% całkowitej porowatości to porowatość otwarta, co jest bardzo 
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korzystne. Można jednocześnie zauważyć, że po procesie modyfikacji nieznacznie 

zwiększyła się ilość porów zamkniętych. Jest to wynikiem obecności tlenków cynku 

i bizmutu, które w trakcie wytrącania mogły spowodować zamknięcie niektórych porów.  

Znajduje to potwierdzenie w danych literaturowych, według których 

powierzchniowa modyfikacja filtrów lub membran ceramicznych, przy użyciu 

tlenkowych materiałów nieorganicznych, takich jak ZnO, MgO, ZrO2 czy Fe/TiO2, 

powoduje zmniejszenie średniej wielkości porów w porównaniu z materiałem 

niemodyfikowanym. Może również występować częściowe zamykanie niektórych 

porów o niewielkich rozmiarach (J. Huang et al., 2018; Michen et al., 2013; Wegmann et 

al., 2008; Yanyun Zhao et al., 2020). 

11.2. Przepuszczalność dla wody 

Zbadano przepuszczalność krążków po przeprowadzonej modyfikacji układem 

ZnO-Bi2O3. W tym celu zmierzono czas przepływu zadanej objętości wody 

demineralizowanej przez krążek przy zmiennym podciśnieniu i na tej podstawie 

wyznaczono wartości przepuszczalności, które porównano z wartościami analogicznymi 

dla krążków przed modyfikacją (Rysunek 29).  

 

Rysunek 29. Przepuszczalność krążka zmodyfikowanego układem ZnO-Bi2O3 w porównaniu do 
krążka niemodyfikowanego 
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Dla krążka modyfikowanego układem ZnO-Bi2O3 osiągnięto przepuszczalność na 

poziomie 256 L/(m2·h) przy podciśnieniu 0,7 bara, która jest wartością niższą niż 

430 L/(m2·h) uzyskaną dla krążka niemodyfikowanego przy tym samym podciśnieniu. 

Jest to spodziewany efekt wywołany mniejszymi wartościami porowatości oraz 

mniejszymi wielkościami porów spowodowanymi przeprowadzonym procesem 

modyfikacji. Jak wyjaśniono powyżej, na skutek procesu modyfikacji niektóre pory 

zostają zablokowane krystalizującymi tlenkami, co bezpośrednio przekłada się na 

zmniejszenie możliwości przepuszczających badanych filtrów (J. Huang et al., 2018; 

Michen et al., 2013; X. Yang et al., 2021). 

11.3. Filtracja i przepuszczalność dla roztworów jonów metali 

W celu potwierdzenia zachowania właściwości filtracyjnych krążków po modyfikacji, 

przeprowadzono proces filtracji mieszaniny jonów Pb2+, Cd2+ oraz Co2+ o stężeniach 10, 

25, 50, 100, 200, 300 i 600 mg/dm3 każdego z kationów w mieszaninie, przy podciśnieniu 

0,5 bar. Po przefiltrowaniu oznaczono stężenie kationów w filtracie i wyznaczono 

efektywność filtracji. Jednocześnie zmierzono czas przepływu przez krążek zadanej 

objętości mieszanin o podanych stężeniach i na tej podstawie wyznaczono wartości 

przepuszczalności w zależności od zmiennego stężenia kationów w mieszaninie 

(Rysunek  30). 

Po przeprowadzeniu filtracji mieszaniny wspomnianych trzech kationów, stężenia 

każdego z kationów było poniżej granicy ich oznaczalności, co w przypadku 

przeprowadzanej analizy metodą ASA równa się ze stężeniem poszczególnych kationów 

niższym niż 0,6 mg/dm3 Pb, 0,06 mg/dm3 Cd oraz 0,2 mg/dm3 Co. Przekłada się to 

bezpośrednio na efektywność filtracji bardzo zbliżoną do 100% niezależnie od 

zastosowanego stężenia kationów. Sproszkowany materiał krążka niemalże nie 

wykazywał właściwości sorpcyjnych względem tych trzech kationów (qe ok. 12 mg/g dla 

Pb oraz 2-3 mg/g dla Cd i Co), a co za tym idzie usuwanie ich następuje na drodze filtracji. 

W przypadku najwyższego stężenia w mieszaninie wynoszącego 600 mg/dm3 każdego 

z kationów, realne stężenia metali ciężkich w mieszaninie wynosi około 1,8 g/dm3, co 

jest wartością bardzo wysoką w porównaniu do ścieków, a osiągnięto efektywności 

filtracji zbliżone do 100%.  
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Przepuszczalność filtrów przy stałym podciśnieniu maleje wraz ze wzrostem 

stężenia zanieczyszczeń w mieszaninie. Największe zmiany obserwowane są przy 

najniższych stężeniach metali ciężkich. Przy zanieczyszczeniu wynoszącym 10 mg/dm3 

każdego kationu, co równa się sumarycznemu stężeniu około 30 mg/dm3 metali ciężkich, 

wartość przepuszczalności spada o około 22% w porównaniu z przepuszczalnością 

osiąganą dla wody demineralizowanej. Przy wzroście sumarycznego stężenia kationów 

do 150-600 mg/dm3 efektywność przepuszczalności wynosi około 53%, natomiast przy 

najwyższym stężeniu rzędu 1800 mg/dm3 wydajność kształtuje się na poziomie około 

36% w stosunku do wartości uzyskiwanych dla czystej wody. Przy najwyższych 

stężeniach spadek wydajności przepuszczalności postępuje, jednakże nie jest aż tak 

gwałtowny jak przy niższych stężeniach.  

 

Rysunek 30. Przepuszczalność krążków modyfikowanych przy podciśnieniu 0,5 bara względem 
wody demineralizowanej i mieszaniny o zmiennym stężeniu kationów Pb2+, Cd2+ i Co2+  

(stężenia dotyczą pojedynczych kationów w mieszaninie) 
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11.4. Skaningowa mikroskopia elektronowa z analizą EDS (SEM-EDS) 

W celu porównania powierzchni wytworzonych filtrów po przeprowadzonych 

procesach modyfikacji, filtracji, sorpcji oraz fotokatalizy dla wszystkich krążków 

wykonano mikrofotografie SEM (Rysunek 31). Dla każdej z próbek wykonano mappingi 

za pomocą techniki EDS (Rysunek 32). Dodatkowo dla krążka po procesie modyfikacji 

przedstawiono mikrofotografię SEM wykonaną w wysokiej rozdzielczości oraz ilościowy 

skład pierwiastkowy, a także mappingi obrazujące rozkład cynku i bizmutu 

w przypowierzchniowych warstwach tego krążka (Rysunek 33). 

W niektórych przypadkach zauważalne są drobne pęknięcia powierzchni, jednakże 

są to jedynie pęknięcia występujące w cienkiej warstwie nałożonej na powierzchni 

w wyniku przeprowadzonego procesu modyfikacji. Struktura krążka 

niemodyfikowanego (Rysunek 31A) jest porowata, o łagodnie zaokrąglonych kształtach 

powstała na skutek nadtapiania ziaren w wyniku procesów wysokotemperaturowych 

zachodzących podczas wypalania ceramiki (Ali et al., 2017; Chaukura et al., 2020). 

Natomiast w przypadku powierzchni krążka zmodyfikowanego (Rysunek 31B) doskonale 

widać większą chropowatość powierzchni wynikającą z obecności dużej liczby cząstek 

wykrystalizowanych na powierzchni w wyniku przeprowadzonego procesu modyfikacji. 

Każdy z mappingów wykonany dla krążków zmodyfikowanych układem ZnO-Bi2O3 

zamieszczonych na Rysunku 32 potwierdza równomierne rozłożenie zarówno cynku jak 

i bizmutu w strukturach przypowierzchniowych, co udowadnia powtarzalność 

zastosowanej metody modyfikacji. Jednocześnie obecność bizmutu i cynku na 

mappingach oraz spektrach składu pierwiastkowego na krążkach po filtracji oraz sorpcji 

i fotokatalizie obu barwników potwierdza stabilność wykonanej modyfikacji i fakt, że 

nałożone tlenki nie ulegają usunięciu z powierzchni nawet w wyniku dynamicznych 

i długotrwałych procesów fotokatalizy. 

