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TELEDETEKCJA W MONITORINGU ŚRODOWISKA
prof. dr hab. inż. Beata CWALINA
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 29 25 e-mail: Beata.Cwalina@polsl.pl

Streszczenie: Teledetekcja jest definiowana jako technologia zajmująca się pozyskaniem,
przetwarzaniem i interpretowaniem danych przestrzennych w postaci informacji obrazowej,
otrzymywanej w wyniku rejestracji promieniowania elektromagnetycznego emitowanego
lub odbitego przez różnego rodzaju obiekty środowiskowe. Można też zdefiniować teledetekcję
jako technikę zdalnego pozyskiwania danych, które są przestrzennie odniesione do powierzchni
Ziemi. Istotną rolę w teledetekcji odgrywają satelity, wśród których wyróżniamy satelity
komunikacyjne, nawigacyjne, środowiskowe i meteorologiczne.
Satelity środowiskowe są wykorzystywane do monitorowania obszarów lądów
i wód, a także atmosfery ziemskiej. Są one przystosowane do prowadzenia różnych obserwacji
pozwalających na analizę m.in. takich procesów jak globalne ocieplenie, rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń, zmiany użytkowania Ziemi i wielu innych. Pomiary obejmują znaczne obszary
i są prowadzone systematycznie, z określoną powtarzalnością.
W wykładzie zostaną przedstawione podstawy teledetekcji oraz możliwości wykorzystania
badań satelitarnych do różnych celów związanych z użytkowaniem zasobów Ziemi. Przedstawione
zostaną przykłady obrazowania zmian zachodzących na powierzchni lądów, w wodach mórz
i oceanów oraz w atmosferze ziemskiej, z uwzględnieniem efektów występujących wskutek
działania czynników o charakterze antropogenicznym lub też pochodzenia naturalnego.
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FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE
mgr inż. Zuzanna POTĘPA-BŁĘDZIŃSKA, mgr inż. Bożena KUZIO-WASILEWSKA
Instytut Gospodarowania Odpadami IGO Sp. z o.o. , 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A,
tel. 32 209 12 41, e-mail: zpotepa@odpady.biz, kuzio@odpady.biz.pl

Streszczenie: Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) zmierza do polskich gmin, a wraz z nim
nadejdą duże zmiany w aktualnie funkcjonującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
Zmiany muszą objąć także sposób funkcjonowania systemu opłat za odpady komunalne.
Finansowanie gospodarki odpadami zmierza w kierunku maksymalnego wykorzystania odpadów,
czyli surowców wtórnych do produkcji różnych materiałów oraz asortymentów.
Sprostanie wyzwaniom gospodarki w obiegu zamkniętym będzie dużym wyzwaniem dla
Polski. Jak na razie w Polsce poddajemy recyklingowi ok. 26% odpadów komunalnych (cztery
główne frakcje - papier, szkło, metal, tworzywo sztuczne), w 2020 musi być to już 50%,
a propozycje Komisji i Parlamentu Europejskiego na kolejne lata są jeszcze ambitniejsze. Dlatego
też musimy w pewnym sensie przestawić naszą gospodarkę na bardziej zasobooszczędną, w której
odpad traktowany jest jako surowiec.
Zagrożeniem dla systemu jest mała efektywność dotychczas uruchomionych rządowych
działań. W czerwcu ubiegłego roku powołany został międzyresortowy Zespół ds. Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym. Do dziś czekamy na podstawowy dokument planujący wprowadzenie zmian
– „Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Uruchomiono także
program pilotażowy dla pięciu gmin: Krasnobród (woj. lubelskie), Tuczno (woj.
zachodniopomorskie), Wieluń (woj. łódzkie), Łukowica (woj. małopolskie), Sokoły (woj.
podlaskie) dotyczący wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach programu wybrane
gminy z różnych terenów Polski, o różnej wielkości i różnym stopniu zaawansowania mają
wypracować i przetestować maksymalne wykorzystanie wszystkich odpadów w ramach obiegu
zamkniętego. Ciągle oczekiwana jest nowelizacja ustawy o odpadach i ustawy o porządku
i czystości w gminie. Konieczne jest także dostosowywanie polskiego prawa do filozofii gospodarki
o obiegu zamkniętym. Brak jest więc podstawowych narzędzi i wytycznych, a czas na
wprowadzenie w życie nowych rozwiązań jest ograniczony. Unijne poziomy odzysku odpadów nie
są możliwe do osiągnięcia przy aktualnym stanie systemu.
Powinniśmy uświadomić sobie nieuchronność zmian, które niesie z sobą GOZ, ale również
szansę dla nas na dostosowanie i zmianę systemu tak, by był efektywny i wydajny.

4

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA ‘2017

ABSTRAKTY

WANILIA – NATURALNA TYLKO Z NAZWY.
O ETYKIETOWEJ EKOLOGII
Prof. dr hab. inż. Jacek Antoni KIJEŃSKI1,2, dr Marta KIJEŃSKA3
1

Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego,
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, Tel. 22 568 22 13, e-mail: jacek.kijenski@ichp.pl
2
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska Filia w Płocku,
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, tel. 24 262 62 54, 605 092 580
3

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D, tel. 22 37 50 511

Streszczenie: Wanilia to najbardziej popularny w świecie aromat spożywczy. Mniej niż 1%
będącej źródłem zapachu i smaku waniliowego jest otrzymywana z jednego naturalnego źródła –
orchidei Vanilla planifolia, urawianej na Madagaskarze.
W wykładzie omówiono źródła właściwości zapachu w strukturze związków chemicznych.
Przedstawiono także, jak dla nadania formalnego statusu naturalnego pochodzenia aromatu
(etykietowa ekologia) firmy poszukują nowych ścieżek syntezy waniliny z innych surowców
naturalnych. Stosowane metody przerobu bardzo często są bardziej uciążliwe dla środowiska niż
bezpośrednia synteza waniliny z surowców petrochemicznych, a produkty uboczne tych procesów
mniej przyjazne niż w syntezie petrochemicznej.
Procedury dotyczące klasyfikowania i etykietowania produktów pochodzenia naturalnego
umożliwiają producentom ukrycie rzeczywistego źródła surowcowego substancji spożywczej.

5

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA ‘2017

ABSTRAKTY

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NAD PRZECHOWYWANIEM ZIELONYCH
ZIAREN KAW SPECIALITY W CELU KONTROLI ICH JAKOŚCI
dr Hanna STUDNIKa mgr inż. Katarzyna GĘBURAa dr inż. Renata KULESZAa
Artur PORADAb Krzysztof BARABASZb
a

Zakład Analityczny, Instytut Ciężkiej syntezy Organicznej,
47-225 Kędzierzyn-Koźle Energetyków 9, studnik.h@icso.com.pl
b
Hard Beans Coffee Roasters Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 31/1A, 45-062 Opole

