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Elżbieta GABRUŚ, Martyna BORYSIAK 

ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW OPERACYJNYCH NA WYDAJNOŚĆ 
PROCESU SEPARACJI MEMBRANOWEJ ZAWIESIN DROŻDŻY 

ANALYSIS OF THE OPERATING PARAMETERS INFLUENCE ON YEAST 
SUSPENSION MEMBRANE SEPARATION EFFICIENCY 

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań procesu mikrofiltracji 
w układzie z przepływem krzyżowym zawiesin drożdży o stężeniach 21, 200 i 625 mg/L. Do ba-
dań doświadczalnych zastosowana została membrana ceramiczna 3-kanałowa o granicznej 
masie cząsteczkowej 150 kDa i powierzchni separacji 0,009375 m

2
. Pomiary przeprowadzono  

przy różnych kombinacjach wartości parametrów operacyjnych: liniowa prędkość przepływu na-
dawy nad powierzchnią membrany 1,82, 2,73 i 3,64 m/s; ciśnienie transmembranowe 51, 120, 
220 i 320 kPa. Na podstawie uzyskanych krzywych permeacji stwierdzono gwałtowny spadek 
strumienia permeatu na początku procesu i stabilizację strumienia podczas trwania procesu. 
Przyczyną tego jest fouling – odkładanie się cząstek drożdży na powierzchni membrany. 
Otrzymane wyniki umożliwiły obliczenie całkowitych oraz składowych oporów transportu masy 
przez membranę za pomocą modelu oporów szeregowych. Obliczono jednostkowe zużycie 
energii w procesie. Stwierdzono, że początkowe stężenie zawiesiny drożdży i prędkość prze-
pływu cieczy w kanale modułu nie ma znaczącego wpływu na wydajność procesu. Parametrem 
operacyjnym o kluczowym znaczeniu dla wielkości osiąganego strumienia permeatu jest ciśnie-
nie transmembranowe. 

Słowa kluczowe: separacja membranowa, zawiesina drożdży, fouling, membrana ceramiczna. 
Key words: membrane separation, yeast suspension, fouling, ceramic membrane. 

WSTĘP 

Mikrofiltracja oraz ultrafiltracja, czyli niskociśnieniowe techniki membranowe, są z powo-

dzeniem stosowane w procesach wymagających zatężenia zawiesiny poprzez zatrzymanie 

cząstek przez membranę i odseparowanie rozpuszczalnika z roztworu. Te techniki separa-

cyjne znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu spożywczego. Za pomocą pro-

cesów membranowych przeprowadza się tzw. zimną sterylizację mleka [1, 2], frakcjonowanie 

białek serwatkowych oraz białek krwi [3–7], zagęszczanie lub klarowanie soków [8–10], piwa 

[11, 12] oraz wina [13, 14], a także do recyklingu wody i solanki [15, 16]. Odpowiednim ty-

pem membran do zastosowania w tego rodzaju procesach są ceramiczne membrany poro-

wate [17]. Takie membrany, symetryczne (dla mikrofiltracji) bądź asymetryczne (dla ultrafil-

tracji) są produkowane ze spieków tlenków tytanu, glinu, cyrkonu w różnych kombinacjach. 

                                                 
Adres do korespondencji: Martyna Borysiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Techno-
logii i Inżynierii Chemicznej, al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, Polska, e-mail: borysiak.martyna@zut.edu.pl 
 



E. Gabruś, M. Borysiak 6 

W zależności od średnicy cząstek znajdujących się w roztworze dobiera się membrany 

o odpowiedniej średnicy porów. 

Ciekłe roztwory związków wielkocząsteczkowych mogą być rozdzielane za pomocą mem-

bran porowatych zatrzymujących substancje o rozmiarach większych od wartości granicznej 

masy cząsteczkowej membrany, podczas gdy substancje o rozmiarze mniejszym przepływa-

ją w porach na drugą stronę przegrody pod wpływem różnicy ciśnień po obu jej stronach. 

W procesach mikrofiltracji lub ultrafiltracji separacja składników roztworów jest realizowana 

za pomocą mechanizmu sitowego. 

Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów operacyjnych (ciśnienie transmembrano-

we i liniowa prędkość przepływu nad powierzchnią membrany) oraz stężenia początkowego 

zawiesiny drożdży na wielkość strumienia permeatu, opory transportu masy oraz zapotrze-

bowanie energetyczne procesu. 

BADANIA DOŚWIADCZALNE 

Materiał 

Badania doświadczalne przeprowadzono z zastosowaniem suszonych, sproszkowanych 

drożdży z gatunku Saccharomyces cerevisiae (Sigma-Aldrich). Przygotowano wodne roztwo-

ry o stężeniach 21, 200 oraz 625 mg/L, a ich właściwości fizykochemiczne zamieszczono 

w tab. 1. 

Tabela 1. Właściwości zastosowanych roztworów drożdży [18] 

Stężenie roztworu drożdży 

Cs [mg/L] 

Dynamiczny współczynnik lepkości roztworu 

µ [Pas] 

Gęstość roztworu 

ρ [kg/m
3
] 

21 1,38·10
–3

 1002,0 

200 1,36·10
–3

 1001,5 

625 1,34·10
–3

 1001,0 

Aparatura i metodyka badawcza 

Badania przeprowadzono w instalacji membranowej składającej się z następujących ele-

mentów: zbiornik nadawy, pompa wielostopniowa, stalowy moduł membranowy z rurową 

membraną ceramiczną, rotametr, rurowy wymiennik ciepła oraz zbiornik permeatu umiej-

scowiony na wadze podłączonej do komputera. Taka konstrukcja instalacji umożliwia prowa-

dzenie procesu w układzie z przepływem krzyżowym. Odczyt wskazania wagi następował z 

15-sekundowym interwałem i zapisywany był przez program DASYLab. Schemat instalacji 

przedstawiony został na rys. 1. Parametry zamontowanej membrany ceramicznej zamiesz-

czono w tab. 2. 
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Rys. 1. Schemat instalacji z modułem membranowym (1 – zbiornik nadawy; 2 – pompa wielostopnio-
wa; 3 – moduł membranowy; 4 – rotametr; 5 – wymiennik ciepła; 6 – zbiornik permeatu; 7 – waga) 

Tabela 2. Parametry membrany ceramicznej deklarowane przez producenta (TAMI Industries) 

Graniczna masa cząsteczkowa (cut-off) 150 kDa 

Powierzchnia separacji A 0,009375 m
2
 

Długość L 0,25 m 

Średnica zewnętrzna 0,01 m 

Liczba kanałów 3 

Średnica hydrauliczna pojedynczego kanału de 0,0036 m 

Maksymalna temperatura <150°C 

Zakres pH 0–14 

Ciśnienie niszczące >9 MPa 

 

Widok zastosowanej membrany ceramicznej przedstawiono na rys. 2. 

 

 

Rys. 2. Widok membrany ceramicznej 3-kanałowej (zdjęcie własne) 

Badania mikrofiltracji zawiesin drożdży w układzie z przepływem krzyżowym zostały prze-

prowadzone dla trzech wartości prędkości przepływu nad powierzchnią membrany (1,82; 2,73 i 

3,64 m/s) oraz czterech wartości ciśnienia transmembranowego z zakresu 51–320 kPa. Zasto-

sowane zostały trzy różne stężenia drożdży (21, 200 i 625 mg/L). W celu wyznaczenia oporów 
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czystej membrany przeprowadzone zostały badania wstępne z zastosowaniem wody demi-

neralizowanej, przy tych samych parametrach operacyjnych jak dla roztworów drożdży. 

Wszystkie pomiary przeprowadzono w stałej temperaturze 20oC do uzyskania stanu pseudo-

ustalonego. Po każdym z pomiarów instalację czyszczono z zastosowaniem procedury za-

wartej w tab. 3. 

Tabela 3. Procedura czyszczenia chemicznego membrany – poszczególne etapy 

Płukanie wodą 10 min 

Kąpiel alkaliczna (NaOH, ~1,7%) 10 min 

Płukanie wodą 5 min 

Kąpiel kwasowa (HNO3, 2%) 5 min 

Płukanie wodą 5 min 

Kąpiel kwasowa (HNO3, 2%) 10 min 

Płukanie wodą 10 min 

 

OPRACOWANIE I OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych permeacji wody obliczono opory 

membrany zgodnie z równaniem (1) opartym na prawie Darcy’ego [19, 20]: 

 

w

M
J

TMP
R





 (1) 

gdzie: RM – opór czystej membrany [1/m], TMP – ciśnienie transmembranowe (Pa), Jw – 

strumień permeatu w stanie pseudoustalonym [m3/(m2s)],  – dynamiczny współczynnik lep-

kości wody [Pas]. 

Na rys. 3 przedstawiono przykładowe krzywe permeacji dla stężenia początkowego droż-

dży 21 mg/L, liniowej prędkości przepływu nadawy nad membraną 3,64 m/s oraz czterech 

wartości ciśnienia transmembranowego. Dla wszystkich krzywych permeacji zaobserwowano 

gwałtowny spadek strumienia permeatu w początkowej fazie procesu. Przyczyną takiego 

stanu jest zjawisko foulingu, polegające na osadzaniu się cząstek zawiesiny na powierzchni 

membrany i tworzeniu przez nie tzw. placka filtracyjnego. Jest ono postrzegane jako nieko-

rzystne, ponieważ zmniejsza wydajność procesu mierzoną wielkością strumienia permeatu. 

Grubość powstającej warstwy blokującej jest zależna od parametrów operacyjnych procesu. 

Na podstawie pomiarów stężenia drożdży w permeacie stwierdzono, że membrana o gra-

nicznej masie cząsteczkowej 150 kDa zatrzymuje całkowicie cząstki zawiesiny drożdży. 

Można więc przyjąć, że przez pory membrany przepływa czysta woda. Opory transportu ma-

sy powodowane przez fouling można określić za pomocą modelu oporów szeregowych: 

 

S

FMt
J

TMP
RRR





 (2) 
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gdzie: RT – całkowity opór transportu masy [1/m], RF – opór transportu masy powodowany 

przez fouling [1/m], JS – strumień permeatu w stanie pseudoustalonym [m3/(m2s)]. 

 

Rys. 3. Przykładowe krzywe permeacji zawiesin drożdży dla różnych ciśnień transmembranowych 
przy stężeniu zawiesiny Cs = 21 mg/L i prędkości przepływu u = 2,73 m/s 

Na rys. 3 widać, że wszystkie krzywe mają zbliżony profil i przebiegają w charak-

terystyczny sposób z gwałtownym spadkiem w pierwszej fazie procesu i pseudoustaloną 

wartością strumienia permeatu Js w dalszej części. Taki przebieg świadczy o szybkim two-

rzeniu się warstwy placka filtracyjnego. Niezależnie od stężenia początkowego drożdży, ich 

komórki osiadając na powierzchni membrany blokują jej pory i utrudniają tym samym trans-

port masy przez membranę. Badania wykonane dla różnych stężeń drożdży w wodzie (21, 

200 i 625 mg/L) i różnych wartości parametrów operacyjnych – ciśnienia transmembranowe-

go i prędkości przepływu nadawy – wykazały, że stężenie nie ma znaczącego wpływu na 

przebieg krzywych permeacji. Przyczyną tego stanu rzeczy może być fakt, że wymiary czą-

stek zawiesiny są znacznie większe od rozmiarów porów membrany i powodują one szybkie 

pokrycie membrany warstwą placka filtracyjnego, ograniczając znacząco strumień permeatu. 

Wybrane krzywe permeacji dla różnych stężeń przedstawiono na rys. 4. 

Wpływ prędkości przepływu u płynu w kanale membrany na wielkość strumienia permeatu 

okazał się znikomy i jak widać na rys. 5 w stanie pseudoustalonym wartości Js są zbliżone 

dla znacząco różnych wartości u. Taki efekt można tłumaczyć występowaniem sił ścinają-

cych, które ograniczają przyrost warstwy osadu oraz kompresją powstałego placka filtracyj-

nego. 
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Rys. 4. Krzywe permeacji zawiesin drożdży dla różnych stężeń przy ciśnieniu transmembranowym 
TMP = 320 kPa i prędkości przepływu nad membraną u = 2,73 m/s 

 

Rys. 5. Krzywe permeacji zawiesin drożdży dla różnych prędkości przepływu nadawy przy ciśnieniu 
transmembranowym TMP = 220 kPa i stężeniu drożdży 200 mg/L 

Zestawienie wyników pomiarów strumieni pseudorównowagowych Js pokazano na rys. 6 

dla ustalonej prędkości przepływu nadawy u = 2,73 m/s oraz na rys. 7 dla stałego stężenia 

zawiesiny drożdży Cs = 200 mg/L. Na obu wykresach wyraźnie widoczny jest wpływ ciśnienia 

transmembranowego na wielkość strumienia permeatu oraz brak wpływu pozostałych para-

metrów. 
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Rys. 6. Zależność wielkości strumienia permeatu w stanie pseudoustalonym Js od ciśnienia trans-
membranowego TMP i stężenia początkowego drożdży Cs 

 

Rys. 7. Zależność wielkości strumienia permeatu w stanie pseudoustalonym Js od ciśnienia 
transmembranowego TMP i prędkości przepływu nad membraną u 

Obliczone z równania (2) wartości całkowitych oporów transportu masy Rt przedstawiono 

na rys. 8 dla ustalonej prędkości przepływu nadawy u = 2,73 m/s. Jak widać wpływ ciśnienia 

transmembranowego i stężenia zawiesiny wskazuje, że można poszukiwać optymalnych 

parametrów operacyjnych dla minimalizacji oporów transportu masy. Określenie korzystnych 

warunków pracy instalacji membranowej przekłada się na jednostkowe zużycie energii N 

niezbędne do realizacji procesu, które można określić z równania (3). 
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Rys. 8. Zależność całkowitych oporów transportu masy Rt od ciśnienia transmembranowego TMP 
i stężenia początkowego drożdży Cs 

Przeprowadzona została analiza wpływu ciśnienia transmembranowego TMP i prędkości 

liniowej nad powierzchnią membrany u na jednostkowe zużycie energii N w kWh/m3. Warto-

ści te zostały obliczone zgodnie z równaniem (3) [21]: 

 
AJ

TMPV
N

S 


  (3) 

gdzie: A – powierzchnia filtracyjna membrany (m2), V – natężenie przepływu nadawy (m3/s). 

Wyniki obliczeń wartości N wykonano dla wszystkich przebadanych serii. Na rys. 9 zesta-

wiono rezultaty dla dwóch stężeń zawiesiny i jak widać różnica jednego rzędu wielkości stę-

żenia nie ma wpływu na zużycie energii, ale w obu przypadkach jest osiągane niewielkie 

maksimum tej wielkości przy ciśnieniu transmembranowym 120 kPa. Wzrost ciśnienia do 

220 kPa obniża tę wartość, ale dalszy wzrost ciśnienia praktycznie nie zmienia zużycia ener-

gii. Można przypuszczać, że jest to związane z kompresją placka filtracyjnego, co powoduje, 

że wielkość strumienia pseudoustalonego Js nie wzrasta ze wzrostem ciśnienia transmem-

branowego. 

Z drugiej strony, jak widać na rys. 10, zależność prędkości nadawy w module u na zużycie 

energii N jest wprost proporcjonalna przy braku wpływu na wydajność procesu (rys. 5). 
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Rys. 9. Zależność jednostkowego zużycia energii N od ciśnienia transmembranowego TMP dla róż-
nych wartości liniowej prędkości przepływu nad powierzchnią membrany u i stężeń początkowych 
drożdży Cs; na górze 21 mg/L, na dole 200 mg/L 
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Rys. 10. Zależność jednostkowego zużycia energii N od liniowej prędkości przepływu nad powierzch-
nią membrany u dla różnych wartości ciśnienia transmembranowego TMP i stężeń początkowych 
drożdży Cs; na górze 21 mg/L, na dole 200 mg/L 

 

Na rys. 11 przedstawiono dane dotyczące zależności zużycia energii od ciśnienia 

transmembranowego dla różnych stężeń zawiesiny. Na jego podstawie można wnioskować 

o nieznacznym wpływie stężenia początkowego drożdży na zużycie energii w badanym za-

kresie. 
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Rys. 11. Zestawienie zależności jednostkowego zużycia energii od ciśnienia transmembranowe-
go TMP dla różnych wartości stężenia drożdży i prędkości przepływu nad powierzchnią membrany 
u = 2,73 m/s 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Przeprowadzone badania permeacji roztworów drożdży przy różnych stężeniach zawiesi-

ny, ciśnieniach transmembranowych i prędkościach przepływu nadawy wskazują, że mem-

brana 150 kDa całkowicie zatrzymuje drożdże, a permeat stanowi czysta woda. Ponadto 

wykazano, że wielkość strumienia permeatu w stanie pseudoustalonym Js zależy wprost 

proporcjonalnie od ciśnienia transmembranowego, ale nie zależy od stężenia drożdży w roz-

tworze zasilającym, ani od prędkości jego przepływu w module. 

Wielkość oporów transportu masy przez membranę obliczonych z modelu oporów szere-

gowych wskazuje niewielką ich zależność od ciśnienia transmembranowego, jak również od 

stężenia drożdży w roztworze. 

Obliczone wartości jednostkowego zużycia energii w badanym procesie wskazują, że nie 

zależy ono od stężenia zawiesiny, zmienia się w niewielkim zakresie w zależności od ciśnie-

nia transmembranowego osiągając maksymalną wartość dla 120 kPa, ale znacząco rośnie 

ze wzrostem prędkości nadawy w module. 

Przeprowadzone badania i obliczenia wskazują, że optymalnymi parametrami pracy insta-

lacji ze względu na wydajność procesu mierzoną strumieniem permeatu oraz jednostkowe 

zużycie energii jest ciśnienie transmembranowe równe 220 kPa i prędkość przepływu nada-

wy w module równa 2,73 m/s dla wszystkich roztworów drożdży. 

 

 

 

 

u=2,73 m/s

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

TMP [Pa]

N
 [

k
W

h
/m

3
]

Cs=625 mg/L

Cs=200 mg/L

Cs=21 mg/L



E. Gabruś, M. Borysiak 16 

LITERATURA 

[1] Griep E.R., Cheng Y., Moraru C.I., Efficient removal of spores from skim milk using cold microfiltration: 
Spore size and surface property considerations, J. Dairy Sci. 2018, 101(11), 9703–9713. DOI: 
10.3168/jds.2018-14888. 

[2] Tomasula P.M., Mukhopadhyay S., Datta N., Porto-Fett A., Call J.E., Luchansky J.B., Renye J., Tunick M., 
Pilot-scale crossflow-microfiltration and pasteurization to remove spores of Bacillus anthracis (Sterne) from 
milk

1
, J. Dairy Sci. 2011, 94(9) 4277–4291. DOI: 10.3168/jds.2010-3879. 

[3] Svanborg S., Johansen A.-G., Abrahamsen R.K., Skeie S.B. Initial pasteurisation effects on the protein frac-
tionation of skimmed milk by microfiltration, Int. Dairy J. 2014, 37(1) 26–30. DOI: 
10.1016/j.idairyj.2014.02.004. 

[4] Jørgensen C.E., Abrahamsen R.K., Rukke E.-O., Johansen A.-G., Skeie S.B. Fractionation by microfiltra-
tion: Effect of casein micelle size on composition and rheology of high protein, low fat set yoghurt, Int. Dairy 
J. 2017, 74, 12–20. DOI: 10.1016/j.idairyj.2016.11.018. 

[5] Piry A., Heino A., Kühnl W., Grein T., Ripperger S., Kulozik U. Effect of membrane length, membrane re-
sistance, and filtration conditions on the fractionation of milk proteins by microfiltration, J. Dairy Sci. 2012, 
95(4), 1590–1602. DOI: 10.3168/jds.2011-4292. 

[6] Kokkora M.I, Petrotos K.B., Gkoutsidis P.E., Mpoulmpos C. Application of membrane technology to slaugh-
terhouse blood to produce edible powdered protein mixture, J. Memb. Separ. Tech. 2012, 1, 35–42. DOI: 
10.6000/1929-6037.2012.01.01.5. 

[7] Selmane D., Christophe V., Gholamreza D. Extraction of proteins from slaughterhouse by-products: Influ-
ence of operating conditions on functional properties, Meat. Sci. 2008, 79(4), 640–647. DOI: 
10.1016/j.meatsci.2007.10.029. 

[8] Bhattacharjee C., Saxena V.K., Dutta S. Fruit juice processing using membrane technology: A review, In-
nov. Food Sci. Emerg. Technol. 2017, 43, 136–153. DOI: 10.1016/j.ifset.2017.08.002. 

[9] Barros S.T.D. de, Andrade C.M.G., Mendes E.S., Peres L. Study of fouling mechanism in pineapple juice 
clarification by ultrafiltration, J. Memb. Sci. 2003, 215(1), 213–224. DOI: 10.1016/S0376-7388(02)00615-4. 

[10] Chaparro L., Dhuique-Mayer C., Castillo S., Vaillant F., Servent A., Dornier M. Concentration and purifica-
tion of lycopene from watermelon juice by integrated microfiltration-based processes, Innov. Food Sci. 
Emerg. Technol. 2016, 37, 153–160. DOI: 10.1016/j.ifset.2016.08.001. 

[11] dos Santos Bernardi G., Magro J.D., Mazutti M.A., Oliveira J.V., Di Luccio M., Zabot G.L., Tres M.V. 13 – 
Microfiltration for filtration and pasteurization of beers, w: Grumezescu A.M., Holban A.M. (Eds.), Eng. Tools 
in the Beverage Industry, Woodhead Publishing, 2019, 405–434. 

[12] Cristea S.P., Mazaeda R., Palacín L.G., de Prada C. Reduced model of a beer microfiltration plant, IFAC 
Proc. Volum. 2012, 45(15), 286–291. DOI: 10.3182/20120710-4-SG-2026.00160. 

[13] El Rayess Y., Albasi C., Bacchin P., Taillandier P., Mietton-Peuchot M., Devatine A. Analysis of membrane 
fouling during cross-flow microfiltration of wine, Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 2012, 16, 398–408. DOI: 
10.1016/j.ifset.2012.09.002. 

[14] Li M., Zhao Y., Zhou S., Xing W. Clarification of raw rice wine by ceramic microfiltration membranes and 
membrane fouling analysis, Desalination 2010, 256(1), 166–173. DOI: 10.1016/j.desal.2010.01.018. 

[15] Afonso M.D., Bórquez R. Review of the treatment of seafood processing wastewaters and recovery of pro-
teins therein by membrane separation processes — prospects of the ultrafiltration of wastewaters from the 
fish meal industry, Desalination 2001, 142(1), 29–45. DOI: 10.1016/S0011-9164(01)00423-4. 

[16] Kuca M., Szaniawska D. Application of microfiltration and ceramic membranes for treatment of salted aque-
ous effluents from fish processing, Desalination 2009, 241(1), 227–235. DOI: 10.1016/j.desal.2008.01.068. 

[17] Singh R., Purkait M.K., Chapter 4 – Microfiltration Membranes, w: Ismail A.F., Rahman M.A., Othman 
M.H.D., Matsuura T. (Eds.), Membrane separation principles and applications, Elsevier, 2019, 111–146. 

[18] Gabruś E., Szaniawska D., Study on fouling of ceramic membranes during microfiltration of yeast suspen-
sions, Przem. Chem, 2008, 87, 444–446. 

[19] Baker R.W., Membrane technology and applications, Wiley (2004). 

[20] Muca R., Piątkowski W., Antos D., A shortcut method for evaluation of protein deposition onto the mem-
brane surface in crossflow ultrafiltration, Eng. Life Sci. 2017, 17(4), 370–381. DOI: 10.1002/elsc.201500159. 

[21] Stopka J., Bugan S.G., Broussous L., Schlosser Š., Larbot A., Microfiltration of beer yeast suspensions 
through stamped ceramic membranes, Sep. Purif. Technol. 2001, 25(1), 535–543. DOI: 10.1016/S1383-
5866(01)00084-3. 

 



  

 

Daria CZURYSZKIEWICZ, Damian K. KACZMAREK, Tomasz RZEMIENIECKI, 
Marta WOJCIESZAK, Michał NIEMCZAK† 

CZWARTORZĘDOWE SOLE AMONIOWE Z ANIONEM SORBINIANOWYM 

QUATERNARY AMMONIUM SALTS WITH SORBATE ANION 

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

Streszczenie. W wyniku syntezy dwuetapowej otrzymano 9 sorbinianów tetraalkiloamoniowych. 
Synteza polegała na poddaniu halogenku tetraalkiloamoniowego reakcji alkalizacji za pomocą 
wodorotlenku potasu, a następnie reakcji wymiany anionu z użyciem kwasu sorbowego w roli 
substratu. Produkty otrzymano z wysokimi wydajnościami przekraczającymi 93%. Struktury syn-
tezowanych związków potwierdzono za pomocą spektroskopii protonowego i węglowego ma-
gnetycznego rezonansu jądrowego. Dla uzyskanych soli wykonano pomiar temperatury topnie-
nia oraz test rozpuszczalności w 25°C w dziesięciu popularnych rozpuszczalnikach  
o zróżnicowanej polarności: wodzie, metanolu, DMSO, acetonitrylu, acetonie, octanie etylu,  
2-propanolu, chloroformie, toluenie i heksanie. 
 
Słowa kluczowe: czwartorzędowe sole amoniowe, kwas sorbowy, synteza, QAS. 
Key words: quaternary ammonium salts, sorbic acid, synthesis, QAS. 

WSTĘP 

Czwartorzędowe sole amoniowe (ang. quaternary ammonium salts, QAS) to związki, któ-

rych historia rozpoczęła się w roku 1890. Związki te zbudowane są z czterech grup orga-

nicznych, połączonych wiązaniami o charakterze kowalencyjnym i jednym o charakterze ko-

ordynacyjnym z centralnym atomem azotu. Ogólny wzór sumaryczny czwartorzędowych soli 

amoniowych można zapisać jako R4N
+X– [1, 2]. Sole te otrzymuje się m.in. na drodze  

N-alkilowania amoniaku. Czwartorzędowe sole amoniowe zaliczane są do grupy kationo-

wych związków organicznych zawierających atom azotu. Liczba znanych czwartorzędowych 

soli amoniowych jest ogromna, a ich potencjał jest wciąż nie do końca wykorzystany. Czwar-

torzędowe sole amoniowe występujące w środowisku naturalnym stanowią klasę ponad stu 

poznanych metabolitów, biorących udział w reakcjach biochemicznych, niezbędnych do 

funkcjonowania organizmów żywych, np. bakterii, glonów lub grzybów. Oprócz naturalnych 

czwartorzędowych soli istnieją także syntetyczne, które są powszechnie dostępne w handlu 

[1, 3]. 
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WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE QAS 

Jedną z najważniejszych cech charakterystycznych dla czwartorzędowych soli amonio-

wych jest ich skuteczne oddziaływanie na strukturę i metabolizm bakterii, grzybów, pierwot-

niaków oraz glonów [2]. Związki te charakteryzują się aktywnością biologiczną wobec drob-

noustrojów na tyle wysoką, że był okres, kiedy stanowiły prawie 60% wszystkich zarejestro-

wanych substancji w preparatach dezynfekujących dla gospodarstw domowych. Tak duże 

znaczenie zawdzięczają swoim właściwościom, do których należy niska selektywność 

w zwalczaniu drobnoustrojów, mała toksyczność i ograniczone właściwości drażniące wobec 

organizmów wyższych. Poziom aktywności przeciwdrobnoustrojowej czwartorzędowych soli 

amoniowych w dużym stopniu zależy od budowy kationu. Największą aktywność wykazują 

sole zawierające w swojej strukturze pierścień imidazolowy z podstawnikami alkilowymi za-

wierającymi od 10 do 16 atomów węgla w łańcuchu alkilowym [4–6]. 

W wodnych roztworach czwartorzędowe halogenki amoniowe ulegają dysocjacji,  

a amfifilowe kationy adsorbują się na granicy faz, przez co obniżają napięcie powierzchniowe 

[2]. Ze względu na te właściwości używane są do produkcji środków piorących oraz zmięk-

czaczy tkanin. Działają również antyelektrostatycznie i ułatwiają prasowanie. Najefektywniej-

sze zmiękczacze tkanin zawierają podstawniki w swojej strukturze, zawierające 20 atomów 

węgla [4]. 

Czwartorzędowe halogenki amoniowe są wysoce wydajnymi antyelektrostatykami  

i znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, m.in. jako dodatki do 

tworzyw polimerowych, lakierów, tonerów oraz jako antystatyki w środkach czyszczących 

[4,7]. Jednocześnie wykazują właściwości grzybobójcze, dlatego są wykorzystywane 

w przemyśle drzewnym jako preparaty chroniące drewno [8]. 

FUNGICYDY 

Wykorzystywanie nowych substancji chemicznych jest nieodłącznym elementem rozwoju 

cywilizacyjnego oraz technicznego. W miarę upływu czasu wzrasta zapotrzebowanie na no-

we związki, które będą przyczyniać się do zwiększenia komfortu życia. Wiele takich związ-

ków okazuje się związkami toksycznymi, które podlegają kolejnym laboratoryjnym obróbkom 

w celu zwiększenia bezpieczeństwa, użyteczności i opłacalności aplikacji. 

Zapewnienie wysokich plonów i uzyskanie ziaren niezanieczyszczonych patogenami jest 

istotnym zadaniem osób pracujących w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie podczas 

uprawy określonych gatunków roślin, drzew oraz zbóż. Osoby zajmujące się uprawą roślin 

zmagają się z wieloma problemami takimi jak zachwaszczenie, występowanie owadów 

szkodliwych oraz choroby wywołane przez różne gatunki grzybów. Z tego powodu naukowcy 

od wielu lat pracują nad uzyskaniem nowszych i wydajniejszych związków o działaniu grzy-

bobójczym [9]. 

Każdego roku pojawiają się nowe odmiany patogenów, które atakują rośliny i mogą za-

grażać zdrowiu i życiu osób nieświadomie je konsumujących. Tego typu grzyby nabierają 

swoistej odporności na działanie związków ochronnych roślin, dlatego tak ważne jest wpro-

wadzanie coraz to nowszych, zmodyfikowanych środków grzybobójczych, które będą cha-
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rakteryzowały się wysoką aktywnością biologiczną wobec licznych gatunków chorobotwór-

czych grzybów [10]. 

Stosowane obecnie środki grzybobójcze charakteryzują się zróżnicowaną aktywnością 

oraz toksycznością wobec środowiska naturalnego i organizmów stałocieplnych. Z tego po-

wodu naukowcy na całym świecie pracują nad opracowaniem nowych niskotoksycznych  

i skutecznych środków grzybobójczych. Jednym z proponowanych rozwiązań mogą być 

czwartorzędowe sole amoniowe, w których skład wchodzi jon o aktywności fungicydowej, np. 

anion sorbinianowy. 