Wyniki zaprezentowane na Rysunku 32C w postaci mappingu oraz analizy EDS dla 

krążka po filtracji mieszaniny kationów ołowiu, kadmu i kobaltu potwierdzają obecność 

wszystkich trzech filtrowanych pierwiastków w strukturach przypowierzchniowych, co 

świadczy o ich zatrzymaniu na powierzchni filtra w procesie filtracji. 
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Rysunek 31. Mikrofotografie SEM: A – krążka niemodyfikowanego, B – krążka modyfikowanego 
układem ZnO-Bi2O3, C – po filtracji mieszaniny Pb2+, Cd2+ i Co2+ na krążku modyfikowanym 
układem ZnO-Bi2O3, D – po sorpcji MB na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3,  
E – po fotokatalizie MB w świetle UV na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3,  
F – po fotokatalizie MB w świetle widzialnym na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3,  
G – po sorpcji QY na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, H – po fotokatalizie QY 
w świetle UV na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, I – po fotokatalizie QY w świetle 
widzialnym na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3 
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Rysunek 32. Mappingi pierwiastkowe wraz z analizą EDS: A – krążka niemodyfikowanego, B – krążka modyfikowanego układem ZnO-Bi2O3, C – po filtracji 
mieszaniny Pb2+, Cd2+ i Co2+ na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, D – po sorpcji MB na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3,  
E – po fotokatalizie MB w świetle UV na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, F – po fotokatalizie MB w świetle widzialnym na krążku 
modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, G – po sorpcji QY na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, H – po fotokatalizie QY w świetle UV  
na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, I – po fotokatalizie QY w świetle widzialnym na krążku modyfikowanym układem ZnO-Bi2O3 

I 
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Rysunek 33. Wyniki analizy SEM-EDS dla krążka zmodyfikowanego układem ZnO-Bi2O3:  
A – mikrofotografia SEM w powiększeniem 50 000x, wraz ze zwymiarowanymi cząstkami,  
B – ilościowy skład pierwiastkowy powierzchni krążka, C - mapping EDS rozmieszczenia 
przypowierzchniowego dla Zn, D - mapping EDS rozmieszczenia przypowierzchniowego dla Bi 

Na mikrofotografii wykonanej z największym powiększeniem wynoszącym 50 000x 

dla krążka zmodyfikowanego układem ZnO-Bi2O3 (Rysunek 33A) zwymiarowano 

rozmiary pojedynczo widocznych cząstek, których rozmiar wynosi około 100 nm. 

Pomimo wykonanej modyfikacji materiał zachowuje swój porowaty charakter, co 

potwierdza, że przeprowadzona modyfikacja nie powoduje całkowitej blokady 

powierzchni ceramiki. Na podstawie składów masowych analizowanego fragmentu 

struktury przypowierzchniowej (Rysunek 33B), można stwierdzić, że masowe ilości 

cynku i bizmutu są do siebie zbliżone i wynoszą odpowiednio 4,23 i 5,57%. Dodatkowe 

mappingi wykonane dla cynku i bizmutu (Rysunek 33C i D) na krążku po procesie 

modyfikacji, obrazuje równomierne rozłożenie obu modyfikujących pierwiastków na 

całej powierzchni.  
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11.5. Dyfrakcja promieni rentgenowskich (XRD) 

Zastosowana metoda modyfikacji, a także przeprowadzane procesy filtracji, sorpcji 

i fotokatalizy mają największe oddziaływanie na struktury przypowierzchniowe 

materiału. Z tego względu na gotowych krążkach filtracyjnych wykonano analizy XRD. 

Wyniki z analizy XRD zamieszczono na Rysunku 34. 
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Rysunek 34. Dyfraktogramy XRD krążków: A – niemodyfikowanego, B – zmodyfikowanego układem 
ZnO-Bi2O3, C – po filtracji mieszaniny Pb2+, Cd2+ i Co2+ na krążku zmodyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, 
D – po sorpcji MB na krążku zmodyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, E – po fotokatalizie MB w świetle 
UV na krążku zmodyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, F – po fotokatalizie MB w świetle widzialnym na 
krążku zmodyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, G – po sorpcji QY na krążku zmodyfikowanym układem 
ZnO-Bi2O3, H – po fotokatalizie QY w świetle UV na krążku zmodyfikowanym układem ZnO-Bi2O3, 
I – po fotokatalizie QY w świetle widzialnym na krążku zmodyfikowanym układem ZnO-Bi2O3 

Dominującymi strukturami obecnymi w wytworzonych krążkach są skomplikowane 

połączenia tlenkowe, wśród których dominują związki krzemu i glinu. Takie struktury 

tlenkowe pochodzą od otrzymanych ceramicznych materiałów filtracyjnych, 

wytwarzanych w procesie wysokotemperaturowego spiekania. Wyniki analiz XRD 

potwierdzają obecność struktur ZnO oraz Bi2O3 otrzymanych w procesie modyfikacji. 

Udowadnia to skuteczność i powtarzalność przeprowadzonego procesu, a ponadto 

świadczy to o stabilności otrzymanych zmodyfikowanych krążków filtracyjnych, pomimo 

przeprowadzonych dynamicznych procesów sorpcyjnych i fotokatalitycznych. 

Dodatkowo dyfraktogram otrzymany dla krążka po procesie filtracji (Rysunek 34C) 

potwierdza obecność połączeń pochodzących od filtrowanych kationów. Udowadnia to 

zatrzymywanie ich na powierzchni krążków filtracyjnych. 

  

I 
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11.6. Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera z osłabionym 

odbiciem całkowitym (ATR FT-IR) 

Z uwagi na fakt, że zastosowana metoda modyfikacji, a także przeprowadzane 

procesy filtracji, sorpcji i fotokatalizy mają największe oddziaływanie na struktury 

przypowierzchniowe, analiza ATR-FTIR, podobnie jak XRD wykonywana była 

bezpośrednio na gotowych krążkach filtracyjnych (Rysunek 35). Z tego względu uzyskane 

widmo dla krążka niemodyfikowanego nieco różni się od poprzednich rezultatów 

osiągniętych w wyniku analizy wykonywanych na sproszkowanych krążkach.  

Najbardziej intensywne są piki widoczne przy około 1014 i 890 i 460 cm-1. Są one 

charakterystyczne dla drgań rozciągających i skręcających w połączeniach Si-O-Si oraz 

dla wiązań Si-O (Louati et al., 2016; Vuong Bùi, 2017). Są również widoczne mniej 

intensywne sygnały w okolicy 500-650 cm-1 pochodzące od połączeń Al-O, Al-O-Al oraz 

Al-O-Si (Toledo et al., 2018). Na widmie po modyfikacji pojawiają się ostre piki przy 614 

i 874 cm-1. Pochodzą one od połączeń Zn-O i Bi-O-Bi obecnych na powierzchni w wyniku 

przeprowadzonego procesu modyfikacji (Álvarez et al., 2019; Karthikeyan et al., 2014; 

J. Yang et al., 2018). Po procesie modyfikacji pojawia się intensywny sygnał przy 1415 

cm-1 pochodzący od grup azotanowych pozostałych na powierzchni krążka po procesie 

modyfikacji (Astuti et al., 2016). Ostatnim etapem modyfikacji było zanurzanie krążka 

w roztworze Bi(NO3)3, dlatego też możliwa jest obecność tych grup na powierzchni 

krążka. W procesie filtracji mieszaniny jonów Pb2+, Cd2+ oraz Co2+, w przypadku ołowiu 

i kadmu również były używane sole azotanowe, dlatego po procesie filtracji nastąpiło 

delikatne przesunięcie i jednocześnie podbicie tego sygnału, co może świadczyć 

o zwiększonej obecności grup azotanowych na powierzchni. Po procesie filtracji 

zauważalny jest również charakterystyczny, szeroki pik w okolicy 3200-3600 cm-1 

świadczący o obecności grup OH-, które mogą pochodzić od wody lub występować 

w połączeniach z filtrowanymi kationami (Aouadja et al., 2021; Fan et al., 2016). 