Streszczenie: Każdego ranka miliony ludzi zaczynają dzień filiżanką kawy. Miłośnicy tego napoju
doceniają nie tylko wyborny smak i aromat kawy, ale przede wszystkim jej właściwości
pobudzające i wzmagające aktywność umysłową.
W kulturze współczesnej kawy coraz częściej używany jest termin speciality coffee.
Świadomy konsument zdaje sobie sprawę, że na jakość ziaren tego surowca wpływa wiele
czynników.
Ziarna kaw wysokiej jakości są skrupulatnie kontrolowane od samego początku uprawy i na
każdym etapie przetwarzania zachowywana jest ich najwyższa jakość.
Pomimo trwającego renesansu kawy, większość ludzi nadal woli kupować towar na
sklepowych półkach. Spowodowane jest to przede wszystkim ceną oraz dostępnością. Niestety
większość konsumentów nie zdaje sobie sprawy z tego, że pijąc kawę marketową pozbawia siebie
prawdziwych doznań smakowych, które może mu zapewnić kawa wysokiej jakości.
Celem niniejszego projektu jest dobór odpowiednich warunków suszenia oraz przechowywania
zielonych ziaren kawowca, w jak najbardziej stabilnych warunkach w celu zachowania ich jak
najwyższej jakości. Przeprowadzenie badań analitycznych pozwoli na skorelowanie zależności
parametrów suszenia i przechowywania ze zmianą zawartości związków organicznych w zielonych
i palonych ziarnach kaw oraz jakością otrzymywanych ekstraktów.
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ZMIANY KLIMATU – RZECZYWISTA TROSKA
prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki
51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, e-mail: zwozdziak@wp.pl
Uważam, że do niezamierzonych oddziaływań procesów antropologicznych na powietrze
atmosferyczne zaliczyć można pogorszenie jego jakości i wzmożenie chorób cywilizacyjnych oraz
zmiany warunków meteorologicznych w konsekwencji prowadzące do zmian klimatycznych.
Wpływ człowieka na atmosferę przenosi się więc na całą Ziemię. Zrozumienie tych zagadnień to
jedno z największych wyzwań naukowych naszego wieku. Wśród tych problemów obecnie zmiany
klimatyczne stały się medialnym hitem i to w zasadzie w każdej dziedzinie nauki, od nauk ścisłych
poprzez medyczne do społecznych. Hipoteza katastroficznej zmiany klimatu odżywa w każdej
sytuacji, albo że za gorące lato, albo, że za zimne. Prognozuje się ekstremalne temperatury zimą
i latem, gdy się nie sprawdzą, temat nie istniał. Co ciekawsze, że zmianami klimatu (w podtekście
wzrostem stężenia gazów cieplarnianych) tłumaczy się wszystkie zjawiska, zarówno te, których
żywiołowość narasta, jak i te, których intensywność zmniejsza się. Powołam się na opinię
Krzysztofa Kożuchowskiego (Forum Ekologiczne). „Można zrozumieć przyczyny dość łatwej
akceptacji hipotezy ocieplenia klimatu tak w środowisku naukowym, jak i poza nim. Są wśród nich
m.in. fascynacja modelami komputerowymi klimatu, naturalna skłonność do wyolbrzymiania
aktualnych fluktuacji klimatycznych i odczytywania w nich sygnału trwałych przemian, uznanie
znaczącej roli człowieka w środowisku przyrodniczym oraz wiara w możliwość sterowania
zmianami klimatu”.
Zrozumienie klimatu ziemskiego oraz jego zmian wymaga kompleksowych studiów nad
bilansem promieniowania słonecznego i ziemskiego oraz procesów zachodzących w atmosferze
i oceanie.
Ponieważ osobiście nie dysponuję własnymi empirycznymi dowodami świadczącymi
o zmianie klimatu, więc posłużę się tylko analizą pewnych wybiórczych materiałów. W tym
momencie mogę być posądzony o stronniczość w trwającym już od kilkunastu lat sporze zarówno
wśród naukowców, jak i polityków, czy ogólnie ludzi.
Opierając się na opinii Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu (IPCC, 2007)
wynika, że temperatura średnia przy powierzchni ziemi w okresie 1906 – 2005 wzrosła o ok. 0,74
stop. C, jakkolwiek wzrost ten nie był taki sam w poszczególnych sezonach, jak i regionach.
W poprzednim raporcie podano +0, 6  0,2 stp. C (a więc wartości mogą zmieniać się od 0,4 do
0,8, co daje błąd 66%). Uważa się, że dekada 1990 –2000 była najcieplejszą w ciągu ostatnich
kilkuset lat, od 2000 roku nie obserwuje się już tak wyraźnej tendencji rosnącej.
Podobnie analiza danych pomiarowych z sieci stacji meteorologicznych w Polsce
przeprowadzona przez Kożuchowskiego i Żmudzką wykazała, że średnia obszarowa wartość
temperatury w Polsce (dane z 50 stacji z okresu 1951 – 2000) wzrosła o ok. 0,9 stop C w drugiej
połowie XX wieku. Biorąc pod uwagę szereg innych czynników, jak: zmiany sezonowe temperatur,
czas trwania okresu wegetacyjnego i in. stwierdzili, że ocieplenie klimatu Polski jest faktem
dostatecznie udokumentowanym.
Dodatkowo, obserwacje prowadzone na świecie od lat 50-tych XX wieku wykazały nieco
wyższy wzrost temperatury w troposferze w porównaniu do warstw powierzchniowych oraz
jednoczesne ochłodzenie stratosfery, po 1979 roku, kiedy dostępne stały się dane satelitarne.
Również i tutaj nie ma jednoznacznej opinii, bowiem istnieją różnice w odczycie danych
satelitarnych i według jednych nie obserwuje się ocieplenia w wyższych warstwach atmosfery –
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wbrew wynikom badań modelowych, natomiast ochłodzenie stratosfery kojarzone jest z ubytkiem
ozonu .
Faktem jest również wzrost stężenia dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych
w epoce industrialnej. Wg IPCC, 2007 stężenie dwutlenku węgla wzrosło z 280 ppm do 382 (379)
ppm (36%). Podobnie wzrosły koncentracje metanu, w stosunku do okresu przedindustrialnego
o148%, podtlenku azotu o ok. 18%. Ciekawe jest, że stężenia metanu wzrosły 6-krotnie szybciej
w okresie 1960-1999 niż w poprzednich okresach 40-letnich od 1800 roku oraz od 1999 roku nie
obserwuje się wzrostu.
Pomimo, że fakty obserwacyjne wydają się być mało podważalne, to jednak przyczyny tych
zmian ciągle budzą wiele kontrowersji i nasz stan wiedzy na ten temat pozostawia wiele do
życzenia. Wiadomo, że prosta korelacja, tj. wzrost stężeń dwutlenku węgla - temperatur nie musi
być związkiem przyczynowym. Ciągle nie wiemy, w jakim stopniu obserwowane zmiany
klimatyczne są zmianami naturalnymi, a w jakim antropogenicznymi. Badanie tego problemu jest
trudne ze względu na dużą liczbę czynników wpływających na te zmiany.
Dokładnie analizując dane z Raportu IPCC, 2007 można zauważyć, że wiele stwierdzeń
obciążonych jest pewnym stopniem nieufności oraz dużą fascynację Autorów wynikami badań
modelowych. Stworzyli oni bardzo harmonijny obraz całego systemu ziemskiego, w którym
wszystko da się prosto wyjaśnić i wszystko podporządkowane jest jednemu celowi – wykazaniu,
że działalność człowieka jest podstawowym czynnikiem obserwowanego ocieplenia od 50
lat. Zastanówmy się tylko jak nieprzewidywalna jest pogoda i jak trudno jest prognozować
z wyprzedzeniem, choćby tylko miesięcznym.
Czy istnieje możliwość przewidywania pogody? Na początku lat 60-tych XX wieku, Edvard
Lorenz, teoretyk- meteorolog, pracownik MIT, stwierdził, że „różnorodność możliwych stanów
atmosfery jest tak wielka, że stany analogiczne nigdy nie następują”. Zgodnie z tą teorią nigdy nie
będziemy znać wszystkich warunków, które wpływają na pogodę. Zawsze będą istnieć procesy,
choćby w najmniejszej skali, które będą powodować, na zasadzie błędów zaokrąglania, błędy
w prognozach.
Wracając do Raportu IPCC, 2007 należy podkreślić, że wyniki zmian klimatycznych
uzyskano na podstawie modelu. Jak dokładne są to wyniki, trudno jest nawet ocenić. Jeśli
problemem jest prognoza pogody, a pogoda składa się na klimat, więc paradoksalne wydaje się
określenie wpływu wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze na zmianę klimatu? Choć
z drugiej strony ten właśnie gaz, na zasadzie „efektu motyla” dzisiaj wytwarza drobną zmianę
w stanie atmosfery, ale co stanie się po upływie dzisiaj niezdefiniowanego czasu. Zagadnienie jest
jednak bardziej skomplikowane, bowiem czynników takich jest więcej i czy wiemy, jak nakładają
się ich działania. Czyli wracamy do podstaw, co może spowodować ten „efekt motyla”? Według
Raportu IPCC, powszechnie zresztą akceptowalnego, jest nim dwutlenek węgla i inne gazy
cieplarniane.
Dr. Tim Ball w prezentacji „The science isn’t settled. Limitations of global climate
models” (marzec 21, 2007) słusznie zwrócił uwagę, że w rozważaniach brakuje pary wodnej, która
jest najważniejszym gazem cieplarnianym i również w procesach klimatycznych odgrywa bardzo
dużą rolę.
Jest również bardzo kontrowersyjna sprawa stężeń dwutlenku węgla w okresie przedindustrialnym. Wg IPCC tak wysokie stężenie CO2, jak obecnie notowane – ok. 380, nie
rejestrowano od 650 000lat. Inni natomiast badacze negują tą hipotezę i wskazują na obecność
porównywalnych stężeń w przeszłości.
Prof. Zbigniew Jaworowski z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
w Warszawie, od wielu lat zaangażowany w badaniach lodowców pod kątem rekonstrukcji historii
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zmian składu atmosfery, a m.in. dwutlenku węgla utrzymuje, że przyjęcie jako tła 280 ppm dla
okresu przed – industrialnego jest błędem wynikającym z niewłaściwego odczytu wyników z badań
rdzeni lodowców. Podobne stanowisko zajmują liczni glacjolodzy stwierdzając, że opracowane
wnioski w Raporcie IPCC i wykazanie atropogenicznego wpływu na zmiany klimatu oparte są na
przyjęciu błędnego lub „wygodnego” poziomu odniesienia.
Wciąż trwa dyskusja na temat udziału czynników naturalnych, w tym samego Słońca w
ociepleniu klimatu. Autorzy Raportu IPCC uważają to zagadnienie za mniej istotne w porównaniu z
gazami cieplarnianymi. Inne zupełnie stanowisko reprezentuje część astrofizyków. Wiadomo jest,
że ilość dochodzącego promieniowania zmienia się w różnych cyklach. Wielu badaczy uważa,
że globalne ocieplenie o ok. 0,8 stop. C od XIX wieku jest w części spowodowane wzrostem ilości
dochodzącego promieniowania od 1750 roku. Obserwuje się również wzrost w ciągu ostatnich 20
lat, choć trend ten jest słabo udokumentowany, bowiem pomiary satelitarne rozpoczęły się od 1978
roku i objęły tylko trzy cykle. Astrofizycy są obecnie zgodni, że fluktuacje w aktywności Słońca
były głównie odpowiedzialne za zmiany klimatu w okresie Średniowiecza (900 – 1400 r n.e.) i tzw.
Małej Epoce Lodowcowej” (1500 – 1800 r n.e.). I tutaj nasuwają się pytania: Jeżeli zmiany
aktywności Słońca miały wówczas wpływ na klimat, to dlaczego obecnie nie mogą mieć? Lub:
W jakim stopniu obecne ocieplenie jest wywołane przez zmiany aktywności Słońca?
Svensmark i współpracownicy pod koniec lat 90-tych przypomnieli o starej hipotezie
dotyczącej wpływu promieniowania kosmicznego na tworzenie się chmur (dostarczanie zarodków
kondensacji i krystalizacji) i nawet wykazali istotne powiązanie między tymi procesami w latach
1984-1991. Niemniej jednak teoria ta nie znalazła wyraźnego potwierdzenia w udziale globalnych
zmian temperatury w okresie 1970 –1990.
Rind w artykule The Sun’s role in climate variations (Science, 2002) wymienił różne
procesy, które mogą wpłynąć na zmiany klimatu: zmiany w ilości promieniowania dochodzącego
do powierzchni Ziemi związane ze zmianą aktywności Słońca (plam na Słońcu) w różnych cyklach
(dekady, wieki); zmiany w spektrum słonecznym (11 lat, dekady – wpływa na temperaturę i wiatry
w stratosferze; wiatry globalne w troposferze – „falowanie”); zmiany aktywności magnetycznej
Słońca (cykl 11 letni, możliwe dekady lub więcej).
Powróćmy do „efektu motyla” Lorenza. Zmieniają się warunki początkowe o niewielką
wartość. Na początku wszystko się „układa”, lecz wkrótce chaotyczna dynamika prowadzić może
do bardzo różnych odpowiedzi.
Żyjemy w okresie dużej zmienności pogody. I naprawdę nie wiemy, co zdarzy się w
przyszłości. Wystarczy przytoczyć informacje opublikowane w lutym 2007 w Science, że od 2006
roku tempo topnienia lodowca na Grenlandii zmalało i po dwóch latach 2004-2005 gwałtownego
kurczenia się lodowców, powróciło do swojego poprzedniego tempa. Zbyt krótki okres, by mówić
o jakiejś wyraźnej tendencji. Pozostają tylko spekulacje.
Jak wynika rozstrzygnięcie przyczyn globalnego ocieplenia jest zagadnieniem skrajnie
trudnym i wymaga rzeczywiście podjęcia wielodyscyplinowych badań oraz uniezależnienia się od
powszechnie przyjmowanej teorii o wpływie jedynie wybranych gazów cieplarnianych.
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ZIELONA CHEMIA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO
dr hab. inż. Anna CHROBOK, prof. w Pol. Śl.
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika
Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 4, e-mail: Anna.Chrobok@polsl.pl