KWAS SORBOWY 

Kwas (2E, 4E)-heksa-2,4-dienowy, zwyczajowo nazywany kwasem sorbowym lub sorbi-

nowym, należy do grupy nienasyconych kwasów karboksylowych. Po raz pierwszy został 

wyizolowany w 1859 roku przez A.W. von Hofmanna poprzez destylację oleju jarzębinowego 

(Sorbus aucuparia) [11]. Obecnie nie pozyskuje się kwasu sorbowego z naturalnych źródeł 

ze względów ekonomicznych. Syntetycznie można go otrzymać w wyniku kondensacji kwasu 

malonowego i trans-butenalu. Jednak na skalę przemysłową prowadzi się syntezę kwasu 

sorbowego z aldehydu krotonowego i ketenu. Szacuje się, że produkcja kwasu sorbowego 

kształtuje się na poziomie 30 000 ton rocznie [12,13]. 

Kwas sorbowy zbudowany jest z łańcucha zawierającego sześć atomów węgla z dwoma 

wiązaniami podwójnymi przy drugim i czwartym atomie węgla, co przedstawiono na rys. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Rys. 1. Przykład otrzymywania kwasu sorbowego z biomasy 

Ekstrakcja kwasu sorbowego  

z owoców jarzębiny 
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Kwas ma postać bezbarwnego lub białego proszku o prawie niewyczuwalnym zapachu. 

Rozpuszczalność kwasu sorbowego w wodzie jest ograniczona, rośnie jednak ona wraz ze 

wzrostem temperatury. W alkoholach krótkołańcuchowych, np. metanolu, etanolu, rozpusz-

czalność kwasu jest klasyfikowana jako dobra [14]. 

Właściwości kwasu sorbowego odkryto w latach 40. XX wieku. Wykazuje on aktywność 

pleśniobójczą, drożdżobójczą i grzybobójczą, co wykorzystano w przemyśle spożywczym. 

Obecnie kwas sorbowy jest powszechnie stosowany jako konserwant do żywności  

o oznaczeniu E200, a także w produkcji kosmetyków naturalnych. Oprócz czystego kwasu 

jako konserwanty są wykorzystywane również jego sole sodowe i potasowe. Rozpuszczal-

ność w wodzie sorbinianu sodowego i potasowego jest znacznie większa, co jest wysoce 

korzystne w produkcji żywności. Oznaczane są symbolami E201, E202 i E203 [14]. 

OPIS BADAŃ 

Celem badań była synteza nieopisanych dotąd w literaturze czwartorzędowych soli amo-

niowych z anionem sorbinianowym, wyznaczenie ich podstawowych właściwości fizykoche-

micznych oraz określenie potencjału aplikacyjnego. 

Sorbiniany tetraalkiloamoniowe syntezowano w wyniku reakcji wymiany jonowej,  

przy użyciu półautomatycznego reaktora EasyMaxTM Metler Toledo, kontrolując przebieg 

procesu za pomocą spektroskopii FTIR, co umożliwiło określenie optymalnych warunków 

prowadzenia reakcji, tj. rozpuszczalnika i czasu prowadzenia reakcji. 

Synteza polegała na przeprowadzeniu reakcji alkalizacji halogenków czwartorzędowych 

soli amoniowych, a następnie reakcji zobojętnienia. Do halogenku tetraalkiloamoniowego 

rozpuszczonego w bezwodnym metanolu dodano wodorotlenek potasu w ilości stechiome-

trycznej. Reakcję prowadzono w temperaturze 20°C przez 20 minut, a następnie układ rea-

gentów schłodzono do temperatury 2°C. Wytrącony osad soli nieorganicznej usunięto 

z układu za pomocą filtracji próżniowej. Uzyskany wodorotlenek tetraalkiloamoniowy zobo-

jętniono za pomocą kwasu sorbowego, kontrolując pH za pomocą elektrody pH. Z otrzyma-

nych układów odparowano rozpuszczalnik z użyciem rotacyjnej wyparki próżniowej, a na-

stępnie uzyskane sole suszono w temperaturze 50°C, pod obniżonym ciśnieniem, przez 48 

godzin. Opracowana metodyka syntezy i oczyszczania produktów pozwoliła na uzyskanie 

nowych czwartorzędowych soli amoniowych z anionem sorbinianowym z wysokimi wydajno-

ściami. Schemat ogólny reakcji przedstawiono na rys. 2. 

 

Rys. 2. Schemat ogólny syntezy sorbinianowych soli tetraalkiloamoniowych 
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W kolejnym etapie prac potwierdzono struktury otrzymanych związków za pomocą proto-

nowego i węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego. Do badań użyto spektrofotome-

tru XL300 firmy Varian, działającego przy częstotliwości 300 MHz dla widm protonowych 

oraz 75 MHz dla widm węglowych. Analizy wykonano w Środowiskowym Laboratorium Uni-

kalnej Aparatury Chemicznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Użytym roz-

puszczalnikiem był deuterowany metanol, a standardem wewnętrznym tetrametylosilan. Ana-

lizę̨ otrzymanych widm wykonano za pomocą̨ programu 1D NMR Processor Academic Edi-

tion firmy ACD. Dla wszystkich syntezowanych soli sprawdzono temperaturę topnienia 

oraz rozpuszczalność w dziesięciu najpopularniejszych rozpuszczalnikach o zróżnicowanej 

polarności. W fiolce odważono 0,1 g badanego związku. Do każdej z próbek dodawano za 

pomocą̨ pipety automatycznej po 1 cm3 rozpuszczalnika, jednocześnie energicznie miesza-

jąc. Następnie sprawdzano klarowność́ roztworu. Jeżeli substancja nie uległa rozpuszczeniu, 

roztwór był niejednorodny, mętny lub zawierał osad na dnie, dozowano kolejną porcję roz-

puszczalnika i powtarzano całą procedurę̨. Za związek nierozpuszczalny w danym rozpusz-

czalniku uznawano każdą̨ sól, która nie rozpuściła się̨ w 3 cm3 rozpuszczalnika. 

WYNIKI 

W wyniku przeprowadzonych syntez otrzymano dziewięć czwartorzędowych soli amo-

niowych z anionem sorbinianowym z wydajnościami mieszczącymi się w przedziale  

92–97%. Struktury syntezowanych związków przedstawiono w tab. 1. 

Tabela 1. Otrzymane sorbiniany tetraalkiloamoniowe 

Lp. 
Wzór strukturalny 

produktu 
R

1
 R

2
 R

3
 R

4
 

Wyd. 
reakcji  

[%] 

Temp. 
topnienia  

[°C] 

1 

 

CH3 CH3
 

CH3 CH3 93 152–153 

2 CH3 CH3
 

CH3 C2H5OH 95 < 25 

3 CH3 CH3
 

CH3 CH2Ph 96 < 25 

4 CH3 CH3
 

R CH2Ph 92 < 25 

5 CH3 CH3
 

CH3 C14H29 96 195–197 

6 

 

CH3 CH3 CH3 C16H33 97 200–201 

7 CH3 CH3 CH3 C18H37 94 206–207 

8 CH3 CH3 CH3 C22H45 93 218–220 

9 C7H15 C7H15 C7H15 C7H15 95 234–235 

R = C12H25 (60%), C14H29 (40%). 

 

Sole zawierające pierścień aromatyczny lub grupę hydroksylową w kationie miały postać 

cieczy w temperaturze 25°C, co pozwala na zaklasyfikowanie ich do grupy cieczy jonowych. 

Pomiar temperatury topnienia możliwy był dla sześciu soli (1, 5–9) i wykazał, że otrzymane 

sorbinianowe sole amoniowe topią się w przedziale temperaturowym od 152 do 234°C  
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w zależności od struktury chemicznej wprowadzonego kationu. Zauważono zależność, że im 

dłuższy podstawnik alkilowy w kationie, tym wyższa temperatura topnienia soli. Kwas sorbo-

wy wykazuje temperaturę topnienia na poziomie 132–136°C, czyli o ponad 30°C niższą  

w porównaniu do syntezowanych soli (1, 5–9). Na podstawie uzyskanych pomiarów można 

również wnioskować, że wprowadzenie do struktury soli pierścienia aromatycznego lub gru-

py hydroksylowej (2–4) powoduje zmniejszenie temperatury topnienia o ponad 100°C wzglę-

dem donora anionu – kwasu sorbowego. 

W kolejnym etapie pracy potwierdzono struktury otrzymanych soli za pomocą spektrosko-

pii magnetycznego rezonansu jądrowego 1H NMR i 13C NMR. Sygnały rezonansowe przypo-

rządkowano poszczególnym atomom wodoru i węgla, a także metodą korelacji porównano 

wartości przesunięć chemicznych produktów i substratów, potwierdzając tym samym struktu-

ry otrzymanych związków, a także stopień przereagowania reagentów. Przykładowo na wid-

mie 1H NMR sorbinianu tetraheptyloamoniowego (9) obserwuje się różnicę w przesunięciu 

chemicznym przy atomie wodoru w grupie metylowej anionu sorbinianowego 

CH2=CH2-COO– o 0,42 ppm w porównaniu do kwasu wyjściowego. Natomiast na widmie  
13C NMR syntezowanej soli (9) obserwuje się przesunięcie chemiczne przy atomie węgla  

w grupie karboksylowej anionu sorbinianowego o 4,85 ppm względem czystego kwasu sor-

bowego, co wskazuje na zmianę struktury analizowanych produktów. Interpretację widm 

NMR oraz wyniki analizy elementarnej dla wszystkich otrzymanych soli zaprezentowano po-

niżej. 

 

Sorbinian tetrametyloamoniowy (1): 
1H NMR (300,07 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 7,07-6,98 (m, 1H); 6,27-6,18 (m, 1H); 6,11-5,98 

(m, 1H); 5,84-5,79 (d, 1H); 3,32 (m, 12H); 1,35-1,32 (d, 3H). 
13C NMR (75,46 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 174,89; 139,98; 136,16; 131,78; 126,89; 57,09; 

18,56. 

Analiza elementarna CHN dla C10H19NO2 (Mmol = 185,27 g/mol): wartości obliczone (%):  

C = 64,83; H = 10,34; N = 7,56; wartości zmierzone (%): C = 64,92; H = 10,23; N = 7,41. 

 

Sorbinian 2-hydroksyetylo(trimetylo)amoniowy (2): 
1H NMR (300,07 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 7,09-6,97 (m, 1H); 6,28-6,19 (m, 1H); 6,11-5,98 

(m, 1H); 5,87-5,83 (d, 1H); 3,97 (m, 2H); 3,43 (t, 2H); 3,29 (m, 9H); 1,33-1,30 (d, 3H). 
13C NMR (75,46 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 174,71; 140,11; 136,09; 131,89; 126,76; 69,68; 

57,49; 54,90; 18,59. 

Analiza elementarna CHN dla C11H21NO3 (Mmol = 215,29 g/mol): wartości obliczone (%):  

C = 61,37; H = 9,83; N = 6,51; wartości zmierzone (%): C = 61,46; H = 9,97; N = 6,41. 

 

Sorbinian benzylowy (3): 
1H NMR (300,07 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 7,27-7,22 (m, 2H); 7,20-7,16 (m, 2H); 7,15-711 (m, 

2H); 7,09-6,99 (m, 1H); 6,24-6,19 (m, 1H); 6,09-6,00 (m, 1H); 5,87-5,81 (d, 1H); 4,52-4,50 (s, 

2H); 3,30 (s, 9H); 1,33-1,30 (d, 3H). 
13C NMR (75,46 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 174,89; 139,84; 136,13; 132,67; 131,87; 130,43; 

128,67; 126,90; 125,73; 65,78; 51,71; 18,88. 
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Analiza elementarna CHN dla C16H23NO2 (Mmol = 261,37 g/mol): wartości obliczone (%):  

C = 73,53; H = 8,87; N = 5,36; wartości zmierzone (%): C = 73,64; H = 8,92; N = 5,25. 

 

Sorbinian benzalkoniowy (4): 
1H NMR (300,07 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 7,62-7,59 (m, 3H); 7,43-7,40 (m, 2H); 7,07-6,99 

(m, 1H); 6,29-6,19 (m, 1H); 6,14-5,99 (m, 1H); 5,86-5,80 (d, 1H); 4,90-4,87 (m, 2H); 3,27 (s, 

6H); 1,65-1,62 (m, 2H); 1,36-1,31 (d, 3H);1,25-1,20 (m, 32H); 0,89-0,86 (m, 3H). 
13C NMR (75,46 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 174,89; 139,98; 136,16; 131,78; 126,99; 18,56. 

Analiza elementarna CHN dla C15H20RNO2 (Mmol = 391,43 g/mol): wartości obliczone (%):  

C = 78,21; H = 10,99; N = 3,29; wartości zmierzone (%): C = 78,47; H = 11,32; N = 3,51. 

 

Sorbinian tetradecylotrimetyloamoniowy (5): 
1H NMR (300,07 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 7,02-6,97 (m, 1H); 6,25-6,21 (m, 1H); 6,11-5,98 

(m, 1H); 5,87-5,82 (d, 1H); 3,30 (m, 9H); 3,27-3,19 (m, 2H); 1,75-1,72 (m, 2H); 1,36-1,25 (m, 

25H); 0,89-0,87 (m, 3H). 
13C NMR (75,46 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 174,99; 140,18; 136,13; 131,79; 127,00; 66,92; 

54,83; 31,93; 29,61; 29,34; 26,78; 25,12; 24,98; 22,74; 18,52; 14,12. 

Analiza elementarna CHN dla C23H45NO2 (Mmol = 367,62 g/mol): wartości obliczone (%):  

C = 75,15; H = 12,34; N = 3,81; wartości zmierzone (%): C = 75,23; H = 12,27; N = 3,95. 

 

Sorbinian heksadecylotrimetyloamoniowy (6): 
1H NMR (300,07 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 7,07-6,98 (m, 1H); 6,29-6,20 (m, 1H); 6,09-5,96 

(m, 1H); 5,85-5,77 (d, 1H); 3,31 (m, 9H); 3,25-3,18 (m, 2H); 1,73-1,70 (m, 2H); 1,37-1,30 (d, 

3H); 1,29-1,27 (m, 2H); 1,26-1,23 (m, 24H); 0,89-0,87 (m, 3H). 
13C NMR (75,46 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 175,17; 140,12; 136,16; 131,85; 126,93; 66,95; 

54,81; 31,98; 29,62; 29,32; 26,85; 25,14; 22,78; 18,63; 14,25. 

Analiza elementarna CHN dla C25H49NO2 (Mmol = 395,67 g/mol): wartości obliczone (%):  

C = 75,89; H = 12,48; N = 3,54; wartości zmierzone (%): C = 75,78; H = 12,33; N = 3,41. 

 

Sorbinian oktadecylotrimetyloamoniowy (7): 
1H NMR (300,07 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 7,11-6,99 (m, 1H); 6,30-6,21 (m, 1H); 6,13-6,00 

(m, 1H); 5,87-5,80 (d, 1H); 3,35 (m, 9H); 3,23-3,20 (m, 2H); 1,74-1,71 (m, 2H); 1,36-1,32 (d, 

3H); 1,29-1,26 (m, 2H); 1,26-1,22 (m, 28H); 0,89-0,87 (m, 3H). 
13C NMR (75,46 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 175,21; 139,89; 136,11; 131,83; 126,86; 66,93; 

54,82; 31,96; 29,64; 29,33; 26,84; 25,15; 22,77; 18,72; 14,11. 

Analiza elementarna CHN dla C27H53NO2 (Mmol = 423,73 g/mol): wartości obliczone (%):  

C = 76,53; H = 12,61; N = 3,31; wartości zmierzone (%): C = 76,61; H = 12,54; N = 3,41. 

 

Sorbinian dokozylotrimetyloamoniowy (8): 
1H NMR (300,07 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 7,13-6,98 (m, 1H); 6,28-6,21 (m, 1H); 6,11-6,01 

(m, 1H); 5,82-5,78 (d, 1H); 3,36 (m, 9H); 3,22-3,20 (m, 2H); 1,75-1,72 (m, 2H); 1,34-1,31 (d, 

3H); 1,30-1,27 (m, 2H); 1,26-1,20 (m, 32H); 0,90-0,88 (m, 3H). 
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13C NMR (75,46 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 175,20; 139,91; 136,07; 131,79; 126,88; 66,90; 

54,85; 31,99; 29,68; 29,37; 26,85; 25,11; 22,79; 18,79; 14,17. 

Analiza elementarna CHN dla C31H61NO2 (Mmol = 479,83 g/mol): wartości obliczone (%):  

C = 77,60; H = 12,81; N = 2,92; wartości zmierzone (%): C = 77,71; H = 12,74; N = 2,82. 

 

Sorbinian tetraheptyloamoniowy (9): 
1H NMR (300,07 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 7,05-6,96 (m, 1H); 6,22-6,13 (m, 1H); 6,08-5,93 

(m, 1H); 5,82-5,77 (d, 1H); 3,26-3,14 (m, 8H); 1,87-1,66 (m, 8H); 1,39-1,33 (m, 32H); 0,93-

0,89 (m, 12H). 
13C NMR (75,46 MHz, CD3OD) δ [ppm] = 175,25; 139,84; 136,16; 131,83; 126,88; 59,65; 

32,78; 29,88; 27,35; 23,62; 22,84; 18,62; 14,48. 

Analiza elementarna CHN dla C34H67NO2 (Mmol = 521,92 g/mol): wartości obliczone (%):  

C = 78,25; H = 12,94; N = 2,68; wartości zmierzone (%): C = 78,36; H = 12,86; N = 2,57. 

 

W ostatnim etapie prac sprawdzono rozpuszczalność otrzymanych związków w dziesięciu 

popularnych rozpuszczalnikach. Badanie polegało na odważeniu 0,1 g badanej próbki, 

a następnie dodawaniu po 1 ml testowanego rozpuszczalnika. W przypadku, gdy związek 

rozpuścił się w 1 ml rozpuszczalnika, określano go jako bardzo dobrze rozpuszczalny, w 2 ml 

– jako dobrze rozpuszczalny, 3 ml – jako słabo rozpuszczalny. Próbka nierozpuszczająca się 

w 3 porcjach rozpuszczalnika uznawana była za nierozpuszczalną w danym rozpuszczalni-

ku. W tab. 2 zestawiono otrzymane wyniki. 

 

Tabela 2. Rozpuszczalność otrzymanych sorbinianowych soli tetraalkiloamoniowych w temperaturze 
25°C 

Lp. Rozpuszczalnik 

A B C D E F G H I J 

1 – ++ +/– +/– +/– – + + – – 

2 + ++ – – – – – – – – 

3 + ++ – – – – + – – – 

4 + ++ – – – – +/– + + – 

5 + ++ – – – – – – – – 

6 – ++ – – – – – – – – 

7 – +/– – – – – – – – – 

8 – +/– – – – – – – – – 

9 – + – – – – – – – – 

Oznaczenia: A – woda, B – metanol, C – DMSO, D – acetonitryl, E – aceton, F – octan etylu, G – 2-propanol, H – 
chloroform, I – toluen, J – heksan, ++ bardzo dobrze rozpuszczalny, + dobrze rozpuszczalny, +/– słabo rozpusz-
czalny, – nierozpuszczalny. 
 

Wszystkie otrzymane sole są rozpuszczalne w metanolu. Sole zaliczane do grupy cieczy 

jonowych (2–5) wykazują powinowactwo do wody, co może być związane z obecnością pier-
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ścienia aromatycznego lub grupy hydroksylowej w kationie. Największą rozpuszczalność 

wykazuje sorbinian o najmniejszej masie molowej – sorbinian tetrametyloamoniowy (1). Wy-

kazuje on rozpuszczalność we wszystkich rozpuszczalnikach polarnych, z wyjątkiem wody 

oraz w jednym rozpuszczalniku apolarnym – chloroformie. Rozpuszczalność sorbinianu ben-

zaalkoniowego (4) odbiega od reszty syntezowanych soli, ponieważ jako jedyny jest on roz-

puszczalny w toluenie, co może być bezpośrednio związane ze specyficzną budową kationu 

benzaalkoniowego, który posiada dwa podstawniki metylowe, podstawnik benzylowy i długi 

podstawnik alkilowy. 

WNIOSKI 

Synteza czwartorzędowych soli z anionem sorbinianowym jest wysoce efektywna, wydaj-

ność syntez przekraczała 92%. Struktury otrzymanych związków potwierdzono za pomocą 

analizy elementarnej oraz spektroskopii NMR. Analiza widm pozwoliła na przyporządkowanie 

uzyskanych sygnałów do każdego atomu wodoru i węgla, a także określenie czystości 

otrzymanych związków. Otrzymane sorbiniany z kationem zawierającym pierścień aroma-

tyczny lub grupę hydroksylową charakteryzują się ciekłym stanem skupienia w temperaturze 

25°C, co pozwala na zaklasyfikowanie ich do grupy cieczy jonowych. Pozostałe sorbiniany 

tetraalkiloamoniowe charakteryzowały się temperaturą topnienia mieszczącą się w zakresie 

152–234°C. Test rozpuszczalności wykonany dla wszystkich otrzymanych soli wykazał, że 

są one bardzo dobrze rozpuszczalne w metanolu. W pozostałych rozpuszczalnikach ich roz-

puszczalność była ograniczona i zależała od budowy danej soli. Syntezowane sorbiniany 

tetraalkiloamoniowe stanowią przykład nowych, nieopisanych dotąd w literaturze, czwarto-

rzędowych soli amoniowych z anionem kwasu wykazującym aktywność fungicydową. 
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Konrad GZIUT‡ 

WPŁYW MONOMERÓW WIELOFUNKCYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI KLEJÓW 
SAMOPRZYLEPNYCH, KTÓRYCH SPOIWA OTRZYMANO METODĄ 
FOTOPOLIMERYZACJI W MASIE 

INFLUENCE OF MULTIFUNCTIONAL MONOMERS ON THE PROPERTIES 
OF PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES, BASED ON BINDERS OBTAINED 
BY BULK PHOTOPOLYMERIZATION PROCESS 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Che-
micznej 

Streszczenie. W 1995 roku światowy rynek systemów utwardzanych promieniowaniem UV 
osiągnął poziom miliarda dolarów [1]. W ostatnich latach technologia ta była szeroko stosowana 
w przemyśle materiałów adhezyjnych (w tym klejów) za sprawą swych wyjątkowych zalet, takich 
jak duża szybkość reakcji, możliwość wykluczenia rozpuszczalników z procesów czy niskie zu-
życie energii. Wymienione korzyści czynią tę metodę proekologiczną, chętnie stosowaną w wie-
lu gałęziach przemysłu (np. farbiarskim, lakierniczym, klejowym, stomatologicznym czy drukar-
skim) oraz intensywnie rozwijaną przez wiodące ośrodki badawcze [2–4]. Najczęściej technika 
fotopolimeryzacji wykorzystywana jest do sieciowania cienkich warstw materiałów polimero-
wych. Coraz więcej doniesień literaturowych poświęconych jest również metodzie fotopolimery-
zacji w masie, która służy między innymi do otrzymywania syropów polimerowych – roztworów 
polimerów w pozostałych (nieprzereagowanych) monomerach. Materiały te mogą być gotowymi 
półproduktami do aplikacji (po ewentualnym wymieszaniu z dodatkami). Znajdują zastosowanie 
jako spoiwa do produkcji farb, lakierów oraz klejów [5–7]. W pracy przedstawiono wpływ trzech 
wybranych wielofunkcyjnych akrylanów, tj. diakrylanu 1,6-heksanodiolu (HDDA), diakrylanu gli-
kolu dipropylenowego (DPGDA) oraz metakrylanu allilu (AMA) na właściwości samoprzylepne 
klejów uzyskanych z syropów polimerowych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż dodatek 
wielofunkcyjnych akrylanów znacząco poprawia kohezję filmów klejowych, która rośnie wraz 
z ich stężeniem. W przypadku adhezji wyraźna jest zależność jej spadku wraz z rosnącą zawar-
tością wielofunkcyjnego monomeru. 
 
Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja w masie, fotosieciowanie, monomery wielofunkcyjne, kleje 
samoprzylepne. 
Key words: bulk photopolymerization, photocrosslinking, multifunctional monomers, pressure-
sensitive adhesives. 
 

WSTĘP 

Inicjowana światłem reakcja polimeryzacji ma szerokie zastosowanie przemysłowe i sta-

nowi nadal przedmiot badań w wielu ośrodkach naukowych. Pierwsze doniesienie literaturo-

we o fotopolimeryzacji pochodzi z 1845 r., w którym J. Blyth i A. Hoffman przedstawili wów-

czas obserwacje dotyczące reakcji, w której „styrol” (dziś styren) zmienił się w „metastyrol” 

pod wpływem światła słonecznego [8]. Dopiero w połowie XX wieku reakcje fotochemiczne 
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zaczęły być wykorzystywane na szerszą skalę. Znacznie przyczyniły się do tego firmy wyko-

rzystujące technologie drukarskie – firma Eastman Kodak, która opatentowała światłoczułe 

polimery opierające się na celulozie lub poli(chlorku winylu) i kwasie cynamonowym lub jego 

pochodnych, a także firma DuPont, która wykorzystała fotopolimeryzację rodnikową w techno-

logii druku [9, 10]. Rozkwit technologii UV nastąpił jednak w latach 90. XX wieku. Wiele wy-

zwań w dziedzinie fotopolimeryzacji zostało do tego czasu przezwyciężonych, a światowy ry-

nek systemów utwardzanych promieniami UV osiągnął w 1995 r. poziom miliarda dolarów [1]. 

Fotopolimeryzację cechuje duża szybkości reakcji, niskie koszty energii oraz możliwość 

polimeryzacji bez użycia rozpuszczalników. Z tych powodów jest uważana za metodę proek-

ologiczną, chętnie stosowaną w wielu gałęziach przemysłu (np. farbiarskim, lakierniczym, 

klejowym, stomatologicznym) oraz intensywnie rozwijaną przez ośrodki badawcze. Najsze-

rzej wykorzystywane układy fotoutwardzalne bazują na żywicach akrylanowych, ze względu 

na ich dużą reaktywność oraz możliwość otrzymywania produktów o zróżnicowanych wła-

ściwościach – poprzez modyfikowanie łańcucha estrowego [11, 12]. Najczęściej polimeryza-

cja inicjowana światłem wykorzystywana jest w procesach sieciowania materiałów cienkowar-

stwowych. Rzadziej stosowana jest do otrzymywania tzw. syropów, znajdujących zastosowa-

nie jako kompozycje klejów czy lakierów [5–7]. W składzie fotopolimeryzujących kompozycji 

wyróżnia się monomery, oligomery bądź polimery (mono- oraz wielofunkcyjne), fotoinicjatory 

(choć znane są również układy bez fotoinicjatora) oraz różnego rodzaju dodatki [13]. 

KLEJE SAMOPRZYLEPNE 

Kleje samoprzylepne (ang. pressure-sensitive adhesive, PSA’s) są to materiały polimero-

we, które charakteryzuje trwała lepność/ kleistość (miara samoprzylepności) w temperaturze 

pokojowej, kohezja (wytrzymałość wewnętrzna kleju) oraz stosunkowo wysoka adhezja (od-

porność na odrywanie od powierzchni), do różnego typu powierzchni, pod niewielkim naci-

skiem. W porównaniu z innymi rodzajami spoiw kleje samoprzylepne nie wymagają aktywa-

cji, aby utworzyć silne połączenia z powierzchnią klejoną (np. z papierem, drewnem, szkłem, 

tworzywem sztucznym czy metalem). Tego typu kleje mogą zostać usunięte z powierzchni 

klejonej bez jej uszkodzenia, a także pozwalają na wielokrotne zastosowanie produktu [14]. 

W projektowaniu tego typu materiałów niezwykle istotne jest to, aby zachować odpowiednie 

proporcje między siłami kohezji i adhezji usieciowanego kleju [15, 16]. Jednym ze sposobów 

uzyskania wysokiej kohezji filmów klejowych jest wprowadzenie do receptury kleju monome-

rów wielofunkcyjnych. Związki te pozwalają na uzyskanie odpowiedniej gęstości sieci, która 

decyduje o wewnętrznej sile spójności kleju. 

Ze względu na technologię wytwarzania, wyróżnia się następujące rodzaje klejów samo-

przylepnych: rozpuszczalnikowe, dyspersje wodne oraz bezrozpuszczalnikowe kleje fotore-

aktywne. Podział ten związany jest także ze sposobem, w jaki powstaje warstwa samoprzy-

lepna finalnego produktu. Może się to odbyć poprzez odparowanie rozpuszczalnika orga-

nicznego czy wody lub poprzez naświetlanie promieniowaniem UV, lub wiązką elektronów. 

Materiały samoprzylepne można również podzielić w zależności od rodzaju polimeru na: po-

liakrylanowe, poliestrowe, polieterowe, poliuretanowe, polisiloksanowe, kauczukowe oraz 

bazujące na kopolimerach octanu winylu i etylenu (EVA). 



Wpływ monomerów wielofunkcyjnych na właściwości klejów samoprzylepnych... 

 

29 

Najczęściej wykorzystywane kleje samoprzylepne wytwarzane są z udziałem poliakryla-

nów. Ogromny wpływ na rozwój tych materiałów miała firma Rohm and Haas Company [17]. 

Jako pierwsza w 1928 r. przeprowadziła badania nad zastosowaniem estrów akrylanowych 

do produkcji klejów samoprzylepnych. Poliakrylany, szczególnie o niskiej temperaturze ze-

szklenia, wyróżnia na tle innych surowców bazowych „naturalna” zdolność do klejenia. Po-

nadto są one bezbarwne i odporne na utlenianie. Nie odbarwiają się ani nie tracą właściwo-

ści samoprzylepnych w efekcie starzenia. Kolejną zaletą jest stosunkowo niski koszt ich wy-

twarzania. Monomery akrylanowe wykazują także zdolność do kopolimeryzacji z różnymi 

innymi monomerami oraz umożliwiają zastosowanie szerokiej gamy metod sieciujących 

zsyntetyzowanych polimerów [18]. 

FOTOPOLIMERYZACJA 

Fotopolimeryzacja jest to polimeryzacja inicjowana fotochemicznie. Istotą tej reakcji jest 

absorbcja promieniowania elektromagnetycznego przez fotoinicjator – związek chemiczny, 

który rozpadając się, wytwarza rodniki lub jony zdolne do zapoczątkowania polimeryzacji. Do 

przeprowadzenia tego procesu wykorzystuje się najczęściej światło widzialne (VIS) lub ultra-

fioletowe (UV). Widmo promieniowania elektromagnetycznego przedstawiono na rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Widmo promieniowania elektromagnetycznego 

W zakresie światła widzialnego mieszczą się fale o długości ok. 400–760 nm. Promienio-

wanie ultrafioletowe, niewidzialne dla zdrowego ludzkiego oka, charakteryzuje się długością 

fali ok. 40–400 nm. Składa się ono z czterech obszarów: próżniowego UV (40–200 nm), 

UV-C (200–280 nm), UV-B (280–315 nm) oraz UV-A (315–400 nm) [11]. Najbardziej niebez-

pieczne dla zdrowia człowieka są fale o najkrótszej długości (tj. UV-C), niosące ze sobą naj-

większą energię [3]. 