Po procesie sorpcji barwnika obecny jest sygnał przy około 2918 cm-1 pochodzący 

od drgań grup C-H obecnych w cząsteczkach barwnika. Po procesie fotokatalizy 

w świetle UV pik ten całkowicie zanika, jednakże jest on wciąż minimalnie widoczny 

w przypadku fotokatalizy w świetle widzialnym. Świadczy to o obecności na powierzchni 

pozostałych cząstek barwnika, które nie uległy jeszcze fotodegradacji. Potwierdzeniem 
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zupełnego rozkładu cząsteczek błękitu metylenowego, po rozkładzie fotokatalitycznym 

zarówno w świetle UV, jak i widzialnym są niewielkie piki przy około 2326 i 1610 cm-1 

pochodzące odpowiednio od CO2 i H2O powstałych w wyniku rozkładu materii 

organicznej (Alshehri & Malik, 2019; Hosseini Largani & Akbarzadeh Pasha, 2017). 

Oprócz tego charakterystyczny pik pochodzący od grup azotanowych zmniejsza 

intensywność po etapie sorpcji oraz niemalże całkowicie zanika zarówno po procesie 

degradacji w świetle UV, jak i widzialnym. Może to wynikać z zamiany tych grup na 

cząsteczki barwnika lub o ich desorpcji do roztworu, ponieważ procesy fotokatalityczne 

były prowadzone przez dłuższy czas niż proces samej sorpcji. Dodatkowo w usunięciu 

tych grup z powierzchni mogła pomóc energia dostarczona wraz ze światłem. 

 

Rysunek 35. Widma ATR krążków A – niemodyfikowanego, modyfikowanego układem ZnO-Bi2O3, 
po filtracji mieszaniny Pb2+, Cd2+, Co2+ na krążku modyfikowanym, B – modyfikowanego układem 
ZnO-Bi2O3, oraz po sorpcji, fotokatalizie w świetle UV i fotokatalizie w świetle widzialnym MB na 
krążku modyfikowanym, C – modyfikowanego układem ZnO-Bi2O3 oraz po sorpcji, fotokatalizie 
w świetle UV i fotokatalizie w świetle widzialnym QY na krążku modyfikowanym 
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Po etapie sorpcji żółcieni chinolinowej pojawia się sygnał przy około 2912 cm-1, który 

pochodzi od grup C-H z zaadsorbowanych cząsteczek barwnika. W trakcie rozkładu 

fotokatalitycznego pod wpływem światła UV i widzialnego barwnik ulega degradacji, 

dlatego też sygnał pochodzący od tych grup zmniejsza intensywność lub całkowicie 

zanika. Charakterystyczne pasmo pochodzące od grup azotanowych zmniejsza 

intensywność po procesie sorpcji, co świadczy o wymianie tych grup na cząsteczki 

barwnika. Po przeprowadzonej fotokatalizie obecność grup azotanowych niemalże 

całkowicie zanika zarówno po naświetlaniu światłem UV, jak i widzialnym. Może to 

wynikać z dłuższego czasu przebywania krążków w wodzie podczas procesów 

fotodegradacji, przez co większa część tych grup ulega usunięciu. 

11.7. Badania efektywności fotokatalitycznej w świetle UV krążków 

zmodyfikowanych ZnO 

Po opracowaniu metody modyfikacji tlenkiem cynku, przeprowadzono pełne 

badania fotokatalityczne w świetle UV na dwóch substancjach modelowych tj. błękicie 

metylenowym oraz żółcieni chinolinowej, dla których przeprowadzono wcześniej pełną 

charakterystykę sorpcyjną. Na Rysunku 36 przedstawiono widma UV-Vis dla błękitu 

metylenowego oraz dla żółcieni chinolinowej pochodzące z ich rozkładu 

fotokatalitycznego w świetle UV na krążkach zmodyfikowanych tlenkiem cynku.  

Z widm prezentowanych na Rysunku 36 wyznaczono stężenia barwników metodą 

krzywej wzorcowej w maksimum absorbancji (przy 664 nm dla błękitu metylenowego 

oraz przy 412 nm dla żółcieni chinolinowej). Na Rysunku 37 przedstawiono zależności 

efektywności usunięcia barwników od czasu dla błękitu metylenowego oraz dla żółcieni 

chinolinowej. 

Na widmach zamieszczonych na Rysunku 36 możemy zaobserwować równomierne 

spadki absorbancji w całym przedziale długości fali, co potwierdza całkowity rozkład 

badanych barwników w trakcie procesu fotodegradacji. Wyraźnie obserwowalny jest 

spadek zawartości barwników w roztworze w procesie sorpcji w trakcie 30 minut 

mieszania w roztworze w ciemni. Wynika to z faktu adsorpcji barwników na powierzchni 

krążków. Po dodatkowych 30 minutach różnica w intensywności widm jest niewielka, co 

świadczy o osiągnięciu równowagi sorpcyjnej w układzie. Następnie, po włączeniu 
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naświetlania UV widać wyraźny spadek intensywności pasm absorpcyjnych już po 

15 minutach. Spadek ten obserwowany jest do 150 minut naświetlania UV. Wyniki 

zamieszczone na wykresach zależności efektywności fotokatalitycznej od czasu 

(Rysunek 37), potwierdzają, że po 210 minutach eksperymentu, w tym 150 minutach 

naświetlania UV usunięto 99,7% MB oraz ponad 98,2% QY. Porównując wykresy 

z rysunków 33 oraz 34 można zauważyć, że żółcień chinolinowa zaabsorbowała się 

w większej ilości w procesie sorpcji, ale podczas naświetlania UV spadek jej zawartości 

był wolniejszy niż w przypadku błękitu metylenowego. 

 

Rysunek 36. Widma UV-Vis A – błękitu metylenowego oraz B – żółcieni chinolinowej, 
pochodzące z ich rozkładu fotokatalitycznego w świetle UV na krążkach modyfikowanych ZnO 

 

Rysunek 37. Efektywność usunięcia A – błękitu metylenowego oraz B – żółcieni chinolinowej 
w świetle UV na krążkach modyfikowanych ZnO 
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Kolejnym etapem badań było sprawdzenie rozkładu fotokatalitycznego badanych 

barwników w trzech cyklach. Po każdym cyklu krążki były suszone w 80°C przez 

24 godziny, po czym wykonywano kolejny cykl. Widma błękitu metylenowego i żółcieni 

chinolinowej z każdego cyklu znajdują się na Rysunku 38. Wyniki efektywności 

zestawiono na wykresie słupkowym (Rysunek 39), w celu lepszego zobrazowania 

rezultatów oraz umożliwienia bezpośredniego porównania. 

Uzyskane rezultaty potwierdzają możliwość kilkukrotnego wykorzystania 

modyfikowanych krążków, które charakteryzują się powtarzalnym działaniem 

fotokatalitycznym. Można zauważyć, że w przypadku błękitu metylenowego 

intensywność widm po etapie sorpcji w ciemni wyraźnie się zmniejszała, natomiast 

intensywność po rozkładzie fotokatalitycznym była zbliżona. W przypadku żółcieni 

chinolinowej końcowy stopień usunięcia barwnika widocznie się zmniejszał.  

Końcowa efektywność usuwania błękitu metylenowego w każdym cyklu jest 

zbliżona i wynosi ok. 60%. Efektywność usuwania żółcieni chinolinowej z każdym cyklem 

jest niższa, jednakże można zauważyć, że różnice pomiędzy kolejnymi cyklami widoczne 

po etapie ciemnym i po naświetlaniu UV są do siebie zbliżone. Pomimo tego, że po 

3 cyklu fotokatalitycznym całkowity stopień usunięcia żółcieni chinolinowej wynosił 

zaledwie 30%, za pierwszym razem udało się uzyskać wysoki, niemalże 60% stopień 

rozkładu barwnika. 

Faisal et al. otrzymali mezoporowaty ZnO, który następnie zmodyfikowali 

politiofenem w ilości do 10% wagowych. Następnie przebadali efektywność 

fotokatalityczną otrzymanych materiałów względem błękitu metylenowego o stężeniu 

0,02mM (6,4 mg/dm3) w świetle UV. W przypadku czystego ZnO po 180 minutach 

naświetlania uzyskali stopień usunięcia w okolicach 70%, natomiast materiał 

z dodatkiem 10% politiofenu charakteryzował się efektywnością na poziomie 95%. 