Streszczenie: Projektowanie zrównoważonych technologii otrzymywania związków chemicznych,
wpisuje się we współczesne nurty badawcze. Szczególnie dużą wagę przywiązuje się do
optymalizacji metod produkcji związków z grupy fine chemicals w sektorze lekkiej syntezy. Ich
produkcja jest często wieloetapowa, co wiąże się z wytwarzaniem dużych ilości produktów
ubocznych. Dlatego też poszukuje się nowych metod produkcji, które spełniałyby wymogi 12 zasad
„zielonej chemii” pozostając w zgodzie z ekonomią procesu. Główne wyzwania to eliminacja
z procesu lotnych związków organicznych z grupy VOCs (Volatile Organic Compounds) oraz
poszukiwania wysoce aktywnych katalizatorów, które pozwalają na obniżenie temperatury,
skrócenie czasu prowadzenia procesu, a przede wszystkim na podwyższenie jego wydajności
i selektywności. Innym ważnym aspektem jest obniżenie energochłonności procesów. W ramach
niniejszej prezentacji przedstawione zostaną przykłady projektowania nowych, zrównoważonych
technologii na przykładzie procesów utleniania, estryfikacji i alkilowania.
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ENDOFITY BAKTERYJNE I ICH ZNACZENIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA –
MIKROPOŻERACZE TRUCIZN W TKANKACH ROŚLIN
dr Anna WĘGRZYN
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Marcina Strzody 7A,
tel. 32 237 26 94, e-mail: Anna.Wegrzyn@polsl.pl
Streszczenie: Endofity bakteryjne stanowią grupę mikroorganizmów, które naturalnie bytują
w tkankach roślin. Ich obecność nie powoduje żadnych zmian oraz objawów chorobowych. Wyniki
badań wskazują, że endofity korzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin, a także ułatwiają
roślinom adaptację do niekorzystnych warunków środowiska, takich jak nadmierne zasolenie, brak
wody oraz stres spowodowany obecnością w glebie pestycydów, metali ciężkich czy
węglowodorów. Jednym z najnowszych trendów w biotechnologii środowiskowej jest
wykorzystanie bakterii endofitycznych do wspomagania m.in. oczyszczania ścieków zawierających
tzw. mikrozanieczyszczenia.
Termin mikrozanieczyszczenia obejmuje grupę substancji występujących w środowisku
w niewielkim stężeniu, a jednocześnie trwałych, trudno podatnych na rozkład biochemiczny,
zakłócających równowagę biologiczną i często szkodliwie wpływających na zdrowie organizmów.
Do mikrozanieczyszczeń zaliczane są m.in. substancje farmaceutyczne, których usuwanie
ze ścieków w konwencjonalnych technologiach osadu czynnego jest najczęściej niekompletne.
Z tego względu poszukuje się alternatywnych rozwiązań, przykładowo takich jak
oczyszczalnie hydrofitowe, których praca symuluje naturalne warunki hydrauliczne
i siedliskowe ekosystemów bagiennych. W oczyszczalniach hydrofitowych wykorzystuje
się potencjał degradacyjny roślin i towarzyszących im mikroorganizmów, a badania ostatnich lat
skupiają się m.in. na możliwości zastosowania endofitów bakteryjnych do usprawnienia procesu
oczyszczania.
Do badań mających na celu określenie różnorodności endofitów bakteryjnych oraz ich
potencjału degradacyjnego wykorzystano próbki korzeni miskanta (Miscanthus sp.), pochodzące
z laboratoryjnej oczyszczalni hydrofitowej zasilanej ściekami syntetycznymi o składzie typowym
dla ścieków miejskich oraz wzbogaconymi w sulafametoksazol (SMX, antybiotyk
bakteriostatyczny) oraz diklofenak (DCF, niesteroidowy lek przeciwzapalny). Uzyskane w hodowli
płytkowej izolaty endofitów bakteryjnych identyfikowano na podstawie sekwencjonowania
fragmentu genu kodującego 16S rRNA, a efektywność usunięcia DCF badano w hodowlach
degradacyjnych
za pomocą techniki HPLC.
Analiza filogenetyczna uzyskanych sekwencji wykazała różnice w różnorodności endofitów
bakteryjnych uzyskanych z roślin nienarażonych (kontrolnych) oraz eksponowanych na działanie
DCF i SMX. W próbkach kontrolnych najwyższa liczba izolatów była reprezentowana przez klasę
Alphaproteobacteria. W próbkach eksponowanych obserwowano wzrost liczebności szczepów
zaklasyfikowanych jako Actionobacteria, a rodzaj Streptomyces reprezentowany był przez
największą liczbę izolatów. Najwyższą zdolnością do transformacji DCF charakteryzowały się
Streptomyces curacoi (99,9%), Microbacterium saccharophilum (59%) oraz Microbacterium
flavescens (64%).
Podziękowanie: identyfikację szczepów przeprowadzono w ramach STSM Cost Action
Water_2020 w Research Unit Comparative Microbiome Analysis, Helmholtz Zentrum München
German
Research
Center
for
Environmental
Health,
Monachium,
Niemcy.
Analizy chromatograficzne wykonano w ramach projektu BKM 08/080/BKM16/0039.
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SZTUCZNE MOKRADŁA JAKO NARZĘDZIE DO USUWANIA
(MIKRO)ZANIECZYSZCZEŃ ANTROPOGENICZNYCH ZE ŚRODOWISKA
dr hab. inż. Ewa FELIS1,2, dr inż. Adam SOCHACKI1,2
1

Politechnika Śląska
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 8
2
Centrum Biotechnologii, ul. Krzywoustego 8; 44-100 Gliwice.

Streszczenie: Sztuczne mokradła (ang. constructed wetlands, CWs), to zaprojektowane przez
człowieka systemy znajdujące zastosowanie między innymi podczas oczyszczania ścieków bytowogospodarczych, wód opadowych, spływów powierzchniowych (zarówno z obszarów wiejskich, jaki
i zurbanizowanych), ale także do odwadniania i mineralizacji osadów ściekowych. Systemy te
często nazywane są oczyszczalniami roślinnymi, ze względu na fakt, że proces oczyszczania polega
na wykorzystaniu zdolności roślin wodnych (w tym roślin typowych dla obszarów bagiennych) do
przekształcania, a także unieruchamiania różnych typów zanieczyszczeń. Na końcowy efekt
procesu oczyszczania ścieków w sztucznych mokradłach ma wpływ wiele różnych czynników,
wśród których można wymienić: rodzaj złoża, na którym wzrastają rośliny, temperaturę otoczenia,
warunki prowadzenia procesu, typ zasilania układu, a także sposób jego eksploatacji czy
zastosowanie procesów skojarzonych, w tym układów hybrydowych.
We współczesnej prasie fachowej coraz częściej dyskutowane są możliwości zastosowania
mokradeł do usuwania z fazy ciekłej zanieczyszczeń antropogenicznych, w tym
mikrozanieczyszczeń. Ze względu na fakt, że mikrozanieczyszczenia antropogeniczne jest to
szeroka i niejednorodna grupa zanieczyszczeń generowanych przez człowieka w wyniku jego
działalności, także rodzaj zastosowanego mokradła będzie miał zasadniczy wpływ na przebieg i
efektywność procesu oczyszczania. Część badań wskazuje, że większy potencjał do usuwania
mikrozanieczyszczeń
posiadają
sztuczne
mokradła,
które
są
eksploatowane
w warunkach tlenowych, jednakże nie jest to regułą. Stosunkowo dużą efektywność sztucznych
mokradeł w kontekście usuwania mikrozanieczyszczeń antropogenicznych obserwuje się przy
skojarzeniu tych procesów z innymi procesami fizyczno-chemicznymi, w tym procesami
inicjowanymi światłem. Celem prezentacji jest podsumowanie możliwości dotyczących
zastosowania sztucznych mokradeł do usuwania mikrozanieczyszczeń antropogenicznych ze
środowiska wodnego, ze wskazaniem mocnych i słabych tej techniki, a także określeniu dalszych
kierunków rozwoju tej technologii.
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ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W KOMPOSTACH I CIAŁACH
DŻDŻOWNIC POCHODZĄCYCH Z PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKÓW
dr inż. Marta BOŻYM
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska,
45-271 Opole, ul. Mikołajczyka 5, Tel. 77 449 84 74, e-mail: m.bozym@po.opole.pl
Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań kompostów pochodzących z przydomowych
kompostowników oraz żyjących tam dżdżownic, które biorą udział w przetwarzaniu odpadów na
kompost. Próbki pobrano z kompostowników przydomowych oraz z ogrodów działkowych
Opolszczyzny. Kompostowanym materiałem były odpady zielone. W próbkach kompostów i
dżdżownicach oznaczono ogólną zawartość metali ciężkich (Cd, Pb, Cu, Zn, Ni Cr). Stwierdzono,
że komposty nie były zanieczyszczone metalami ciężkimi. Zgodnie z polską klasyfikacją
kompostów z odpadów miejskich, badane komposty spełniają normy dla I klasy jakości. W
kompostach nie zostały przekroczone graniczne wartości metali ciężkich określone w polskim
prawie dla stałych nawozów organicznych. Stopień kumulacji metali przez dżdżownice
kompostowe zależała od rodzaju metalu. Wysoką wartość współczynnika kumulacji BAF uzyskano
dla Cd, Pb i Zn. Pozostałe metale (Ni, Cr, Cu) nie były kumulowane w ciałach dżdżownic.
Stwierdzono, że gatunki dżdżownic, wolnożyjące, naturalnie występujące w Polsce, mogą także być
wykorzystywane jako potencjalne bioindykatory metali w środowisku, podobnie jak gatunek
Eisenia fetida.
Słowa kluczowe: metale ciężkie, kompost, dżdżownice, odpady zielone, kompostowniki
przydomowe, współczynnik biokumulacji (BAF)

Heavy metal content in compost and earthworms from home composters
The paper presents the results of compost tests from home composters and earthworms
living there, that treating waste into compost. The samples were taken from home composters and
allotment gardens from Opole Region. The composting material was green waste. The total content
of heavy metals (Cd, Pb, Cu, Zn, Ni Cr) in compost and compost earthworms samples were
determined. It was found that compost samples were not contaminated with heavy metals.
According to the Polish classification of composts from municipal wastes, the composts meet the
requirements for first class of quality. The composts did not exceed the limits of heavy metals
specified in the Polish law for solid organic fertilizers. The degree of metal accumulation by
compost earthworms depended on the type of metal. The high value of the bioaccumulation factor
(BAF) was obtained for Cd, Pb and Zn. No accumulation of other metals (Ni, Cr, Cu) in earthworm
bodies was found. It has been found that earthworm species, naturally occurring in Poland, can also
be used as potential bioindicators of metals in the environment, such as the species Eisenia fetida.
Keywords: heavy metals, compost, earthworms, green waste, home composters, bioaccumulation
factor (BAF)
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TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOKSOWNICZYCH W ŚWIETLE
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
TECHNOLOGIES FOR COKE PLANT WASTEWATER TREATMENT IN THE
FRAME OF LEGISLATION IN FORCE
mgr inż. Piotr BARGIEŁ, dr hab. Magdalena ZABOCHNICKA-ŚWIĄTEK*
1)

Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Częstochowska,
42-200 Częstochowa. ul. Brzeźnicka 60a,
*Autor do korespondencji: mzabochnicka@is.pcz.czest.pl, tel: +48 343721303

Streszczenie: W procesie pirolizy węgla i oczyszczania gazu koksowniczego powstają duże ilości
wód procesowych zawierające substancje szkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego tj: azot
amonowy, cyjanki, rodanki, fenole. W celu spełnienia wymagań prawnych ścieki koksownicze
muszą być poddawane procesom oczyszczania. Zmieniające się w najbliższym czasie
ustawodawstwo będzie wprowadzało coraz bardziej zaostrzone wymagania dla jakości ścieków
pochodzących z zakładów koksowniczych. W pracy omówiono obecne wymagania prawne
dotyczące

jakości ścieków koksowniczych powstających z procesu koksowania węgla

i oczyszczania gazu koksowniczego przed odprowadzeniem ich do wód, ziemi lub kanalizacji
podmiotu zewnętrznego. Dokonano charakterystyki ścieków koksowniczych oraz przedstawiono
metody oczyszczania ścieków koksowniczych stosowanych obecnie w instalacjach pracujących
w Polsce. Wielostopniowe oczyszczanie ścieków koksowniczych zapewnia dotrzymanie
parametrów określonych w wymaganiach prawnych oprócz WWA, cyjanków wolnych i siarczków.
By sprostać nowym wymaganiom zakłady koksownicze będą zmuszone w najbliższym czasie
do modernizacji istniejących instalacji do oczyszczania ścieków lub implementacji nowych
rozwiązań.
Słowa kluczowe: ścieki koksownicze, oczyszczanie ścieków, koksownia, obowiązujące
ustawodawstwo
Keywords: coke wastewater, wastewater treatment, coke plant, legislation in force.
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NADPRZEWODNIKOWE SEPARATORY MAGNETYCZNE W PROCESACH
PRZEMYSŁOWYCH
Katarzyna BIERNAT, Waldemar KOZŁOWSKI, Stefan WÓJTOWICZ
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "FRAKO-TERM" Sp. z o.o., 41-506 Chorzów,
ul. Długa 1-3, e-mail: stefan.wojtowicz@frakoterm.pl
Streszczenie: Separacja magnetyczna jest procesem rozdzielania materiałów o różnych
właściwościach magnetycznych. Kluczowym zagadnieniem jest uzyskiwanie odpowiednio
wysokiego pola magnetycznego o dużym gradiencie, co jest możliwe z zastosowaniem
elektromagnesu nadprzewodnikowego. W pracy podano schemat systemu sterowania procesem
separacji, konstrukcję separatora z elektromagnesem nadprzewodnikowym. Urządzenie
przeznaczone jest do rozdzielania zmielonych substancji o różnych właściwościach magnetycznych.
Słowa kluczowe: separacja magnetyczna, elektromagnes nadprzewodnikowy, oczyszczanie
magnetyczne, rekuperacja magnetyczne.
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NADPRZEWODNIKOWY OGRANICZNIK PRĄDU ZWARCIA W UKŁADACH
ZABEZPIECZEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Katarzyna BIERNAT, Waldemar KOZŁOWSKI, Stefan WÓJTOWICZ
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "FRAKO-TERM" Sp. z o.o.,
41-506 Chorzów, ul. Długa 1-3, e-mail: stefan.wojtowicz@frakoterm.pl
Streszczenie: W nadprzewodnikowym ograniczniku prądu zwarciowego (superconducting
fault current limiter-SFCL) wykorzystywane jest zjawisko wyjścia materiału ze stanu
nadprzewodzącego w wyniku przekroczenia wartości krytycznej prądu. Prąd zwarcia w
systemach elektroenergetycznych (SEE) określa dopuszczalny prąd wytrzymywany przez
urządzenia pracujące w sieci. Zastosowanie SFCL w zabezpieczeniach SEE pozwala na
instalowanie urządzeń o mniejszej wytrzymałości zwarciowej. Artykuł prezentuje oryginalne
rozwiązanie powstałe w wyniku pracy badawczej wykonanej w ramach projektu
GEKON2/O2/267193/13/2015. Pokazano konstrukcję SFCL, zastosowania w układach
zabezpieczeń oraz wyniki badań.
Słowa kluczowe: nadprzewodnikowy ogranicznik prądu, prąd zwarciowy, odnawialne źródła
energii, zabezpieczenia elektroenergetyczne.
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METALE CIĘŻKIE W ŚCIEKACH I OSADACH SYSTEMU KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
mgr inż. Aleksandra SAŁATA
Katedra Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,
Politechnika Świętokrzyska, 25-314 Kielce, Al.. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
tel. 41 34 24 326, e-mail: asalata@tu.kielce.pl

Streszczenie: Osady gromadzące się w ekosystemie wodnym stanowią jego integralną część będąc
zarówno środowiskiem życia dla wielu organizmów żywych jak również swoistym kompleksem
sorpcyjnym dla niebezpiecznych zanieczyszczeń, w tym szkodliwych związków metali ciężkich.
Skład chemiczny osadów wraz z zawartością substancji toksycznych uwarunkowany jest przez
czynniki naturalne oraz wynikające z działalności człowieka. W ściekach opadowych główną rolę
w depozycji zanieczyszczeń chemicznych spełniają cząstki zawiesin, które w zależności od
warunków zachodzących procesów transportują związane z nimi pierwiastki śladowe, a zwłaszcza
cynk, ołów, miedź, nikiel, kadm oraz chrom. Pierwiastki te są często stosowane w działalności
przemysłowej na terenach o dużym stopniu zurbanizowania i odprowadzane bez kontroli do
systemu kanalizacji deszczowej.
Metale ciężkie należą do grupy zanieczyszczeń tak zwanego wysokiego ryzyka
ekologicznego. Występowanie tych pierwiastków w środowisku wodnym stwarza realne zagrożenie
zdrowia ludzkiego ze względu na ich toksyczność i zdolności akumulacji w organizmach żywych.
Naturalnym źródłem metali w środowisku wodnym są procesy wietrzenia gleb i skał, a także
depozycja atmosferyczna. Jednakże to procesy antropogeniczne, a w tym odprowadzania do wód
opadowych odpadów rolniczych, komunalnych i przemysłowych stanowi główne ich źródło. W
osadach metale te kumulują się dzięki złożonym mechanizmom adsorpcji fizycznej i chemicznej,
które zależą od rodzaju matrycy osadu, właściwości zaadsorbowanych związków oraz warunków
fizykochemicznych panujących w układzie osad-woda. Dlatego też, aby prawidłowo ocenić stopień
zanieczyszczenia środowiska wodnego na obszarach miejskich, coraz częściej wykorzystuje się w
badaniach naukowych nie tylko zawartość pierwiastków śladowych, ale również informację o
formach ich występowania w osadach.
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WPŁYW MINERALIZACJI ODCIEKÓW SKŁADOWISKOWYCH
NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW OZNACZANYCH
METODĄ ICP-OES
Mgr inż. Joanna MUSZYŃSKA, dr hab. inż. Jarosław GAWDZIK,
dr hab. inż. Mikołaj SIKORSKI, prof. PŚk
Katedra Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki,
Politechnika Świętokrzyska, 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
tel. 41 34 24 326, e-mail: j_dlugosz@interia.eu
Streszczenie: Najstarszą oraz ciągle powszechnie stosowaną metodą gospodarowania odpadami
zarówno w UE, jak i w Polsce jest składowanie. W wyniku funkcjonowania oraz przemian
(fizycznych, chemicznych i biologicznych) zachodzących w czaszy składowiska powstaje szereg
zagrożeń środowiska, w tym emisja: gazów składowiskowych, mikroorganizmów, odorów, hałasu
czy też odcieków. Odcieki składowiskowe to wody infiltracyjne przepływające przez bryłę
składowiska wraz z wymytymi, a także rozpuszczonymi w nich składnikami odpadów i produktami
reakcji biochemicznych zachodzących w złożu odpadów. Parametry odcieków zmieniają się w
zależności od wielu czynników (m.in. rodzaj odpadów, wiek składowiska, technika składowania
odpadów, stopień zagęszczenia), a ich skład jest odzwierciedleniem zmian zachodzących na danym
obiekcie. Odcieki charakteryzują się znacznie wyższym stężeniem organicznych i nieorganicznych
związków chemicznych w porównaniu ze ściekami komunalnymi, a ponadto może się w nich
znajdować 39 potencjalnie niebezpiecznych substancji organicznych (np. związki chloroorganiczne,
alkilowe węglowodory aromatyczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i in.).
Badania składu pierwiastkowego w złożonej matrycy środowiskowej (np. w odciekach
składowiskowych) wymagają jej mineralizacji, w wyniku której rozkładowi ulegają substancje
złożone na proste związki nieorganiczne. Najczęściej stosowanymi metodami mineralizacji są:
ogrzewanie z utleniaczami, spalanie, naświetlanie promieniami UV oraz ekspozycja
promieniowaniem mikrofalowym.
W pracy przeprowadzono analizę wpływu metody mineralizacji na zawartość wybranych
pierwiastków, w tym metali ciężkich oznaczanych za pomocą ICP-OES. Pobór prób odcieków oraz
ich przechowywanie i badania składu chemicznego wykonano zgodnie z obowiązującymi normami
PN-ISO 5667-10:1997. Mineralizację prowadzono wg dwóch metodyk: wodą królewską według
PN-EN ISO 15587-1:2005 oraz mineralizatorem mikrofalowym MW-3000 firmy Perkin Elmer z
zastosowaniem stężonego kwasu azotowego cz.d.a.
Próby odcieków pobierano ze składowiska odpadów komunalnych w Barczy (woj.
świętokrzyskie, gm. Zagnańsk), które powstało w wyniku zagospodarowania dolnego wyrobiska
kamieniołomu Barcza Zachodnia. Na teren składowiska (2,2ha) od 1972r. trafiały odpady
komunalne z terenu miasta Kielce, a wyniku nie spełnienia wymagań dot. budowy składowiska
określonych w przepisach zostało ono zamknięte w 1985r. W ciągu roku powstaje średnio 23943
m3 odcieków, które są zbierane do dwóch zbiorników Z1 i Z2, a następnie wywożone na
oczyszczalnię ścieków.
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EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE Z UDZIAŁEM BIOKATALIZATORÓW
mgr inż. Anna SZELWICKA, mgr inż. Magdalena MARKITON,
dr hab. inż. Anna CHROBOK prof. w Pol. Śl.
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Politechnika Śląska w Gliwicach,
ul. Bolesława Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice
Streszczenie: Procesy z wykorzystaniem biokatalizatorów nabierają coraz większego znaczenia
w przemyśle chemicznym. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia prowadzenie procesów w
znacznie łagodniejszych warunkach niż tradycyjnie (temperatura zbliżona do pokojowej, ciśnienie
atmosferyczne). Stosowanie enzymów w procesach chemicznych posiada wiele zalet, m.in. regio-,
enancjo-