Dzięki temu, że czynnikiem rozkładającym inicjator w procesie fotopolimeryzacji jest 

kwant energii pochodzący od światła, ten sposób otrzymywania materiałów polimerowych 

ma szereg zalet. Przede wszystkim umożliwia uzyskanie bardzo dużej szybkości polimery-

zacji, która spowodowana jest szybkim tworzeniem się centrów aktywnych inicjujących reak-

cję. Metoda ta daje także możliwość prowadzenia procesu w temperaturze pokojowej bądź 

niższej. Cechy te sprawiają, że technikę tę wyróżnia niskie zużycie energii. Ponadto pozwala 

ona na stosowanie układów niezawierających rozpuszczalnika [12]. Wymienione zalety 

sprawiają, że fotopolimeryzacja jest metodą bardziej proekologiczną i ma dużą przewagę 
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nad klasyczną polimeryzacją, która wymaga często podwyższonej temperatury. Charaktery-

styczną cechą fotopolimeryzacji jest rozdzielczość przestrzenna, czyli ograniczenie polime-

ryzacji wyłącznie do obszarów naświetlanych [4]. 

Często fotopolimeryzacja rozumiana jest jako sieciowanie materiałów polimerowych (po-

nieważ do tego jest najczęściej wykorzystywana). Warto jednak zaznaczyć różnicę pomiędzy 

fotosieciowaniem a fotopolimeryzacją. Fotopolimeryzacja jest reakcją łańcuchową, w której 

foton inicjujący rozpoczyna reakcję łączenia się dużej ilości monomerów. Natomiast siecio-

wanie odnosi się do powstawania wiązań pomiędzy łańcuchami prepolimerów lub polimerów. 

Oznacza to, że nie każda reakcja polimeryzacji skutkuje produktem usieciowanym. Polimery 

usieciowane charakteryzuje chemoodporność – są nierozpuszczalne w większości rozpusz-

czalników organicznych. Dla przykładu poli(metakrylan metylu) – w warunkach standardo-

wych twarde ciało stałe – syntezowany jest na drodze polimeryzacji monofunkcyjnego mo-

nomeru i ulega rozpuszczeniu np. w acetonie – nie jest usieciowany [19]. 

Najczęściej wykorzystywane typy fotopolimeryzacji to fotopolimeryzacja rodnikowa oraz 

fotopolimeryzacja jonowa (kationowa). Pierwsza z nich (wykorzystywana zdecydowanie naj-

częściej), przebiegająca według mechanizmu rodnikowego, stosowana jest przy fotopolime-

ryzacji (met)akrylanów i nienasyconych poliestrów. Według drugiego mechanizmu przebiega 

natomiast fotopolimeryzacja monomerów epoksydowych, oksetanów oraz eterów winylowych 

[10]. Fotopolimeryzację kationową wyróżnia brak występowania inhibicji tlenowej oraz możli-

wość uzyskania dużego przyrostu przereagowania polimeru, po usunięciu źródła promienio-

wania [11]. Istnieją również doniesienia literaturowe dotyczące fotopolimeryzacji anionowej 

stosowanej do syntezy np. polimerów akrylanowych. Doniesień tych jest stosunkowo niewie-

le, a ten rodzaj fotopolimeryzacji odgrywa marginalne znaczenie przemysłowe. Od wielu lat 

przewiduje się, że w przyszłości może się to zmienić ze względu na zdolność do polimeryzacji 

w obszarach, do których promieniowanie nie dociera. Pozwoliłoby to na sieciowanie grubszych 

warstw materiałów, znacznie wypełnionych czy o dużej zawartości pigmentów. Ponadto meto-

da ta daje możliwość otrzymywania materiałów o ściśle zdefiniowanej strukturze [20, 21]. 

Fotopolimeryzacja rodnikowa w masie 

Na drodze fotopolimeryzacji w masie, przebiegającej według mechanizmu rodnikowego, 

otrzymuje się surowce bądź półprodukty, które mogą zostać wykorzystane jako spoiwa do 

produkcji farb, lakierów czy klejów. Te półprodukty, określane są w literaturze jako syropy 

polimerowe, ponieważ są roztworami uzyskanych polimerów w pozostałych (nieprzereago-

wanych) monomerach [22]. Wady tej metody to: wrażliwość na inhibicję tlenową, częste po-

wstawanie frakcji żelu oraz duży wzrost temperatury reagującego układu (silnie egzotermicz-

ne procesy ze względu na brak rozpuszczalnika). Niemniej jednak brak rozpuszczalnika jest 

czynnikiem, który pozwala nazywać tę metodę proekologiczną. Uzyskiwany syrop, zarówno 

bez dodatków, jak i z dodatkami, może być gotowym produktem do sieciowania i aplikacji [23]. 

Źródeł literaturowych, głównie patentów, dotyczących fotopolimeryzacji w masie, prowa-

dzonej w reaktorach, jest stosunkowo niewiele [24–26]. Jeszcze mniej opublikowano na ten 

temat artykułów naukowych [5, 6]. Generalnie proces fotopolimeryzacji w masie prowadzony 

jest w reaktorach, które przepuszczają promieniowanie UV-Vis, zwykle szklanych, w obec-

ności gazu obojętnego, najczęściej azotu lub argonu. Dostępne są w sprzedaży także reak-
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tory z koncentrycznie umieszczonym źródłem promieniowania. Takie rozwiązanie może jed-

nak sprawiać wiele trudności technicznych. W przypadku uzyskania produktu o wysokiej lep-

kości pojawić się mogą problemy z mieszaniem, opróżnieniem czy oczyszczeniem reaktora. 

W przypadku uzyskania usieciowanej nierozpuszczalnej frakcji polimeru podczas reakcji wy-

czyszczenie takiego reaktora mogłoby okazać się niewykonalne. 

W latach 2014–2017 kilka artykułów naukowych, dotyczących otrzymywania kompozycji 

klejowych na drodze fotopolimeryzacji w masie, opublikował profesor Seok-Ho Hwang 

z Dankook University (Korea) ze współpracownikami [5,6, 27–29]. Badacze podają, iż proce-

sy prowadzono w szklanych kolbach w atmosferze azotu, aż do uzyskania produktów 

o odpowiedniej lepkości. Jako źródło światła stosowano lampę UV marki Philips, o mocy 18 

W. Otrzymane kopolimery posłużyły do wytworzenia klejów samoprzylepnych. 

Badania nad fotopolimeryzacją w masie funkcyjnych (met)akrylanów, z przeznaczeniem 

na spoiwa klejowe lub powłoki lakiernicze, prowadzone są od 2018 r. w Międzynarodowym 

Laboratorium Klejów i Materiałów Samoprzylepnych Instytutu Technologii Chemicznej Orga-

nicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie [7]. 

Fotosieciowanie 

Fotosieciowanie odnosi się do procesu fotopolimeryzacji materiałów cienkowarstwowych, 

w wyniku którego warstwa fotoreaktywnego preparatu w postaci ciekłej przekształcana jest w 

ciało stałe. Podczas reakcji tworzą się połączenia (sieć) między łańcuchami makrocząste-

czek, co skutkuje uzyskaniem usieciowanego nierozpuszczalnego materiału. Proces ten sto-

sowany jest m.in. do wytwarzania takich materiałów, jak: powłoki lakiernicze, hydrożele, wy-

pełnienia stomatologiczne, tusze drukarskie czy kleje [30–33]. Fotosieciowanie według me-

chanizmu rodnikowego i anionowego jest procesem wrażliwym na obecność tlenu. Inhibicja 

tlenowa znacząco wpływa na wierzchnią warstwę filmów (ok. 1–10 μm) oraz na strukturę 

sieci pod względem właściwości fizycznych, co potwierdziły badania przy użyciu zaawanso-

wanych technik charakterystyki powierzchni [34]. 

Typowe kompozycje fotosieciowalne są bezrozpuszczalnikowe, a w ich skład wchodzą 

przeważnie [19]: 

– oligomery (ok. 70% wag.), które jako główne składniki nadają produktowi polimeryzacji 

podstawowe właściwości fizykochemiczne; 

– rozcieńczalniki reaktywne (ok. 25% wag.), przeważnie monomery wielofunkcyjne o ma-

łej lepkości, dodawane w celu obniżenia lepkości kompozycji oraz zwiększenia gęstości 

sieciowania; 

– fotoinicjator lub mieszanina fotoinicjatorów (ok. 5% wag.); 

– inne dodatki, np. środki powierzchniowo czynne, dodatki reologiczne, fotostabilizatory, 

środki dyspergujące, barwniki, uniepalniacze, plastyfikatory, nanocząstki itp. 

Kompozycję fotoreaktywną należy wymieszać, nanieść w postaci cienkiej warstwy, a na-

stępnie naświetlić promieniowaniem o odpowiedniej długości fali. Reakcje fotopolimeryzacji 

filmów akrylanowych są obecnie ograniczone do stosunkowo cienkich warstw (zazwyczaj do 

50 μm). Przy takiej grubości penetracja światłem jest wystarczająco wysoka, aby zapewnić 

szybkie i skuteczne sieciowanie. Dla grubszych warstw, czy w obecności wypełniaczy, pig-
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mentów, przenikanie światła nie jest wystarczające, aby zapewnić dogłębny i wydajny proces 

polimeryzacji. 

Efektywna fotopolimeryzacja grubych warstw (ok. 1 cm) wymaga zastosowania specjal-

nych systemów inicjujących reakcję. Opracowywane są układy fotoinicjatorów, które reagują 

na fale o długościach lepiej penetrujących kompozycję bądź które są w stanie powodować 

powstawanie centrów aktywnych in situ. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10–15 lat, 

wdrożenie opracowanych strategii, dotyczących penetracji grubszych warstw, pozwoli na 

stosowanie fotopolimeryzacji do wytwarzania nowych klas produktów w dziedzinach stoma-

tologii, kompozytów, druku 3D, biomateriałów czy produkcji tworzyw sztucznych [35]. 

MONOMERY WIELOFUNKCYJNE 

W kompozycjach klejowych poddawanych sieciowaniu monomery wielofunkcyjne stoso-

wane są jako rozcieńczalniki reaktywne, a zarazem środki sieciujące. Spełniają one dwie 

funkcje, tj. obniżenie lepkości układu oraz zwiększenie gęstości sieciowania czy w ogóle 

umożliwienie powstawania sieci polimerowych wskutek wbudowywania się w strukturę poli-

merów i łączenia ich ze sobą. Dobór odpowiedniego środka sieciującego w przypadku PSA’s 

ma ogromne znaczenie. Związki te w bardzo dużym stopniu wpływają na właściwości samo-

przylepne – kluczowe w przypadku tych materiałów. 

Przykładowe monomery akrylanowe często używane w kompozycjach fotosieciowalnych 

przedstawiono na rys. 2. Różnice w lepkości tych składników są znaczące, np. diakrylan 

heksanodiolu (HDDA) – 10 mPa·s, diakrylan glikolu dipropylenowego (DPGDA) – 5–

15 mPa·s, diakrylan glikolu tripropylenowego (TPGDA) – 15 mPa·s, metakrylan allilu (AMA) 

– 12 mPa·s, triakrylan trimetylolopropanu (TMPTA) – 115 mPa·s. Związki akrylanowe cza-

sem posiadają uciążliwy nieprzyjemny zapach i mogą wykazywać właściwości drażniące 

skórę [34, 36, 37]. 

 

Rys. 2. Przykładowe akrylany wielofunkcyjne stosowane w kompozycjach fotoutwardzalnych 
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CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

Materiał 

Do wytworzenia syropów polimerowych stosowano monomery akrylanowe, tj. akrylanu 

butylu (BA, Sigma-Aldrich), metakrylanu butylu (BMA, Sigma-Aldrich), akrylanu 

2-hydroksyetylu (HEA, Sigma-Aldrich). Jako fotoinicjatora użyto 1-hydroksy-cykloheksylo-

fenylo-keton (Omnirad 184, IGM Resins). Uzyskane syropy akrylanowe modyfikowano mo-

nomerami wielofunkcyjnymi, tj. diakrylanem 1,6-heksanodiolu (HDDA, BASF, Niemcy), dia-

krylanem glikolu dipropylenowego (DPGDA, ARKEMA, Francja) oraz metakrylanem allilu 

(AMA, EVONIK, Niemcy). Jako związek obniżający napięcie powierzchniowe zastosowano 

polieter modyfikowany polidimetylosiloksanem (BYK-378, BYK-CHEMIE, Niemcy). Lepkość 

oraz wzory strukturalne wybranych monomerów difunkcyjnych przedstawiono w poprzednim 

rozdziale. 

Metody badań 

Lepkość dynamiczną syropów polimerowych określono za pomocą wiskozymetru rotacyj-

nego Brookfield’a (RVDV-II+PX). Stopień konwersji monomerów oznaczono metodą termo-

grawimetryczną (Analizator TG 209 F1 Libra firmy Netzsch). Badanie prowadzono w zakre-

sie temperaturowym 30–900°C, przy szybkości grzania 30°C/min, w atmosferze azotu. Kon-

wersja monomerów (nielotna polimerowa zawartość syropu) odczytana została w 200°C jako 

procentowa zawartość suchej masy – zgodnie z [27]. Wartości irradiancji promieniowania 

UV-A lamp UV, uzyskano za pomocą miernika UV Meter Silver Line UV-A, firmy UV-Design 

(Niemcy). Oznaczenie średniego ciężaru cząsteczkowego uzyskanego polimeru (Mw) oraz 

polidyspersyjności (D) wykonano metodą chromatografii żelowej z zastosowaniem kalibracji 

polistyrenowej w THF, w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii 

Nauk w Zabrzu. Adhezję (według normy AFERA 4001) oraz lepność (norma AFERA 4015) 

otrzymanych filmów klejowych testowano za pomocą maszyny wytrzymałościowej 

Zwick/Roell (Z010, firmy Zwick, Niemcy). Badanie kohezji (wg normy AFERA 4012) przepro-

wadzono w temperaturze 23°C za pomocą skonstruowanego do tego celu urządzenia. 

Otrzymywanie syropów polimerowych na drodze fotopolimeryzacji w masie 

Proces fotopolimeryzacji w masie prowadzono w reaktorze szklanym, o poj. 250 ml, wy-

posażonym w mieszadło mechaniczne (kotwicowe) oraz termoparę, w obecności argonu 

jako gazu obojętnego. Mieszaninę monomerów, tj. akrylanu butylu, metakrylanu butylu, akry-

lanu hydroksyetylu (w stosunku molowym 7 : 2 : 1), w sumarycznej ilości 50 g wraz z fotoini-

cjatorem w ilości 4% wag. (Omnirad 184) wprowadzano do reaktora. Początkowo układ mie-

szano w obecności argonu przez 30 min, aby ograniczyć ilość tlenu w reaktorze. Następnie 

rozpoczynano naświetlanie mieszaniny poprzez źródło promieniowania ultrafioletowego 

(lampa UVAHAND 250 GS, firmy Honle, intensywność 12 ±2 mW/cm2), umieszczone prosto-

padle do ściany bocznej reaktora. Reaktor zawieszono w szklanym naczyniu (przepuszcza-

jącym promieniowanie UV) wypełnionym wodą, w celu odbierania ciepła, powstającego w 

wyniku reakcji egzotermicznej. Aby usprawnić ten proces, cyrkulacja wody w naczyniu była 

wywoływana za pomocą mieszadła magnetycznego. Produktem syntezy był syrop po-
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li(akrylanowo-metakrylanowy) KS34, który stanowił spoiwo wytwarzanych klejów. Syrop pod-

dano badaniom w celu określenia takich parametrów, jak: lepkość, stopień konwersji mono-

merów oraz wagowo średni ciężar cząsteczkowy i polidyspersyjność. W tabeli 1 przedsta-

wiono wybrane właściwości uzyskanego syropu. 

Tabela 1. Charakterystyka otrzymanego syropu polimerowego 

Symbol Monomery (stosunek molowy) Mw [g/mol] D Konwersja [%] ƞ [Pa·s] 

KS 34 BA 
(7) 

BMA 
(2) 

HEA 
(1) 

190 400 3,21 62 17 

Wytwarzanie taśm samoprzylepnych z syropu polimerowego 

Z uzyskanych syropów wytworzono kompozycje klejowe zawierające: fotoinicjator – Omni-

rad 184 (4% wag.), wielofunkcyjny monomer (WM) – HDDA, DPGDA lub AMA (w ilości 1, 2 

lub 3% wag.) oraz związek obniżający napięcie powierzchniowe BYK 378 (1% wag.). Tak 

zmodyfikowane syropy naniesiono na folię poliestrową przy użyciu aplikatora szczelinowego 

(grubość warstwy – 30 µm). Następnie film klejowy sieciowano przy użyciu lampy UV z prze-

nośnikiem taśmowym (Aktiprint-mini 18-2, type: UN50029, Technigraf GmbH, Germany), 

podając łączną dawkę promieniowania 8 J/cm2. Otrzymane kleje samoprzylepne zabezpie-

czono papierem dehezyjnym (silikonowanym). Po 24 h od wytworzenia filmów klejowych 

zbadano ich właściwości samoprzylepne (adhezję, kohezję, lepność). Wyznaczono również 

zawartość żelu w gotowych klejach po procesie sieciowania. 

Skład wytworzonych kompozycji klejowych zestawiono w tab. 2. 

 

Tabela 2. Skład kompozycji klejowych otrzymanych po modyfikacji syropu KS34 

Symbol 
kompozycji/filmu 

klejowego 

Rozcieńczalnik reaktywny  
[% wag.]

 
Fotoinicjator  

[% wag.] 
Byk 378  
[% wag.] 

HDDA DPGDA AMA 4 1 

0 – – – 4 1 

HDDA1 1 – – 4 1 

HDDA2 2 – – 4 1 

HDDA3 3 – – 4 1 

DPGDA1 – 1 – 4 1 

DPGDA2 – 2 – 4 1 

DPGDA3 – 3 – 4 1 

AMA1 – – 1 4 1 

AMA2 – – 2 4 1 

AMA3 – – 3 4 1 

 

WYNIKI I WNIOSKI 

Uzyskane wyniki – właściwości samoprzylepnych, wytworzonych filmów klejowych (9 mo-

dyfikowanych MW i 1 niemodyfikowany), przedstawiono w tab. 3. 
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Tabela 3. Właściwości otrzymanych materiałów samoprzylepnych 

Symbol 

Właściwości samoprzylepne 

adhezja [N/25mm] lepność [N] kohezja [min] 

0 13,8 ± 0,6 10,7± 0,2 1 

HDDA1 6,2 ± 0,3 7,4 ± 0,5 1356 

HDDA2 3,8 ± 0,2 4,0 ± 0,2 3120 

HDDA3 2,2 ± 0,2 3,9 ± 0,3 6522 

DPGDA1 35,4 ± 2,7 5,0 ± 0,2     18 

DPGDA2 5,5 ± 0,3 5,6 ± 0,1 2597 

DPGDA3 4,4 ± 0,2 7,1 ± 0,4 6840 

AMA1 29,5 ± 1,5 10,7 ± 0,5      9 

AMA2 7,9 ± 0,3 8,4 ± 0,3   130 

AMA3 5,2 ± 0,6 4,2 ± 0,3 1306 

 

Wyniki właściwości samoprzylepnych przedstawiono także na rys. 3–5. 

 

Rys. 3. Wpływ ilości monomeru wielofunkcyjnego na adhezję otrzymanych filmów klejowych 

Zawartość WM [% wag.] 

HDDA 

DPGDA 

AMA 

Próbka referencyjna 
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Rys. 4. Wpływ ilości monomeru wielofunkcyjnego na lepność otrzymanych filmów klejowych 

 

Rys. 5. Wpływ ilości monomeru wielofunkcyjnego na kohezję otrzymanych filmów klejowych 

Zawartość WM [% wag.] 

Zawartość WM [% wag.] 
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Próbka referencyjna charakteryzowała się adhezją równą 13,8 N/25mm, lepnością 10,7 N 

oraz kohezją wynoszącą zaledwie 1 min. Podczas badania kohezji zaobserwowano znisz-

czenia kohezyjne referencyjnego filmu klejowego, co świadczy iż nie był on usieciowany (nie 

powstała gęsta sieć polimerowa w wyniku samego procesu dopolimeryzowania zawartych w 

nim  monomerów, tj. ok. 38%; konwersja monomerów wyznaczona metodą termograwime-

tryczną wynosiła bowiem 62%). Konieczna więc była modyfikacja układu za pomocą WM. 

Wprowadzenie WM w ilości 1% wag. tylko w przypadku HDDA istotnie podwyższyło kohezję 

filmu klejowego (do 1356 min; pożądanym wynik to 4320 min). W przypadku dwóch pozosta-

łych WM, tj. DPGDA oraz AMA, wartość kohezji wzrosła tylko nieznacznie (do 9 min dla filmu 

z AMA i 18 min – dla filmu z DPGDA). Testowane WM należą do grupy monomerów dwu-

funkcyjnych (po dwa wiązania nienasycone w cząsteczce) i różnią się długością łańcucha (6 

atomów C w łańcuchu głównym AMA, 10 atomów C w DPGDA i 12 atomów C w łańcuchu 

głównym HDDA), ilością atomów tlenu w łańcuchu głównym (1 – w AMA, 2 – w HDDA i 3 – w 

DPGDA) oraz występowaniem grupy metylenowej w łańcuchu bocznym (1 w AMA, 2 – w 

DPGDA). Z tych względów różna jest szybkość polimeryzacji testowanych WM pod wpływem 

zastosowanego fotoinicjatora. Z wcześniejszych prowadzonych badań wynika, iż najszybciej 

ulega homopolimeryzacji HDDA (najprostsza budowa). Generalnie kohezja filmów klejowych 

rośnie wraz ze wzrostem zawartości WM. W przypadku HDDA i DPGDA w ilości 3% wag. 

przekracza ona znacznie pożądaną/wymaganą wartość (powyżej 6500 min) Przy czym wyż-

sza jest dla filmu z DPGDA (6840 min), prawdopodobnie ze względu na jego bardziej rozga-

łęzioną budowę, co korzystnie wpływa na rozgałęzienia sieci polimerowej i wzrost wytrzyma-

łości wewnętrznej kleju. 

Co do zasady, modyfikując klej w celu podwyższenia jego kohezji, obniżają się wartości 

adhezji i lepności. Chociaż wyniki adhezji filmów z 1% wag. DPGDA (35,4 N/25mm) i AMA 

(29,7 N/25mm) są bardzo wysokie, to obserwowane w trakcie badania zniszczenia kohezyj-

ne filmów klejowych potwierdzają niedostateczne usieciowanie tych układów. Generalnie 

wartość adhezji badanych klejów malała wraz ze zwiększeniem ilości wprowadzanego WM. 

Przy czym najniższe wyniki odnotowano dla próbek z HDDA (od 6,2 do 2,2 N/25 mm). Zde-

cydowanie lepsze rezultaty osiągnięto dla próbek z DPGDA (adhezja rzędu 4,4 N/25 mm 

przy 3% wag.), czyli dwukrotnie wyższe w porównaniu z filmami zawierającymi HDDA. Do-

datkowo odnotowano wzrost lepności filmów z rosnącą zawartością DPGDA (do 7,1 N przy 

3% wag. modyfikatora), co jest najprawdopodobniej związane z oddziaływaniem tlenu etero-

wego z powierzchnią stali nierdzewnej (płytka testowa przy badaniach lepności). 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono wpływ dwufunkcyjnych akrylanów oraz metakrylanu allilu jako 

monomerów sieciujących, tzw. wielofunkcyjnych, na właściwości samoprzylepne uzyskanych 

filmów klejowych. Przy czym nowością naukową było zastosowanie syropu poliakrylanowo-

-polimetakrylanowego, uzyskanego metodą fotopolimeryzacji rodnikowej w masie, jako kom-

pozycji klejowej. Jak dotąd brakuje doniesień naukowych na temat wpływu WM na właściwo-

ści, otrzymywanych z syropów, klejów typu PSA. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ro-

dzaj zastosowanego WM, a właściwie jego budowa chemiczna (obecność innych niż wiąza-
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nia nienasycone grup chemicznych czy atomów, np. tlenu) jest znacząca. W wyniku realizacji 

pracy okazało się iż WM, przy zastosowaniu którego otrzymano najlepsze właściwości sa-

moprzylepne, okazał się diakrylan glikolu dipropylenowego (DPGDA). 
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METODY GRANULACJI WIELOSKŁADNIKOWYCH NAWOZÓW MINERALNYCH 

GRANULATION METHODS OF MULTICOMPONENT MINERAL FERTILIZERS 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska 

Streszczenie. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat produkcji wieloskładniko-
wych nawozów mineralnych, procesu granulacji nawozów oraz stosowanych w procesie techno-
logicznym granulatorów. Przedstawiono mechanizm granulacji mechanicznej w granulatorze 
mieszarkowym oraz w granulatorze bębnowym na przykładzie technologii DORR–OLIVER i FI-
SONS, stosowanych w produkcji nawozów typu NPK w GA ZCh Police S.A. Scharakteryzowa-
no granulację mechaniczną zachodzącą w granulatorze talerzowym, granulatorze Spherodizer, 
granulację w złożu fluidalnym oraz granulację wieżową. Przeprowadzono analizę optymaliza-
cyjną węzła suszenia w instalacji pracującej w technologii DORR–OLIVER w GA ZCh Police 
S.A. Na podstawie uproszczonych obliczeń bilansowych dla tego węzła zbadano wpływ wielko-
ści strumienia paliwa zasilającego komorę spalania na podstawowe parametry procesowe su-
szarni. Wykazano możliwość minimalizacji zużycia paliwa, o ile temperatura powietrza na wylo-
cie z suszarki obrotowej nie przekroczy zakładanej wartości maksymalnej i jednocześnie będzie 
wyższa od temperatury punktu rosy dla danej zawartości wilgoci w strumieniu. Ponadto przed-
stawiono rekomendacje zmian konstrukcyjnych wyposażenia wnętrza suszarki. Stwierdzono 
konieczność kompleksowego podejścia do zagadnienia optymalizacji procesów, z uwzględnie-
niem innych zjawisk towarzyszących procesom wymiany ciepła i masy np. mechanizmu aglo-
meracji, oraz kolejnych etapów technologicznych. 
 
Słowa kluczowe: nawozy mineralne, technologia DORR–OLIVER, technologia FISONS, komo-
ra spalania, suszarka obrotowa. 
Key words: mineral fertilizers, DORR–OLIVER technology, FISONS technology, burner, rotary 
dryer. 

WSTĘP 

Nawozy mineralne stanowią podstawowe źródło makroelementów takich jak azot, fosfor, 

potas, siarka, wapń czy magnez oraz mikroelementów (bor, kobalt, miedź, żelazo, mangan, 

molibden, cynk) niezbędnych do uzyskania jak najwyższych plonów w produkcji roślinnej. 

Nawozy produkowane w zakładach chemicznych mogą zawierać jeden składnik pokarmowy 

lub są wieloskładnikowymi mieszaninami dostarczającymi roślinom na przykład azot i fosfor 

(nawozy NP), azot, fosfor i potas (nawozy NPK) itp. 

Nawozy mineralne w postaci stałej zaliczają się do znaczących środków produkcji 

w rolnictwie. Zdecydowana większość nawozów mineralnych produkowanych w Polsce ofe-

rowana jest w postaci granulatu, który wydaje się być atrakcyjną formą aplikacji wychodzącą 

naprzeciw rosnącym wymaganiom rolników, jak również wymaganiom w zakresie ochrony 
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środowiska. Z tego powodu produkcja nawozów granulowanych wzrasta w ogólnej masie. 

Zdolności produkcyjne rodzimego przemysłu chemicznego znacznie przewyższają zapotrze-

bowanie rynku nawozów mineralnych w Polsce. W latach 2017–2018 w Polsce całkowite 

zapotrzebowanie rodzimego rolnictwa na nawozy mineralne wynosiło 2076,6 tys. Mg, w tym 

1178,8 tys. Mg na nawozy azotowe, 338,7 tys. Mg na nawozy fosforowe oraz 559,1 tys. Mg 

na nawozy potasowe [1]. 

W Polsce tylko Grupa Azoty (GA) Zakłady Chemiczne POLICE S.A. produkuje nawozy na 

bazie komponentów azotowych i fosforowych wytwarzanych we własnych zakładach. Nawo-

zy azotowe wytwarzane są w zakładach: GA Puławy S.A., GA Tarnów S.A., GA POLICE 

S.A. oraz GA Kędzierzyn S.A., Grupa Orlen Anwil S.A. Nawozy fosforowe produkowane są 

w zakładach: GA POLICE S.A., GA Siarkopol Tarnobrzeg S.A., Luvena S.A oraz Fosfan S.A. 

Duży udział w produkcji nawozów mineralnych w Polsce stanowią nawozy wieloskładni-

kowe. Biorąc pod uwagę udział czystego składnika P2O5 w gotowym produkcie, Polska zaj-

muje wraz z Francją pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji 

(rys. 1). Największym w kraju producentem nawozów wieloskładnikowych zawierających 

fosfor jest GA ZCh POLICE S.A. Fosfor był składnikiem ponad 97% nawozów wyproduko-

wanych w latach 2017/2018 przez tę grupę, przy wielkości produkcji wynoszącej ponad 

1 milion Mg. 

 

 

Rys. 1. Udział krajów Unii Europejskiej w produkcji nawozów fosforowych w przeliczeniu na czysty 
składnik P2O5 [1]

 

Produkowane obecnie mineralne nawozy wieloskładnikowe w zdecydowanej większości 

mają postać granulowaną. Taka postać produktów determinuje sposób ich wytwarzania 

i aplikowania na polach uprawnych. Aby produkt mógł być dopuszczony do obrotu handlo-

wego, powinien spełniać szereg wymogów prawnych obowiązujących w Polsce i w Unii Eu-

ropejskiej. Podstawowe wymagania dotyczące między innymi sposobu oznaczania składu 

nawozów, ich oznakowania i pakowania zawarto w Rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 Par-

lamentu Europejskiego i Rady [2]. W Polsce obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie 

jest Ustawa o nawozach i nawożeniu [3] oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 

8 września 2010 r. [4]. Nawóz o dobrej jakości, w myśl powyższych uregulowań prawnych, 



A. Janiszewski, K. Witkiewicz 42 

powinien posiadać zgodną z deklarowaną zawartość składników pokarmowych i ewentual-

nych zanieczyszczeń oraz odpowiednie właściwości fizykochemiczne. Tak zwany nawóz 

kompleksowy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady [2] jest nawo-

zem wieloskładnikowym, otrzymanym w wyniku reakcji chemicznej w procesie rozpuszczania 

albo w stanie stałym w wyniku granulacji. Sposób prowadzenia procesu granulacji wpływa na 

właściwości chemiczne produktu (skład chemiczny) oraz właściwości fizyczne ziarna, takie 

jak: rozmiar, kształt, powierzchnia właściwa, struktura, wytrzymałość mechaniczna, ścieral-

ność, higroskopijność czy tendencja do zbrylania. 