Materiał z dodatkiem 10% politiofenu przetestowali również w pięciu cyklach 

fotokatalitycznych, podczas których finalna efektywność usunięcia barwnika po 180 

minutach naświetlania UV zmniejszyła się do około 90%. Pomimo tak wysokiego 

końcowego stopnia usunięcia, należy zauważyć, że po 60 minutach fotodegradacji 

efektywność ta malała od około 40%, aż do około 25% (Faisal et al., 2020).  
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Rysunek 38. Widma UV-Vis cykli rozkładu fotokatalitycznego A – błękitu metylenowego oraz  
B – żółcieni chinolinowej w świetle UV na krążkach modyfikowanych ZnO 

 

Rysunek 39. Efektywność usuwania MB i QY w cyklach fotokatalitycznych w świetle UV na 
krążkach zmodyfikowanych ZnO 
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Efektywność fotodegradacji błękitu metylenowego o stężeniu 5 mg/dm3 przebadali 

również Abu-Dalo et al. Wytworzyli oni membranę z octanu celulozy, a następnie 

zmodyfikowali ją nanocząstkami ZnO w ilościach do 20% wagowych. Uzyskane struktury 

zostały przebadane w świetle UV i w świetle słonecznym. Po 120 minutach naświetlania 

efektywności fotodegradacji kształtowały się na poziomie około 30% dla światła 

ultrafioletowego i około 75% dla światła słonecznego. Wartości te ulegały nieznacznym 

zmniejszeniom w trakcie pięciu cykli fotodegradacji. Potwierdzili oni również całkowity 

rozkład cząsteczek błękitu metylenowego, który objawiał się konwersją azotu i siarki 

obecnych w cząsteczkach tego barwnika do jonów azotanowych i siarczanowych. 

Dodatkowym potwierdzeniem była analiza zawartości węgla organicznego, która 

wykazała spadek jego zawartości po procesie fotodegradacji (Abu-Dalo et al., 2021). 

W obydwu omawianych przypadkach wpływ fotolizy samego roztworu barwnika pod 

wpływem światła UV wynosi około 1-2% i jest pomijalny w badaniach. 

Huh et al. wykonali membranę z nanowłókien z tlenku cyrkonu i krzemionki 

stabilizowaną tlenkiem itru, na którą nanieśli nanotlenek tytanu. Zbadali właściwości 

fotokatalityczne wytworzonych modyfikowanych membran nanowłóknistych w świetle 

UV. W tym celu zastosowali roztwory o stężeniu 20 mg/dm3 kwasów humusowych jako 

modelowej materii organicznej naturalnego pochodzenia, błękitu metylenowego 

reprezentującego barwniki oraz tetracykliny jako przykładowego antybiotyku.  

Po 7 godzinach naświetlania światłem UV uzyskali oni odpowiednio 88,2%, 92,4% 

i 99,5% efektywności usunięcia dla wspomnianych substancji. Zbadali oni również 

stabilność działania wytworzonych membran w kilku cyklach, w których membrany po 

7 godzinach naświetlania wykazywały bardzo powtarzalne wysokie stopnie usunięcia. 

Porównując czas naświetlania do stosowanego w tej pracy (60 minut) stopień usunięcia 

osiągał około 35% dla kwasów humusowych oraz błękitu metylenowego oraz około 50% 

dla tetracykliny (Huh et al., 2020). 

Otrzymane krążki filtracyjne zmodyfikowane tlenkiem cynku metodą strąceniową 

charakteryzują się porównywalnymi bądź lepszymi właściwościami fotokatalitycznymi  

w porównaniu do materiałów prezentowanych w literaturze. Potwierdzono również 

możliwość kilkukrotnego wykorzystania krążków oraz udowodniono, że zastosowana do 

modyfikacji metoda jest stabilna i wysoce powtarzalna. Na podstawie omawianej 
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literatury i przedstawionych rezultatów można spodziewać się, że w przypadku struktur 

badanych w tej pracy zarówno dla żółcieni chinolinowej, jak i błękitu metylenowego, 

przy dłuższym czasie naświetlania UV w badaniach stabilności cyklicznej, można uzyskać 

wyższe wartości usunięcia barwnika. Niemniej jednak przedstawione wyniki badań 

potwierdziły skuteczne działanie fotokatalityczne względem modelowych barwników 

organicznych o relatywnie wysokich stężeniach początkowych. Wartym uwagi jest fakt, 

że już po 150 minutach naświetlania UV otrzymane krążki umożliwiały niemalże 

całkowity rozkład zanieczyszczeń organicznych w roztworach o stężeniach modelowych 

substancji organicznych rzędu 20 mg/dm3. 

11.8. Badania efektywności fotokatalitycznej w świetle UV krążków 

zmodyfikowanych ZnO-Bi2O3 

W celu potwierdzenia braku wpływu modyfikacji tlenkiem bizmutu na właściwości 

fotokatalityczne krążków uprzednio zmodyfikowanych tlenkiem cynku przeprowadzono 

pełne badania efektywności fotokatalitycznej w świetle UV względem błękitu 

metylenowego oraz żółcieni chinolinowej. Na Rysunku 40 przedstawiono widma UV-Vis 

dla błękitu metylenowego i żółcieni chinolinowej poddanych fotodegradacji na krążkach 

zmodyfikowanych ZnO-Bi2O3 w świetle UV. Na Rysunku 41 przedstawiono zależności 

efektywności usunięcia barwników od czasu.  

Podobnie jak w przypadku krążków zmodyfikowanych jedynie tlenkiem cynku 

obserwuje się równomierne spadki absorbancji w całym przedziale długosci fali. 

Potwierdza to rozkład badanych barwników w trakcie procesu fotodegradacji w świetle 

UV na krążkach zmodyfikowanych układem ZnO-Bi2O3. Widoczny jest duży spadek 

absorbancji po upływie 60 minut procesu sorpcji, a następnie postępujący równomiernie 

spadek intensywności w całym zakresie widma obu związków, związany z degradacją 

barwników w czasie naświetlania światłem UV. Obrazują to również wyniki 

przedstawiające zależności efektywności fotokatalitycznej od czasu (Rysunek 41). 

W przypadku błękitu metylenowego po 60 minutach sorpcji i 150 minutach naświetlania 

światłem UV osiągnięto efektywność usunięcia barwnika na poziomie 97,4%. 

W porównaniu z krążkami zmodyfikowanymi jedynie tlenkiem cynku widoczny jest 

nieznaczny spadek efektywności fotodegradacji żółcieni chinolinowej do około 89% po 

60 minutach sorpcji i 150 minutach naświetlania światłem UV. 
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Rysunek 40. Widma UV-Vis A – błękitu metylenowego oraz B – żółcieni chinolinowej, pochodzące 
z ich rozkładu fotokatalitycznego w świetle UV na krążkach modyfikowanych ZnO-Bi2O3 

 

Rysunek 41. Efektywność usunięcia A – błękitu metylenowego oraz B – żółcieni chinolinowej 
w świetle UV na krążkach modyfikowanych ZnO-Bi2O3 
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Rysunek 42. Widma UV-Vis cykli rozkładu fotokatalitycznego A – błękitu metylenowego oraz  
B – żółcieni chinolinowej w świetle UV na krążkach modyfikowanych ZnO-Bi2O3 

 

Rysunek 43. Efektywność usuwania MB i QY w cyklach fotokatalitycznych w świetle UV na 
krążkach modyfikowanych ZnO-Bi2O3 
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Prezentowane rezultaty potwierdzają możliwość kilkukrotnego wykorzystania 

krążków modyfikowanych układem ZnO-Bi2O3, które charakteryzują się powtarzalnym 

działaniem fotokatalitycznym w świetle UV. W każdym cyklu po etapie sorpcji można 

zaobserwować bardzo zbliżone efektywności usunięcia obydwu barwników. Po procesie 

fotokatalitycznym zauważalne są niewielkie różnice. W szczególności widoczny jest 

spadek stopnia rozkładu barwnika po 3 cyklu naświetlania, jednakże pomimo tego, 

pozostaje on na wysokim poziomie oscylującym w okolicach 70% dla obydwu 

barwników. 