i

stereoselektywność

prowadzonych

reakcji,

ograniczenie

ilości

odpadów,

biodegradowalność oraz możliwość stosowania zielonych utleniaczy. Wzrost stabilności enzymów,
wrażliwych na działanie parametrów takich jak temperatura, pH, obecność zanieczyszczeń czy
uszkodzenia mechaniczne, można uzyskać dzięki immobilizacji enzymu na odpowiednim nośniku.
W pracy przedstawione zostaną bioprocesy realizowane aktualnie w przemyśle oraz wyniki badań
własnych nad zastosowaniem lipazy B z drożdży Candida Antarctica w procesach utleniania.
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IMMOBILIZACJA FAZY AKTYWNEJ NA STAŁYM NOŚNIKU
W NISKOODPADOWYCH PROCESACH
mgr inż. Piotr LATOS*, dr hab. inż. A. CHROBOK prof. w Pol. Śl.
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 4,
*e-mail: Piotr.Latos@polsl.pl
Streszczenie: Wiele reakcji przebiega w obecności katalizatora, co pozwala na obniżenie energii
aktywacji bez wpływu na stan równowagi. Katalizatory można podzielić na dwie grupy,
katalizatory homogeniczne i heterogeniczne. Immobilizowane katalizatory stanowią największą
grupę katalizatorów heterogenicznych. Immobilizacja umożliwia rozwinięcie powierzchni
właściwej, łatwość wyizolowania z mieszaniny reakcyjnej, wzrost odporności mechanicznej
i stabilności katalizatora.
Immobilizację można podzielić na dwie grupy ze względu na metodę syntezy,
na immobilizację chemiczną oraz fizyczną. Metoda chemiczna polega na wytworzeniu wiązania
kowalencyjnego pomiędzy katalizatorem a nośnikiem, z kolei metoda fizyczna polega
na wytworzeniu oddziaływań fizycznych pomiędzy nimi. Ciecze jonowe można również używać
w reakcji w postaci immobilizowanej na nośniku. Dzięki temu następuje zwiększenie
wytrzymałości i liczby centrów aktywnych w katalizatorze. Nośnikami mogą być zarówno związki
nieorganiczne oraz organiczne polimery. Nieorganiczne nośniki posiadają lepsze właściwości
termiczne, podczas gdy polimery oferują możliwość pomieszczenia większej liczby cząstek cieczy
jonowej w strukturze.
Literatura
[1] J. Hagen, Industrial Catalysis, Wiley-Interscience, p. 180-9, 231-7, 2006.
[2] R. Skoda-Földes, Molecules, vol. 19, no. 7, p. 8840-84, 2014.

Słowa kluczowe: immobilizacja, katalizatory, ciecze jonowe, nośnik, przemysł chemiczny
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NOWE BIODEGRADOWALNE ROZPUSZCZALNIKI I KATALIZATORY
Mgr inż. Karol ERFURT, mgr inż. Mariusz ZALEWSKI
dr hab. inż. Anna CHROBOK, prof. w Pol. Śl.
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika
Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 4
Streszczenie: Ciecze jonowe syntezowane na bazie substancji pochodzenia naturalnego stały
się nowym trendem w poszukiwaniu czynników zastępujących konwencjonalne i niebezpieczne
rozpuszczalniki oraz katalizatory. Surowce odnawialne takie jak monosacharydy ze względu
na swoją budowę i właściwości mogą z powodzeniem stanowić jednostkę budulcową tych nowych
substancji.
Prezentowane materiały przedstawiają badania nad syntezą, właściwościami i możliwością
zastosowań amoniowych cieczy jonowych posiadających w swojej strukturze jednostkę
monosacharydu w postaci czystego anomeru α lub β. Synteza polega na modyfikacji jednostki
cukrowej w taki sposób, aby było możliwe użycie jej jako czynnika czwartorzędującego dla szeregu
niesymetrycznych amin. Tak zsyntetyzowane substancje zostały zastosowane jako rozpuszczalniki
i katalizatory w reakcji Dielsa-Aldera oraz jako katalizatory reakcji przeniesienia fazowego.
Słowa kluczowe: Ciecze jonowe, surowce odnawiane, węglowodany, reakcja Dielsa-Aldera,
kataliza PTC
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ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH W REAKCJACH UTLENIANIA
WĘGLOWODORÓW ALKILOAROMATYCZNYCH TLENEM
WOBEC N-HYDROKSYFTALIMIDU
mgr inż. Gabriela DOBRAS, dr hab. inż. Beata ORLIŃSKA prof. w Pol. Śl.
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny,
Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 4

Streszczenie: N-hydroksyftalimid (NHPI) znany jest jako efektywny katalizator reakcji utleniania
węglowodorów tlenem w fazie ciekłej. Z powodu słabej rozpuszczalności NHPI w węglowodorach
procesy utleniania prowadzone są najczęściej w polarnych rozpuszczalnikach organicznych, takich
jak kwas octowy, benzonitryl, acetonitryl. W naszych badaniach zastąpiono organiczne
rozpuszczalniki cieczami jonowymi.
Przeprowadzono procesy utleniania kumenu tlenem wobec NHPI jako katalizatora
w

dostępnych

handlowo

cieczach

jonowych

zbudowanych

z

kationu

1-alkilo-3-metyloimidazoliowego oraz anionów [PF6], [BF4], [NTf2], [CH3OSO3], [OcOSO3],
[CF3SO3], [CH3COO]. Ciecze jonowe porównano z klasycznymi rozpuszczalnikami organicznymi
– benzonitrylem oraz tert-butylobenzenem.
Słowa kluczowe: N-hydroksyftalimid, ciecze jonowe, utlenianie
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UTLENIANIE α-METYLOSTYRENU W SPRĘŻONYM DWUTLENKU WĘGLA
mgr inż. Dawid LISICKI, mgr inż. Dariusz PYSZNY,
dr hab., inż. Beata ORLIŃSKA prof. w Pol. Śl.
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika
Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 4
e-mail: Dawid.Lisicki@polsl.pl
Streszczenie: Utlenianie α-metylostyrenu (AMS) tlenem prowadzi do rozszczepienia podwójnego
wiązania C=C i powstania acetofenonu (AcPh) jako głównego produktu i formaldehydu.
W literaturze opisano utlenianie AMS i innych nienasyconych związków tlenem w obecności m.in.
CBr4,

disulfidów,

2,2’-azobisizobutyronitrylu

lub

N-hydroksyftalimidu

(NHPI).

Procesy

te prowadzono w lotnych i palnych rozpuszczalnikach. Do tej pory wyłącznie w jednej pracy
opisano próby zastąpienia organicznych rozpuszczalników w tej reakcji przez sprężony dwutlenek
węgla.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań reakcji utleniania AMS wobec NHPI jako
katalizatora w sprężonym CO2. Określono wpływ ciśnienia CO2, czasu i temperatury na konwersję
AMS i selektywność do AcPh.
Słowa kluczowe: utlenianie, α-metylostyren, N-hydroksyftalimid, nadkrytyczny CO2

23

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA ‘2017

ABSTRAKTY

ZASTOSOWANIE IMMOBILIZOWANYCH KATALIZATORÓW W REAKCJI
MORITA-BAYLISA-HILLMANA
Mariusz ROGALA, Justyna BREWIŃSKA, Monika SZCZEPONIK,
dr inż. Agnieszka SIEWNIAK
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny,
Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 4
Streszczenie: W reakcji MBH otrzymuje się addukty stanowiące wartościowe produkty pośrednie
o potencjalnych właściwościach biologicznych. Wśród katalizatorów wykorzystywanych coraz
większym zainteresowaniem cieszą się organokatalizatory. Ich zaletą jest relatywnie niski koszt,
łatwa dostępność, niska toksyczność oraz chemiczna stabilność. W porównaniu z katalizatorami
organometalicznymi nie powodują zanieczyszczeń produktu metalami. Stosowane w tej reakcji
rozpuszczalne w układzie reakcyjnym organokatalizatory trudno wydzielić z mieszaniny
poreakcyjnej. Rozwiązaniem tego problemu może być immobilizacja katalizatorów na
nierozpuszczalnych nośnikach, które po reakcji można łatwo wydzielić poprzez filtrację.

słowa kluczowe: immobilizacja, reakcja Morita-Baylisa-Hillmana
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CIECZE JONOWE W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
Dominika KOBUS*, Natalia SERWATA*, dr inż. Alina BRZĘCZEK-SZAFRAN
mgr inż. Piotr LATOS
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny,
Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 4
*e-mail: serwata.n@gmail.com, dominikaakobus@gmail.com
Streszczenie: Na przestrzeni ostatnich lat wzrosło zainteresowanie tzw. "zieloną chemią", chemią
ekologiczną, przyjazną środowisku. Duże zagrożenie dla środowiska naturalnego stanowią rozpuszczalniki
organiczne stosowane w procesach w skali przemysłowej, ze względu na swoją toksyczność oraz
łatwopalność. Alternatywą dla tradycyjnych rozpuszczalników organicznych, zarówno w procesach
z udziałem katalizatora jak i bezkatalitycznych, są ciecze jonowe.
Ciecze jonowe (ILs - ionic liquids) zbudowane są z organicznego kationu oraz organicznego lub
nieorganicznego anionu. Główną cechą, która wyróżnia je spośród innych soli jest ich temperatura topnienia,
niższa niż 100oC. Sole te bardzo często są ciekłe już w temperaturze pokojowej. Bardzo dobrze rozpuszczają
wiele substancji organicznych, nieorganicznych i metaloorganicznych, a także wykazują szeroki zakres
temperatur, w których są cieczami. Ich niemieszalność z wieloma rozpuszczalnikami organicznymi pozwala
częstona łatwe wyizolowanie ich z mieszaniny reakcyjnej oraz ponowne wykorzystanie w kolejnych cyklach
reakcyjnych.
Ciecze jonowe swoją popularność zawdzięczają swym ciekawym właściwościom
fizykochemicznym, takim jak niska prężność par, niepalność, stabilność termiczna, chemiczna
i elektrochemiczna. Dodatkowo ciecze jonowe wpisują się w zasady „zielonej chemii”. Wszystkie te zalety
powodują, że przestają one pełnić funkcję tylko rozpuszczalnika i zaczynają być aplikowane w nowoczesnej
syntezie organicznej m.in. jako katalizatory.
Literatura:
1. J. Pernak, Przem. Chem., 2003, 82, (8-9), 521.
2. W. Stefaniak, Praca doktorska, Szczecin, 2011, 20-25.
3. H. Olivier-Bourbigou, L. Magna, D. Morvan, Elsevier B.V, 2009, 373, 1-56.