PROCES GRANULACJI 

Podczas granulacji zachodzą procesy fizykochemiczne, których celem jest uformowanie 

cząstki (granuli) produktu spełniającej określone przez producenta wymogi jakościowe. 

Przedstawiony na rys. 2 proces granulacji obejmuje nie tylko fazę tworzenia się granul, lecz 

również etap przygotowania surowca (rozdrabnianie nadziarna, zawrót podziarna) oraz 

czynności związane z utrwaleniem i wyodrębnieniem gotowego produktu (suszenie, klasyfi-

kacja, chłodzenie i kondycjonowanie) [5]. 

 

 

Rys. 2. Schemat ideowy granulacji nawozów [5] 

Cechą charakterystyczną procesów wytwarzania nawozów jest zawrót podziarna (frakcji 

drobnej), rozdrobnionego nadziarna (frakcji ziarna o zbyt dużych rozmiarach) oraz niekiedy 

części frakcji właściwej produktu do węzła granulacji. 

Dla każdej granulowanej mieszaniny istnieje optymalny zakres wilgotności i temperatury, 

w którym proces granulacji odbywa się w sposób niezakłócony, a uzyskiwany granulat od-

znacza się pożądanym uziarnieniem. Idealne warunki granulacji będą leżały na tak zwanej 

krzywej granulacji (rys. 3), a niewielkie odstępstwa znajdujące się w obszarze granulacji nie 

będą miały istotnego wpływu na jakość uzyskiwanego produktu [5]. 
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Rys. 3. Wpływ temperatury oraz zawartości wilgoci na proces granulacji nawozów [5] 

Temperatura w granulatorze zależy głównie od temperatury surowców i zawrotu, wielkości 

ciepła wytwarzanego w wyniku zachodzących reakcji chemicznych oraz ilości wprowadzanej 

wody i surowców. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta rozpuszczalność substancji, co 

z kolei zwiększa ilość fazy ciekłej. Należy przy tym pamiętać, że woda krystalizacyjna, 

a nawet konstytucyjna wprowadzona w postaci stałego dodatku do granulatora, może brać 

udział w tworzeniu fazy ciekłej. Ponadto w układzie granulowanych składników mogą zacho-

dzić różnego typu reakcje chemiczne, których wynikiem może być tworzenie się produktów 

ciekłych, zmieniających płynność granulowanej mieszaniny oraz tworzenie się produktów 

gazowych. Procesy tego typu mogą w dużym stopniu zakłócać pracę węzła granulacji nawo-

zów [6]. 

GRANULATORY STOSOWANE W PRODUKCJI NAWOZÓW MINERALNYCH 

Biorąc pod uwagę rozwiązania aparaturowe, można wyszczególnić następujące główne 

typy granulatorów stosowanych w produkcji nawozów mineralnych: mieszarkowy (pugmill) 

(rys. 4a), bębnowy (rys. 4b), talerzowy (rys. 4c), fluidalny, granulator typu Spherodizer® (C&I 

Girdler, USA) (rys. 4d) oraz wieżę granulacyjną (rys. 4e). W pierwszych czterech typach gra-

nulatorów zachodzi granulacja mechaniczna nawozów, która polega na wytwarzaniu granul 

na drodze łączenia zawrotu i surowców stałych z surowcem w postaci stopu, płynnej zawie-

siny lub w postaci surowców ciekłych (np. woda, kwasy) i gazowych (np. para wodna, amo-

niak gazowy). Specyficzny mechanizm granulowania zachodzi w granulatorze Spherodizer®, 

w którym granule wytwarzane są w wyniku wytworzenia tarcia pomiędzy cząstkami półpro-

duktu przez wirującą płytę. Z kolei w wieży granulacyjnej mechanizm granulacji nawozów 

polega na wytworzeniu kropel ze stopu (z ewentualnymi dodatkami), zestaleniu ich podczas 

swobodnego opadania w przeciwprądzie kondycjonowanego powierza, chłodzeniu, sortowa-

niu oraz kondycjonowaniu. 
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Rys. 4. Granulator: a) typu Blunger, b) bębnowy, c) talerzowy, d) Spherodizer, e) wieża granulacyjna 
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GRANULACJA MECHANICZNA W GRANULATORZE MIESZARKOWYM 

Mechanizm granulacji mechanicznej zachodzącej w granulatorze mieszarkowym zostanie 

omówiony na przykładzie technologii DORR–OLIVER, stosowanej w produkcji nawozów typu 

NPK w instalacji Wydziału Nawozów w GA ZCh POLICE S.A. (rys. 5) [7]. 

Proces DORR–OLIVER polega na neutralizacji amoniakiem kwasu fosforowego 

i siarkowego. Składniki reagują w saturatorze, w kontrolowanych warunkach, w celu uzyska-

nia mieszaniny o odpowiednim dla produkowanego nawozu stosunku molowym NH3/H3PO4. 

Powstała mieszanina siarczanu dwuamonowego i fosforanów jedno- oraz dwuamonowych, 

nazywana dalej pulpą MAP (monoammonium phosphate), podawana jest do mieszalnika, 

gdzie jest rozlewana na zawrót przy pomocy korytka rozlewczego. Do mieszalników dopro-

wadzane są również sól potasowa (KCl) i/lub magnezyt (MgCO3), w ściśle określonej ilości, 

które wprowadzane są do zawrotu poprzez wagi i przenośniki. W mieszalnikach typu Blunger 

(rys. 4a) granulacja zachodzi, przy intensywnym mieszaniu składników, w wyniku dwóch me-

chanizmów. 

Pierwszy mechanizm powstawania granulek polega na stopniowym przyrastaniu kolej-

nych warstw zakrzepniętych surowców. Zawrócone mniejsze granule pokrywane są warstwą 

całkowicie rozpuszczonych surowców stałych przez pulpę powstałą w reakcji kwasu fosforo-

wego i siarkowego z amoniakiem przy dozowaniu roztworu absorpcyjnego. W granulach 

przybywa kolejnych warstw. Zachodzeniu tego mechanizmu sprzyja wyższa zawartość wody 

w pulpie oraz wyższy stosunek molowy NH3/H3PO4. Negatywnym skutkiem jest większe zu-

życie mediów energetycznych niezbędnych do wysuszenia granulatu. Powstałe granule sfe-

ryczne odznaczają się większą odpornością mechaniczną na zgniatanie i ścieranie. 

Drugi mechanizm powstawania granulek zachodzi w wyniku agregacji małych cząstek su-

rowców stałych zawrotu. Granule powstają w wyniku przyklejenia do większej cząstki zawro-

tu mniejszych cząstek zawrotu oraz surowców stałych. Pulpa MAP jest tu lepiszczem. Wy-

tworzone granule odznaczają się stosunkowo niższą wytrzymałością mechaniczną na zgnia-

tanie oraz zdecydowanie niższą wytrzymałością na ścieranie (przyklejone cząstki obłupują 

się, a kanciastości zaoblają). Zachodzeniu tego mechanizmu sprzyja niższa zawartość wody 

w pulpie oraz niższy stosunek molowy NH3/H3PO4. Negatywnym skutkiem jest zdecydowanie 

większa tendencja do zarastania suszarni oraz granulatorów. Pozytywnym efektem jest 

mniejsze zużycie mediów energetycznych. 

W praktyce proces granulacji zachodzi jednocześnie według obu mechanizmów. Dąży się 

przy tym do minimalizacji zużycia gazu ziemnego w etapie suszenia, zapobieganiu zarasta-

nia suszarni, a przede wszystkim do uzyskania granulatu o jak najwyższej jakości. 

Wilgotny granulat, zawierający 4–6% wag. wilgoci, wprowadzany jest zsypem aeracyjnym 

do obrotowej suszarni współprądowej. Grubsze bryły rozbijane są w suszarni w jej części 

wyładowczej, wyposażonej w obrotowy ruszt pomagający w kruszeniu cząstek. Po wysusze-

niu nawóz kierowany jest na dwie sekcje sit w celu wydzielenia z granulatu frakcji właściwej, 

tzn. mieszczącej się w przedziale średnicy ziarna 2–5 mm. Pierwsza sekcja to sita pierwotne, 

mające za zadanie rozdzielić strumień granulatu na nadziarno o średnicy powyżej 5 mm, 

kierowane na młyny młotkowe oraz na podziarno o średnicy 0–5 mm, kierowane na sita 
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wtórne. Sita wtórne rozdzielają frakcję właściwą o kalibracji 2–5 mm, podawaną na chłodnicę 

obrotową, oraz podziarno 0–2 mm, kierowane do zawrotu. 

 

 

Rys. 5. Schemat blokowy procesów technologicznych w technologii DORR–OLIVER 
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Podziarno, nadziarno po zmieleniu oraz część frakcji właściwej zawracane są z powrotem do 

granulatorów. Frakcja właściwa kierowana jest na chłodnicę obrotową, gdzie w końcowej 

części jest powlekana. Kondycjonowany i powleczony nawóz jest kierowany do magazynu 

[7]. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że obie sekcje sit są tak zwanymi sitami gorącymi. Ponosi 

to za sobą konsekwencje w postaci kierowania gorącego nadziarna na młyny młotkowe. 

Z tego powodu technologia DORR–OLIVER nie jest przystosowana do produkcji nawozów 

z udziałem mocznika, ponieważ gorące nadziarno jest na tyle miękkie, że nie daje się mielić, 

lecz powoduje zarastanie i blokowanie młynów i przesypów. 

GRANULACJA MECHANICZNA W GRANULATORZE BĘBNOWYM 

Mechanizm granulacji mechanicznej zachodzącej w granulatorze bębnowym (rys. 4b) zo-

stanie omówiony na przykładzie technologii FISONS produkcji nawozów typu NPK w instala-

cji PN3 Wydziału Nawozów w GA ZCh POLICE S.A. (rys. 6) [7]. Zasada procesu otrzymy-

wania nawozów wieloskładnikowych polega na zmieszaniu w granulatorze bębnowym odpo-

wiednich ilości surowców stałych i zawrotu w obecności gazowego amoniaku, kwasu siarko-

wego i roztworów poabsorpcyjnych (tak zwanych ścieków). 

W wyniku reakcji amoniaku i kwasu siarkowego powstaje siarczan amonu, który razem ze 

ściekami stanowi lepiszcze łączące wszystkie stałe składniki nawozu. Surowcami i półpro-

duktami do produkcji nawozów są: mocznik, kwas siarkowy, amoniak, sól potasowa (chlorek 

potasu), MAP, siarczan amonu, siarczan potasu, magnezyty, mieszanki mikroelementowe 

oraz barwniki. W instalacji PN3 produkowane są dwa kluczowe półprodukty: MAP i siarczan 

amonu. 

Proces produkcji MAP-u i siarczanu amonu odbywa się w reaktorze rurowym. Reaktor za-

silany jest stężonym kwasem fosforowym (lub kwasem siarkowym zatężonym) oraz ciekłym 

amoniakiem. W wyniku reakcji powstaje fosforan jednoamonowy (lub siarczan amonu). MAP 

i siarczan amonu są surowcami wykorzystywanymi w procesie wytwarzania nawozów wielo-

składnikowych, jako źródło fosforu (MAP) oraz azotu (MAP i siarczan amonu). Konstrukcja 

instalacji sprawia, że w węźle może być wytwarzany jeden produkt – stąd produkcja MAP-u 

i siarczanu amonu odbywa się zamiennie. Podczas opadania MAP-u (lub siarczanu amonu) 

w wieży rozpyłowej następuje jego ochłodzenie powietrzem z jednoczesnym odparowaniem 

wody z układu. Wieża rozpyłowa posiada naturalny ciąg kominowy. Zawartość wody w pro-

dukcie jest zależna od stężenia kwasu fosforowego (lub kwasu siarkowego zatężonego). 

Wychłodzony produkt gromadzi się na dnie wieży, zaopatrzonej w zgarniak, w postaci ma-

łych zaokrąglonych granulek o średnicy od 0,1 do 0,5 mm. Może on być kierowany do maga-

zynu lub użyty bezpośrednio jako surowiec do wytworzenia nawozów NPK. 

Granulat z granulatora wpada grawitacyjnie do suszarni bębnowej, gdzie po dogranulo-

waniu jest suszony współprądowo mieszanką gorącego powietrza i spalin. Granulat, zawie-

rający ok. 0,6–1,5% wag. Wilgoci, po suszarni podawany jest na sita wstępne (tzw. gorące), 

gdzie oddzielana jest frakcja właściwa i nadziarno od podziarna. Nadziarno i frakcja właściwa 

kierowane są do chłodnicy bębnowej, gdzie chłodzone są powietrzem. 
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Rys. 6. Schemat blokowy procesów technologicznych w technologii FISONS 

Następnie kierowane są na sita produktu (tzw. zimne), gdzie ostatecznie zostaje oddzielona 

frakcja właściwa od nadziarna i podziarna mogącego wytworzyć się podczas transportu 

i chłodzenia. Podziarno kierowane jest bezpośrednio do zasobnika zawrotu, natomiast nad-

ziarno na kruszarki, skąd po rozdrobnieniu również kierowane jest do zasobnika zawrotu. 

Należy zwrócić uwagę, że nadziarno kierowane jest na kruszarki po wychłodzeniu, aby unik-
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nąć zaklejenia kruszarek jeszcze plastycznym granulatem. W ten sposób możliwa jest pro-

dukcja nawozów na bazie mocznika. Frakcja właściwa transportowana jest do obrotowego 

bębna powlekającego, gdzie natryskiwana jest substancją powlekającą. Gotowy produkt kie-

rowany jest do magazynu produktu. 

GRANULACJA MECHANICZNA W GRANULATORZE TALERZOWYM 

Granulacja mechaniczna w granulatorze talerzowym (rys. 4c) polega na aglomeracji czą-

stek w wyniku ruchu wsadu. Wsad przesypuje się w obrotowym talerzu, zazwyczaj zainsta-

lowanym pod pewnym kątem. Dla surowców w postaci proszkowej bądź pylistej produkcja 

granulatu wymaga dostarczenia do wsadu odpowiedniej ilości cieczy zwilżającej lub lepisz-

cza. Fundamentalne znaczenie na przebieg procesu granulowania talerzowego, a w konse-

kwencji na właściwości fizykochemiczne otrzymanego granulatu, mają zjawiska i przemiany 

zachodzące na granicy faz mediów uczestniczących w ruchu przesypowym zwilżanego złoża 

materiału. Mechanizmy powstawania zarodków i wzrostu aglomeratów zależą od właściwości 

obu mediów biorących udział w procesie, a także od parametrów konstrukcyjnych urządzenia 

i warunków prowadzenia procesu [8]. Ze względu na stosunkowo niskie wymagania inwesty-

cyjne i eksploatacyjne metoda granulacji w granulatorze talerzowym cieszy się coraz więk-

szym zainteresowaniem. 

GRANULOWANIE MECHANICZNE W GRANULATORZE SPHERODIZER 

Specyficznym sposobem granulowania mechanicznego jest proces prowadzony 

w granulatorze Spherodizer (rys. 4d), polegający na formowaniu granul poprzez wytworzenie 

tarcia pomiędzy cząstkami półproduktu przez wirującą płytę oraz odrzucanie materiału na 

prostopadłą, walcową, nieruchomą ścianę. Materiał powraca wierzchem złoża na wirującą 

płytę. Całe złoże jednocześnie porusza się ruchem od środka do zewnątrz płyty oraz dookoła 

wewnątrz płaszcza. Na uwagę zasługuje budowa płyty (dna aparatu), która na powierzchni 

posiada wypustki wprawiające złoże w charakterystyczny ruch. 

GRANULACJA FLUIDALNA 

Granulacja w złożu fluidalnym polega na natryskiwaniu roztworu surowca na fluidyzowane 

cząsteczki i wysychaniu na ich powierzchni zewnętrznej, warstwa po warstwie, co powiększa 

ich rozmiary. Małe cząstki, niezbędne do utrzymania struktury granulatu, wytwarzane są sa-

moistnie w trakcie procesu, konieczne jest jedynie doprowadzenie płynnego środka wiążą-

cego – lepiszcza. W zależności od założeń procesowych możliwe jest doprowadzanie sta-

łych surowców w postaci proszku lub drobnych cząstek, które mogą być jednolicie wiązane 

ze strukturą granulatu lub stanowić bazę do kształtowania nowego granulatu. Granulacja 

fluidalna realizowana jest przez nawilżanie i jednoczesne suszenie kolejnych warstw granu-

latu. Z zalążków granulatu powstaje granulat przypominający kształtem łuski cebuli. Wytwo-

rzone w taki sposób granulaty posiadają zwartą powierzchnię zewnętrzną o wysokiej odpor-

ności na ścieranie, są bezpyłowe, trwałe, stabilne w czasie magazynowania i mają kompak-

tową jednorodną strukturę. Powlekanie takie chroni substancje aktywne przed np. negatyw-
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nym wpływem warunków zewnętrznych w transporcie, podczas magazynowania czy w trak-

cie nawożenia [9]. 

GRANULACJA WIEŻOWA 

Granulacja wieżowa nawozów polega na wytworzeniu kropel ze stopu (opcjonalnie 

z dodatkami), zestaleniu ich podczas swobodnego opadania w przeciwprądowym strumieniu 

kondycjonowanego powietrza. Produkt usuwany jest z tacy u podstawy wieży (rys. 4e) za 

pomocą zgarniaka, leja stożkowego lub złoża fluidalnego na przenośnik taśmowy. Granulat 

jest chłodzony, frakcjonowany, a frakcja właściwa jest odprowadzana na magazyn po powle-

czeniu środkiem antyzbrylającym. Granulat otrzymywany metodą wieżową, w porównaniu do 

produktu uzyskiwanego na drodze granulacji mechanicznej, posiada gorsze właściwości, 

w szczególności fizykochemiczne. Granulacja wieżowa jest również bardziej uciążliwa dla 

środowiska poprzez emisję pyłów do atmosfery. Zwykle uzyskiwany granulat ma stosunkowo 

mały rozkład granulacji. Zazwyczaj średnica ok. 95–98% granulatu mieści się w przedziale 

1,6–2,0 mm. 

OPTYMALIZACJA WĘZŁA SUSZENIA NAWOZÓW 

Dwie fazy procesu granulacji zasługują na szczególną uwagę, biorąc pod uwagę ich 

energochłonność: jest to proces suszenia nawozów oraz ich chłodzenia. Sprawność obu 

węzłów oraz parametry zawracanej nadawy w kluczowym stopniu determinują właściwe wa-

runki formowania granul. Wydaje się oczywiste dążenie do optymalizacji tych dwóch operacji 

jednostkowych w procesie granulacji, tak aby ograniczyć koszty produkcji. W tym celu za-

sadne jest poszukiwanie i doskonalenie metod intensyfikacji procesów wymiany ciepła 

i masy, zwłaszcza w etapie suszenia nawozów. 

MODEL MATEMATYCZNY WĘZŁA SUSZENIA 

Podstawowym celem optymalizacji procesu suszenia jest między innymi minimalizacja 

zużycia paliwa (w odniesieniu do tony produktu) zasilającego komorę spalania, z której gazy 

odlotowe kierowane są do suszarki obrotowej. Krokida i in. [10] sformułowali uproszczony 

model matematyczny węzła suszenia, który można zastosować zarówno do projektowania 

instalacji, jak i na etapie optymalizacji procesu. Analizowany węzeł suszenia składa się 

z komory spalania oraz suszarki obrotowej (rys. 7). 

W komorze spalania utleniany jest węglowodór o cieple spalania Hf [kJ/kg] oraz stosun-

ku masowym wodoru w związku CH [kg/kg]. W wyniku reakcji: C+O2CO2 oraz H2+1/2O2  

H2O generowane jest 9CH kg pary wodnej na 1 kg paliwa, a zatem: 

 Rw = 9CHZ (1) 

gdzie Rw – strumień pary wodnej [kg/h], Z – strumień paliwa [kg/h]. 

Równania bilansu masy dla komory spalania oraz bilansu masy wilgoci w tym aparacie są 

następujące: 

 FAC(1+YAC) = FA0(1+Y0) +Z (2) 
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 FACYAC = FA0Y0 +Rw (3) 

gdzie: FA0 i FAC – wlotowy i wylotowy strumień gazu [kg/h], Y0 i YAC – wilgotności bezwzględ-

ne tych strumieni [kg/kg]. 

 

 

 

Rys. 7. Schemat węzła suszenia 

Przyjmując właściwości termofizyczne powietrza dla fazy gazowej, można sformułować 

następujące równanie bilansu energii dla komory spalania: 

 FAC(1+YAC)CPA(TAC-T0) = ZHf (4) 

gdzie: TAC – temperatura gazów na wylocie z komory spalania [°C], T0 – temperatura otocze-

nia [°C], CPA – ciepło właściwe gazów [kJ/(kgK)]. 

Równanie bilansu masy dla suszarki rotacyjnej ma postać: 

 FAC(YA-YAC) = FS(X0-XS) (5) 

gdzie: YA – wilgotność bezwzględna strumienia wylotowego [kg/kg], X0 i XS – wilgotności 

bezwzględne materiału na wlocie i wylocie z aparatu [kg/kg]. 

Uproszczony bilans energii dla suszarki, bez uwzględnienia strat ciepła do otoczenia, 

można zapisać następująco: 

 FACCPA(1-YAC) (TAC-TA)+FSHV (X0-XS) = 0 (6) 

gdzie: HV – ciepło parowania wody [kJ/kg], TA – średnia temperatura gazu na wylocie, FS – 

strumień masowy materiału [kg/h]. 

STUDIUM PRZYPADKU 

Obliczenia symulacyjne przeprowadzono dla parametrów procesowych węzła suszenia 

w instalacji Wydziału Nawozów w GA ZCh POLICE S.A., produkującej  nawóz typu NPK 

w technologii DORR–OLIVER. Wartości tych parametrów oraz wybranych właściwości ter-

mofizycznych zestawiono w tab. 1. 

Komora spalania zasilana jest metanem, dla którego stosunek masowy wodoru w związku 

wynosi CH = 0,25. Układ równań (1)–(6) rozwiązywano przy stałej wartości strumienia powie-

trza wlotowego FA0 = 120000 kg/h oraz dla zakładanego strumienia masy granulatu na po-

ziomie FS = 250000 kg/h. Wyniki symulacji przedstawiono w tab. 2 dla strumienia paliwa 

Z = 400 kg/h oraz na rys. 8ab dla zakresu wartości Z od 350 do 1000 kg/h. 
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Obliczona wartość temperatury gazu na wlocie do suszarki jest liniową funkcją strumienia 

zużywanego paliwa (rys. 8a). Na wykresie oznaczono graniczną maksymalną temperaturę 

gazu, powyżej której może zachodzić termiczna degradacja granulatu. Wartość ta dla anali-

zowanego przypadku wynosi około TAcmax = 400°C. 

Tabela 1. Parametry procesowe i właściwości termofizyczne dla węzła suszenia [11] 

Parametry procesowe 

Strumień masowy nawozu FS 250 000 kg/h 

Wilgotność bezwzględna nawozu na wlocie X0 0,053 kg/kg 

Wilgotność bezwzględna nawozu na wylocie XS 0,015 kg/kg 

Parametry powietrza wlotowego 

Strumień masowy FA0 120 000 kg/h 

Temperatura T0 25 °C 

Wilgotność Y0 0,01 kg/kg 

Parametry termofizyczne 

Ciepło właściwe powietrza CPA    1,18 kJ/(kg°C) 

Ciepło właściwe wody CPV    1,98 kJ/(kg°C) 

Ciepło spalania Hf 55,5 MJ/kg 

Ciepło parowania HV 2500 kJ/kg 

Tabela 2. Wyniki obliczeń symulacyjnych dla węzła suszenia (Z = 400 kg/h) 

Parametry gazu wlotowego do suszarki 

Strumień masowy  FAC 119 225 kg/h 

Temperatura  TAC 246 °C 

Wilgotność  YAC 0,022 kg/kg 

Parametry gazu wylotowego z suszarki 

Temperatura TA 91,8 °C 

Wilgotność YA 0,101 kg/kg 

 
a) b) 

 

Rys. 8. Wyniki symulacji dla węzła suszenia: a) temperatura gazu na wlocie do suszarki TAC w funkcji 
strumienia paliwa Z, b) temperatura gazu na wylocie z suszarki TA oraz temperatura punktu rosy TPR 
w funkcji wilgotności bezwzględnej YA 



Metody granulacji wieloskładnikowych nawozów mineralnych 

 

53 

Na rys. 8b pokazana jest zależność obliczonej temperatury gazu na wylocie z suszarki 

w funkcji wilgotności bezwzględnej tego strumienia. Dodatkowo naniesiono krzywą tempera-

tury punktu rosy TPR w funkcji wilgotności bezwzględnej. Linią przerywaną oznaczono mini-

malną temperaturę TAmin = 52°C, w której zaczyna wykraplać się wilgoć ze strumienia gazu. 

Drugim parametrem granicznym jest maksymalna wartość temperatury gazu na wylocie 

z suszarki, ustalona na arbitralnym poziomie TAmax = 105°C, ze względu na ograniczoną ter-

miczną wytrzymałość elementów instalacji za suszarką. W obszarze temperatur między TAmin 

a TAmax występują zatem warunki, w których proces może być bezpiecznie prowadzony. 

Optymalizacja procesu będzie polegała na doborze takiego minimalnego strumienia pali-

wa Z, dla którego spełnione są wszystkie wymienione powyżej kryteria graniczne. Dążenie 

do osiągnięcia tego celu optymalizacyjnego będzie skutkowało prowadzeniem procesu przy 

takich minimalnych temperaturach gazu na wlocie i wylocie z suszaki, dla których zaburzony 

może zostać mechanizm formowania się granul. W analizowanym przypadku rzeczywista 

temperatura strumienia gazu na wylocie z suszarki w instalacji Wydziału Nawozów w GA 

ZCh POLICE S.A. utrzymywana jest w zakresie 85–100°C, przy wartościach pozostałych 

parametrów zbliżonych do wyników symulacji zestawionych w tab. 2. Podwyższona tempera-

tura granulatu opuszczającego węzeł suszenia zapewnia prawidłowy przebieg pozostałych 

etapów granulacji. 

Jednym z kierunków optymalizacji procesu granulacji w węźle suszenia jest modyfikacja 

zabudowy wnętrza suszarki. Na węźle suszenia w instalacji Wydziału Nawozów w GA ZCh 

POLICE S.A., produkującej nawóz typu NPK w technologii DORR–OLIVER, przeprowadzono 

szereg testów technologiczno-ruchowych mających na celu zaproponowanie zmian kon-

strukcyjnych, które mają skutkować zmniejszeniem podatności urządzenia na zarastanie 

granulatem. Zarastanie suszarki negatywnie wpływa na efektywność suszenia granulatu, 

a nawet może całkowicie uniemożliwić dalsze prowadzenie procesu. Rezultatem prób tech-

nologicznych są rekomendacje, które obejmują zmiany w ilości półek oraz geometrii wyposa-

żenia wnętrza walczaka. Rekomendacje obejmowały zwiększenie wysokości wszystkich pó-

łek, ograniczenie ilości półek odgarniających na rzecz zwiększenia powierzchni zabudowy, 

znaczne ograniczenie ilości półek przesypowych i wynoszących oraz znaczne zwiększenie 

powierzchni zabudowy półek przesypowych. Tego typu modyfikacje są unikatowymi rozwią-

zaniami technicznymi, które zazwyczaj stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Proces granulacji jest kluczowym etapem technologii produkcji wieloskładnikowych nawo-

zów mineralnych, decydującym o jakości finalnego produktu. Spośród wielu faz produkcji, 

obejmującej przygotowanie surowca, formowanie granul oraz wyodrębnienie gotowego pro-

duktu, etapy suszenia i chłodzenia nawozu wyróżniają się pod względem energochłonności 

oraz generowania wysokich kosztów operacyjnych. 

Kluczowym celem optymalizacyjnym w produkcji  nawozu typu NPK w technologii DORR–

OLIVER jest minimalizacja zużycia paliwa zasilającego komorę spalania w węźle suszenia. 

Przeprowadzenie uproszczonych obliczeń bilansowych dla tego węzła w instalacji Wydziału 

Nawozów w GA ZCh POLICE S.A. umożliwiło zbadanie wpływu wielkości strumienia paliwa 
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na podstawowe parametry procesowe suszarni. Uwzględniono warunki graniczne prowadze-

nia procesu: maksymalną temperaturę gazów na wylocie z suszarki obrotowej (TAmax = 

105°C) oraz minimalną temperaturę, o wartości równej temperaturze punktu rosy dla danej 

zawartości wilgoci w strumieniu. Wykazano, że możliwe jest dobranie takiej wartości stru-

mienia paliwa, aby uzyskać na wylocie z suszarki oczekiwane parametry gazów 

i wysuszonego materiału. 

Realizując zakładany cel optymalizacyjny należy pamiętać, aby do zagadnienia optymali-

zacji procesów podchodzić w sposób kompleksowy, traktując instalację jako całość. Takie 

podejście zapewni wymierne korzyści finansowe, nie powodując generowania nieprawidło-

wości w innych obszarach niebędących przedmiotem optymalizacji. 
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CIECZE JONOWE Z KATIONEM BIS-AMONIOWYM ORAZ ANIONEM AZOTANOWYM(V) 
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Streszczenie. W artykule została opisana dwuetapowa metoda otrzymywania bis-amoniowych 

cieczy jonowych z anionem azotanowym(V). Potwierdzono struktury otrzymanych związków, 

wykorzystując technikę protonowego oraz węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego. 

Czystość produktów głównych określono za pomocą analizy zawartości substancji powierzch-

niowo czynnej, a także zbadano ich właściwości, takie jak rozpuszczalność czy współczynnik 

refrakcji. 

Słowa kluczowe: ciecze jonowe, bis-amoniowe ciecze jonowe, dikationowe ciecze jonowe, de-

terenty pokarmowe, antyfidanty, synteza. 

Key words: ionic liquids, bis-ammonium ionic liquids, dicationic ionic liquids, feeding deterrents, 

antifeedants, synthesis. 

WSTĘP 

Wiek XXI to czas intensywnego rozwoju cywilizacyjnego, poszukiwań nowych technologii, 

innowacyjnych rozwiązań, także w dziedzinie chemii. Ciągły wzrost liczby ludności niesie 

za sobą konieczność produkcji większej ilości żywności, w tym zbóż. Aby sprostać zapotrze-

bowaniu na produkty zbożowe, poszukuje się środków, których zadaniem będzie maksymali-

zacja zbiorów. Do związków spełniających to kryterium należą między innymi insektycydy 

oraz deterenty pokarmowe – związki chemiczne, które wykazują funkcję hamującą żerowa-

nie szkodników magazynowych. Oba rodzaje związków spełniają swoje zadanie i są bardzo 

pożądane przez przemysł agrochemiczny. 