Landge et al. przeprowadzili badania fotodegradacji czerwieni kongo w świetle UV 

na układzie kompozytowym Bi2O3-ZnO/bentonit. Materiał został otrzymany metodą 

sonochemiczną, natomiast badania procesu fotokatalitycznego zostały wykonane 

z użyciem 0,2 g materiału oraz roztworów czerwieni kongo o stężeniu 200 mg/dm3. 

Po upływie 60 minut naświetlania światłem UV osiągnięto niemalże 100% rozkład 

barwnika. Badania możliwości kilkukrotnego działania testowanego materiału wykazały 

niemal 100% rozkład barwnika w pierwszych dwóch cyklach, natomiast w kolejnych 

trzech zauważalny był niewielki spadek efektywności, osiągając ostatecznie nieco ponad 

90% efektywności rozkładu barwnika w ostatnim piątym cyklu (Landge et al., 2021).  

Sonkusare et al. otrzymali tlenek bizmutu w dwóch formach: α i γ-Bi2O3 w kształcie 

kwiatów z zastosowaniem energii mikrofalowej. Następnie przebadali ich aktywność 

fotokatalityczną w świetle UV względem pięciu barwników (zieleń malachitowa (MG), 

czerń eriochromowa-T (EBT), błękit metylotymolowy (MTB), błękit bromofenolowy 

(BPB) i czerwień kongo (CR)). Wyższą aktywność fotokatalityczną względem wszystkich 

pięciu barwników uzyskano dla α-Bi2O3. Po 120 minutach naświetlania światłem UV 

osiągnięto 90-100% usunięcia barwnika dla α-Bi2O3 oraz 60-80% dla γ-Bi2O3. 

W przypadku braku światła lub fotokatalizatora, spadek ilości barwnika w roztworze nie 

przekraczał 5%. Sprawdzili oni również aktywność obu badanych materiałów w czterech 

cyklach fotokatalitycznych. Uzyskane wyniki potwierdzały możliwość kilkukrotnego 

wykorzystania obu testowanych materiałów. Spadek efektywności fotokatalitycznej nie 

przekraczał 5% na przestrzeni wszystkich cykli (Sonkusare et al., 2018). 
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11.9. Badania efektywności fotokatalitycznej w świetle widzialnym krążków 

zmodyfikowanych ZnO-Bi2O3 

Po opracowaniu końcowej metody modyfikacji krążków układem ZnO-Bi2O3, 

przeprowadzono pełne badania fotokatalityczne w świetle widzialnym dla dwóch 

substancji modelowych, tj. błękitu metylenowego oraz żółcieni chinolinowej. Analizy 

wykonano analogicznie do poprzednich badań dla fotodegradacji w świetle UV, z tą 

różnicą, że naświetlanie światłem widzialnym prowadzono przez 240 minut. Na Rysunku 

44 przedstawiono widma UV-Vis dla błękitu metylenowego i żółcieni chinolinowej 

poddanych fotodegradacji w świetle widzialnym. Na Rysunku 45 przedstawiono 

zależności efektywności usunięcia barwników od czasu. 

Na widmach przedstawionych na Rysunku 44 zauważalny jest spadek zawartości 

obydwu barwników w roztworze w procesie sorpcji po 30 minutach mieszania zawiesin 

w ciemni. Po dodatkowych 30 minutach różnica w intensywności widm jest niewielka, 

co świadczy o osiągnięciu równowagi sorpcyjnej w układzie. W przypadku błękitu 

metylenowego, podobnie jak w przypadku fotokatalizy w świetle UV obserwuje się 

równomierny spadek absorbancji w całym przedziale długosci fali, co potwierdza ciągłą 

fotodegradację barwnika pod wplywem światła widzialnego.  

Wyniki przedstawione na wykresie efektywności (Rysunek 45A) potwierdzają 

usunięcie ponad 92% początkowej ilości barwnika po 60 minutach sorpcji i 240 minutach 

naświetlania światłem widzialnym. W przypadku żółcieni chinolinowej już po 30 

minutach nie występują znaczące zmiany w stopniu usunięcia barwnika. Jednakże na 

widmach przedstawionych na Rysunek 44B, zauważalny jest delikatnie postępujący 

spadek intensywności absorbancji w okolicach 390 nm, co wskazuje na zachodzącą 

fotodegradację, jednakże z małą szybkością. Zmiany te nie są widoczne na wykresie 

efektywności, ponieważ stężenie żółcieni wyznaczano przy długości fali wynoszącej 

412 nm, przy której zmiany te są niemalże niezauważalne.  
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Rysunek 44. Widma UV-Vis A – błękitu metylenowego oraz B – żółcieni chinolinowej, pochodzące 
z ich rozkładu fotokatalitycznego w świetle widzialnym na krążkach modyfikowanych ZnO-Bi2O3 

 

Rysunek 45. Efektywność usunięcia A – błękitu metylenowego oraz B – żółcieni chinolinowej 
w świetle widzialnym na krążkach modyfikowanych ZnO-Bi2O3 

Kolejnym etapem badań było sprawdzenie rozkładu fotokatalitycznego 

badanych barwników w trzech cyklach. Analizy cykli fotodegradacji przeprowadzono 

analogicznie jak w przypadku cykli fotokatalitycznych w świetle UV, jednakże w tym 

przypadku w każdym cyklu naświetlano próbki światłem widzialnym przez 180 minut. 

Widma błękitu metylenowego i żółcieni chinolinowej z każdego cyklu znajdują się na 

Rysunku 46. Wyniki efektywności usunięcia barwników zestawiono na wykresie 

słupkowym (Rysunek 47) w celu lepszego zobrazowania rezultatów oraz umożliwienia 

bezpośredniego porównania. 
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Rysunek 46. Widma UV-Vis cykli rozkładu fotokatalitycznego A – błękitu metylenowego oraz  
B – żółcieni chinolinowej w świetle widzialnym na krążkach modyfikowanych ZnO-Bi2O3 

 

Rysunek 47. Efektywność usuwania MB i QY w cyklach fotokatalitycznych w świetle widzialnym 
na krążkach modyfikowanych ZnO-Bi2O3 
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W przypadku błękitu metylenowego widma potwierdzają możliwość 

kilkukrotnego wykorzystania modyfikowanych krążków w celu jego rozkładu 

fotokatalitycznego w świetle widzialnym z wysoką efektywnością rozkładu. Natomiast 

w przypadku żółcieni chinolinowej fotodegradacja w świetle widzialnym nie osiąga 

wysokich efektywności.  

Efektywność degradacji błękitu metylenowego w każdym cyklu po 60 minutach 

sorpcji i 180 minutach naświetlania światłem widzialnym była wysoka i przekraczała 

75%. Należy zauważyć, że w pierwszym cyklu pomimo niskiego stopnia zaadsorbowania 

błękitu metylenowego, po 180 minutach naświetlania światłem widzialnym uzyskano 

stopień usunięcia barwnika przekraczający 80%. Efektywność usuwania żółcieni 

chinolinowej z każdym cyklem zmniejszała się i była głównie oparta o proces sorpcji. 

Medina et al. zbadali aktywność fotokatalityczną łączonego układu ZnO/Bi2O3 

względem Indygokarminu w świetle UV oraz w świetle widzialnym. Układ został 

wytworzony poprzez osadzanie nanocząstek Bi2O3 na cienkiej warstwie ZnO nałożonej 

na podłoże szklane metodą pirolizy natryskowej. Około 3 cm2
 (ok. 1 mg materiału) 

przygotowanego cienkiego filmu zostało zanurzone w 10 ml roztworu barwnika 

o stężeniu 5 mg/dm3 i wystawiona na różne źródła światła. Ustalili oni, że efektywność 

fotodegradacji barwnika w świetle UV dla układu ZnO/Bi2O3 osiągała zbliżone wartości 

do tej uzyskanej dla niezmodyfikowanej warstwy ZnO. Oba te układy rozkładały 

niemalże całość barwnika już po 60 minutach naświetlania światłem UV. W tym samym 

czasie same nanocząstki Bi2O3 praktycznie nie wykazywały działania fotokatalitycznego. 

W świetle widzialnym, zmodyfikowany układ ZnO/Bi2O3 wykazywał lepsze właściwości 

fotodegradacji uzyskując ok 40% efektywności po 180 minutach naświetlania światłem 

widzialnym, podczas gdy niezmodyfikowany ZnO wykazał ok 35% skuteczność. Zbadali 

oni również możliwość wielokrotnego użytku takiego układu poprzez przeprowadzenie 

trzech cykli fotokatalitycznej degradacji wspomnianego barwnika w świetle widzialnym. 