Słowa kluczowe: ciecze jonowe, katalizatory, zielona chemia, przemysł chemiczny,
rozpuszczalniki, synteza organiczna
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WPŁYW WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW NA AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW
ANTYOKSYDACYJNYCH W KOMÓRKACH LIŚCI MISCANTHUS GIGANTEUS
W OCZYSZCZALNI HYDROFITOWEJ
Mgr inż. Justyna DRZYMAŁA, Joanna KALKA
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Marcina Strzody 7A, tel. 32 237 17 17,
e-mail: justyna.drzymala@polsl.pl
Streszczenie: Mikrozanieczyszczenia, pochodzące ze źródeł antropogenicznych, takie jak
farmaceutyki, stanowią rosnący problem z powodu potencjalnego szkodliwego działania
ekosystemy. Osiągnięcie zadowalającego stopnia usuwania farmaceutyków w konwencjonalnych
oczyszczalniach ścieków jest bardzo trudne, dlatego poszukiwanie skutecznych metod jest
zagadnieniem ciągle aktualnym. W oczyszczaniu ścieków coraz ważniejsze stają się procesy
wzorowane na zjawiskach naturalnie występujących w środowisku, między innymi wykorzystanie
sztucznych mokradeł, zwanych także oczyszczalniami hydrofitowymi. Ważnym elementem
w układach hydrofitowych są rośliny naczyniowe. Jakość i stan roślin, którymi są obsadzane
sztuczne mokradła często determinuje skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków.
Celem badań było sprawdzenie, czy ścieki syntetyczne zawierające diklofenak (DCF)
i sulfametoksazol (SMX) wpływają na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w komórkach liści
roślin Miscanthus giganteus, znajdujących się w sztucznych mokradłach o zstępującym przepływie
ścieków. Dodatkowym celem pracy było określenie wpływu sposobu dozowania ścieków
syntetycznych na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w tych roślinach.
Wybrane farmaceutyki są popularnie stosowanymi składnikami leków przeciwzapalnych,
przeciwbólowych i przeciwgorączkowych (DCF) oraz antybiotyku bakteriostatycznego (SMX).
Układ doświadczalny oczyszczalni hydrofitowej podzielono na dwa stelaże. Do pierwszego stelaża
dozowano ścieki syntetyczne w objętości 2,5 litra dwa razy w tygodniu, natomiast do drugiego
stelaża w objętości 1 litra 5 razy w tygodniu. W ramach pracy określono aktywność katalazy (EC
1.11.1.6) oraz dysmutazy ponadtlenkowej (EC 1.15.1.1). Stężenie białka w próbach oznaczono za
pomocą metody Bradford. Przeprowadzono analizy statystyczne otrzymanych wyników
wykorzystując test Shapiro-Wilka oraz test T-Studenta (poziom istotności α = 0,05).
Przeprowadzone badania wykazały wzrost aktywności katalazy oraz dysmutazy
ponadtlenkowej w komórkach liści Miscanthus giganteus znajdujących się w kolumnach,
do których dozowane zostały ścieki syntetyczne zawierające DCF i SMX, w porównaniu do kolumn
zasilanych wyłącznie ściekami syntetycznymi. Ponadto zaobserwowano, że częstotliwość
dozowania ścieków w istotny sposób wpływała na aktywność katalazy oraz dysmutazy
ponadtlenkowej.
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WYSTĘPOWANIE INTEGRONÓW (INT1-2) I GENÓW OPORNOŚCI
NA SULFONAMIDY (SUL1-3) W OCZYSZCZALNI HYDROFITOWEJ
OCZYSZCZAJĄCEJ ŚCIEKI ZAWIERAJĄCE SULFAMETOKSAZOL
mgr inż. Monika NOWROTEK 1,2, dr inż. Ewa KOTLARSKA4, Aneta ŁUCZKIEWICZ5,
dr hab. inż. Ewa FELIS1,2, dr inż. Adam SOCHACKI1,2,3,
prof. dr hab. inż. Korneliusz MIKSCH1,2
1

Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Politechnika Śląska
2
Centrum Biotechnologii, Politechnika Śląska
3
Department of Applied Ecology, Faculty of Environmental Sciences,
Czech University of Life Sciences Prague
4
Zakład Genetyki i Biotechnologii Morskiej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk,
5
Katedra Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Politechnika Gdańska
Streszczenie: W ciągu ostatnich kilkunastu lat coraz szerzej dyskutowany jest problem obecności
pozostałości po farmaceutykach w środowisku naturalnym i skutkach, jakie ta obecność może wywoływać w
stosunku do organizmów żywych, w tym człowieka. Jako jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń
środowiska wodnego pozostałościami po farmaceutykach wymieniane są ścieki oczyszczone. Sulfonamidy
stosowane w medycynie jako środki bakteriostatyczne i odkażające występują bardzo często w środowisku.
Sulfametoksazol (SMX) jest jednym z najczęściej stosowanych sulfonamidów, a ze względu na niskie
usunięcie w miejskich oczyszczalniach ścieków często występuje w środowisku, wskazując na istotny
problem związany z niekompletną degradacją tego związku w trakcie biologicznego oczyszczania ścieków
z wykorzystaniem technologii osadu czynnego. Jako alternatywę do tego typu oczyszczalni ścieków można
wymienić procesy wykorzystujące rośliny, tzw. sztuczne mokradła, zwane także oczyszczalniami
hydrofitowymi.
Celem niniejszej pracy było zbadanie częstości występowania genów oporności na sulfonamidy
(sul1-3) oraz integronów (intl1-intl2) w oczyszczalni hydrofitowej pracującej w trybie o przepływie
pionowym, zstępującym. Kolumny systemu hydrofitowego obsadzone były miskantem olbrzymim
(Miscanthusgiganteus). Dodatkowo, w celu porównania wpływu roślin na proces usuwania farmaceutyków,
analogiczne badania prowadzono w kolumnach nieobsadzonych roślinami. Kolumny zasilano ściekami
syntetycznymi imitującymi ścieki bytowo gospodarcze, zawierającymi sulfametoksazol o stężeniu 2 mg/l.
Ścieki dozowano raz dziennie, o objętości równej 1l. Próbki piasku pobrano w 7, 32 i 60 dniu badań
od momentu rozpoczęcia dozowania związku. Detekcję genów oporności na sulfonamidy oraz integronów
przeprowadzono z wykorzystaniem starterów specyficznych dla genów sul(1-3) oraz intl1. Dodatkowo,
określono produkty transformacji sulfametoksazolu w odpływach z kolumn.
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METODY POZYSKIWANIA ALG Z MEDIUM HODOWLANEGO
mgr Agnieszka PATYNA, dr inż. Małgorzata PŁACZEK,
prof. dr hab. inż. Stanisław WITCZAK
Katedra Inżynierii Procesowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska,
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, e-mail: patyna.a@gmail.com
Słowa kluczowe: filtracja, flokulacja, flotacja, mikroalgi, sedymentacja, wirowanie
Streszczenie: Biomasa glonów coraz częściej uważana jest za potencjalny surowiec mogący służyć
do produkcji biopaliw oraz energii elektrycznej czy cieplnej. Ze względu na wyczerpujące się
zasoby ropy naftowej, a także wzrost zanieczyszczenia środowiska prowadzone są coraz szersze
badania w zakresie wykorzystania biomasy alg jako źródła energii odnawialnej. Dodatkowo algi
zawierają całe bogactwo substancji odżywczych, mogą więc stanowić źródło pożywienia dla ludzi
i zwierząt hodowlanych. Ich właściwości biosorpcyjne sprawiają, że działają oczyszczająco na
organizm i dlatego także są przyjmowane w celu detoksykacji lub jako suplementy zróżnicowanej
diety.
Niezależnie od stosowanej techniki hodowli alg (hodowla alg w systemach otwartych lub
zamkniętych) wskaźnik produkcji tego typu biomasy jest dużo wyższy niż efektywność produkcji
odpowiednich roślin polowych, co jednocześnie sprawia, że następuje coraz większe
zainteresowanie ich produkcją. Warto przy tym nadmienić, że o ekonomiczności pozyskiwania alg
decydują w dużej mierze nie tylko koszty związane z ich hodowlą (koszty oświetlenia,
doprowadzania CO2, energii przeznaczonej na mieszanie cieczy oraz koszty pożywki), ale również
koszty rozdziału tego typu biomasy od medium hodowlanego. Procesy te, polegające
na zagęszczaniu biomasy, zalicza się aktualnie do wysoko kosztochłonnych etapów w całym cyklu
przetwórstwa glonów. Obecnie szacuje się, że koszt odwodnienia alg na cele energetyczne,
to 20-30% całkowitego kosztu produkcji biopaliw.
Dążąc do obniżenia kosztów pozyskiwania alg, prowadzi się wiele prac badawczych
zmierzających do poszukiwania ekonomicznie korzystnych technik separacji mikrocząstek alg
z płynu hodowlanego w zależności od skali hodowli oraz sposobu praktycznego zagospodarowania
alg tj. na cele energetyczne, chemiczne czy też spożywcze. W tym zakresie na szczególną uwagę
zasługują prace badawcze zmierzające do określenia efektywności wydzielania alg, poprzez
wykorzystanie takich procesów jak: wirowanie, flokulację, filtrację, sedymentację oraz flotację
i elektroforezę. Prowadzi się także obszerne prace badawcze nad wykorzystaniem w tym celu
różnych sposobów filtracji membranowej, a mianowicie mikrofiltracji i ultrafiltracji. Zastosowanie
konkretnej metody zagęszczania biomasy alg podyktowane jest także jej stopniem technicznego
opanowania na skalę przemysłową. Stąd też, obecnie najczęściej wykorzystywane są metody
sprawdzone w technologii oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych.
W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania różnych metod pozyskiwania alg
z medium hodowlanego, wskazując na ich efektywność technologiczną i ekonomiczną
w zależności od skali produkcji tego typu biomasy oraz sposobów jej zagospodarowania.
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WYKORZYSTANIE PROCESÓW SORPCYJNYCH DO USUWANIA ŻELAZA
ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
dr inż. Katarzyna KOWALSKA1,2, dr hab. inż. Ewa FELIS1,2,
dr hab. inż. Mariusz DUDZIAK prof. w Pol. Śl.3, Leon GARBACZEWSKI4
1