Obecne czasy to wzrost zainteresowania szeroko pojętą ochroną środowiska, a użycie 

niektórych preparatów wiąże się ze znaczną toksycznością, która może wyłączyć 

z użytkowania magazyn zbożowy na dłuższy czas. Konieczne staje się poszukiwanie środ-

ków będących jak najmniej uciążliwymi dla środowiska, a przy tym jak najbardziej ekono-

micznymi z punktu widzenia technologii otrzymywania. 

Deterenty pokarmowe, inaczej nazywane antyfidantami, są substancjami, które powodują 

zaprzestanie konsumpcji ziarna przez owady lub sprawiają, że owad nie narusza zbiorów. 

Charakterystyczne dla tego typu związków jest najczęściej selektywne działanie wobec kon-
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kretnych owadów, niepowodujące śmierci gatunków pożytecznych. Jest to korzystne ze 

względu na zapobieganie wymierania osobników słabszych i przetrwanie tylko chrząszczy 

i larw owadów odpornych na działanie pestycydów. Dobry deterent pokarmowy odznacza się 

takimi właściwościami, jak: nietoksyczność wobec ludzi, roślin oraz zwierząt, aktywność dla 

szerszej grupy owadów, brak wpływu na smak ziarna, wysoka aktywność przy zastosowaniu 

jak najniższego stężenia substancji aktywnej, odporność na działanie czynników zewnętrz-

nych, łatwość aplikacji, niskie koszty eksploatacji i wytwarzania, możliwość łatwego i długie-

go przechowywania [1]. 

Ostatnie lata obfitują w badania nad substancjami aktywnymi pochodzenia naturalnego. 

Jest to jednak rozwiązanie nieefektywne ze względu na ich wysokie koszty oraz słabą wy-

dajność. Najbardziej znanym oraz najskuteczniejszym deterentem pokarmowym pochodze-

nia naturalnego jest azadirachtyna (rys.1) [1]. 

 

Rys. 1. Struktura azadirachtyny 

Substancja ta często staje się parametrem odniesienia dla innych antyfidantów 

ze względu na szeroki zakres badań, jakim została poddana. Aktywność azadirachtyny zba-

dano dla ponad 400 gatunków owadów. Występuje ona naturalnie w nasionach miodli indyj-

skiej (Azadirachta indica, drzewa neem, drzewa z rodziny Meliaceae), rosnącej na Półwyspie 

Indyjskim. Obecnie gatunek ten można znaleźć również w Afryce, Ameryce i Australii. W celu 

wydobycia substancji aktywnej z roślin stosuje się ekstrakcję, lecz wydajność tego procesu 

jest niezadowalająca, a przez to również nieopłacalna. Syntetyczną azadirachtynę można 

uzyskać na drodze syntezy składającej się z 79 reakcji chemicznych, co nie jest korzystne 

ekonomicznie w skali przemysłowej [2]. 

Wyłoniła się zatem potrzeba znalezienia tańszych i bardziej dostępnych zamienników, 

które będą jednocześnie bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. 

Do grupy takich związków zaliczyć można ciecze jonowe, czyli związki chemiczne o budowie 

jonowej, których temperatura topnienia jest niższa niż 100°C. Posiadają one szereg zalet, 

takich jak: prawie niemierzalna prężność par, stabilność termiczna i chemiczna, niepalność. 

Największym ich atutem jest możliwość zaprojektowania pod kątem pożądanych właściwości 

fizycznych i chemicznych poprzez dobór odpowiedniego anionu i kationu, a także otrzymania 

określonych aktywności biologicznych. Na przestrzeni lat syntetycy, bazując na pojedyn-

czych cieczach jonowych, włączyli w strukturę kationu dodatkowy czwartorzędowy atom azo-
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tu lub fosforu połączony łącznikiem. Uzyskali tym samym bis-amoniowe ciecze jonowe, zwa-

ne także bliźniaczymi cieczami jonowymi (ang. gemini ionic liquids). W literaturze opisanych 

jest wiele cieczy jonowych zawierających mono-kation amoniowy lub fosfoniowy, jednak nie ma 

wielu doniesień dotyczących dikationowych cieczy jonowych i ich zastosowania jako deterentów 

pokarmowych. Istnieją informacje dotyczące syntezy dikationowych cieczy jonowych 

z anionami, takimi jak acesulfamowy, sacharynianowy, piroglutaminianowy i mleczanowy [3, 4]. 

 

Rys. 2. Diazotany(V) alkilo-1,X-bis(decylodimetyloamoniowe), w których n oznacza 4, 6, 8, 10, 12 
atomów węgla w łączniku alkilowym 

 

W toku przeprowadzanych badań opracowano metodę syntezy dikationowych cieczy jo-

nowych z anionem azotanowym(V). Określono także podstawowe właściwości fizykoche-

miczne oraz aktywność biologiczną dla soli zawierających w swojej strukturze kation alkilo-

1,X-bis(decylodimetyloamoniowy). Jako przeciwjon zastosowano anion azotanowy(V) ze 

względu na jego dużą dostępność oraz tani koszt produkcji, a ponadto z wcześniejszych 

doniesień literaturowych wiadomo, że anion ten powodował zwiększenie akytwności biolo-

gicznej. 

METODYKA BADAŃ 

Synteza deterentnych cieczy jonowych 

W pierwszym etapie w reaktorze zaopatrzonym w mieszadło magnetyczne umieszczono 

0,01 mol dibromku alkilo-1,X-bis(decylodimetyloamoniowego) (syntezowane na Wydziale 

Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska) rozpuszczonego w 15 cm3 metanolu, do 

którego dodano 0,02 mola wodorotlenku potasowego (lub sodowego). Następnie cały układ 

mieszano przez 5 minut. Mieszaninę schłodzono do temperatury 0°C, a wytrącony osad soli 

nieorganicznej oddzielono. W drugim etapie pozostały di(wodorotlenek) bis-amoniowy zobo-

jętniano stężonym kwasem azotowym(V). Następnie odparowano rozpuszczalnik. Pozosta-

łość rozpuszczono w 30 cm3 acetonu. Wytrącony osad oddzielono poprzez sączenie pod 

obniżonym ciśnieniem, po czym z uzyskanego przesączu odparowano rozpuszczalnik. 

Otrzymany produkt suszono w suszarce próżniowej w temperaturze 70°C przez 24 godziny. 
 

 

 



D.K. Kaczmarek i in. 58 

Etap I 

 

 

Etap II 

 

 

Analiza protonowego i węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego 

Struktura otrzymanych związków została potwierdzona poprzez wykonanie widm proto-

nowego oraz węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego w Środowiskowym Labora-

torium Unikalnej Aparatury Naukowej, mieszczącym się przy Uniwersytecie im. A. Mickiewi-

cza w Poznaniu. Widma 1H NMR wykonano na spektrometrze Varian model XL 300, przy 

częstotliwości 300 MHz, z tetrametylosilanem jako standardem wewnętrznym, a widma wę-

glowe (13C NMR) przy 75 MHz. Zastosowanym rozpuszczalnikiem był deuterowany dimetylo-

sulfotlenek. 

Rozpuszczalność 

Badanie rozpuszczalności przeprowadzono według metodyki opisanej przez Vogela [9]. 

Próbkę o masie 0,1 g odważono do fiolki, do której następnie dodano rozpuszczalnik w ilości 

1 cm3, przy jednoczesnym energicznym mieszaniu. W przypadku nierozpuszczenia się 

związku w temperaturze pokojowej, w czasie mieszania przez 5 minut, wprowadzano kolejne 

porcje rozpuszczalnika i powtarzano całą procedurę badania. Proces kontynuowano aż do 

momentu dodania 3 cm3 rozpuszczalnika do fiolki. Jako rozpuszczalniki zastosowano: wodę, 

metanol, izopropanol, toluen, aceton, dimetylosulfotlenek (DMSO), chloroform, acetonitryl, 

heksan oraz octan etylu. W zależności od ilości wprowadzonego rozpuszczalnika, potrzeb-

nego do całkowitego rozpuszczenia substancji, określono rozpuszczalność otrzymanego 

związku jako dobrze rozpuszczalny (+) po wprowadzeniu 1 cm3 rozpuszczalnika lub jako 

średnio rozpuszczalny (+/–), gdy dodano 3 cm3 rozpuszczalnika. Jeżeli po wprowadzeniu 3 

cm3 rozpuszczalnika substancja nie ulegała rozpuszczeniu, związek określono jako nieroz-

puszczalny (–). 
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Miareczkowanie dwufazowe 

Naważoną ilość związku, z dokładnością do 0,100 g, umieszczano w kolbie miarowej 

o pojemności 100 cm3 i uzupełniano wodą destylowaną do kreski. Następnie pobierano 

10 cm3 roztworu do kolby stożkowej o pojemności 100 cm3. W kolejnym etapie dodawano 

15 cm3 chloroformu i 5 cm3 wskaźnika mieszanego (mieszanina barwnika kationowego (bro-

mek dimidowy) i barwnika anionowego (błękit dwusulfinowy VN)). Tak przygotowaną mie-

szaninę miareczkowano roztworem dodecylosiarczanu(VI) sodu o stężeniu 0,00485 mol/dm3 

do zmiany zabarwienia warstwy organicznej z turkusowej na różową. W trakcie badania, 

po dodaniu porcji roztworu miareczkującego, kolbę zamykano korkiem i energicznie wstrzą-

sano, aby dokładnie rozprowadzić titrant. 

Procentową zawartość substancji kationowo czynnej wyznaczono ze wzoru:  

𝑋 =
100 ∗ 𝐶 ∗ 𝑉 ∗ 𝑀

10 ∗ 1000 ∗ 𝑚 ∗ 2
∗ 100 [%] 

w którym: X – zawartość procentowa substancji kationowo czynnej [%], C – stężenie roztwo-

ru dodecylosiarczanu (VI) sodu [mol/dm3], V – objętość roztworu dodecylosiarczanu (VI) so-

du [cm3], M – masa molowa oznaczanej substancji [g/mol], m – masa naważki oznaczanej 

substancji [g]. 

Współczynnik refrakcji 

Do pomiaru współczynnika refrakcji użyto refraktometru Abbego Rudolph Research Ana-

lytical J357 Automatic Refractometer. Badanie współczynnika załamania światła przeprowa-

dzono dla związków, które w temperaturze pokojowej były cieczami. 

WYNIKI 

W wyniku zaproponowanej metody syntezy otrzymano 5 nowych bis-amoniowych cieczy 

jonowych z anionem azotanowym(V), które zestawiono w tab. 1. 
 

Tabela 1. Wydajność, postać w 25
o
C oraz zawartość substancji powierzchniowo czynnej 

 

Nr R 
Wydajność 

[%] 
Postać 
w 25

o
C 

ZPC
a
 

[%] 

1 –C4H8– 81 wosk 87 

2 –C6H12– 80 wosk 90 

3 –C8H16– 98 wosk 96 

4 –C10H20– 90 wosk 85 

5 –C12H24– 81 wosk 99 
a 
zawartość substancji powierzchniowo czynnej. 
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Wszystkie otrzymane sole bis-amoniowe okazały się w temperaturze pokojowej woskami 

niewykazującymi tendencji do krystalizacji, co pozwoliło zakwalifikować je do cieczy jono-

wych. Wydajności reakcji były wysokie, każdorazowo przekraczające 80%, natomiast czy-

stość syntezowanych związków z anionem azotanowym(V) przekraczała 90%. Dla otrzyma-

nych cieczy jonowych wykonano analizę protonowego i węglowego magnetycznego rezo-

nansu jądrowego, która potwierdziła strukturę otrzymanych związków. Poniżej przedstawiono 

przesunięcia chemiczne dla poszczególnych soli. 

 Opis widm diazotanu(V) butano-1,4-bis(decylodimetyloamoniowego) (1) 

1H NMR (CDCl3) δ [ppm] = 0,80 (m, 6H); 1,16 (m, 28H); 1,65 (m, 8H); 3,11 (s, 12H); 

3,26 (m, 8H); 3,52 (m, 8H); 

13C NMR (CDCl3) δ [ppm] = 13,9 [2C]; 19,5 [2C]; 22,4 [2C]; 25,1 [2C]; 26,1 [2C]; 

29,0 [4C]; 29,2 [4C]; 31,6 [2C]; 50,4 [4C]; 63,8 [2C]; 65,0 [2C]. 

 Opis widm diazotanu(V) heksano-1,6-bis(decylodimetyloamoniowego) (2) 

1H NMR (CDCl3) δ [ppm] = 0,79 (m, 6H); 1,17 (m, 32H); 1,64 (m, 8H); 3,11 (s, 12H); 

3,33 (m, 8H); 3,57 (m, 8H); 

13C NMR (CDCl3) δ [ppm] = 13,8 [2C]; 22,4 [2C]; 25,4 [4C]; 26,4 [4C]; 28,9 [4C]; 

29,2 [ C]; 31,6 [2C]; 50,7 [4C]; 63,1 [2C]; 64,0 [2C]. 

 Opis widm diazotanu(V) oktano-1,8-bis(decylodimetyloamoniowego) (3) 

1H NMR (CDCl3) δ [ppm] = 0,82 (m, 6H); 1,18 (m, 36H); 1,66 (m, 8H); 3,12 (s, 12H); 

3,30 (m, 8H); 

13C NMR (CDCl3) δ [ppm] = 13,8 [2C]; 22,3 [2C]; 25,3 [4C]; 26,0 [4C]; 29,3 [6C]; 

29,7 [4C]; 31,5 [2C]; 50,4 [4C]; 64,0 [2C]; 64,1 [2C]. 

 Opis widm diazotanu(V) dekano-1,10-bis(decylodimetyloamoniowego) (4) 

1H NMR (CDCl3) δ [ppm] = 0,83 (m, 6H); 1,19 (m, 40H); 1,64 (m, 8H); 3,15 (s, 12H); 

3,32 (m, 8H); 

13C NMR (CDCl3) δ [ppm] = 13,8 [2C]; 22,2 [2C]; 25,4 [4C]; 26,3 [4C]; 29,5 [6C]; 

29,9 [6C]; 31,3 [2C]; 50,5 [4C]; 63,9 [2C]; 64,2 [2C]. 

 Opis widm diazotanu(V) dodekano-1,12-bis(decylodimetyloamoniowego) (5) 

1H NMR (CDCl3) δ [ppm] = 0,86 (m, 6H); 1,27 (m, 44H); 1,66 (m, 8H); 3,06 (s, 12H); 

3,36 (m, 8H); 

13C NMR (CDCl3) δ [ppm] = 13,7 [2C]; 22,3 [2C]; 25,3 [4C]; 26,3 [4C]; 29,6 [6C]; 

30,0 [8C]; 31,4 [2C]; 50,5 [4C]; 63,8 [2C]; 64,1 [2C]. 
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Analizując widma protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego zsyntezowanych 

bis-amoniowych cieczy jonowych z anionem azotanowym(V), obserwuje się tylko przesunię-

cia pochodzące od kationu ze względu na brak występowania atomów wodoru w strukturze 

anionu. Odnotowuje się przesunięcia chemiczne od grup CH3 przy wartościach od 3,10 (dla 

łącznika o czterech atomach węgla) do 3,27 ppm (dla łącznika o dwunastu atomach węgla). 

W kationie bis-amoniowym wyróżnić można dwie grupy CH2 znajdujące się przy czwartorzę-

dowym atomie azotu, pochodzące od łańcucha alkilowego oraz łącznika. W przypadku łącz-

nika o czterech lub sześciu atomach węgla obie grupy występują przy dwóch wartościach 

(3,26 i 3,52 ppm lub 3,33 i 3,57 ppm). Natomiast przy łączniku o ośmiu, dziesięciu i dwuna-

stu atomach węgla przesunięcia chemiczne od atomów wodoru w tej grupie nakładają się, 

tworząc jeden sygnał; odpowiednio dla ośmiu atomów – 3,30 ppm, dla dziesięciu atomów – 

3,32 ppm oraz 3,36 ppm dla dwunastu atomów węgla w łączniku alkilowym. 

Analiza widm węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego również potwierdziła 

otrzymanie syntezowanych związków. Przesunięcia chemiczne grup CH3 w widmie węglo-

wym nakładają się w przypadku kationu z czterema, sześcioma i ośmioma atomami węgla 

w łączniku alkilowym i przesuwają się ku wartościom wyższym dla kationów z dziesięcioma 

lub dwunastoma atomami węgla. Analizując przesunięcia chemiczne dla grupy CH2, można 

natomiast zauważyć podobną tendencję jak w widmie wodorowym – przy łączniku z cztere-

ma atomami węgla obserwuje się dwa piki pochodzące od podstawnika CH2, natomiast wraz 

z wydłużaniem łącznika sygnały zaczynają się nakładać i przyjmują wartości średnie w po-

równaniu z łącznikiem z czterema atomami węgla. 

W tab. 2 zestawiono wyniki przeprowadzonego testu rozpuszczalności. 

Z otrzymanych danych wynika, że wszystkie ciecze jonowe rozpuszczały się bardzo do-

brze w metanolu, acetonitrylu, acetonie oraz chloroformie, natomiast nie ulegały rozpuszcze-

niu w octanie etylu, toluenie oraz heksanie. Słabe rozpuszczanie otrzymanych soli obserwo-

wano w przypadku zastosowania izopropanolu. Rozpuszczalność w wodzie i DMSO zależała 

od łącznika alkilowego. Dla najkrótszych łączników alkilowych (cztery i sześć atomów węgla 

w łączniku alkilowym) obserwuje się umiarkowaną rozpuszczalność w tych rozpuszczalni-

kach, natomiast wydłużanie łącznika obniża tę właściwość. 

Tabela 2. Wyniki testu rozpuszczalności dla otrzymanych bis-amoniowych cieczy jonowych 

 

Nr R 
Rozpuszczalniki 

A B C D E F G H I J 

1 –C4H8– +/– + +/– + + +/– – + – – 

2 –C6H12– +/– + +/– + + +/– – + – – 

3 –C8H16– – + – + + +/– – + – – 

4 –C10H20– – + – + + +/– – + – – 

5 –C12H24– – + – + + +/– – + – – 
A – woda, B – metanol, C – DMSO, D – acetonitryl, E – aceton, F – izopropanol, G – octan etylu, H – 
chloroform, I – toluen, J – heksan. 

„+” – dobrze rozpuszczalne; „±” – słabo rozpuszczalne; „–” – nierozpuszczalne. 
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Na rysunku 1 przedstawiono wartości współczynnika refrakcji w 20°C dla otrzymanych 

związków. 

 
Rys. 3. Współczynnik refrakcji dla syntezowanych bis-amoniowych cieczy jonowych 

 

Na rys. 3 zauważyć można, że najniższą wartość współczynnika refrakcji w temperaturze 

20°C osiąga sól 3 (1,490). Ciecze jonowe 2 i 4 charakteryzują się wyższymi współczynnikami 

załamania światła od pozostałych soli. Dużą różnicę można również zauważyć między kwa-

sem azotowym(V) a otrzymanymi cieczami jonowymi. Sól 3 posiada najmniejszą wartość 

analizowanego parametru, która jest prawie o 0,1 większa od współczynnika refrakcji stężo-

nego kwasu azotowego(V). 

WNIOSKI 

1. Reakcja wymiany anionu bromkowego na anion azotanowy(V) w dibromkach alkilo-

1,X-bis(decylodimetyloamoniowych) przebiega w dwóch etapach z ponad 80-procen-

tową wydajnością. Czystość soli wynosiła od 85 do 99%, a wszystkie otrzymane sole 

okazały się cieczami jonowymi. 

2. Przy pomocy analizy widm protonowego i węglowego magnetycznego rezonansu ją-

drowego potwierdzono struktury związków. 

3. Otrzymane ciecze jonowe dobrze rozpuszczały się w metanolu, acetonitrylu, acetonie 

oraz chloroformie, a w propan-2-olu były średnio rozpuszczalne; w octanie etylu, tolu-

enie oraz heksanie były one nierozpuszczalne. 

4. Zaobserwowano wpływ łącznika w kationie produktów na wartości współczynnika re-

frakcji. 
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AKTYWNOŚĆ W ŚWIETLE WIDZIALNYM FOTOKATALIZATORÓW 
TYTANOWYCH MODYFIKOWANYCH KRZEMIONKĄ 

PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TITANIA MODIFIED WITH SILICA UNDER 
VISIBLE LIGHT 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej  
i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  

Streszczenie. Zanieczyszczenie wód ściekami zawierającymi syntetyczne barwniki azowe oraz 
fenol ma negatywne znaczenie dla środowiska, w tym organizmów żywych. Zastosowanie pro-
cesu fotokatalizy przy obecności tlenku tytanu(IV) pozwala na skuteczne niwelowanie tych za-
nieczyszczeń ze środowiska wodnego przy udziale promieniowania UV. Modyfikacja TiO2 
krzemionką amorficzną pozwala na otrzymanie półprzewodnika aktywnego w świetle widzial-
nym (λ > 400 nm). W rezultacie rozwijają się możliwości aplikacyjne i technologiczne fotokatali-
tycznego oczyszczania wody z substancji niepożądanych. Celem niniejszej pracy była ocena 
efektywności procesu fotokatalitycznej degradacji oranżu metylowego i fenolu w obecności nie-
domieszkowanego i modyfikowanego krzemionką ditlenku tytanu. Stwierdzono, że badane za-
nieczyszczenia w obecności modyfikowanego TiO2 i pod wpływem promieniowania widzialnego 
uległy fotokatalitycznemu rozkładowi. Jednocześnie oranż metylowy i fenol były odporne na fo-
tolizę i rozkład fotokatalityczny przy udziale czystego TiO2 i promieniowania widzialnego. Wyka-
zano zależność między ilością dodanej krzemionki, temperaturą kalcynacji a efektywnością fo-
tokatalitycznego rozkładu modelowych zanieczyszczeń organicznych w wodzie. 
 
Słowa kluczowe: fotokataliza heterogeniczna, tlenek tytanu(IV), barwniki azowe, fenol, oczysz-
czanie wody. 
Key words: heterogeneous photocatalysis, titanium dioxide, azo dyes, phenol, water purifica-
tion. 

WSTĘP 

Oranż metylowy (ang. methyl orange, MO) należy do barwników azowych, stanowiących 

60–70% wszystkich barwników produkowanych na skale światową [1]. Stosowany w różnych 

gałęziach przemysłu, m.in. w farbiarskim, włókienniczym i chemicznym, stanowi znaczne 

zanieczyszczenie ścieków trafiających do wód. Fenol (ang. phenol, Ph) jest aromatycznym 

związkiem organicznym stosowanym w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w produkcji 

barwników, materiałów wybuchowych, lakierów, żywic fenolowych i środków dezynfekcyj-

nych [2]. Grupa azowa (–N=N–) oranżu metylowego oraz grupa hydroksylowa  

(–OH) fenolu związane są bezpośrednio z atomami węgla w pierścieniu aromatycznym  

(–C6H5) [3, 4]. Obecność oranżu metylowego i fenolu w ściekach przemysłowych wpływa 

negatywnie na florę i faunę wodną. Oba związki wykazują działanie toksyczne i rakotwórcze 

                                                 
Adres do korespondencji: Daria Kądziołka, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Che-
micznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
ul.  Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, Polska, e-mail: Daria.Kądziolka@gmail.com 



Aktywność w świetle widzialnym fotokatalizatorów tytanowych modyfikowanych krzemionką 

 

65 

[5]. Oranż metylowy i fenol na ogół nie ulegają biodegradacji i nie są skutecznie usuwane 

przez powszechnie stosowane metody oczyszczania wody: koagulację, sedymentację, roz-

kład mikrobiologiczny lub enzymatyczny [6]. Stąd, poszukiwane są nowe, efektywne i tanie 

rozwiązania usuwania tych dwóch zanieczyszczeń ze środowiska wodnego. W nurt tych ba-

dań wpisuje się fotokataliza heterogeniczna przy użyciu tlenku tytanu(IV) [7,8]. TiO2 jest pół-

przewodnikiem stabilnym chemicznie, nierozpuszczalnym w wodzie i stosunkowo tanim [9]. 

Ze względu na wartość energii pasma wzbronionego (3–3,4eV), wzbudzenie TiO2 następuje 

przy zastosowaniu promieniowania ultrafioletowego, stanowiącego zaledwie 3-5% docierają-

cego do powierzchni ziemi światła słonecznego [10]. Tym samym reakcje fotokatalityczne 

z jego udziałem wymagają stosowania sztucznych źródeł promieniowania, co generuje do-

datkowe koszty. Domieszkowanie ditlenku tytanu innymi pierwiastkami i/lub związkami che-

micznymi pozwala na zmniejszenie szerokości pasma wzbronionego i absorpcję promienio-

wania widzialnego (λ > 400 nm) [11]. Modyfikowanie ditlenku tytanu krzemionką zapobiega 

przemianie fazowej cząstek TiO2 z anatazu w rutyl, oraz poprawia właściwości hydrofilowe 

i porowatość powierzchni fotokatalizatora [12–14]. 

W niniejszej pracy badano aktywność fotokatalityczną tlenku tytanu(IV) modyfikowanego 

krzemionką amorficzną w świetle widzialnym (UV-VIS) wobec modelowych zanieczyszczeń – 

oranżu metylowego i fenolu. 

MATERIAŁ 

Do syntezy fotokatalizatorów zastosowano ditlenek tytanu będący półproduktem z linii 

produkcyjnej (przed etapem kalcynacji) z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na-

no-krzemionkę (Plasmachem, Niemcy) oraz alkohol etylowy – P.P.H. „Stanlab” Sp.J. 

W testach fotokatalitycznych, jako modelowe zanieczyszczenia organiczne, wykorzystano 

oranż metylowy (Orange II sodium salt, Aldrich Chemistry, USA) i fenol (POCh S.A., Polska). 

PREPARATYKA 

Przygotowano dwie grupy fotokatalizatorów. W pierwszej podstawę stanowił surowy pół-

produkt z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., zwany dalej pulpą kwaśną (Ku). 

W grupie drugiej modyfikacji poddano półprodukt surowy płukany wodą dejonizowaną oraz 

wodą amoniakalną, zwany dalej pulpą płukaną (Kw). Szczegółowy opis metodyki płukania 

można znaleźć w publikacji [15]. W obu grupach zastosowano jednolitą metodykę modyfika-

cji krzemionką. Określoną ilość materiału wyjściowego (pulpa kwaśna lub pulpa płukana) 

dodawano do etanolu i poddawano homogenizacji przy użyciu myjki ultradźwiękowej przez 

godzinę. Do przygotowanej zawiesiny dodano krzemionkę, w ilości 2,5; 5,0 lub 10,0% wag. 

(w stosunku do TiO2). Całość mieszano przez godzinę przy użyciu mieszadła magnetyczne-

go (500 obrotów na minutę) i suszono w temperaturze 100°C przez 24 godziny. Gotowy ma-

teriał kalcynowano przez 8 godzin w temperaturze 250 lub 350°C. Stosując te same parame-

try modyfikacji, przygotowano materiały odniesienia, bez dodatku krzemionki, które wraz 

z materiałem wyjściowym (pulpa kwaśna i pulpa płukana) zastosowano w próbach kontrol-

nych. 
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CHARAKTERYSTYKA FOTOKATALIZATORÓW 

Widma absorpcyjne otrzymanych fotokatalizatorów rejestrowano przy użyciu spektrofoto-

metru V-630 (Jasco, Japonia) wyposażonego w przystawkę integrującą ze sferycznym odbi-

ciem rozproszonym (UV-ViS/ DR). Materiał odniesienia stanowił BaSO4. Na podstawie 

otrzymanych widm obliczono energię pasma wzbronionego zgodnie z Tauc i in. [16]. Wła-

ściwości powierzchniowe fotokatalizatorów zbadano za pomocą spektrofotometru FTIR 

(4200 Jasco, Japonia) wyposażonego w przystawkę DR firmy Harrick Company (USA). 

Strukturę krystaliczną fotokatalizatorów oraz średnią wielkość krystalitów [17] określono przy 

użyciu dyfraktometru X’Pert PRO Philips z promieniowaniem Cu Kα (λ = 1,54056 Å). 

FOTOKATALIZA 

We wstępnym etapie badań sprawdzono stopień adsorpcji modelowych zanieczyszczeń 

na powierzchni analizowanych fotokatalizatorów. W czasie 6 godzin, co 30 minut, pobierano 

próbki mieszaniny reakcyjnej do analiz. Stwierdzono, że zastosowane do badań związki or-

ganiczne nie są adsorbowane przez badane materiały fotokatalityczne. Fotokatalizator 

i 500 ml roztworu modelowego zanieczyszczenia (w stężeniu 20 mg/litr) umieszczono w 

szklanej zlewce i mieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego (500 obr/min) do momen-

tu ustalenia równowagi adsorpcji substratów na powierzchni fotokatalizatora (1 godzina). Po 

tym czasie włączono źródło promieniowania widzialnego (lampa LED Osram Parathom 5W, 

Niemcy). Naświetlanie prowadzono przez 5 godzin. W równych odstępach czasu pobierano 

próbki mieszaniny reakcyjnej, które odwirowywano w celu oddzielenia katalizatora od roztwo-

ru. Stężenie modelowych zanieczyszczeń w mieszaninach reakcyjnych określano przy uży-

ciu spektrofotometru V-630 UV-VIS (Jasco, Japonia), rejestrując absorbancję charaktery-

stycznego piku 465 nm i 269 nm, odpowiednio dla oranżu metylowego oraz fenolu. Ubytek 

stężenia modelowych zanieczyszczeń stanowił podstawę oceny aktywności  użytych fotoka-

talizatorów. Stopień rozkładu obu badanych substancji obliczono jako: 

R = [(C0–Ce)/ Co]×100% 

gdzie: Co – stężenie roztworu modelowego po adsorpcji (mg/l); Ce – stężenie roztworu mode-

lowego po naświetlaniu (mg/l). 

Jednocześnie przeprowadzono badanie stabilności fotochemicznej oranżu metylowego 

i fenolu w świetle widzialnym. 