Uzyskali oni około 75% efektywność po 360 minutach naświetlania w pierwszym cyklu, 

natomiast w każdym kolejnym cyklu uzyskane efektywności zmniejszały się o około 5% 

względem poprzedniego (Medina et al., 2018).  

Tab et al. przeprowadzili testy rozkładu fotokatalitycznego żółcieni chinolinowej na 

Ag3PO4 w świetle UV oraz widzialnym. Fosforan(V) srebra został otrzymany metodą 
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strąceniową, a testy degradacji zostały przeprowadzone w neutralnym pH=7 

z zastosowaniem 0,5 g/dm3 materiału i roztworu barwnika o stężeniu 20 mg/dm3. 

Badacze wykazali, że pod wpływem samego naświetlania bez udziału fotokatalizatora, 

barwnik nie ulegał samoistnej fotolizie, natomiast proces sorpcji w ciemni zachodził 

w bardzo małym, pomijalnym stopniu. W przypadku procesów fotokatalitycznych 

niemalże całkowitą degradację barwnika osiągnięto po 40 i 70 min naświetlania 

odpowiednio w świetle widzialnym i UV. Badania stabilności stosowanego układu 

przeprowadzono w trzech cyklach fotodegradacji żółcieni chinolinowej uzyskując 

odpowiednio 87, 78 i 64% usunięcia barwnika po 40 minutach naświetlania światłem 

widzialnym w każdym z kolejnych cykli. Badacze sprawdzili również stopień całkowitej 

demineralizacji związków organicznych w roztworze. Po czasie naświetlania światłem 

UV, które prowadziło do całkowitej degradacji barwnika, jedynie około 5% całkowitej 

ilości węgla organicznego (TOC – Total Organic Carbon) zostało usunięte. Oznacza to, że 

barwnik ulegał rozkładowi, jednakże produkty jego rozkładu wciąż pozostawały 

w roztworze. Prawie całkowite usunięcie węgla organicznego uzyskano po 

48 h naświetlania światłem UV (Tab et al., 2020). 

11.10. Badania aktywności antymikrobiologicznej otrzymanych krążków 

ceramicznych 

Celem porównania aktywności antymikrobiologicznej krążków niemodyfikowanych 

i modyfikowanych oraz zbadania wpływu zastosowania dodatkowo światła widzialnego, 

a także zmian aktywności w czasie zanalizowano właściwości przeciwdrobnoustrojowe 

krążków wobec mikroorganizmów E. coli, S. aureus i C. albicans. Na Rysunku 48 

zamieszczono uzyskane wyniki szerokości strefy zahamowania wzrostu wokół krążków 

w czasie.  

Zarówno krążki zmodyfikowane ZnO-Bi2O3, jak i niemodyfikowane, wykazują 

stabilne i długotrwałe działanie hamujące wzrost mikroorganizmów bezpośrednio na ich 

powierzchni, a także w ich otoczeniu, o czym świadczą powtarzalne wyniki strefy 

zahamowania wzrostu już od pierwszej doby po posiewach. Ponadto należy zauważyć, 

że wszystkie krążki charakteryzują się stałym lub nawet wzrastającym działaniem 

antymikrobiologicznym przez 14 dni prowadzenia pomiarów. W przypadku każdego 

z badanych mikroorganizmów krążki zmodyfikowane układem ZnO-Bi2O3, których 
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działanie było dodatkowo wspomagane światłem widzialnym, charakteryzowały się 

najwyższymi wartościami strefy zahamowania wzrostu, a co za tym idzie wykazywały 

najsilniejsze działanie antymikrobiologiczne. Najsilniejszy wpływ procesu modyfikacji 

dodatkowym układem tlenkowym na działanie biobójcze widoczny jest w przypadku 

E. coli. Działanie samego światła widzialnego również powoduje wzrost działania 

biobójczego, jednakże wzrost ten jest niewielki. Największy wpływ dodatkowego 

naświetlania jest najmocniej widoczny dla C. albicans, a ponadto wpływ światła wzrasta 

z czasem zarówno dla krążków surowych, jak i zmodyfikowanych. W przypadku S. aureus 

zauważalny jest korzystny wpływ procesu modyfikacji, a także naświetlania, jednakże 

wszystkie krążki wykazują bardzo stabilne działanie hamujące wzrost mikroorganizmów. 

Nawet krążki nie poddane procesowi modyfikacji badane w ciemni, już po pierwszej 

dobie wykazywały silne działanie hamujące wzrost S. aureus w odległości około jednego 

centymetra od krążków, który utrzymywał się stabilnie aż do 14 dnia od wykonania 

posiewów. Uzyskane wyniki strefy zahamowania wzrostu na poziomie 5-10 mm dla 

E.coli, 10-14 mm dla S. aureus oraz 2-4 mm dla C. albicans są zgodne z wynikami 

dostępnymi w literaturze naukowej. 

Naukowcy z Chin zmodyfikowali porowate ceramiczne filtry do wody za pomocą 

nanocząstek srebra o wielkości 10-20 nm i przetestowali efektywność antybakteryjną 

zmodyfikowanych materiałów względem E. coli. Materiał niepoddany modyfikacji nie 

wykazywał działania antybakteryjnego, podczas gdy ceramika zmodyfikowana przy 

użyciu nanocząstek srebra charakteryzowała się efektywnym działaniem 

bakteriostatycznym dla filtrowanej wody, a także wykazywała około 10-cio milimetrową 

strefę zahamowania wzrostu bezpośrednio na szalce. Naukowcy stwierdzili, że 

właściwości antybakteryjne występują na skutek działania jonów srebra uwalnianych 

z modyfikowanej ceramiki (Lv et al., 2009).  

Jain et al. zmodyfikowali filtry do wody wykonane z pianki celulozowej za pomocą 

nanocząstek ZnO, CuO oraz Ag2O, a następnie sprawdzili wpływ modyfikacji na 

właściwości antybakteryjne stosowanych filtrów dla czterech mikroorganizmów: E. coli, 

P. aeruginosa, B. subtilis, i B. cereus. Wykonali oni również testy porównawcze dla 

filtrów niezmodyfikowanych oraz dla zmodyfikowanych z zastosowaniem substancji 

antybiotykowej – Chlorozoxazone. Filtry niezmodyfikowane wykazywały działanie 
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antybakteryjne, a strefa zahamowania wzrostu kształtowała się na poziomie 5-10 mm 

w zależności od zastosowanego mikroorganizmu. Substancja antybiotykowa 

charakteryzowała się najlepszym działaniem antybakteryjnym i wykazywała strefę 

zahamowania wzrostu dla wszystkich mikroorganizmów 17-21 mm, co w przypadku dla 

E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis jest poprawą działania 100-110%, a w przypadku 

B. cereus nawet 400%. Stosowane nanocząstki ZnO i CuO poprawiały właściwości 

antybakteryjne stosowanych filtrów na zbliżonym poziomie około 10-40% dla 

wspomnianych trzech mikroorganizmów oraz o około 100% dla B. cereus. Wyższą 

efektywność uzyskały nanocząstki Ag2O, które charakteryzowały się poprawą 

właściwości antybakteryjnych na poziomie 60-90% dla pierwszych trzech 

mikroorganizmów, a także o nawet 150% w przypadku B. cereus (Jain et al., 2018). 

Zawrah et al. osadzili nanodruty TiO2, na powierzchni ceramicznej membrany 

zbudowanej z tlenku glinu. Nanotlenek tytanu został otrzymany przy pomocy metody 

hydrotermalnej z następującą po niej kalcynacją. Otrzymana membrana zmodyfikowana 

tlenkiem tytanu została sprawdzona w teście strefy zahamowania wzrostu przeciwko 

E. coli. Testowana membrana charakteryzowała się strefą zahamowania o średnicy 

15 mm. Dla porównania przetestowano również proszkowe materiały SiO2 oraz Al2O3, 

które wykazywały strefę zahamowania na poziomie odpowiednio 12 i 13 mm (Zawrah 

et al., 2017).  