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii
Środowiskowej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2
2
Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii, 44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 8
3
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody
i Ścieków, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18
4
Talmex sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, Chopina 94
Streszczenie: Ścieki przemysłowe poddano oczyszczaniu na drodze sorpcji z zastosowaniem
żywicy syntetycznej, dostępnej komercyjnie (Lanxess AG). W badaniach analizowano usunięcie
wybranego metalu - żelaza. Do testu sorpcji statycznej sporządzono próbki różniące się udziałem
objętościowym adsorbentu (5 – 20 %). Doświadczenie prowadzono w warunkach laboratoryjnych,
poprzez wytrząsanie próbek przy 200 rpm w temperaturze 20±2°C przez 24 h. Do opisu sorpcji
statycznej wykorzystano izotermę Langmuira. W celu wyznaczania wartości współczynników qm
i b wykorzystano środowisko Statistica 12.0. Wykazano, że badana żywica jest dobrym sorbentem
powodującym efektywne usunięcie żelaza z oczyszczanego medium. Maksymalną wartość stopnia
usunięcia Fe (98 %) uzyskano w próbkach z udziałem objętościowym żywicy w próbce
wynoszącym 15 %, natomiast najniższą (35 %) w próbkach z 7,5 % zawartością żywicy.
Zaobserwowano, że zwiększanie dawki adsorbentu nie zawsze skutkuje wzrostem stopnia usunięcia
badanego parametru. W zależności od przyjętej w obliczeniach formy równania izotermy sorpcji
Langmuira (podstawowej lub zlinearyzowanej) otrzymuje się różne wartości współczynników
sorpcji b i qm, co może wynikać

z operacji matematycznych stosowanych w celu uzyskania

liniowej postaci wykresu oraz dopasowania linii trendu.
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INNOWACYJNE IMPREGNATY I EMULSJE NA BAZIE WOSKÓW
PARAFINOWYCH
Dr hab. inż. Beata ORLIŃSKA prof. w Pol. Śl., dr inż. Agnieszka SIEWNIAK,
dr hab. inż. Tomasz KRAWCZYK, dr inż. Dymitr CZECHOWICZ,
mgr inż. Karol ERFURT, dr inż. Adam MAREK, dr inż. Krzysztof SKUTIL
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika
Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 4
Streszczenie: Projekt pt. „Nowe opakowania z wykorzystaniem surowców odnawialnych
i innowacyjnych impregnatów parafinowych”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG II, jest realizowany przez konsorcjum którego
liderem jest Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej. Konsorcjum liczy 8 członków –
przedsiębiorstw, instytutów badawczych i uczelni, wśród nich jest Wydział Chemiczny Politechniki
Śląskiej. Politechnika Śląska realizuje jedno z zadań, którego podstawowym celem jest
opracowanie zaawansowanych procedur analitycznych pozwalających na oznaczenie kluczowych
właściwości fizykochemicznych i zawartości wybranych substancji szkodliwych w surowcach
i finalnych produktach parafinowych. Wyniki realizacji zadania zostaną wykorzystane przez
członków konsorcjum na etapie komercjalizacji efektów projektu.
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PLASTIC POLLUTANTS IN WATER ENVIRONMENT
ZANIECZYSZCZENIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH W ŚRODOWISKU
WODNYM
Dr hab. inż. Bożena MROWIEC prof. ATH
Wydział Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna
University of Bielsko-Biala, Institute of Environmental Protection and Engineering, Faculty
Materials, Civil and Environmental Engineering,
Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland, tel.33 8279181, e-mail:bmrowiec@ath.bielsko.pl

Streszczenie: Obecne, szerokie zastosowanie tworzyw sztucznych powoduje, że plastikowe śmieci
obecne są w środowisku wodnym w szerokim zakresie rozmiarów. Występują w wodzie głównie
jako “mikroplastiki” (zakres wielkości od 1 nm do < 5 mm). Zanieczyszczenia z tworzyw
sztucznych traktowane są jako nowe zagrożenie, w tym ekotoksykologiczne i ekologiczne
zagrożenie ekosystemów wodnych. Wraz ze wzrostem stężeń zanieczyszczeń z tworzyw
sztucznych należy spodziewać się niekorzystnego oddziaływania na organizmy wodne i ludzi, w
warunkach długotrwałego narażenia na działanie “mikroplastiku”. Z powyższych względów bardzo
ważne jest podejmowanie działań w zakresie skutecznego oczyszczania ścieków, usuwania
odpadów, recyklingu materiałów z tworzyw sztucznych, edukacji i zaangażowania społeczeństwa w
zrozumienie problemu, integrację różnych dyscyplin nauki oraz stosowanie innowacyjnych
biodegradowalnych tworzyw sztucznych lub innych zamienników.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych, mikroplastik, środowisko wodne, efekty
ekologiczne

Abstract: Nowadays wide applications of plastics result that plastic litter are present in the water
environment in a wide variety of sizes. There are occur in water mainly as microplastics (the size
range of 1 nm to < 5 mm). Microplastics have been recognized as an emerging threat, as well as
ecotoxicological and ecological risk for water ecosystems. With increasing levels of microplastic
concentrations health-adverse effect to water organisms and humans have to be anticipated with the
long-term presence and exposure to microplasics. For these reasons very important are activities in
the scope of efficient wastewater treatment, waste disposal, recycling of plastic materials, education
and public involvement in understanding the problem, integration of various scientific disciplines
and usage of innovating biodegradable plastics and other alternatives.
Keywords: plastic pollutants, microplastics, water environment, ecological effects
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BIOMASA GLONÓW – KTÓRE ZASTOSOWANIE JEST LEPSZE?
ALGAL BIOMASS: WHICH APPLICATION IS BETTER?
dr hab. Magdalena ZABOCHNICKA-ŚWIĄTEK1)*,
dr hab. inż. Małgorzata KRZYWONOS prof. UE2), dr hab. Hazem M. KALAJI3)
1)

Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska,
ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
2)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
3)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
*Autor do korespondencji: mzabochnicka@is.pcz.czest.pl, tel: 34 372 13 03

Streszczenie: W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie wykorzystaniem biomasy glonów,
zarówno ze strony naukowców jak i różnych gałęzi przemysłu. Jest to spowodowane ich
szczególnym składem chemicznym jak i właściwościami. W pracy przedyskutowano możliwości
zmniejszenia emisji CO2 na drodze wychwytu tego gazu przez glony. W czasie procesu fotosyntezy
dwutlenek węgla jest asymilowany przez komórki glonów i wykorzystywany do wytwarzania
związków organicznych (glukozy). Omówiono możliwość zastosowania glonów do oczyszczania
ścieków z jonów metali ciężkich i/lub związków biogennych. Glony zawierają w swym skłądzie
wiele cennych mikro- i makroelementów, które mogą znaleźć zastosowanie do produkcji
suplementów diety oraz paszy dla zwierząt. Dokonano przeglądu innych możliwości wykorzystania
biomasy glonów np. do produkcji biopaliw i kosmetyków.
Słowa kluczowe: biomasa, glony, biopaliwa, ścieki, wychwyt CO2
1

Czestochowa University of Technology, Institute of Environmental Engineering, Brzeźnicka 60a,
42-200 Czestochowa, Poland
2
Wrocław University of Economics, Department of Bioprocess Engineering, Komandorska
118/120, 53-345 Wrocław, Poland
3
Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland
*Corresponding author, e-mail: mzabochnicka@is.pcz.czest.pl, tel: +48 343721303

Summary: In recent years, algae have become increasingly popular, both among the scientific
community and various industries. It is dictated by their particular chemical composition and
properties. The paper discusses the possibilities of reducing the CO2 emissions due to the CO2
capture by algae. During photosynthesis algae use carbon dioxide, thereby reducing the greenhouse
effect and contributing to the decrease of the harmful substances amounts in the air. Attention has
been paid to the possibility of using algae for wastewater treatment. A review of the potential ways
of algal biomass utilization has been done. Algae can be used for the production of biofuels,
biopolymers, cosmetics, pharmaceuticals, dietary supplements, and also as feed for farm animals.
Keywords: biomass, algae, biofuels, wastewater, CO2 capture
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METODA OTRZYMYWANIA ESTRÓW KWASU LEWULINOWEGO
W OBECNOŚCI NOWYCH CIECZY JONOWYCH
Dr hab. inż. Danuta GILLNER1, mgr inż. Marta MUSIOŁ1, Karolina MATUSZEK2,
dr hab. inż. Anna CHROBOK prof. w Pol. Śl.2
1

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, , Danuta.Gillner@polsl.pl;
2
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii

Słowa kluczowe: kwas lewulinowy, biomasa, estry kwasu lewulinowego, ciecze jonowe
Streszczenie: Biomasa lignocelulozowa jest alternatywnym, odnawialnym źródłem paliw oraz
szerokiej gamy chemikaliów. Opracowanych zostało wiele metod jej przerobu do cennych
produktów. Przetworzenie biomasy w kierunku produktów o dużej wartości dodanej stanowi
priorytety w strategii zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Według Amerykańskiego
Departamentu Energetycznego estry kwasu lewulinowego oraz kwas lewulinowy, zostały uznane za
jeden z bardziej pożądanych produktów hydrolizy biomasy [1]. Tematyka ta mieści się również w
priorytetach gospodarczych, dotyczących technologii środowiskowych (efektywne wykorzystanie
zasobów naturalnych). Lewuliniany znalazły szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle paliwowym
jako dodatki do paliw, w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikatory, w przemyśle
perfumeryjnym i kosmetycznym jako substancje zapachowe i stabilizatory, w przemyśle
spożywczym jako dodatki zapachowe i smakowe. Mogą być również stosowane jako tzw. “zielone”
rozpuszczalniki” ze względu na niską szkodliwość dla ludzi i środowiska, niepalność oraz ich
konkurencyjną cenę w porównaniu do innych rozpuszczalników eterowych.
W niniejszej pracy przedstawione zostały najważniejsze aspekty opracowanej metody
wytwarzania estrów kwasu lewulinowego z kwasu lewulinowego i alkoholi. Katalizatorem są nowe
kwaśne ciecze jonowe [2]. Technologia z zastosowaniem tych cieczy umożliwia recykl katalizatora
oraz rozwiązuje problem utylizacji odpadowych kwasów mineralnych stosowanych w klasycznych
procesach. Lewuliniany otrzymywane są z wysoką wydajnością i selektywnością co ogranicza ilość
koniecznych do zagospodarowania odpadów. Metoda otrzymywania estrów została zgłoszona do
ochrony [3]. Reakcję prowadzi się w temperaturze pokojowej, bez konieczności dodawania
rozpuszczalników, a ester wydziela się do osobnej fazy. Możliwe jest wielokrotne zawracanie
cieczy jonowej, co znacznie ogranicza ilość uciążliwych odpadów I ich utylizacji
[1] Bozell J. J.; Petersen G. R., Green. Chem. 2010, 12, 539−554.
[2] K. Matuszek, A. Chrobok, F. Coleman, K.R. Seddon, M. Swadźba-Kwaśny, Green Chemistry,
2014, 16, 3463.
[3] Sposób otrzymywania estrów kwasu lewulinowego, M. Musioł, D. Gillner, K. Matuszek,
A. Chrobok, Zgłoszenie P 419458, (14.11.2016)
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BIOCHEMICZNE METODY PRZETWARZANIA BIOMASY
Mgr inż. Marta PRZYPIS, dr hab. inż. Danuta GILLNER
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
e-mail: marta.musiol@polsl.pl

Streszczenie: Środowisko naturalne stanowi odnawialne i praktycznie niewyczerpalne źródło
węgla. Łatwo dostępna biomasa odpadowa z ogrodnictwa, przemysłu rolnego oraz papierniczocelulozowego jest atrakcyjnym surowcem do otrzymywania związków chemicznych. Wyróżniane
są trzy główne metody przetwarzania biomasy: chemiczne, fizyczne oraz enzymatyczne [1].
Biomasa roślinna może być hydrolizowana bezpośrednio, bez zastosowania obróbki wstępnej
lub po uprzednim rozdzieleniu na główne frakcje (celulozę, hemicelulozę, ligninę) [2]. Obróbka
wstępna biomasy lignocelulozowej ma na celu zwiększenie efektywności następczej obróbki
właściwej metodami chemicznymi lub enzymatycznymi. W zależności od zastosowanej metody
przetwarzania materiału roślinnego można otrzymać różne produkty finalne.
Prezentowane wyniki dotyczą chemoenzymatycznych procesów przetwarzania biomasy,
frakcji celulozowej oraz celulozy mikrokrystalicznej. Dokonano rozdziału biomasy pochodzącej z
różnych źródeł na główne biopolimery. Przeprowadzono hydrolizę enzymatyczną biomasy oraz
frakcji celulozowej. Badania zostały wykonane z zastosowaniem handlowo dostępnych enzymów,
jak celulaza z A. Niger oraz Viscozyme L.

[1] Kumar P., Barrett D.M., Delwiche M.J., Stroeve P.; Ind. Eng. Chem. Res., 2009, 48, 3713–3729.
[2] Garcia-Maraver A., Salvachúa D., Martínez M.J., Diaz L.F., Zamorano M.; Waste Manage., 2013, 33,
2245–2249.
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ZASTOSOWANIE IMMOBILIZOWANYCH LIPAZ W REAKCJI
OTRZYMYWANIA ESTRÓW KWASU LEWULINOWEGO
Mgr inż. Daria KOWALCZYKIEWICZa, dr hab. inż. Danuta GILLNERa,
mgr inż. Patrycja WÓJCIKc, dr inż. Katarzyna SZYMAŃSKAb
a

Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny,
Politechnika Śląska, Gliwice
b
Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego, Wydział Chemiczny,
Politechnika Śląska, Gliwice
c
Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera, PAN, Kraków
Daria Kowalczykiewicz: e-mail: daria.kowalczykiewicz@polsl.pl
Streszczenie: Estry kwasu lewulinowego są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym, określa
się je mianem „zielonych rozpuszczalników”, ponieważ nie wykazują negatywnego wpływu na
środowisko naturalne i nie są kancerogenne, czy mutagenne. Jednakże największe znaczenie mają
one w produkcji biopaliw oraz dodatków do paliw [1]. Najczęściej otrzymuje się je na drodze
katalizy enzymatycznej. Stosowanie enzymów w ich natywnych formach znacznie utrudnia
kontrolę procesu jak i oczyszczanie produktu. Prostym rozwiązaniem tego problemu wydaje się być
unieruchomienie enzymów na stałych nośnikach krzemionkowych. Są one nietoksyczne, odporne
na biodegradację, cechują się dobrą wytrzymałością chemiczną, mechaniczną i termiczną oraz
istnieją proste metody wprowadzania na ich powierzchnię różnorodnych grup funkcyjnych [2,3].
W ramach prowadzonych badań osadzono lipazę na nośnikach krzemionkowych
funkcjonalizowanych grupami aminowymi lub oktylowymi lub łącznie aminowymi i oktylowymi.
Wprowadzenie na powierzchnię nośnika grup aminowych pozwoliło na kowalencyjne związanie
lipazy z nośnikiem, zaś obecność grup hydrofobowych (oktylowych) sprzyjała specyficznej
adsorpcji enzymu. Ta druga metoda pozwoliła na otrzymanie bardzo aktywnych biokatalizatorów,
jednakże charakteryzujących się małą stabilnością. Okazało się, że stabilne preparaty o dobrej
aktywności można otrzymać stosując podwójną funkcjonalizację krzemionki. Kowalencyjne
związanie lipazy poprzez grupy aminowe pozwoliło otrzymać stabilny preparat, a równoczesna
obecność grup hydrofobowych umożliwiła takie ułożenie enzymu względem nośnika, które ułatwia
dostęp do miejsca aktywnego enzymu zapewniając tym samym wysoką aktywność.
[1] Yan K., Jarvis C., Gu J., Yan Y., Renew. Sust. Energ. Rev., 2015, 51, 987 -995
[2] A. Drożdż, A. Chrobok, S. Baj, K. Szymańska, J. Mrowiec-Białoń, A. Jarzębski, Applied
Catalysis A: General, 2013, 467, 163-170
[3] S. Boncel, A. Zniszczoł, K. Szymańska, J. Mrowiec-Białoń A. B. Jarzębski, K. Z. Walczak,
Enzyme and Microbial Technology, 2013, 53, 263-270
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NITROZOAMINY I NITROAMINY W INSTALACJACH CARBON CAPTURE
Mgr inż. Tomasz SPIETZ
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 41-800 Zabrze, ul. Zamkowa 1,
tel. 32 621 64 31, e-mail: tspietz@ichpw.pl
Streszczenie: Zastosowanie absorpcji aminowej do wychwytu ditlenku węgla związane jest
z tworzeniem się toksycznych i potencjalnie rakotwórczych produktów degradacji amin, takich jak
nitrozoaminy i nitroaminy. Produkty te mogą powstawać w roztworze absorpcyjnym jak i tworzyć
się w atmosferze w wyniku reakcji emitowanych amin ze składnikami atmosfery (głównie NO x). W
zależności od stężenia substancji toksycznych, mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska i tym
samym dla zdrowia ludzi. W artykule opisano problematykę nitrozo- i nitroamin w instalacjach
wychwytu CO2 (carbon capture) stosujących absorbenty aminowe. Ponadto opisano metody
redukcji emisji amin i produktów ich degradacji, a także przedstawiono eksperymentalne wartości
emisji tych związków, dostępne w światowej literaturze.
Abstrakt: The use of amine absorption in carbon capture technologies is related with formation
toxic and potentially carcinogenic amine degradation products such as nitrosamines and nitramines.
These substances can be created both within the solvent and within the atmosphere when air
components (mainly NOx) and amines can react with each other. These substances may pose
environmental and health risks depending on the level and duration of the exposure. In this paper,
formation and occurrence of nitrosamines and nitramines in carbon capture plants were described.
An emission reducing technologies have been also mentioned. Furthermore, an overview of
experimental data of nitrosamines and other major degradation products emissions have been
pointed out.
Keywords: amine emission; carbon capture; nitrosamines; nitramines; NDMA; NDELA
Słowa Kluczowe: carbon capture; emisja amin; nitroaminy; nitrozoaminy; NDMA; NDELA
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RECYKLING LAMINATÓW NA BAZIE POLIETYLENU
Mgr inż. Szymon WOJCIECHOWSKI,prof. dr hab. inż. Jan ZAWADIADIAK
Katedra Technologii Chemicznej, Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika
Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 4
e-mail: Szymon.Wojciechowski@polsl.pl
Streszczenie: Odpady wielomateriałowe, do których zaliczyć można folie laminowane, stanowią
istotny problem środowiskowy. Ich recykling jest na ogół trudnym procesem ze względu na ich
kompozytową budowę oraz zmieszanie z innymi tworzywami. Przetwarzanie tego typu materiałów
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych ograniczone jest głównie do metod utylizacji
dla paliwa RDF. Istnieje jednak istotny strumień odpadów poprodukcyjnych występujących w
stanie wolnym od zanieczyszczeń, wytwarzanych ubocznie w powtarzalnych ilościach przez
zakłady przetwórcze.
Pod pojęciem laminatów wyróżnić możemy szerokie spektrum folii, przy produkcji których
wykorzystywana zostać może cała paleta produkowanych przemysłowo tworzyw sztucznych.
Jednakże po pominięciu niszowych aplikacji specjalistycznych wyróżnić można trzy główne typy o
największej skali produkcji: polietylen – aluminium (PE-Al); polietylen – poliamid (PE – PA);
polietylen – poli(tereftalan etylenu) (PE-PET). Laminaty te służą najczęściej do produkcji
opakowań na artykuły spożywcze.
Opracowana na Politechnice Śląskiej technologia umożliwia odzysk polietylenu z wymienionych
typów laminatów po przez ekstrakcję w rozpuszczalniku organicznym w temperaturze 120°C oraz
separację z tak otrzymanego roztworu nierozpuszczalnych ciał stałych, stanowiących w zależności
od surowca: Al, PA lub PET.
W trakcie procesu polietylen odzyskiwany jest w postaci białego proszku, który może zostać
poddany regranulacji lub służyć bezpośrednio przy produkcji detali metodą wtrysku lub jako
surowiec do rozdmuchu folii. Nie zaobserwowano istotnego wpływu procesu recyklingu na
wytrzymałość mechaniczną odzyskiwanego PE w porównaniu z surowcem stosowanym do
produkcji analogicznych laminatów.
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