WYNIKI 

Fotokatalizatory: 2 wyjściowe (Ku i Kw) i 8 modyfikowanych (tab. 1) poddano analizie 

XRD (rys. 1). Średnią wielkość krystalitów [nm] anatazu obliczono korzystając z równania 

Sherrera [17]. Energię pasma wzbronionego Eg [eV] wyznaczono z zarejestrowanych widm 

absorpcyjnych fotokatalizatorów przy zastosowaniu przekształcenia Tauc i in. [16]. Modyfi-

kowanie pulpy płukanej spowodowało wzrost wielkości krystalitów anatazu oraz obniżenie 

energii pasma wzbronionego w odniesieniu do materiału wyjściowego (Kw). Fotokatalizatory 
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na bazie pulpy niepłukanej charakteryzowały się znacznie mniejszymi krystalitami anatazu 

i niższą energią pasma wzbronionego w porównaniu do materiału wyjściowego (Ku). Wyjątek 

stanowił fotokatalizator Ku[10] 350: dodatek 10% wag. SiO2 i kalcynacja w 350ºC nie spowo-

dowała zmian w wielkości krystalitów anatazu i energii pasma wzbronionego (tab.1). 

Tabela 1. Nazewnictwo, średnia wielkość krystalitów [nm] anatazu (± SD) i energia pasma wzbronio-
nego [eV] badanych fotokatalizatorów 

Temp. 
kalcyna-
cji [°C] 

Stężenie 
krzemionki 
[% wag.] 

Fotokatalizator 

pulpa niepłukana, Ku pulpa płukana, Kw 

oznaczenie anataz [nm] Eg [eV] oznaczenie anataz [nm] Eg [eV] 

250 

10 Ku[10]250 8,59 ± 0,18 3,21 Kw[10]250 14,5 ± 0,25 3,24 

5 Ku[5]250 9,0 ± 0,02 3,00 Kw[5]250 15,9 ± 0,03 3,26 

2,5 Ku[2.5]25 9,0 ± 0,02 3,02 Kw[2.5]25 16,2 ± 0,03 3,26 

0 Kuetanol250 8,5 ± 0,02 3,23 Kwetanol250 15,8 ± 0,27 3,04 

350 

10 Ku[10]350 23,5 ± 0,33 3,24 Kw[10]350 16,5 ± 0,26 3,27 

5 Ku[5]350 8,8 ± 0,02 3,02 Kw[5]350 17,4 ± 0,29 3,28 

2,5 Ku[2.5]350 9,1 ± 0,02 3,02 Kw[2.5]350 17,5 ± 0,29 3,05 

0 Kuetanol350 10,0 ± 0,01 3,02 Kwetanol350 16,7 ± 0,27 3,09 

  
materiał wyj-
ściowy, Ku 

23,8 ± 0,34 3,25 
materiał wyj-
ściowy, Kw 

13,6 ± 0,22 3,36 

 

 

 

Rys. 1. Dyfraktogramy XRD badanych fotokatalizatorów (   anataz,    rutyl) 

 

Analiza widm UV-ViS/DR (rys. 2) wykazała, że materiały wyjściowy (Ku i Kw) absorbowały 

promieniowanie głównie w zakresie ultrafioletowym. We wszystkich modyfikowanych fotoka-

talizatorach, położenie krawędzi absorpcji ulega nieznacznemu przesunięciu w stronę więk-

szych długości fal wraz ze wzrostem temperatury kalcynacji. Efekt ten przypisuje się zwięk-

szeniu rozmiaru cząstek fotokatalizatorów. Dla fotokatalizatorów niemodyfikowanych krze-
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mionką zaobserwowano wzrost absorpcji w zakresie światła widzialnego, co było przyczyną 

powstawania grup węglowych na powierzchni TiO2, pochodzących z rozkładu etanolu [18]. 

Zwiększenie dodatku krzemionki do fotokatalizatorów modyfikowanych powodowało wzrost 

absorbancji promieniowania z zakresu widzialnego [19]. 

 

  

  
Rys. 2. Widma UV-VIS/DR badanych fotokatalizatorów 

 

We wszystkich widmach FTIR (rys. 2) zaobserwowano pasmo spektroskopowe (od 3000 

do 3700 cm–1) przypisane symetrycznym i asymetrycznym drganiom rozciągającym grupy 

hydroksylowej (–OH) oraz charakterystyczny pik, przy 1530–1710 cm–1, związany z drga-

niami zginającymi pochodzącymi od zaadsorbowanych cząsteczek wody [20]. Analiza widma 

FTIR fotokatalizatorów z dodatkiem 5% (Kw[5]250, Ku[5]250 i Ku[5]350) oraz 10% wag. SiO2 

(Kw[10]250, Kw[10]350 i Ku[10]350) wykazała obecność piku przy 2800–3000 cm–1, co od-

powiada obszarowi drgań rozciągających C–H pochodzących z etanolu [21]. Dla fotokataliza-

torów modyfikowanych krzemionką w obszarze 910–960 cm–1 zaobserwowano pik przypisa-

ny obecności wiązania Ti–O–Si [21]. W fotokatalizatorach na bazie pulpy płukanej (Kw) oraz 

kwaśnej (Ku), kalcynowanych w 350ºC, wykazano obecność wiązania Si–O–Si przy 1084 cm–1 

[23]. Obecność piku w granicach 2250–2300 cm–1 świadczy o zaadsorbowanym na po-

wierzchni fotokatalizatora CO2 [24]. 

Wykazano, że badane fotokatalizatory nie adsorbują zanieczyszczeń modelowych. Oranż 

metylowy i fenol nie ulegały również fotolizie w obecności materiału wyjściowego i foto-

katalizatorów bez dodatku SiO2. Spośród fotokatalizatorów z dodatkiem krzemionki sześć 

wykazało aktywność w kierunku degradacji oranżu metylowego (rys. 1). Najwyższą skutecz-

nością charakteryzował się fotokatalizator otrzymany z pulpy kwaśnej modyfikowany 10% 

wag. krzemionki – Ku[10]250. Jednocześnie fotokatalizator modyfikowany tą samą ilością 

krzemionki, ale kalcynowany w 350oC (Kw[10]350), wykazał najniższą skuteczność w degra-
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dacji modelowego barwnika. Fotokatalizatory otrzymane na bazie pulpy kwaśnej charaktery-

zowały się wyższą aktywnością w usuwaniu oranżu metylowego. Rozkład fenolu w świetle 

widzialnym miał miejsce przy użyciu jednego fotokatalizatora Kw[10]250. Pozostałe fotokata-

lizatory nie powodowały degradacji fenolu. 

 

  

Rys. 3. Widma FTIR badanych fotokatalizatorów  

 

 

 

Rys. 4. Degradacja oranżu metylowego [OM] w świetle widzialnym (VIS) w obecności modyfikowa-
nych fotokatalizatorów TiO2 
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WNIOSKI 

Modyfikacja materiału wyjściowego krzemionką pozwoliła na otrzymanie fotokatalizatorów 

aktywnych w świetle widzialnym. Stwierdzono, że otrzymane materiały wykazują większą 

aktywność fotokatalityczną w stosunku do oranżu metylowego, w porównaniu z fenolem. 

Stwierdzono również, że modyfikacja ditlenku tytanu krzemionką amorficzną powoduje 

znaczne zwiększenie sedymentacji cząstek fotokatalizatora. Do oddzielenia cząstek fotoka-

talizatora od roztworu wystarczający jest proces wirowania. Zastosowane źródło światła wi-

dzialnego jest niedrogim produktem komercyjnym powszechnie stosowanym w gospodar-

stwach domowych, o niskiej mocy. Uzyskane wyniki są zadowalające i skłaniają do prowa-

dzenia dalszych prac badawczych związanych z zastosowaniem tlenku tytanu(IV) modyfiko-

wanego krzemionką w oczyszczaniu wody z zanieczyszczeń organicznych, przy udziale 

promieniowania widzialnego. 

LITERATURA 

[1] Rawat D., Mishra V., Sharma R.S. Detoxification of azo dyes in the context of environmental processes. 
Chemosphere 2016, 155, 591–605. 

[2] Chwei-Huann C., Ruey-Shin J. Photocatalytic degradation of phenol in aqueous solutions by Pr-doped TiO2 
nanoparticles. J Hazard Mater. 2007, 149(1), 1–7. 

[3] Ocholi O.J., Gimba C.E., Ndukwe G.I., Turoti M., Abechi S.E., Edogbanya P.R.O. Effect of time on the ad-
sorption of methylene blue, methyl orange and indigo carmine onto activated carbon. IOSR-JAC 2016, 9(9), 
55–62. 

[4] Choquette-Lebbé M., Shewa W.A., Lalman J.A., Shanmugam S.R. Photocatalytic degradation of phenol and 
phenol derivative using a nano-TiO2 catalyst: integrating quantitative and qualitative factors using response 
surface methodology. Water 2014, 6, 1785–1806. 

[5] Chong-Chen W., Jian-Rong L., Xiu-Liang L., Yan-Qiu Z., Guangsheng G. Photocatalytic organic pollutants 
degradation in metal-organic frameworks. Ener. Environ. Sci. 2014, 7, 2831–2867. 

[6] Zhang Y., Wang D., Zhang G. Photocatalytic degradation of organic contaminants by TiO2/sepiolite compo-
sites prepared at low temperature. Chem. Eng. J. 2011, 173, 1–10. 

[7] Neethu N., Choudhury T. Treatment of methylene blue and methyl orange dyes in wastewater by grafted 
titania pillared clay membranes. Recent Pat. Nanotechnol. 2018, 12(3), 200–207. 

[8] Zhong J., Ma D., Hong Z., An L., Jiao L.M., Shengtian H. Photocatalytic decolorization of methyl orange so-
lution with potassium peroxydisufate. Cent. Eur. J. Chem. 2008, 6(2), 245–252. 

[9] Gao M., Zhu L., Ong W.L., Wang J., Ho G.W. Structural design of TiO2-based photocatalyst for H2 produc-
tion and degradation applications. Catal.Sci. Technol. 2015, 5(10), 4655–4850. 

[10] Byeong J.C., Tae G.W., Sang W.H., Shahid S., Hyun O.S., Hong K.C., Jee Y.K., Young D.K. Surface mo-
dyfication of TiO2 for obtaining high resistance against poisoning during photocatalytic decomposition of tol-
uene. Catalyst 2018, 8(500), 1–13. 

[11] Drunka R., Grabis J., Jankovica D., Rasmane D.A., Krumina A. Synthesis, photocatalytic properties and 
morphology of various TiO2 nanostructures modified with gold. Proc. Eston. Acad. Sci. 2018, 66(4), 479–
485. 

[12] Fuentes K.M., Betancourt P., Marrero S., Garcia S. Photocatalytic degradation of phenol using doped titania 
supported on photonic SiO2 spheres. React. Kinet. Mech. Cat. 2017, 120(1), 403–415. 

[13] Rosales A., Maury-Ramíres A., Gutiérrez R.M-D., Guzmán C., Esquivel K. SiO2@TiO2 coating: synthesis, 
physical characterization and photocatalytic evaluation. Coatings 2018, 8, 1–13. 

[14] Budi D.T., Slamet S., Mustikasari R., Widuri. Modification of TiO2 nanoparticle with PEG and SiO2 for anti-
fogging and self-cleaning application. Int. J. Eng. Sci. Technol. 2011, 11(2), 80–85. 

[15] Bubacz K., Choina J., Dolat D., Morawski A.W. Methylene blue and phenol photocatalytic degradation on 
nanooparticles of anatase TiO2. Pol. J. Environ. Study 2010, 19(4), 685–691. 

[16] Tauc J., Grigorovici R., Vancu A. Optical properties and electronic structure of amorphous germanium. 
Phys. Status Solidi 1996, B 15(2), 627–637. 

[17] Vorokh A.S. Sherrer formula: estimation of error in determining small nanoparticle size. Nano P&X&M 2018,  
9(3). 364–369. 



Aktywność w świetle widzialnym fotokatalizatorów tytanowych modyfikowanych krzemionką 

 

71 

[18] Huihui L., Bin L., Shu Y., Tsugio S., Yuhua W. Visible light-driven photocatalytic activity of oleic acid-coated 
TiO2 nanoparticles synthesized from acbolute ethanol solution. NRL 2015, 10(415), 1–8. 

[19] Fuentes K.M., Betancourt P., Marrero S., García S. Photocatalytic degradation of phenol using doped titania 
supported on photonic SiO2 spheres. Reac. Kinet. Mech. Cat. 2017, 120, 403–415. 

[20] Razmjou A., Mansouri J., Chen V. The effect of mechanical and chemical modification of TiO2 nanoparticles 
on the surface chemistry, structure and fouling performance of PES ultrafiltration membranes. J. Memb. 
Scienc. 2011, 378, 73–84. 

[21] Ullah S., Ferreira-Neto E.P., Pasa A.A., Alcântara C.C.J., Acuña J.J.S., Bilmes S.A., Martínez Ricci M.L., 
Landers R., Fermino T.Z., Rodrigues-Filho U.P. Enhanced phototcatalytic properties of core@shell 
SiO2@TiO2 nanoparticles. App. Catalys., B: Environ. 2015, 179, 333–343. 

[22] Rasalingam S., Peng R., Koodali R.T. Removal of hazardous pollutants from wastewaters: applications of 
TiO2-SiO2 mixed materials. J. Nanomater. 2014, 42, 333–343. 

[23] Mahyar A., Behnajady A., Modirshahla N. Characterization and photocatalytic activity of SiO2–TiO2 mixed 
oxide nanoparticles prepared by sol-gel method. Indian J. Chem., Sec. A 2010, 49A, 1593–1600. 

[24] Shädle T., Pejcic B., Mizaikoff B. Monitoring dissolved carbon dioxide and methane in brine environments at 
high pressure using IR-ATR spectroscopy. Anal. Methods. 2016, 8, 756–762. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Karolina KIEŁBASA 
** 

KATALITYCZNY ROZKŁAD AMONIAKU NA NANOKRYSTALICZNYM ŻELAZIE 

CATALYTIC AMMONIA DECOMPOSITION OVER NANOCRYSTALLINE IRON 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Chemicznej 
Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska 

Streszczenie. Badano reakcję katalitycznego rozkładu amoniaku na powierzchni nanokrysta-
licznego żelaza, które azotowano amoniakiem i mieszaninami amoniak–wodór. Proces prowa-
dzono pod ciśnieniem atmosferycznym, w temperaturze 400

°
C, w różniczkowym reaktorze ru-

rowym, jednocześnie mierząc zmiany masy nanokrystalicznego żelaza i składu fazy gazowej. 
Proces zachodzi początkowo przy zmiennym potencjale azotującym. W końcowym etapie usta-
la się stan stacjonarny, w którym zachodzi jedynie reakcja katalitycznego rozkładu amoniaku. 
Zaobserwowano różnice szybkości katalitycznego rozkładu amoniaku od potencjału azotujące-
go, w zależności od tego, w jaki sposób prowadzono proces azotowania, wskazując jako możli-
wą przyczynę różny mechanizm adsorpcji azotu na powierzchni nanokrystalicznego żelaza. 
 
 
Słowa kluczowe: katalityczny rozkład amoniaku, azotowanie, nanokrystaliczne żelazo. 
Key words: catalytic ammonia decomposition, nitriding, nanocrystalline iron. 

WSTĘP 

Reakcja katalitycznego rozkładu amoniaku pozostaje przedmiotem intensywnych badań 

ze względu na liczne zastosowania technologiczne [1–10]. Większość prac powstałych przed 

1990 r. dotyczy kinetyki reakcji rozkładu amoniaku jako reakcji odwrotnej do reakcji syntezy 

amoniaku. Poszukiwania substancji najlepiej katalizującej rozkład amoniaku rozpoczął Win-

ter, który prowadził pionierskie badania na folii żelaznej (zakres temperatur od 500 do 700oC, 

nadmiar wodoru w fazie gazowej) [11]. Rozkład amoniaku badano także na rutenie [12–13], 

irydzie [14], żelazie i stopach żelazowych [12–22], niklu [13], platynie [14], rodzie [23]. 

Wyniki dotychczasowych prac, dotyczących kinetyki reakcji katalitycznego rozkładu amo-

niaku, pokazują, że szybkość rozkładu amoniaku jest funkcją prężności amoniaku i wodoru: 

 niskie ciśnienie amoniaku, temperatury reakcji rozkładu amoniaku poniżej 500oC [9, 

20] 

 
3NH

3NH
3NH

Kp1

kKp
r


   (1) 

gdzie: k – stała szybkości reakcji rozkładu amoniaku, K – stała równowagi adsorpcji; 
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– wysokie ciśnienie wodoru i niskie temperatury reakcji (równanie Temkina-Pyzheva) [24–

25] 

 kPr 3NH   (2) 

gdzie: k – stała szybkości reakcji rozkładu amoniaku, P – potencjał azotujący P = pNH3/p
3/2

H2. 

Zaproponowano szereg równań empirycznych na szybkość rozkładu amoniaku, opraco-

wanych w oparciu o wyniki pomiarów na różnych formach żelaza 

– folie żelazne [11] 
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– katalizator żelazowy podwójnie promowany [26] 
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– katalizator żelazowy potrójnie promowany, temperatura reakcji w zakresie  

420–480oC [27] 
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Powyższe prace nie uwzględniają wpływu składu fazowego katalizatora na szybkość re-

akcji rozkładu amoniaku, który wykazano, badając proces azotowania nanokrystalicznego 

żelaza. W procesie azotowania powierzchniowa reakcja katalitycznego rozkładu amoniaku 

zachodzi równolegle do reakcji azotowania [1, 28]: 
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W skali przemysłowej azotowane są materiały o małych wielkościach powierzchni właści-

wej, dlatego udział powierzchniowej reakcji katalitycznego rozkładu amoniaku jest nieznacz-

ny, w przeciwieństwie do azotowania nanokrystalicznego żelaza o relatywnie dużej po-

wierzchni. Poznanie mechanizmu reakcji katalitycznego rozkładu amoniaku na nanokrysta-

licznym żelazie ułatwi zrozumienie podstawowych etapów procesu azotowania. 

Szybkość reakcji katalitycznego rozkładu amoniaku na nanokrystalicznym żelazie zależy 

od wielu czynników, między innymi od składu gazu, jego czystości, wielkości powierzchni 

właściwej i składu chemicznego powierzchni katalizatora. Badano wpływ pary wodnej, obec-

nej w fazie gazowej, na proces katalitycznego rozkładu amoniaku [29] oraz działanie siarki 

[30–31]. 

Przedmiotem obecnych rozważań jest analiza szybkości katalitycznej reakcji rozkładu 

amoniaku w trakcie azotowania nanokrystalicznego żelaza w temperaturze 400oC. Porówna-

no wyniki azotowania nanokrystalicznego żelaza amoniakiem oraz mieszaninami amoniak–

wodór. 

(6) 
 
(7) 
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CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA 

Mieszaninę magnetytu i niewielkich ilości tlenków: glinu, potasu i wapnia stopiono 

w temperaturze ok. 1600°C. Po schłodzeniu i zestaleniu powstałą lawę skruszono i poddano 

procesowi redukcji, który prowadzono w atmosferze wodoru, politermicznie w zakresie tem-

peratur od 350 do 500oC. W wyniku redukcji otrzymano żelazo o strukturze nanokrystalicznej 

[32]. Skład chemiczny określono metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzaniem plazmo-

wym (ICP-OES). Próbka poza metalicznym żelazem zawierała tlenek glinu (3.3% wag.), 

wapnia (2.8% wag.) oraz potasu (0.65% wag.). 

Wielkość powierzchni właściwej otrzymanej próbki, którą wyznaczono z równania BET 

(Brunauer-Emmett-Teller), stosując aparat Quadrasorb SI (Quantachrome Instruments, Au-

tomated Surface Area & Pore Size Analyzer), wynosiła 12,5 m2/g. 

Reakcję katalitycznego rozkładu amoniaku badano w temperaturze 400°C, pod ciśnie-

niem atmosferycznym w różniczkowym reaktorze rurowym, umożliwiającym jednoczesny 

pomiar zmian: masy nanokrystalicznego żelaza oraz składu fazy gazowej (rys. 1). Szybkość 

przepływu gazowych reagentów regulowano, stosując elektroniczne przepływomierze ma-

sowe. Próbkę o masie ok. 1 g umieszczano w formie pojedynczej warstwy ziaren w platyno-

wym koszyczku zawieszonym na ramieniu termowagi wewnątrz reaktora. 

 

Rys. 1. Reaktor z pomiarem termogawimetrycznym i pomiarem stężenia wodoru w fazie gazowej:  
1 – platynowy koszyczek z pojedynczą warstwą ziaren, 2 – termopara, 3 – piec reaktora, 4 – reaktor 
kwarcowy, 5 – elektroniczny przepływomierz 

Przed procesem azotowania redukowano warstwę pasywną na powierzchni nanokrysta-

licznego żelaza. Obciążenie wodorem wynosiło 9 dm3h–1g–1. Próbkę ogrzewano politermicz-

nie do 500oC z szybkością 15°C/min–1, obserwując ok. 4% ubytku masy. Proces azotowania 

prowadzono dwoma sposobami, wprowadzając do reaktora po procesie redukcji: 

– amoniak (obciążenie 12 dm3h–1g–1); 

– mieszaniny amoniak-wodór (stałe obciążenie mieszaniny gazowej 19,8 dm3h–1g–1) – pro-

ces azotowania rozpoczynano od atmosfery gazowej zawierającej czysty wodór. 

Po ustabilizowaniu się składu fazy gazowej w objętości reakcyjnej i masy próbki zwiększano 
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zawartość amoniaku w mieszaninie i powtórnie oczekiwano stabilizacji składu fazy gazowej 

i  stałej. Stosunek obu gazów zmieniano skokowo, aż do momentu wprowadzenia do reakto-

ra 100% amoniaku. 

Wykonano modelowe obliczenia zmian składu fazy gazowej zachodzące w dwu-

składnikowym układzie, w którym nie zachodzi reakcja chemiczna (wymywanie z objętości 

reakcyjnej jednego gazu przez drugi). Do obliczeń zastosowano równanie różniczkowe bi-

lansu materiałowego reaktora z idealnym mieszaniem: 

 

 
U

)XX(F

dt

dX i0 
  (8) 

 

Wyniki obliczeń modelowych oraz doświadczalnych umożliwiły obliczenie objętości za-

stępczej reaktora. Porównując wyniki modelowe z eksperymentalnymi (wypłukiwanie azotu 

wodorem z objętości reakcyjnej, T = 25oC), stwierdzono, że w objętości zastępczej reaktora 

występuje stan bliski idealnemu mieszaniu. Na podstawie pomiarów stężenia wodoru oraz 

bilansu masowego reaktora z idealnym mieszaniem obliczono stężenia pozostałych składni-

ków fazy gazowej. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Stopniem zaazotowania próbki (XN/XFe) nazwano stosunek molowy azotu przyłączonego 

w procesie azotowania do żelaza zawartego w próbce. Wyniki pomiarów, uzyskanych pod-

czas azotowania amoniakiem nanokrystalicznego żelaza, przedstawiono na rys. 2 (tzw. wa-

runki nierównowagowe). Na osi rzędnych zaznaczono stechiometryczne składy obu azotków. 

Rys. 2. Zależność stopnia zaazotowania, ułamka molowego wodoru, amoniaku i azotu od czasu azo-
towania (100% amoniaku na wlocie do reaktora) 

W początkowym etapie procesu azotowania nanokrystalicznego żelaza następuje wnika-

nie chemisorbowanego atomowego azotu do przestrzeni międzywęzłowych siatki krystalo-
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graficznej żelaza (-Fe(N)). Po przekroczeniu krytycznego stężenia azotu w żelazie, co jest 

równoznaczne z osiągnięciem minimalnego potencjału azotującego (P0’), zachodzi przemia-

na fazowa -Fe(N) do azotku ’-Fe4N. W próbce występują równocześnie dwie fazy: stały 

roztwór -Fe(N) oraz azotek ’-Fe4N. Po przekroczeniu potencjału azotującego P0 dochodzi 

do kolejnej przemiany fazowej ’-Fe4N do -FexN. 

Azotując nanokrystaliczne żelazo, zaobserwowano zjawisko przemiany fazowej nanokry-

stalitów żelaza w kolejności według ich wielkości. Zjawiska tego nie można było wyjaśnić na 

podstawie znanych modeli opisujących reakcję gaz–ciało stałe [33–34]. W oparciu o prze-

prowadzone badania azotowania nanokrystalicznego żelaza zaproponowano nowy model 

reakcji ciała stałego z fazą gazową, w którym szybkość procesu jest limitowana szybkością 

reakcji powierzchniowej, przy stałym składzie chemicznym powierzchni [35–37]. 

Stwierdzono, że w procesie azotowania przy określonych potencjałach azotujących 

i różnych stopniach zaazotowania występują stany stacjonarne, w których ustala się równo-

waga pomiędzy fazą gazową a stałą, szybkość reakcji azotowania wynosi zero, a reakcja 

katalitycznego rozkładu amoniaku (rNH3) zachodzi ze stałą szybkością. Próbka w stanie sta-

cjonarnym została zaazotowana do azotku -FexN przy potencjale azotującym równym 

0.3 Pa–0,5. 

Szybkość reakcji azotowania określono ogólnym równaniem [32]: 

)X/X(f]P)t(P)[
RT

E
exp(k)X/X(f)]t(P[f)

RT

E
exp(kr FeN0

a
0FeN

a
0N 





   (9) 

gdzie: k0 – czynnik preekspotencjalny, Ea – energia aktywacji, R – uniwersalna stała gazowa, 

T – temperatura procesu azotowania, P – zmiany potencjału azotującego w czasie procesu, 

P0 – minimalny potencjał azotujący, przy którym zachodzi przemiana fazowa. 

Azotując nanokrystaliczny katalizator żelazowy amoniakiem, czyli w stanach nierównowa-

gowych P0<<P, równanie (9) upraszcza się: 

 )X/X(f)t(P)
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E
exp(kr FeN
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    (10) 

współczynnik )
RT

E
exp(kk a

0


  jest wartością stałą w stałej temperaturze, więc równanie 

(10) ma postać: 

  )X/X(f
k)t(P

r
FeN

N       (11) 

 

Nanokrystaliczne żelazo azotowano także mieszaninami amoniak–wodór o różnym skła-

dzie chemicznym (badania w warunkach równowagowych). Zależność stopnia zaazotowania 

oraz ułamka molowego wodoru od czasu eksperymentu przedstawiono na rys. 3. 
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Rys. 3. Zależność stopnia zaazotowania i ułamka molowego wodoru od czasu azotowania (mieszan i-
ny amoniak–wodór na wlocie do reaktora) 

Wraz ze stopniowym zmniejszaniem się stężenia wodoru zaobserwowano przyrost masy 

próbki stałej. W procesie prowadzonym przy skokowo zmienianym składzie atmosfery azotu-

jącej również stwierdzono występowanie stanów stacjonarnych, w których osiągnięty stopień 

zaazotowania nanokrystalicznego żelaza zależy od potencjału azotującego. Stwierdzono, że 

w początkowym etapie procesu azotowania katalizatora żelazowego dla potencjału azotują-

cego mniejszego od 0,14.10–2 Pa–0.5 (P0’) obserwuje się niewielki wzrost stężenia azotu 

w próbce (ok. 0,004 molN molFe
–1). Wzrost masy jest związany z adsorpcją atomowego azotu 

na powierzchni katalizatora i z rozpuszczaniem azotu w przestrzeni międzywęzłowej żelaza 

(roztwór stały azotu w żelazie). Po przekroczeniu potencjału azotującego P0’ obserwuje się 

wzrost stężenia azotu w żelazie. W próbce współistnieją dwie fazy: -Fe(N) i ’-FexN dla po-

tencjału azotującego z zakresu P(0,14.10-2, 0,42.10–2) Pa–0.5. Dla P(0,42.10-2, 6,1.10–2) 

Pa–0.5 następuje proces nasycania fazy’-FexN, gdzie x zmierza do 4. Gdy P>6,1.10–2 Pa–0,5, 

następuje dalszy przyrost masy próbki, w której współistnieją dwa azotki: ’-Fe4N i -FexN. 

W końcowym etapie w próbce występuje tylko faza . 

Na rys. 4 porównano stopień zaazotowania katalizatora żelazowego osiągnięty w czasie 

procesu azotowania amoniakiem i mieszaninami amoniak–wodór (5% amoniaku na wlocie 

do reaktora). Zaobserwowano różnice w czasie, po którym następuje wzrost stopnia zaazo-

towania. Próbka azotowana 100-procentowym amoniakiem wymaga krótszego czasu do 

zainicjowania przemiany fazowej. 

Równolegle do reakcji azotowania biegnie na powierzchni katalizatora żelazowego reak-

cja katalitycznego rozkładu amoniaku. Obliczono stopień przereagowania amoniaku w sta-

nach stacjonarnych zgodnie z równaniem: 

 

  
)X5,1(F

FX
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      (12) 

 

gdzie: F0NH3 – szybkość przepływu amoniaku na wlocie do reaktora [mol·s–1], XH2 – ułamek 

molowy wodoru wewnątrz reaktora [mol·mol–1]. 
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Rys. 4. Zależność stopnia zaazotowania od czasu azotowania (5% i 100% amoniaku na wlocie do 
reaktora) 

Szybkość powierzchniowej reakcji katalitycznego rozkładu amoniaku wyznaczono 

na podstawie równania: 

 

 
0

3NH3NH3NH Fr   (13) 

 

Ze względu na występowanie obszarów o różnym składzie fazowym próbki stałej reakcja 

rozkładu amoniaku w stanach stacjonarnych biegnie z różną szybkością na powierzchni każ-

dej z faz [38]. Brak odpowiedniego dopasowania równań (1–5) do danych eksperymental-

nych był warunkiem koniecznym do wprowadzenia nowego równania, opisującego zależność 

szybkości rozkładu amoniaku od potencjału azotującego. Zaproponowano liniową zależność 

szybkości rozkładu amoniaku od logarytmu z potencjału azotującego dla procesu azotowania 

prowadzonego w 475oC [38]. Postępując analogicznie do wcześniejszych badań, na rys. 5 

porównano zmiany szybkości katalitycznej reakcji rozkładu amoniaku oraz stopnia zaazoto-

wania od logarytmu naturalnego z potencjału azotującego dla obu eksperymentów. 

Szybkość reakcji katalitycznego rozkładu amoniaku zależy od stopnia zaazotowania prób-

ki i potencjału azotującego. Dla próbki azotowanej 100-procentowym amoniakiem na wlocie 

do reaktora szybkość katalitycznego rozkładu amoniaku maleje w całym zakresie potencjału 

azotującego na powierzchni faz: -Fe(N), ’-Fe4N i -Fe3N. W przypadku eksperymentu, w 

którym do reaktora wprowadzano mieszaniny amoniak–wodór, ze wzrostem potencjału azo-

tującego szybkość katalitycznego rozkładu amoniaku: 

– na powierzchni fazy -Fe(N) dla potencjału azotującego P < 0,02 Pa–0,5 wzrasta 

 

 Pln105.8105.13r 65
)(3NH  


 [mol gFe

–1 s–1] (14) 

 

– na fazach ’-Fe4N i -Fe3N dla P > 0,02 Pa–0,5 maleje 

 

 Pln104.7105.1r 65
3NH  

 [mol gFe
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Rys. 5. Zależność stopnia zaazotowania i szybkości katalitycznej reakcji rozkładu amoniaku od loga-
rytmu naturalnego z potencjału azotującego (na wlocie do reaktora: 100% amoniaku, NH3wlot – niebies-
kie linie ciągłe oraz mieszaniny amoniak–wodór, (NH3/H2)wlot – zielone linie punktowe) 

 

W badaniach nierównowagowych i równowagowych osiągnięto różne wartości szybkości 

rozkładu amoniaku. Jednocześnie zaobserwowano istotne różnice dla zależności szybkości 

rozkładu amoniaku od logarytmu z potencjału azotującego. W procesie azotowania amonia-

kiem szybkość rozkładu amoniaku maleje wraz ze wzrostem potencjału azotującego. 