Goei i Lim wytworzyli ceramiczną membranę zbudowaną z tlenku glinu, którą 

zmodyfikowali następnie nanometryczną warstwą tlenku tytanu dotowanego 

nanocząstkami srebra w ilości 0,5-3% masowych. Sprawdzili oni właściwości 

antybakteryjne uzyskanych membran względem E. coli po 24 godzinach. Membrana 

niemodyfikowana nie wykazywała widocznej strefy zahamowania wzrostu, podobnie jak 

ta zmodyfikowana najmniejszą ilością srebra. Dla zawartości srebra 1-3% uzyskali oni 

wyraźnie rosnące strefy zahamowania wraz z rosnącą zawartością nanosrebra. Powiązali 

to z rosnącą ilością wymywanych jonów Ag+ wraz z wzrastającą zawartością nanosrebra 

w membranach. W przypadku najwyższego stężenia nanosrebra, ilość wymywanych 

jonów Ag+ wynosiła 27 µg/dm3, co stanowi około ¼ dopuszczalnej ilości srebra w wodzie 

pitnej (Goei & Lim, 2014). 
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Rysunek 48. Strefa zahamowania wzrostu w czasie dla mikroorganizmów A – Escherichia coli,  

B – Staphylococcus aureus oraz C – Candida albicans 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Opracowano metodę wytwarzania porowatych ceramicznych krążków filtracyjnych 

z materiałów mineralnych pochodzenia naturalnego. Na podstawie wyników 

przeprowadzonych analiz jako najkorzystniejszy masowy skład mieszanki przeznaczonej 

do wyrobu ceramicznych krążków filtracyjnych określono: 30% kaolinu, 15% albitu, 20% 

kwarcu, 5% piasku, 20% kredy i 10% dolomitu. Temperatura spiekania wynosząca 900°C 

jest wystarczająca do otrzymania stabilnych i wytrzymałych materiałów ceramicznych. 

Zastosowane surowce mineralne w trakcie wysokotemperaturowego procesu spiekania 

ulegają rozkładowi termicznemu oraz spiekaniu na granicy ziaren tworząc wytrzymałe, 

porowate materiały ceramiczne. Użyte lepiszcze w postaci 2% roztworu PVA w trakcie 

spiekania ulega bezpopiołowemu wypaleniu, dzięki czemu zapewnia porowatość 

otrzymanych struktur.  

Wytworzone krążki ceramiczne charakteryzują się porowatością na poziomie 28%. 

Wyniki uzyskane po 72 godzinach działania agresywnego środowiska zasadowego (<2% 

różnicy w masie) oraz kwasowego (<16% ubytku masy) pozwalają stwierdzić, że 

otrzymane materiały ceramiczne cechują się wysoką odpornością chemiczną w stosunku 

do silnie agresywnych substancji. 

Rezultaty wykonanych analiz XRD oraz ATR-FTIR potwierdzają obecność 

skomplikowanych struktur tlenkowych powstałych w wyniku wysokotemperaturowych 

reakcji związków obecnych w użytych surowcach. 

Otrzymane ceramiczne krążki filtracyjne charakteryzują się przepuszczalnością na 

poziomie 436 L/(m2·h).  

Wyniki przeprowadzonych badań procesów sorpcji i filtracji wykazały, że stosowane 

materiały ceramiczne posiadają ograniczone właściwości sorpcyjne w stosunku do 

kationów metali, jednakże charakteryzują się wysoką selektywnością w filtracji tychże 

kationów, usuwając ponad 99,90% jonów zarówno w przypadki roztworów żelaza 

o stężeniach do 3000 mg/dm3, jak i roztworów mieszaniny jonów ołowiu, kobaltu 

i kadmu o stężeniach każdego z nich do 600 mg/dm3. 

W przypadku zanieczyszczeń organicznych jako modelowe substancje zastosowano 

dwa barwniki organiczne, tj. błękit metylenowy (MB) oraz żółcień chinolinową (QY). 
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Wytworzone materiały ceramiczne posiadają pojemność sorpcyjną na poziomie 

10,6 mg/g w przypadku MB oraz 11,3 mg/g dla QY. Sorpcję błękitu metylenowego na 

analizowanych materiałach ceramicznych najlepiej opisuje model równowagowy 

Freundlicha, charakteryzujący się współczynnikiem R2=0,9460. Najlepsze dopasowanie 

wśród modeli kinetycznych wykazuje model pseudo-drugiego rzędu, dla którego 

współczynnik R2 dla wszystkich stężeń przekracza 0,99. Świadczy to o chemicznym 

charakterze zachodzącego procesu sorpcji błękitu metylenowego. Sorpcję żółcieni 

chinolinowej, podobnie jak w przypadku błękitu metylenowego, najlepiej opisuje model 

Freundlicha, dla którego współczynnik R2 wynosi 0,9868. Kinetyka sorpcji QY przebiega 

w sposób złożony. W przypadku niższych stężeń roztworów (>10 mg/dm3) najlepiej 

dopasowany okazał się model Webera-Morrisa (R2=0,9175 i 0,9288), natomiast 

w stężeniach przekraczających 10 mg/dm3, lepsze dopasowanie (R2>0,99) wykazuje 

model pseudo-drugiego rzędu. Oznacza to, że proces sorpcji żółcieni chinolinowej jest 

procesem chemicznym, który w niskich stężeniach limitowany jest przez etap dyfuzji 

wewnątrzcząsteczkowej. 

Opracowano skuteczną metodę modyfikacji powierzchniowej wytworzonych 

krążków ceramicznych za pomocą łączonego układu nanometrycznego ZnO-Bi2O3. 

W celu przeprowadzenia modyfikacji zastosowano metodę strąceniową 

z wykorzystaniem roztworów ZnSO4, Na2CO3 oraz Bi(NO3)3. Wyniki przeprowadzonych 

analiz XRD, ATR-FTIR, SEM-EDS oraz mikrotomografii komputerowej potwierdziły 

otrzymanie na powierzchni filtrów nanostruktur ZnO i Bi2O3. Uzyskane zmodyfikowane 

ceramiczne krążki filtracyjne posiadają wysoką efektywność fotokatalityczną w świetle 

UV oraz widzialnym, potwierdzoną w procesach fotodegradacji MB oraz QY. 

Zastosowanie zmodyfikowanych krążków pozwala na usunięcie z roztworu ponad 97% 

błękitu metylenowego po 150 minutach naświetlania światłem UV oraz ponad 92% po 

240 minutach działania światła widzialnego. W przypadku fotodegradacji żółcieni 

chinolinowej zmodyfikowane krążki osiągają efektywność usunięcia barwnika na 

poziomie 89% po 150 minutach naświetlania światłem UV. Efektywność fotodegradacji 

QY przy stosowaniu światła widzialnego nie jest zauważalna. Dla obydwu barwników 

przeprowadzono również cykliczne badania fotodegradacji, które potwierdzają 

stabilność przeprowadzonej modyfikacji. Zmodyfikowane krążki wykazują powtarzalne 
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działanie fotokatalityczne w stosunku do roztworów błękitu metylenowego we 

wszystkich trzech cyklach zarówno w świetle UV (68-77% usunięcia barwnika), jak 

i w świetle widzialnym (75-81% efektywności). W przypadku fotodegradacji QY 

uzyskano powtarzalny rozkład barwnika we wszystkich trzech cyklach w świetle UV, 

charakteryzujący się efektywnościami rozkładu barwnika na poziomie 70-80%.  

Zarówno modyfikowane, jak również niemodyfikowane krążki cechowały się 

właściwościami antymikrobiologicznymi wobec Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

oraz Candida albicans. Analizowane filtry wykazywały stabilne i długotrwałe działanie 

hamujące wzrost mikroorganizmów bezpośrednio na krążkach, a także w ich otoczeniu. 

Krążki po procesie modyfikacji w porównaniu z krążkami niemodyfikowanymi 

charakteryzuje wyższa efektywność działania antymikrobiologicznego. Zastosowanie 

dodatkowego naświetlania światłem widzialnym dodatkowo poprawia uzyskane 

rezultaty. 

W wyniku przeprowadzonych prac otrzymano wielofunkcyjny materiał zdolny do 

usuwania zanieczyszczeń z układów wodnych w zintegrowanym procesie sorpcja – 

rozkład fotokatalityczny – filtracja. Układ ten może być z powodzeniem stosowany do 

usuwania skomplikowanych zanieczyszczeń ze środowiska wodnego, a dzięki 

potwierdzonym właściwościom antymikrobiologicznym zapobiega tworzeniu biofilmu, 

a także umożliwia usuwanie zanieczyszczeń biologicznych. 
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STRESZCZENIE 

Rosnąca liczba ludności wraz z ciągłym rozwojem przemysłu i rolnictwa bezpośrednio 

przekładają się na rosnącą, nadmierną ilość powstających ścieków. Wodę zanieczyszczają tysiące 

organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych oraz patogenów. Na całym świecie do 

oczyszczania oraz uzdatniania wody stosowane są procesy sorpcyjne i membranowe, metody 

biologiczne, oraz efektywne techniki fotodegradacji z użyciem nowoczesnych materiałów 

nanometrycznych. Komplementarnym rozwiązaniem jest zastosowanie połączonych metod 

sorpcyjno-filtracyjnych z procesami umożliwiającymi fotodegradację zanieczyszczeń, dzięki 

czemu możliwe jest usuwanie szerszego spektrum zanieczyszczeń w jednym procesie. Celem 

pracy było opracowanie metody wytwarzania porowatych ceramicznych krążków filtracyjnych, 

przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń ze środowiska wodnego w zintegrowanym 

procesie sorpcji, rozkładu fotokatalitycznego i filtracji. W pracy przedstawiono sposób 

wytwarzania porowatych ceramicznych krążków filtracyjnych z materiałów mineralnych 

pochodzenia naturalnego. Dla wytworzonych filtrów wyznaczono wartości gęstości rzeczywistej, 

porowatości całkowitej oraz punktu PZC. Zbadano odporność korozyjną na działanie środowiska 

kwaśnego i zasadowego. Dla uzyskanych struktur ceramicznych wyznaczono parametry 

sorpcyjne i właściwości filtracyjne. Przeprowadzono symulację procesu spiekania za pomocą 

analizy termicznej. Otrzymane struktury scharakteryzowano za pomocą technik m.in. XRD, 

ATR-FTIR, SEM-EDS, UV-VIS, micro-CT. Zbadano właściwości fotokatalityczne zmodyfikowanych 

krążków ceramicznych w stosunku do dwóch organicznych barwników modelowych (błękit 

metylenowy i żółcień chinolinowa) w świetle UV oraz widzialnym. Sprawdzono również 

możliwość kilkukrotnego prowadzenia procesów fotodegradacji. Uzyskane krążki ceramiczne 

charakteryzują się wysoką porowatością i odpornością chemiczną. Przeprowadzony 

wysokotemperaturowy proces spiekania skutkuje otrzymaniem skomplikowanych struktur 

tlenkowych powstający na drodze termicznego przekształcania surowców zastosowanych do 

wytwarzania ceramiki. Otrzymane ceramiczne krążki wykazują wysoką efektywność 

i selektywność w filtracji modelowych kationów metali ciężkich z roztworów wodnych. 

Opracowano skuteczną metodę modyfikacji powierzchniowej za pomocą nanometrycznego 

układu ZnO-Bi2O3. Przeprowadzony proces modyfikacji nadaje otrzymanym ceramicznym 

materiałom efektywne, stabilne i powtarzalne właściwości fotokatalityczne w świetle UV 

i widzialnym w stosunku do modelowych zanieczyszczeń organicznych. Otrzymane 

zmodyfikowane krążki filtracyjne wykazują działanie antymikrobiologiczne w stosunku do 

bakterii Gram+ i Gram- oraz grzybów. 
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ABSTRACT 

Growing population, together with the constant development of industry and agriculture, 

directly results into an increasing, excessive amount of sewage. Water is polluted by thousands 

of organic and inorganic chemicals and pathogens. All over the world, sorption, membrane 

processes, biological methods and even more complicated advanced oxidation processes are 

used for water treatment. This includes effective photodegradation techniques using modern 

nanometric materials. A complementary solution is the application of combined standard 

sorption-filtration methods together with processes enabling photodegradation of pollutants. 

By using such combined complementary methods it is possible to remove a broader spectrum 

of contaminants in a single process. The aim of this study was to develop a method for the 

fabrication of porous ceramic filter discs designed to remove contaminants from the aquatic 

environment in an integrated process of sorption, photocatalytic degradation and filtration.  The 

paper presents a method for producing porous ceramic filter discs from mineral materials of 

natural origin. The values of real density, total porosity and PZC point were determined for the 

produced filters. The corrosion resistance of obtained ceramic materials to acidic and alkaline 

environments was investigated. Sorption parameters and filtration properties were determined 

for the obtained ceramic structures. The sintering process was simulated using thermal analysis. 

The obtained structures were characterized by XRD, ATR-FTIR, SEM-EDS, UV-VIS and micro-CT 

analyses. The photocatalytic properties were analysed for the modified ceramic disks against 

two model organic dyes (methylene blue and quinoline yellow), under UV and visible light. The 

possibility of multiple photodegradation processes was also verified. The obtained ceramic disks 

are characterized by high porosity and chemical resistance. The high-temperature sintering 

process results in the formation of complex oxide structures due to thermal transformation of 

the raw materials used to obtain ceramics. The obtained ceramic disks show high efficiency and 

selectivity in filtration of model heavy metal cations from aqueous solutions. An effective surface 

modification method using nanometric ZnO-Bi2O3 system was developed. The performed 

modification process imparts the obtained ceramic materials with effective, stable and 

reproducible photocatalytic properties against model organic pollutants under UV and visible 

light. The obtained modified filter discs exhibit antimicrobial activity against Gram+ and Gram- 

bacteria and fungi.  
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Prezentacja pt. Zastosowanie wielozmiennej regresji adaptacyjnej z użyciem 

funkcji sklejanych (MARSplines) w badaniu procesu sorpcji mieszaniny trzech 

barwników na dolomicie, IV konferencja „Sorbenty mineralne – surowce, 

energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie”, Jerzmanowice 

17.09.2019r. 

D) Zgłoszenia patentowe: 

1. Banach M., Długosz O., Staroń P., Chwastowski J., Pulit-Prociak J., Staroń A., 

Szostak K., Sposób wytwarzania dodatków do betonów o właściwościach 

antymikrobiologicznych, numer: P.432154. 

E) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz 

udział w takich projektach: 

1. Kierownik projektu N+B (C1Szostak), finansowanego przez Politechnikę 

Krakowską, pt.: Otrzymywanie i charakterystyka układu bitlenkowego 

ZnO-Bi2O3 o właściwościach fotokatalitycznych, w roku 2019. 

2. Wykonawca w projekcie TRL+, kierowanym przez dr inż. Jolantę Pulit-Prociak, 

finansowanym przez Politechnikę Krakowską, pt.: Nadanie trwałych 

właściwości antymikrobiologicznych materiałom tekstylnym poprzez 

wybarwienie ich modyfikowanym barwnikiem indygo, w roku 2017. 
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F) Inna działalność badawcza na rzecz otoczenia gospodarczego: 

1. C-1/344/2019/P Opracowanie składu mieszanki betonowej i sposobu jej 

wytwarzania pozwalającej na uzyskanie właściwości antymikrobiologicznych 

produktu, Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFBET” Sp. z o. o., 2019, 

wykonawca. 

2. C-1/196/2021/P Opracowanie technologii produkcji krzemu organicznego 

(MMST), Aura Herbals Sp. z o. o., 2021, wykonawca. 

G) Staże zawodowe: 

1. 09.2015 – 09.2015 – Staż przemysłowy w Przedsiębiorstwie Wodociągów 

i Kanalizacji w Jarosławiu sp. z o.o.. Wykonywanie analiz fizykochemicznych 

wg norm dla próbek wody i ścieków pochodzących z oczyszczalni oraz 

przemysłu. 

2. 10.2019 – 09.2020 – Staż naukowo-przemysłowy w firmie „Syntoil” S.A. – 

pracownik naukowy – laborant. Obsługa technologiczna wielkolaboratoryjnej 

instalacji do oczyszczania karbonizatu pochodzącego z pirolizy opon 

gumowych, w celu zmniejszenia zawartości części mineralnych. 