W związku z tym wnioskowano, że szybkość rozkładu jest zależna od ilości miejsc aktyw-

nych dostępnych w trakcie dysocjatywnej adsorpcji amoniaku. Przypuszczano, że czynni-

kiem wpływającym na zmniejszenie liczby wolnych miejsc adsorpcyjnych jest zatrucie po-

wierzchni badanego materiału poprzez inhibicję jego powierzchni chemisorbowanej wodo-

rem. Na podstawie badań termoprogramowalnej desorpcji wskazano jednoznacznie, że wo-

dór desorbuje z powierzchni katalizatora żelazowego już w temp. ok. 100oC. Należy zauwa-

żyć, że w trakcie całego procesu azotowania wzrost potencjału azotującego powoduje 

zmniejszenie prężności wodoru, tym samym zmniejsza się stopień pokrycia powierzchni że-

laza wodorem. W związku z powyższym wodór nie może być odpowiedzialny za zatruwanie 

powierzchni katalizatora żelazowego. Powodem zmiany ilości aktywnych miejsc adsorpcyj-

nych może być więc wzrost stężenia azotu na powierzchni nanokrystalicznego żelaza. Ze 

wzrostem stężenia azotu na powierzchni żelaza szybkość reakcji rozkładu amoniaku powin-

na wzrastać, jednak  jest to  sprzeczne z eksperymentem przeprowadzonym przy P(t)>>P0 

czyli w stanach nierównowagowych. Natomiast jest zgodne z eksperymentami prowadzony-

mi w stanach równowagowych. Przyczyn różnic należy upatrywać w sposobie zaadsorbowa-

nia azotu na powierzchni żelaza. 

WNIOSKI 

Badając proces azotowania nanokrystalicznego żelaza, w trakcie którego zachodzą dwie 

równoległe reakcje: powierzchniowa reakcja katalitycznego rozkładu amoniaku oraz azoto-

wanie nanokrystalicznego żelaza, zaobserwowano różnice szybkości katalitycznego rozkładu 
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amoniaku od logarytmu naturalnego z potencjału azotującego, w zależności od tego w jaki 

sposób prowadzono proces azotowania (amoniak czy mieszaniny amoniak-wodór na wlocie 

do reaktora). Prawdopodobną przyczyną występujących różnic jest inny mechanizm adsorp-

cji azotu na powierzchni nanokrystalicznego żelaza. 
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Streszczenie. Przedstawiono wyniki lipofilowości kwasu S(+)-2-[4-(2-metylopropylo)fenylo] pro-
panowego (S(+)-ibuprofenu). Jako miarę lipofilowości zastosowano współczynnik podziału logP 
w układzie n-oktanol:woda. Współczynnik ten wyznaczono eksperymentalnie metodą shake-
flask oraz obliczono w oparciu o metody teoretyczne przy użyciu 6 modeli matematycznych: AC 
logP, ALOGPs, MLOGP, ALOGP, XLOGP2 oraz XLOGP3. Ponadto wyznaczono współczynnik 
podziału w układzie n-oktanol-bufor fosforanowy (pH = 5,49). Otrzymane wartości porównano z 
danymi literaturowymi. 

 
Słowa kluczowe: ibuprofen, niesteroidowe leki przeciwzapalne, lipofilowość, współczynnik po-
działu n-oktanol/woda. 
Key words: ibuprofen, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, lipophilicity, partition coefficient  
n-octanol/water. 

LIPOFILOWOŚĆ 

Istotnym parametrem determinującym aktywność biologiczną substancji, jak również 

umożliwiającym opis procesów farmakodynamicznych i farmakokinetycznych leków jest lipo-

filowość. Określa ona zdolność związku do przenikania przez błony biologiczne i dystrybucji 

w organizmie, rozpuszczalność w płynach ustrojowych, szybkość wchłaniania oraz powino-

wactwo do osocza i tkanek. Zgodnie z definicją IUPAC lipofilowość definiuje się jako powi-

nowactwo danej substancji do środowiska lipofilowego, zaś miarą tego powinowactwa jest 

współczynnik podziału pomiędzy dwie niemieszające się fazy: ciecz–ciecz lub ciecz–ciało 

stałe (np. układ TLC, RP-HPLC). Standardowy układ faz ciekłych stanowi układ 

n-oktanol : woda. Możliwe jest również stosowanie innych mieszanin rozpuszczalników,  

np. chloroform : woda, cykloheksan : woda, eter dietylowy : woda [5–8]. 

Lipofilowość stanowi miarę właściwości hydrofobowo-hydrofilowych i pełni istotną rolę  

w przewidywaniu zachowania się substancji aktywnej w organizmie po podaniu (tzw. profil 

LADME), a także jej zdolności wiązania z bioreceptorem. Określa również stopień powino-

wactwa do błon biologicznych o charakterze hydrofobowym, warunkując procesy transportu 

substancji w ustroju. Wysoka lipofilowość związku sprzyja jego akumulacji w błonach lipido-

wych i w tkankach organizmów, stąd też znajomość lipofilowości ma istotne znaczenie w 

kontekście zanieczyszczenia środowiska, umożliwiając przewidywanie potencjalnej zdolności 
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do bioakumulacji danej substancji. Biorąc pod uwagę rosnące użycie środków farmaceutycz-

nych, w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a w szczególności tych dostępnych 

bez recepty, istnieje realny problem przedostawania się pozostałości leków do wód [6–10, 

33]. 

Generalnie wzrost powinowactwa do błon biologicznych będzie skutkować wyższą aktyw-

nością biologiczną substancji. Jednakże zbyt wysoka lipofilowość może powodować nad-

mierne powinowactwo do lipidów i co za tym idzie wybiórczą absorpcję w błonach biologicz-

nych. W przypadku substancji aktywnych, stosowanych w preparatach podawanych naskór-

nie, wysoka lipofilowość może sprzyjać wnikaniu do warstwy rogowej naskórka, jednak ich 

dyfuzja będzie utrudniona przez żywe warstwy naskórka o charakterze hydrofilowym. Dlate-

go w projektowaniu substancji aktywnych i ich analogów dąży się do tego, aby związek wy-

kazywał się pośrednią lipofilowością, czyli był zdolny do rozpuszczania się zarówno w wo-

dzie, jak i w lipidach [6, 7, 11]. 

METODY WYZNACZANIA LIPOFILOWOŚCI 

Określenie lipofilowości danego związku sprowadza się do wyznaczenia tzw. współczyn-

nika podziału P, który wyrażany jest jako stosunek stężeń substancji w dwóch niemieszają-

cych się rozpuszczalnikach, w stanie równowagi termodynamicznej. Obecnie w standardo-

wym układzie ekstrakcyjnym fazę hydrofobową stanowi n-oktanol, który w stanie nasycenia 

wodą (tzw. wet octanol) bardzo dobrze spełnia rolę modelu błon biologicznych. Obliczenia 

współczynnika podziału dokonuje się z poniższego równania, opartego na prawie podziału 

Nernsta [6, 7]: 

 𝑃𝑜𝑤 =
𝐶𝑜𝑘𝑡

𝐶𝑤
 

gdzie: Pow – współczynnik podziału, Cokt – stężenie substancji w fazie oktanolowej, Cw – stę-
żenie substancji w fazie wodnej. 

Prawo podziału Nernsta jest słuszne jedynie w warunkach stałej temperatury, ciśnienia 

i pH oraz obowiązuje dla rozcieńczonych roztworów. Stąd też współczynnik Pow zależy  

od temperatury i jego wyznaczanie powinno być przeprowadzane w warunkach kontrolowa-

nej temperatury, najczęściej między 20 a 25ºC. Oprócz tego parametr ten powinien być wy-

znaczany dla związków nieulegających jonizacji. Do odchyleń od prawa podziału Nernsta 

będą dodatkowo prowadzić zjawiska dysocjacji lub asocjacji w rozpuszczalnikach. W takich 

przypadkach współczynnik podziału będzie zależny od stężenia roztworu [43–45]. 

Współczynnik podziału Pow jest wyrażany w postaci logarytmu dziesiętnego, logPow i w ta-

kiej postaci jest przedstawiany jako uniwersalna skala porównawcza w bazach danych, 

szczególnie tych dotyczących substancji o aktywności biologicznej, wykorzystywanych do 

analizy QSAR (ang. Quantitative Structure-Activity Relationships). Przyjmuje się, że w prze-

dziale wartości logP od 1 do 3 znajdują się substancje wykazujące średnią lipofilowość [6–8]. 

Wśród najczęściej stosowanych metod określania lipofilowości związków wyróżnia się 

metody eksperymentalne oraz teoretyczne. Do metod doświadczalnych zalicza się klasyczną 

metodę ekstrakcyjną tzw. shake-flask (wytrząsanie w kolbie) i metodę slow-stirring (powol-

nego mieszania), w których stężenie analitu w poszczególnych fazach (organicznej i wodnej) 

wyznacza się technikami spektroskopowymi, chromatograficznymi oraz elektrochemicznymi, 
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w zależności od specyfiki związku. Obecnie na znaczeniu zyskują również metody chroma-

tograficzne TLC oraz HPLC w odwróconym układzie faz, które z odpowiednio dobraną fazą 

stacjonarną, np. ODS – oktadecylosilanizowany żel krzemionkowy, mogą z powodzeniem 

służyć do pośredniego wyznaczania lipofilowości substancji [5, 6, 8, 12]. 

Z kolei metody teoretyczne umożliwiają na podstawie znajomości budowy związku (wzoru 

strukturalnego, kodu SLIMES lub nr CAS) wyliczenie wartości współczynnika podziału. Dla 

cząstek o prostej budowie algorytmy wykorzystywane w dostępnych programach obliczenio-

wych umożliwiają z dość wysoką dokładnością wyznaczenie wartości współczynnika podzia-

łu, pokrywającej się z wartościami wyznaczonymi doświadczalnie. W przypadku jednak 

związków o budowie złożonej, np. peptydów, konieczne jest wykorzystanie modeli matema-

tycznych dobranych do konkretnej grupy cząsteczek [6, 8, 10]. 

Podstawą metod obliczeniowych jest fragmentacja cząsteczki na odpowiednie podstruktu-

ry, dla których znane są przyrosty logPow. Suma tych wartości, z uwzględnieniem składników 

korekcyjnych dla oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych, składa się na współczynnik podzia-

łu całego związku. Ze względu na założenie, leżące u podstaw takich algorytmów, wyróżnia 

się:  

– metody atomowe, w których całkowitą wartość logPow stanowi suma tzw. stałych ato-

mowych, zależnych m.in. od konfiguracji związku (np. algorytm Hansha-Leo, Rekkera), 

– metody oparte na fragmentach cząsteczek (atomach lub grupach atomów), którym 

przyporządkowane są pewne doświadczalnie wyznaczone wartości (np. algorytm Ghose-

-Crippen) [6, 45]. 

Oprócz tego opracowano metody kwantowo-mechaniczne, oparte na właściwościach ca-

łych cząsteczek (ich geometrii trójwymiarowej, powierzchni oddziaływań van der Waalsa, 

powierzchni kontaktu z rozpuszczalnikiem), wiążące wartość współczynnika podziału  

z energią solwatacji cząsteczki w fazie wodnej i lipidowej [6, 45]. 

Najczęściej używane programy komputerowe wykorzystują kombinację algorytmów obli-

czeniowych, m.in. π-Fujita-Hanscha, Rekkera, Hansch-Leo (np. ChemOffice, Dragon, Che-

mAxon). Ogólnodostępne są programy, w tym zestaw oprogramowania ALOGPS 2.1, obej-

mujący kilka modeli służących do wyznaczenia wartości współczynnika podziału w oparciu o 

strukturę całej cząsteczki (ogólny kształt przestrzenny) (AC logP, ALOGPs i MLOGP) oraz 

analizę poszczególnych atomów (ALOGP, XLOGP2 oraz XLOGP3) [13–16, 45, 49]. 

Opis wybranych modeli zawartych w oprogramowaniu ALOGPS 2.1, udostępnionych 

przez VCCL (Virtual Computational Chemistry Laboratory), przedstawiono w tab. 1. 
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Tabela 1. Opis wybranych modeli obliczeniowych logP oprogramowania ALOGPS 2.1 

Model Opis 

AC logP 

Metoda oparta na  addytywności atomów, uwzględniająca wkład poszczególnych fragmen-
tów w całkowitą wartość logP cząsteczki. Algorytm rozróżnia 368 stałych atomowych, 
wynikających z własności atomu (liczby atomowej, podstawienie w pierścieniu aromatycz-
nym) i jego otoczenia chemicznego [46] 

ALOGPs 

Metoda opracowana w oparciu o self-learning bazę danych zawierającą 12908 związków 

organicznych, przewidująca wartość logP na postawie struktury molekularnej związku, 
uwzględniająca w wyliczeniach stałe opisujące wkład różnych fragmentów cząsteczki 
(atomów i rodzaj wiązań), liczbę wiązań wodorowych i niewodorowych [41, 47] 

MLOGP 

Metoda wykorzystująca model opracowany przez Moriguchi, wykorzystująca indeksy topo-
logiczne cząsteczek, opracowana na podstawie 1230 związków (z uwzględnieniem m.in. 
wiązań nienasyconych, oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych, właściwości amfoterycz-
nych) [14, 41] 

ALOGP 
Metoda oparta na algorytmie Ghose, mająca zastosowanie w przypadku obojętnych 
związków organicznych, soli amin, kwasów karboksylowych, halogenków amonu [15, 48]. 

XLOGP2 
Metoda atomowa, w której współczynniki korekcyjne zostały dobrane w oparciu o analizę 
1853 związków organicznych o znanych wartościach logP [49] 

XLOGP3 
Rozszerzony model addytywności stałych atomowych XLOGP2 dający możliwość okre-
ślenia wzorca strukturalnego danego związku w oparciu o indeksy topologiczne cząstecz-
ki, stanowiącego tzw. starting point do wyznaczenia wartości logP [16, 41] 

 

IBUPROFEN 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, ang. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)  

są najczęściej stosowanymi środkami leczniczymi w zwalczaniu bólu, gorączki oraz stanów 

zapalnych. Wynika to zarówno z ich wysokiej skuteczności i szerokiego spektrum działania, 

jak również dostępności – szacuje się, że dziennie 30–50 milionów osób stosuje leki z grupy 

NLPZ. Są one wykorzystywane głównie w leczeniu chorób reumatycznych, takich jak reuma-

toidalne zapalenie stawów, zwyrodnienie stawów i kręgosłupa, reumatyzm tkanek miękkich 

oraz bólów różnego pochodzenia, w tym również bólów nowotworowych [17–20]. 

Biorąc pod uwagę budowę chemiczną, niesteroidowe leki przeciwzapalne stanowią sze-

roką grupę związków chemicznych, z czego znaczną większość stanowią kwasy organiczne. 

Mimo różnic w parametrach farmakokinetycznych, tj. dystrybucję do miejsca zapalenia 

i okres półtrwania, ich podstawowy mechanizm działania opiera się na inhibicji syntezy pro-

staglandyn z kwasu arachidonowego poprzez hamowanie aktywności enzymów uczestni-

czących w przemianie cyklooksygenazy COX-1 oraz COX-2. Izoforma konstytutywna COX-1 

odpowiada za utrzymanie homeostazy krążeniowej, układu pokarmowego i w obrębie nerek 

poprzez regulację syntezy prostanoidów. Z kolei postać indukowana COX-2 występuje  

w komórkach objętych stanem zapalnym wywołanym przez endotoksynę lub cytokininy pro-

zapalne, warunkuje ona tym samym syntezę prostaglandyn w trakcie procesu zapalnego 

[19–23]. 

Większość NLPZ hamuje obie formy COX, jednakże zdolność do hamowania aktywności 

poszczególnych izoezymów stanowi jedno z możliwych kryteriów podziału tych leków. Innym, 

praktycznym z punktu widzenia przewidywania biodostępności substancji aktywnej, jest po-

dział dokonany w oparciu o podstawowe właściwości fizykochemiczne, takie jak rozpusz-

czalność oraz wchłanialność z przewodu pokarmowego. Jest to tzw. system klasyfikacji bio-

farmaceutycznej (ang. BCS, Biofarmaceutical Classification System). Wyróżniono w nim 

cztery klasy substancji leczniczych: 
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1. Klasa I – wysoka rozpuszczalność i przenikalność, przy czym wysoka rozpuszczal-

ność jest rozumiana jako rozpuszczalność w 250 ml w zakresie pH 1-9, zaś wysoka wchła-

nialność definiowana jest jako ≥90% wchłanialności substancji po podaniu doustnym. 

2. Klasa II – niska rozpuszczalność i wysoka przenikalność. 

3. Klasa III – wysoka rozpuszczalność i niska przenikalność. 

4. Klasa IV – niska rozpuszczalność i przenikalność [17]. 

Ibuprofen (kwas (RS)-2-[4-(2-metylopropylo)fenylo]propanowy), popularny przedstawiciel 

grupy kwasów arylopropanowych, jest jednym z najczęściej stosowanych leków NLPZ do-

stępnych bez recepty. Jest przedstawicielem tzw. klasycznych NLPZ, cechujących się ha-

mowaniem zarówno COX-1, jak i COX-2. Na rynku farmaceutycznym dostępna jest bardzo 

duża ilość preparatów zawierająca ten lek. Ibuprofen może być stosowany przez skórę  

w postaci maści, żelu lub kremu bądź podawany drogą doustną w formie tabletek, kapsułek 

oraz zawiesin pediatrycznych. W środkach leczniczych dopuszcza się stosowanie ibuprofenu  

w postaci czystego kwasu, soli sodowych lub solubilizowanych kompleksów. Niezależnie  

od postaci lek ten ulega w przewodzie pokarmowym niemal całkowitej absorbcji do krwi, jed-

nak szybszym wchłanianiem wykazują się formy zjonizowane substancji aktywnej,  

tj. w postaci soli [24–28]. 
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OH
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Rys. 1. Struktury chemiczne enancjomerów S i R kwasu 2-[4-(2-metylopropylo)fenylo]propanowego 

 

Większość preparatów zawiera mieszaninę racemiczną enancjomerów R(–) i S(+), przy 

czym postać prawoskrętna jest eutomerem (izomer korzystny biologicznie) i wykazuje lepszą 

biodostępność. Distomer (izomer niekorzystny biologicznie) R(–) w warunkach in vivo  

w różnym stopniu ulega konwersji do formy S(+). 

Na rynku farmaceutycznym dostępny jest lek zawierający wyłącznie aktywną postać ibu-

profenu, tj. deksibuprofen, którego stosowanie pozwala na zmniejszenie dawki substancji 

aktywnej. Popularnym rozwiązaniem są połączenia ibuprofenu z kofeiną, kodeiną, paraceta-

molem oraz aminokwasami, np. Lizymax® – tabetki powlekane z lizynianem ibuprofenu, 

Caldolor® – roztwór do iniekcji zawierający argininę [25–28]. 

Ibuprofen charakteryzuje się wysoką wchłanialnością z przewodu pokarmowego; głównym 

ograniczeniem jego biodostępności jest słaba rozpuszczalność w wodzie. W przypadku do-

ustnych form kluczowe znaczenie na szybkość pojawienia się substancji we krwi ma etap 

uwolnienia z postaci leku w przewodzie pokarmowym. Ze względu na kwasowy charakter 

(pKa = 4,4) jego rozpuszczalność jest zależna od pH środowiska. Zwiększa się od 

0,024 mg/ml przy pH = 2,2 do 14,8 mg/ml, przy pH = 9,2. Jest to ściśle powiązane ze wzro-

stem stopnia jonizacji substancji, który z kolei warunkuje zdolność przenikania ibuprofenu 

przez skórę. Wykazano, iż zwiększona rozpuszczalność zjonizowanej cząsteczki przekłada 

się na zwiększoną przenikalność przy wysokim pH [29–32]. 
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Biodostępność substancji aktywnej, czyli szybkość i stopień wchłaniania, jest uwarunko-

wana m.in. jej lipofilowością. O uzyskaniu odpowiedniego wysokiego stężenia, zapewniają-

cego pożądany efekt terapeutyczny w docelowym miejscu działania, decydują m.in. rozpusz-

czalność oraz zdolność i szybkość przenikania przez błony biologiczne. Czynniki te często 

są ograniczeniem do stosowania substancji aktywnych, co jest szczególnie istotne w przy-

padku doustnych form podawania leku, które stanowią zdecydowaną większość przyjmowa-

nych preparatów leczniczych, w tym zawierających ibuprofen. W ostatnim czasie, ze względu 

na szereg istotnych zalet, coraz większe zainteresowanie zaczyna zyskiwać metoda transde-

rmalnego podawania leku. Wchłonięcie substancji aktywnej w głąb skóry do tkanek, a osta-

tecznie do krwiobiegu umożliwia uzyskanie efektu terapeutycznego w tych obszarach z po-

minięciem układu pokarmowego. Dzięki temu możliwa jest osłabienie metabolizmu wątrobo-

wego, potencjalnego rozkładu w przewodzie pokarmowym, jak również niepożądanych skut-

ków ubocznych [1–4]. 

Biorąc pod uwagę znaczącą rolę lipofilowości w projektowaniu leków, obok rozpuszczal-

ności i temperatury topnienia, współczynnik podziału oktanol–woda jest jedną z najczęściej 

określanych właściwości fizykochemicznych otrzymywanych substancji aktywnych. W litera-

turze dostępnych jest wiele doniesień dotyczących wyznaczania tego parametru dla niestero-

idowych leków przeciwzapalnych głównie przy użyciu metod chromatograficznych w odwró-

conym układzie faz oraz metod obliczeniowych. Dane dotyczące ibuprofenu przedstawiono 

w tab. 2. Uzyskane eksperymentalnie wartości różnią się w zależności od zastosowanej me-

tody wyznaczenia logP i mieszczą się w przedziale 2,48–3,99 [5, 34–40]. 

Tabela 2. Wartość logP dla ibuprofenu – dane literaturowe 

Związek 
logP 

a [34] b [35] c [36] d [37] e [38] f [39] g [40] 

IBU 3,50 3,97 2,48 3,99±0,11 3,47 4,00 2,87 

a – wartość obliczona 
b – wartość określona za pomocą techniki pH-metrycznej 
c – wartość określona metodą shake-flask (temp. 21ºC) 
d, e – wartość określona metodą RP-TLC 
g – wartość określona metodą elektrochemiczną 

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

Do badań współczynnika podziału n-oktanol–woda zastosowano n-oktanol (Alfa Aesar, 

≥99%) i wodę dejonizowaną; oba rozpuszczalniki zostały wzajemnie nasycone w drodze 

ustalania stanu równowagi. Wyznaczono współczynnik podziału Pow dla dwóch stężeń bada-

nej substancji: 0,5 mg/ml oraz 1 mg/ml. W tym celu 5 mg oraz 10 mg ibuprofenu S(+) 

(A-kPharm, ≥98%) zmieszano odpowiednio z 5 ml wody nasyconej n-oktanolem i 5 ml 

n-oktanolu nasyconego wodą. Otrzymane mieszaniny umieszczono w termostatowanej łaźni  

w temperaturze 25°C i mieszano intensywnie przez 3 godziny. Następnie warstwy rozdzielo-

no. Stężenie ibuprofenu w warstwie wodnej wyznaczono przy użyciu wysokosprawnej chro-

matografii cieczowej HPLC z detektorem UV-VIS/DAD. Fazę ruchomą stanowiła mieszanina 

acetonitryl–woda (50 : 50 v/v). Absorbancję mierzono przy długości fali 220 nm. Stężenie 
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ibuprofenu w fazie wodnej wyznaczono metodą krzywej kalibracyjnej (rys. 1). Stężenie 

w warstwie n-oktanolowej wyznaczono jako różnicę pomiędzy stężeniem początkowym 

a stężeniem w warstwie wodnej.  

Współczynnik podziału, logPow, obliczono zgodnie ze wzorem: 

 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑜𝑤 = 𝑙𝑜𝑔 𝑐𝑜𝑘𝑡 − 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑤 

 

W analogiczny sposób postępowano w przypadku wyznaczenia wartości współczynnika 

podziału w układzie n-oktanol–bufor fosforanowy (pH = 5,49). Badanie wykonano dla stęże-

nia 1 mg/ml. Eluentem stosowanym wówczas w metodzie HPLC była mieszanina acetoni-

tryl–bufor fosforanowy (40 : 60 v/v). 

Widmo UV-Vis oraz chromatogram zarejestrowane dla S(+)-ibuprofenu przedstawiono 

odpowiednio na rys. 2 i 3. 

 
Rys. 2. Krzywa kalibracyjna dla S(+)-ibuprofenu (powierzchnia piku dla  = 220 nm) 
 

 
Rys. 3. Widmo UV-Vis zarejestrowane dla S(+)-ibuprofenu 
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Rys. 4. Chromatogram zarejestrowany dla S(+)-ibuprofenu przy długości fali λ = 220 nm 

 

Wartości teoretyczne współczynnika podziału zostały uzyskane przy użyciu oprogramo-

wania ALOGPS 2.1, obejmującego kilka modeli obliczeniowych, których algorytmy oblicze-

niowe są oparte na metodzie fragmentacji cząsteczki (i ogólnego kształtu przestrzennego): 

AC logP, ALOGPs i MLOGP oraz na metodzie atomowej (analizie poszczególnych atomów): 

ALOGP, XLOGP2 oraz XLOGP3 [13]. Zestawienie uzyskanych eksperymentalnie wartości 

współczynnika podziału przedstawiono w tab. 3, zaś wartości teoretyczne w tab. 4. 

Tabela 3. Wartość logPow wyznaczona eksperymentalnie dla S(+)-ibuprofenu 

Związek logPpH=5,49 
logPow   

C0 = 0,5 mg/ml 

logPow   

C0 = 1,0 mg/ml 

S(+)-IBU 2,87±0,01 2,24 ±0,02 2,25 ±0,01 

Tabela 4. Wartość c logP dla ibuprofenu 

Związek 
c logP 

AC logP ALOGPs MLOGP ALOGP XLOGP2 XLOGP3 średnia logP 

IBU 3,20 3,50 3,23 3,58 3,64 3,50 3,44 ±0,18 

 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Współczynnik podziału S(+)-ibuprofenu w układzie n-oktanol–woda, wyznaczony metodą 

shake-flask, wynosił 2,24–2,25 i był porównywalny do wartości 2,48, otrzymanej tą samą 

metodą przez innych autorów [36]. W przypadku pomiaru w układzie n-oktanol–roztwór bufo-

rowy o pH = 5,49 wartość ta była wyższa i wynosiła 2,87, co wynikało z większego stężenia 

formy niezjonizowanej ibuprofenu przy tym pH. 

Zgodnie z danymi literaturowymi rozpuszczalność ibuprofenu maleje wraz z obniżaniem 

się pH środowiska. Niski stopień jonizacji cząsteczki w środowisku buforu przekłada się za-

tem na wzrost właściwości lipofilowych związku. 
Współczynnik podziału logP S(+)-ibuprofenu w układzie n-oktanol–woda, uzyskany przy 

użyciu teoretycznych metod obliczeniowych, wynosił od 3,20 do 3,64. Był więc o jednostkę 

wyższy niż wyznaczony eksperymentalnie metodą shake-flask. Wyniki porównano z danymi 

literaturowymi i okazało się, że w zależności od zastosowanej metody wyznaczania logP 
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uzyskiwano wartości w przedziale 2,48–3,99 (tab. 2), przy czym najmniejsza wartość została 

wyznaczona metodą shake-flask, a największa – metodą chromatografii cienkowarstwowej  

w układzie faz odwróconych (RP – TLC). 
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EFEKTY TERMICZNE W PROCESIE ADSORPCYJNEGO USUWANIA PAR 
PROPAN-2-OLU Z POWIETRZA NA NIERUCHOMYM ZŁOŻU WĘGLA 
AKTYWNEGO 

THERMAL EFFECTS OF PROPAN-2-OL VAPOR ADSORPTION FROM AIR 
IN ACTIVATED CARBON FIXED BED 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, al. Piastów 42, 
70-322 Szczecin 

Streszczenie. W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań równowagi i dynamiki adsorpcji 
par propan-2-olu na węglu aktywnym BPL 4x6. Do opisu izoterm adsorpcji zastosowano trzy 
modele: Langmuira-Freundlicha, Redlicha-Petersona i Totha. Efekty energetyczne procesu ad-
sorpcji określono jako wartości izosterycznego ciepła adsorpcji w badaniach równowagowych 
oraz w postaci profili temperaturowych w badaniach kolumnowych. Do oszacowania maksymal-
nego przyrostu temperatury złoża zastosowano model matematyczny wykorzystujący izoste-
ryczne ciepło adsorpcji. Badania eksperymentalne w kolumnie prowadzono dla wartości stęże-
nia początkowego propan-2-olu w powietrzu w zakresie 2–11 g/m

3
 i stałej prędkości pozornej 

przepływu gazu 0,24 m/s. Uzyskano dobrą zgodność wyników doświadczalnych i obliczenio-
wych przyrostów temperatury złoża. 
 
Słowa kluczowe: propan-2-ol, profil temperatury w złożu, BPL 4x6, efekty termiczne, 
adsorpcja LZO. 
Key words: propan-2-ol, temperature profile in bed, BPL 4x6, thermal effects, VOC adsorption. 

WSTĘP 

Propan-2-ol (IPA) jest bezbarwnym alkoholem o charakterystycznym zapachu zaliczanym 

do grupy lotnych związków organicznych (LZO). Są to związki, których temperatura wrzenia 

mierzona pod ciśnieniem atmosferycznym jest niższa bądź równa 250°C [1]. IPA bez ograni-

czeń miesza się z wodą i większością rozpuszczalników organicznych. Pary tego alkoholu 

tworzą z powietrzem mieszaninę palną w zakresie 2–12% obj. Temperatura zapłonu IPA 

wynosi 12°C, temperatura samozapłonu przekracza 450°C [2]. Alkohol ten jest powszechnie 

stosowany jako rozpuszczalnik (ok. 50% globalnego zużycia), środek czyszczący, dodatek 

przeciwmrozowy, substrat wielu reakcji chemicznych i składnik kosmetyków [3, 4]. Jego opa-

ry mogą być uwalniane do atmosfery podczas procesów produkcyjnych, przeładunku, maga-

zynowania i transportu. Pary IPA wyemitowane do atmosfery biorą udział w reakcjach foto-

chemicznych zachodzących w troposferze (czas połowicznego rozkładu wynosi dwa dni) [5]. 

                                                 
Adres do korespondencji: Krzysztof Kowalski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, Polska, e-mail: krzysztof.kowal-
ski@zut.edu.pl 
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Do oczyszczania powietrza z par LZO, w tym IPA, można stosować proces adsorpcji. 

Efektywność procesu adsorpcji mieści się w zakresie 90–98% [6]. Jest on realizowany za-

zwyczaj w kolumnach z nieruchomym złożem adsorbentu [7]. Proces prowadzony jest  

do momentu przebicia złoża, który następuje, gdy stężenie par związku osiągnie wartość 5% 

stężenia wlotowego. Zużyty adsorbent poddawany jest następnie regeneracji [8]. 

Adsorpcja par i gazów na ciałach stałych jest procesem egzotermicznym. Ilość wydzielo-

nej energii jest zależna od stężenia związku, wielkości strumienia gazu oczyszczanego i jego 

wilgotności [9]. Istotnym problemem, z jakim trzeba się zmierzyć podczas projektowania 

i eksploatacji kolumn adsorpcyjnych, jest nadmiar wydzielonego ciepła [10]. Dotyczy to 

zwłaszcza adsorpcji lotnych związków organicznych, a w szczególności aldehydów i ketonów 

[9, 11]. Wzrost temperatury złoża może spowodować uszkodzenie, a w skrajnych przypad-

kach nawet samozapłon złoża. Temperatura samozapłonu węgla aktywnego mieści się 

w zakresie 570–870 K [9]. Wystąpienie tak wysokiej temperatury jest możliwe wówczas, gdy 

złoże nasycone związkiem organicznym osiągnie temperaturę inicjującą reakcje utleniania, 

polimeryzacji lub rozkładu adsorbatu. Złoże węglowe w pełni nasycone adsorbatem może 

łatwiej ulec zapaleniu, w przypadku niskich przepływów powietrza lub jego braku. 

Do metod minimalizujących ryzyko wystąpienia samozapłonu złoża zalicza się [11]: 

 Stosowanie odpowiednio wysokich prędkości przepływu powietrza w kolumnie lub ze-

wnętrznego chłodzenia przeponowego adsorbera. 

 W przypadku braku przepływu powietrza płukanie złoża gazem obojętnym (azot). 

 Optymalizację cyklicznego działania kolumny adsorpcyjnej mającą na celu zmniejszenie 

czasu przestojów złoża pomiędzy etapami adsorpcji i regeneracji.  

 Niekompletną regenerację ostatniej (wylotowej) warstwy złoża nasycanej w etapie ad-

sorpcji, która powinna stanowić pierwszą warstwę w następnym cyklu adsorpcyjnym. 

Niższa pojemność adsorpcyjna tej warstwy sprawia, że wzrost temperatury w złożu jest 

łagodniejszy. 

 Monitorowanie stężenia wlotowego par LZO w oczyszczanym powietrzu, gdy jego war-

tość przekraczać 25% dolnej granicy wybuchowości lub wstępne rozcieńczanie tego ga-

zu. 

 Prowadzenie ciągłego pomiaru temperatury wzdłuż wysokości złoża. 

 Wyposażone kolumny w system zraszania, który w momencie pojawienia się ognia zale-

wa złoże wodą. 

W pracy przedstawiono analizę wpływu stężenia wlotowego par IPA w powietrzu na efekty 

termiczne procesu adsorpcji, a w szczególności na ilość wydzielonego ciepła i wielkość przy-

rostu temperatury w złożu adsorbentu. 

BADANIA DOŚWIADCZALNE 

Materiał 

Jako adsorbent używano dostępnego komercyjnie granulowanego węgla aktywnego 

BPL4x6 (BPL), firmy Calgon Carbon Corporation. Ze względu na swoje właściwości znajduje 

on zastosowanie w procesach usuwania par LZO z powietrza (tab. 1). 
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Tabela 1. Właściwości węgla aktywnego BPL [12] 

Właściwość Wartość 

Średnica ziarna 3,7 mm 

Powierzchnia właściwa BET 1050–1150 m
2
/g 

Rozmiar porów 5,9–18 Å 

Całkowita objętość porów 0,53 cm
3
/g 

Objętość mikroporów 0,47 cm
3
/g 

Aparatura i metodyka pomiarów 

Badania równowagowe adsorpcji dla układu propan-2-ol – BPL 4x6 zostały przeprowa-

dzone metodą grawimetryczną przy wykorzystaniu aparatury IGA-002 (Intelligent Gravimetric 

Analyzer). Szczegółowy opis metodyki prowadzenia badań opisano w pracy [13]. Badania 

prowadzono w temperaturZE 293 K i 303 K, w zakresie prężności par 7–4000 Pa. 

Badania oczyszczania powietrza z par IPA prowadzono w instalacji adsorpcyjnej  

z nieruchomym złożem adsorbentu. Schemat instalacji przedstawiono na rys. 1. 

 

Rys. 1. Schemat aparatury doświadczalnej: 1 – kompresor; 2 – osuszacz; 3 – przepływomierz maso-
wy; 4 – pompa dozująca; 5 – mieszalnik statyczny; 6 – chłodnica wodna; 7 – kolumna adsorpcyjna; T 
– czujnik temperatury; C – punkt poboru próbki 
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Do instalacji doprowadzano strumień sprężonego osuszonego powietrza, którego wiel-

kość regulowana była za pomocą przepływomierza masowego GFC 47 (Aalborg Instruments 

& Controls). Jednocześnie do układu za pomocą pompki strzykawkowej KDS 100 (KD Scien-

tific, USA) dozowano w sposób ciągły ciekły propan-2-ol. W kolumnie (4) następowało cał-

kowite odparowanie alkoholu w przepływającym strumieniu powietrza. Powstała mieszanina 

parowo-powietrzna była następnie ochładzana do temperatury pokojowej. Mieszanina wpły-

wała do kolumny adsorpcyjnej, gdzie adsorbowany był propan-2-ol. Jako adsorbent stoso-

wano granulowany węgiel aktywny BPL 46. Badania prowadzono, gdy stężenie par IPA 

w opuszczającym kolumnę gazie przekraczało 95%. Do oznaczania stężenia propan-2-olu 

na wlocie i wylocie kolumny używano chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-

jonizacyjnym FID (model 8610C, producent SRI Instruments, USA). W trakcie badań stoso-

wano ciągły pomiar temperatury złoża oraz gazu na wlocie i wylocie z kolumny. Do archiwi-

zacji danych pomiarowych zastosowano oprogramowanie DASYLab. Rejestracja danych 

temperaturowych prowadzona była w sposób ciągły, czas próbkowania wynosił 1 s. W tab. 2 

zebrano podstawowe parametry procesu adsorpcji. 

Tabela 2. Parametry procesowe oraz charakterystyka złoża 

 Parametr Wartość 

Parametry złoża 
węgla aktywnego 

typ węgla BPL 4×6 

wysokość złoża (H) 0,10 m 

średnica złoża (D) 0,034 m 

gęstość usypowa (ρb) 460 kg/m
3
 

masa adsorbentu (m) 43,7 g 

Parametry adsorpcji 

stężenie początkowe (C0) 2–11 g/m
3 

temperatura adsorpcji 296–299 K 

strumień gazu (mṠ ) 0,78 m
3
/h 

prędkość pozorna gazu (v) 0,24 m/s 

 

Adsorpcję prowadzono do czasu, gdy stężenie par IPA w gazie wylotowym osiągnęło war-

tość 95% stężenia wlotowego, a więc do momentu całkowitego nasycenia złoża [14]. Zużyty 

adsorbent regenerowano metodą bezpośrednią rezystancyjną. Stosując napięcia  

w zakresie 15–18 V, uzyskiwano temperaturę złoża w etapie desorpcji wynoszącą 393 K. 

Strumień objętościowy azotu był równy 0,06 m3/h. Przed rozpoczęciem kolejnego etapu pro-

cesu ważono kolumnę adsorpcyjną, co pozwoliło na określenie rzeczywistej zawartości ad-

sorbatu w złożu. W tab. 3 zebrano parametry procesowe dla poszczególnych cykli. 
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Tabela 3. Zestawienie parametrów procesowych dla wybranych cykli adsorpcyjnych 

Cykl C
0
 [g/m

3

] t
ads

 [min] q
ads

 [g/g] T
wlot [°C] 

A1 2 353 0,129 27,6 

A2 4 268 0,177 27,1 

A3 6 201 0,197 26,8 

A4 8 188 0,212 25,3 

A5 11 125 0,218 26,6 

 

OPRACOWANIE I OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Równowaga adsorpcji 

Wyznaczone doświadczalnie równowagi adsorpcji stanowią podstawę do charakteryzo-

wania układu adsorbent–adsorbat. Znajomość przebiegu izotermy i zidentyfikowanie jej typu 

pozwala na wstępne określenie struktury materiału porowatego jak również dostarcza infor-

macji dotyczących statyki procesu [8]. Do opisu danych równowag adsorpcji badanego ukła-

du zastosowano trzy modele izoterm: Langmuira–Freundlicha, Redlicha–Petersona i Totha. 

Model Langmuira–Freundlicha 

Model ten opisuje adsorpcję fizyczną monowarstwową. Jego nazwa wzięła się od nazwisk 

fizyków Irvinga Langmuira i Herberta Freundlicha. Może być stosowany zarówno do opisu 

adsorpcji w fazie gazowej, jak i w fazie ciekłej [15]: 

 𝑞 = 𝑞𝑚 ∙
𝑏 ∙ 𝑝𝑛

1 + 𝑏 ∙ 𝑝𝑛
 (1) 

gdzie: 𝑞𝑚 – adsorpcja rówonwagowa [kg/kg], 𝑝 – ciśnienie [Pa], 𝑏, 𝑛 – stałe izotermy L-F [-]. 

Izoterma Redlicha–Petersona 

Jest to model trójparametrowy łączący modele Langmuira oraz Freundlicha [16]: 

 𝑞 =
𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝑝

1 + 𝐴 ∙ 𝑝𝑛
 (2) 

gdzie: 𝐴, 𝐵, 𝑛 – stałe izotermy R-P [-]. 

Izoterma Totha 

Model dwuparametrowy, służący do opisu fizysorpcji. Może być stosowany modelowania 

adsorpcji w fazie gazowej i w fazie ciekłej [17]. 

 𝑞 =
𝐾 ∙ 𝑝

(1 + (𝐾 ∙ 𝑝)𝑛)
1
𝑛

 (3) 

gdzie: 𝐾, 𝑛 – stałe izotermy Totha [-]. 

Na rys. 2 przedstawiono uzyskane eksperymentalnie wartości pojemności adsorpcyjnej 

propan-2-olu na węglu aktywnym BPL dla temperatury 293 K oraz 303 K. 



Efekty termiczne w procesie adsorpcyjnego usuwania par propan-2-olu z powietrza... 

 

97 

 

Rys. 2. Równowaga adsorpcji propan-2-olu na ziarnach węgla aktywnego BPL4x6 

Parametry modeli zostały wyznaczone metodą estymacji nieliniowej przy użyciu programu 

Statistica v13. Dla każdej z izoterm obliczono średni błąd względny między wartościami eks-

perymentalnymi i obliczeniowymi, zgodnie z równaniem [17]: 

   

 𝛿̅ =
1

𝑁
∑

|𝑞𝐸𝑋𝑃,𝑖 − 𝑞𝐶𝐴𝐿𝐶,𝑖|

𝑞𝐸𝑋𝑃,𝑖
∙ 100%

𝑁

𝑖=1

 (5) 

gdzie: 𝛿̅ – średni błąd względny [%], 𝑁 – liczba punktów pomiarowych [-], 𝑞𝐸𝑋𝑃 – wyznaczona 

doświadczalnie pojemność adsorpcyjna [kg/kg], 𝑞𝐶𝐴𝐿𝐶 – pojemność adsorpcyjna obliczona z 

równania izotermy [kg/kg]. 

Wartości średniego błędu względnego, współczynnika determinacji R2 oraz parametrów 

modeli izoterm adsorpcji zebrano w tab. 4. 

W przypadku izotermy adsorpcji uzyskanej dla temperatury 293K najwyższą wartość 

współczynnika determinacji (0,998) i najniższą wartość średniego błędu względnego (0,80%) 

uzyskano przy zastosowaniu modelu Redlicha–Petersona. Dla temperatury 303K wartości te 

wynosiły odpowiednio R2 = 0,999 i  = 0,53% i zostały uzyskane w oparciu o model Langmui-

ra–Freundlicha. W obu przypadkach najgorsze dopasowanie wykazywał model Totha. 
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Tabela 4. Parametry modeli izoterm adsorpcji 

Model Parametr 
Temperatura 

293K 303K 

Langmuir–Freundlich 

qm [kg/kg] 0,388 0,375 

b [Pa
–n

] 0,069 0,036 

n [-] 0,686 0,73 

R
2
 [-] 0,997 0,999 

δ [%] 1,01 0,53 

Redlich–Peterson  

A [Pa
–n

] 0,059 0,031 

B [Pa
n–1

] 0,227 0,209 

n [-] 0,938 0,934 

R
2
 [-] 0,998 0,997 

δ [%] 0,80 1,20 

Toth 

K [Pa
-1

] 453 20 

n [-] 0,139 0,159 

R
2
 [-] 0,927 0,944 

δ [%] 5,86 7,19 

 

Izosteryczne ciepło adsorpcji 

Na podstawie danych równowag izopropanolu na węglu BPL można wyznaczyć izostery 

adsorpcji [18]. W układzie współrzędnych, na którym na osi odciętych odłożono odwrotność 

temperatury bezwzględnej, a na osi rzędnych logarytm naturalny z ciśnienia cząstkowego, 

izostery przyjmują postać linii prostych (rys. 3). 

 
Rys. 3. Izostery adsorpcji propan-2-olu na węglu BPL 4x6 

Dla krzywych z powyższego wykresu można odczytać współczynniki kierunkowe pro-

stych, które posłużą do obliczenia izosterycznego ciepła adsorpcji. 
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Równanie Clausiusa-Clapeyrona w postaci różniczkowej [17, 18]: 

 𝑄𝑆𝑇 = −𝑅 ∙
𝑑(ln 𝑝)

𝑑 (
1
𝑇)

 (6) 

gdzie: 𝑄𝑆𝑇 – izosteryczne ciepło adsorpcji [J/mol], 𝑅 – stała gazowa [J/(molK)]. 

Po rozdzieleniu zmiennych i scałkowaniu równania (1) otrzymano równanie (7): 

 

 ln 𝑝 = −
𝑄𝑆𝑇

𝑅
∙

1

𝑇
+ 𝐶 (7) 

gdzie: 𝐶 – stała [-]. 

 

Człon −
𝑄𝑆𝑇

𝑅
 równania (7) jest jednocześnie współczynnikiem kierunkowym izoster wykre-

ślonych na rys. 3. Wyznaczona wartość izosterycznego ciepła adsorpcji propan-2-olu na wę-

glu BPL wynosi 50,8 kJ/mol. 

W celu weryfikacji otrzymanych wyników obliczono izosteryczne ciepło adsorpcji zgodnie 

z procedurą podaną przez [19]: 

 𝑄𝑆𝑇 =
1

𝑛
(𝑄𝑔 − 𝑄𝑊 ) (8) 

gdzie: 𝑛 – liczba moli zaadsorbowanego propan-2-olu [mol], 𝑄𝑔 – ilość ciepła przekazanego 

do gazu [J], 𝑄𝑊 – ilość ciepła przekazanego do złoża [J]. 

Ilość ciepła, która została przekazana ze złoża do gazu, można obliczyć jako iloczyn 

strumienia gazu oczyszczanego, jego gęstości i ciepła właściwego oraz całki z różnicy pól 

pod krzywą odpowiadającą temperaturze gazu na wylocie z kolumny i wlocie do kolumny: 

 𝑄𝑔 = �̇�𝑆𝐶𝑝𝑔 ∫ 𝑇𝑤𝑦𝑙𝑜𝑡 − 𝑇𝑤𝑙𝑜𝑡

𝜏

0

𝑑𝜏 (9) 

gdzie: 𝑚𝑆̇  – strumień oczyszczanego gazu [kg/s], 𝐶𝑝𝑔 – ciepło właściwe gazu [J/kgK], 𝑇𝑤𝑙𝑜𝑡 – 

temperatura gazu na wlocie do kolumny [K], 𝑇𝑤𝑦𝑙𝑜𝑡 – temperatura gazu na wylocie z kolumny 

[K], τ – czas trwania procesu [s]. 

Ilość energii, która została zużyta do podwyższenia temperatury złoża, można obliczyć z 

równania (10): 

 𝑄𝑤 = 𝑚𝑤𝐶𝑝𝑤(𝑇𝑤𝑙𝑜𝑡 − 𝑇𝑤𝑦𝑙𝑜𝑡) (10) 

gdzie: 𝑚𝑊 – masa złoża [kg], 𝐶𝑝𝑊 – ciepło właściwe złoża [J/kgK]. 

Wartość izosterycznego ciepła adsorpcji uśredniono i uzyskano wynik 51,5 kJ/mol. Różni-

ca pomiędzy otrzymanymi wynikami nie przekracza 2%. 

Profile temperatur w złożu 

Podczas procesu adsorpcji w złożu powstaje strefa podwyższonej temperatury  

(fala termiczna), która przemieszcza się wzdłuż kolumny zgodnie z kierunkiem przepływu 

gazu z prędkością większą niż front adsorpcji (fala stężenia). W miarę przesuwania się frontu 
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adsorpcji kolejne warstwy adsorbentu osiągają temperaturę wyższą od warstwy poprzedniej 

[12]. Temperatury te wzrastają do wartości maksymalnej, po czym stopniowo maleją aż do 

zrównania się z temperaturą otoczenia. Obserwowany spadek temperatury złoża jest efek-

tem stopniowego wyczerpywania się jego pojemności adsorpcyjnej, którego następstwem 

jest zmniejszenie ilości wydzielanego ciepła. 

Na rys. 4 przedstawiono profile temperatur w złożu dla trzech wybranych cykli adsorpcji. 

Najwyższą temperaturę odnotowano dla cyklu, w którym stężenie IPA w oczyszczanym ga-

zie wynosiło 11 g/m3. 

 

  

 

Rys. 4. Profile temperatur złoża węgla aktywnego BPL dla wybranych cykli: a) A1: C0 = 2 g/m
3
; b) A3: 

C0 = 6 g/m
3
; c) A5: C0 = 11 g/m

3
 

Z krzywych temperaturowych można odczytać maksymalne temperatury złoża dla każde-

go z cykli. Najwyższą temperaturę, wynoszącą 305,8 K, uzyskano dla cyklu A5, dla którego 

stężenie IPA w oczyszczanym gazie wynosiło 11 g/m3. 
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Maksymalny wzrost temperatury złoża 

Przyrost temperatury złoża podczas procesu adsorpcji można oszacować na podstawie 

modelu uproszczonego [10]. W tym celu należy przyjąć następujące założenia: 

 izoterma adsorpcji jest prostokątna, 

 adsorpcja jest równowagowa i adiabatyczna, 

 temperatura złoża jest równa temperaturze doprowadzanego gazu, 

 stężenie związku w gazie oczyszczanym jest niskie. 

Równanie bilansu ciepła w procesie adsorpcji ma postać: 

 𝑄𝑎𝑑𝑠 = 𝑄𝑊 + 𝑄𝑔 (11) 

gdzie: 𝑄𝑎𝑑𝑠 – ilość ciepła wydzielonego podczas adsorpcji [J]. 

Masę związku zaadsorbowanego na powierzchni ziaren obliczono z równania: 

 

 𝑚𝑎𝑑𝑠 = 𝑚𝑆̇ 𝑦0Δτ (12) 

gdzie: 𝑚𝑎𝑑𝑠 – masa adsorbatu [kg], 𝑦0 – udział masowy składnika [kg/kg]. 

Ciepło wygenerowane podczas trwania adsorpcji jest równe iloczynowi liczby moli adsor-

batu oraz izosterycznego ciepła adsorpcji: 

 

 𝑄𝑎𝑑𝑠 = 𝑛𝑄𝑆𝑇 (13) 

Należy założyć, że ta ilość składnika została w całości zaadsorbowana przez złoże. Wy-

magane jest określenie początkowej zawartości składnika w ziarnach adsorbentu. Zatem 

masa złoża określona jest równaniem: 

 𝑚𝑊 =
𝑚𝑎𝑑𝑠

𝑞𝑚0 − 𝑞𝑚
 (14) 

gdzie: 𝑞𝑚0 – początkowa zawartość składnika w ziarnach złoża [kg/kg], 𝑞𝑚 – równowagowa 

zawartość składnika w ziarnach złoża [kg/kg]. 

 

Podstawiając równania (13) i (14) do równania (11) otrzymujemy: 

 𝑛𝑄𝑆𝑇 = 𝑚𝑊𝐶𝑝𝑊Δ𝑇 + 𝑚𝑔̇ 𝜏𝐶𝑔Δ𝑇 (15) 

Po podstawieniu do wzoru (15) równania (12) i przekształceniu względem Δ𝑇 otrzymuje 

się [17]: 

 
Δ𝑇 =

𝑄𝑆𝑇

𝐶𝑝𝑊

𝑞𝑚0 − 𝑞𝑚
+

𝐶𝑝𝑔

𝑦0

 
(16) 

 

W celu obliczenia maksymalnego przyrostu temperatury w złożu jako wartość izosterycz-

nego ciepła adsorpcji przyjęto wartość 51 kJ/mol. Maksymalne doświadczalne oraz obliczone 

przyrosty temperatury złoża zaprezentowano na rys. 5. 
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Rys. 5. Maksymalne przyrosty temperatury złoża osiągnięte w trakcie badań oraz obliczone za pomo-
cą modelu uproszczonego 

Dla uzyskanych wartości różnic temperatur obliczono błąd względny pomiędzy warto-

ściami doświadczalnymi oraz obliczonymi. Wyniki zebrano w tab. 5. 

Tabela 5. Zestawienie maksymalnych przyrostów temperatury złoża 

Cykl QST [/m
3
] QCALC [g/m

3
] δ [%] 

A1 1,61 1,35 15,9 

A2 2,69 2,69   0,1 

A3 3,52 4,01 13,8 

A4 4,30 5,31 23,4 

A5 5,86 7,22 23,3 

WNIOSKI 

Adsorpcja propan-2-olu na węglu aktywnym jest procesem egzotermicznym. Ciepło wy-

dzielone w procesie podwyższa temperaturę adsorbentu, obniżając jego pojemność adsorp-

cyjną. Wartość równowagowa adsorpcji dla prężności par 3500 Pa w temperaturze 293 K 

wynosiła 0,38 kg/kg, a w 303 K – 0,35 kg/kg. Równowagi adsorpcji w temperaturze  

293 K i 303 K opracowano za pomocą modeli izoterm adsorpcji Langmuira–Freundlicha, 

Redlicha–Petersona oraz Totha. Najlepsze dopasowanie uzyskano przy zastosowaniu mo-

delu Langmuira–Freundlicha. 

Określone za pomocą równania Clausiusa–Clapeyrona izosteryczne ciepło adsorpcji wy-

nosiło 50,8 kJ/mol, a uzyskane na podstawie profili temperaturowych było zbliżone i równe  

51,5 kJ/mol. Wartości te wskazują na fizyczny charakter procesu adsorpcji. 
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Badania kolumnowe wykazały, że maksymalny przyrost temperatury w złożu jest funkcją 

stężenia par IPA w powietrzu wlotowym. Im stężenie par propan-2-olu jest wyższe, tym wyż-

sza temperatura, którą osiąga złoże. Zwiększenie stężenia początkowego IPA w oczysz-

czanym gazie z 2 g/m3 do 11 g/m3 skutkowało 3,5-krotnym wzrostem wartości maksymal-

nego przyrostu temperatury, które wynosiły odpowiednio 1,6 K i 5,9 K. 

Wartości maksymalnego przyrostu temperatury złoża, obliczone na podstawie uproszczo-

nego modelu, dość dobrze przewidują tę wielkość. Średni błąd względny oszacowania wy-

nosi ok. 15%. 
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CHARAKTERYSTYKA PROPAGACJI FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ  
W APLIKATORZE MIKROFALOWYM STOSOWANYM W REGENERACJI ZŁOŻA 
ADSORBENTU ZIARNISTEGO 

CHARACTERISTICS OF ELECTROMAGNETIC WAVE PROPAGATION  
IN THE MICROWAVE APPLICATOR USED IN THE REGENERATION  
OF GRANULATED ADSORBENT 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska 

Streszczenie. W pracy przedstawiono i porównano rozkłady pola elektromagnetycznego 
w wybranych układach mikrofalowych dla fali o częstotliwości 2,45 GHz propagującej się przez 
ośrodki puste (próżnia) lub wypełnione dielektrykiem (adsorbentem). Analizowano rozchodzenie 
się fali w falowodzie prostokątnym, jej tłumienie w warstwie węgla aktywnego BPL oraz 
w warunkach rezonansowych. Badano możliwość zastosowania anteny prostej do ogrzewania 
mikrofalowego adsorbentów węglowych (BPL) i zeolitowych (HiSiv 1000) o różnym stopniu na-
sycenia polarnym adsorbatem propan-2-ol. Zaprojektowano cylindryczną kolumnę adsorpcyjną 
o średnicy wewnętrznej 46 mm i wysokości 200 mm, z umieszczoną osiowo anteną szczelino-
wą, przeznaczoną do regeneracji nieruchomego złoża adsorbentu węglowego lub zeolitowego. 
Wykazano, że taki układ generuje pole elektryczne w złożu w stopniu wystarczającym do efek-
tywnej regeneracji zeolitu HiSiv 1000, niezależnie od ilości zaadsorbowanego propan-2-olu. Dla 
węgla aktywnego BPL zaobserwowano osiowy efekt tłumienia fali w złożu zarówno czystym, jak 
i nasyconym adsorbatem. Pomimo uzyskanego nierównomiernego rozkładu pola elektrycznego 
w kolumnie taka konstrukcja może również znaleźć zastosowanie w regeneracji złóż węglowych 
o niewielkich rozmiarach. Stwierdzono, że w projektowaniu aplikatorów przeznaczonych do m i-
krofalowej regeneracji adsorbentów konieczne jest przeprowadzenie analizy propagacji fali 
elektromagnetycznej dla danego układu adsorbent–adsorbat o różnym stopniu nasycenia zaad-
sorbowanym składnikiem. W tym celu zasadne jest użycie symulatorów umożliwiających wy-
znaczenie rozkładu pola elektromagnetycznego w kolumnie adsorpcyjnej. 
 
Słowa kluczowe: desorpcja mikrofalowa, węgiel aktywny BPL, zeolit HiSiv 1000, aplikator fal 
elektromagnetycznych, antena szczelinowa. 
Key words: microwave desorption, activated carbon BPL, zeolite HiSiv 1000, electromagnetic 
wave applicator, slotted antenna. 

WSTĘP 

Jednym z negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego jest postępujące zanieczysz-

czenie środowiska, a zwłaszcza atmosfery. Podstawowym źródłem zanieczyszczeń są prze-

de wszystkim procesy technologiczne, w których zastosowanie znajdują rozpuszczalniki or-

ganiczne. Dopuszczalny poziom emisji gazów oraz pyłów z instalacji przemysłowych 

w Polsce jest uregulowany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. 

[1]. Procesy adsorpcyjnego usuwania lotnych związków organicznych VOCs (z ang. Volatile 

                                                 
Adres do korespondencji: Anna Koza, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział 
Technologii i Inżynierii Chemicznej, al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, Polska, e-mail:  ka16931@zut.edu.pl 
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Organic Compounds) z fazy gazowej są najczęściej stosowaną w przemyśle metodą oczysz-

czania gazów odlotowych z par VOCs w zakresie stężenia składników od około 100 do 

5000 ppm [2]. 

W procesie termicznej regeneracji adsorbentów zaadsorbowane składniki są desorbowa-

ne i wymywane ze złoża strumieniem gorącego gazu inertnego (azotu) lub pary wodnej. Kla-

syczne metody termicznej regeneracji są jednak energochłonne i wymagają użycia dużych 

ilości gazu przemywającego. Alternatywną metodą dostarczania energii do złoża adsorbentu 

w procesie desorpcji jest ogrzewanie elektrotermiczne – oporowe, indukcyjne, dielektryczne 

lub mikrofalowe, bazujące na konwersji energii pola elektromagnetycznego w ciepło. W me-

todzie rezystancyjnej złoże jest oporowym elementem grzejnym, w którym ciepło generowa-

ne jest w wyniku przepływającego przez materiał prądu elektrycznego [3]. Technika ogrze-

wania indukcyjnego wykorzystuje generację ciepła Joule’a na skutek przepływu indukowa-

nych prądów wirowych [4]. Ogrzewanie dielektryczne oraz mikrofalowe bazuje na efekcie 

dyssypacji energii w ciepło podczas polaryzacji cząstek ogrzewanego dielektryka w zmien-

nym polu elektrycznym. Ogrzewanie dielektryczne stosuje się dla zakresu fal elektromagne-

tycznych od 1 do 100 MHz, natomiast mikrofalowe – od 300 MHz do 300 GHz. 

Podczas ogrzewania mikrofalowego ciepło generowane jest w złożu adsorbentu objęto-

ściowo i selektywnie, w wyniku polaryzacji cząstek takich adsorbatów i adsorbentów, które 

posiadają właściwości dobrego dielektryka. Proces mikrofalowej regeneracji nieruchomego 

złoża adsorbentu prowadzony jest w aplikatorach pełniących funkcję odpowiednio zmodyfi-

kowanych kolumn adsorpcyjnych. Kluczowym zagadnieniem podczas projektowania aplika-

torów mikrofalowych jest uzyskanie równomiernego rozkładu pola elektrycznego w złożu. 

Nierównomierne nagrzewanie się złoża spowodowane jest względnie małą głębokością pe-

netracji fali w adsorbentach węglowych lub w adsorbentach nasyconych polarnym związ-

kiem. Ponadto podczas procesu regeneracji głębokość penetracji fali w złożu będzie się 

zmieniała w miarę usuwania adsorbatu z adsorbentu. 

Propagacja i rozkład fali elektromagnetycznej w aplikatorze zależą od sposobu doprowa-

dzenia energii mikrofalowej do układu oraz od jego geometrii. W procesie mikrofalowej rege-

neracji stosuje się zazwyczaj dwa zasadnicze rodzaje aplikatorów: falowodowe o przekroju 

prostokątnym lub kołowym i wnękowe o przekroju prostokątnym, wielokątnym lub konstruk-

cje niestandardowe. Sprzężenie energii mikrofalowej z aplikatorem uzyskuje się za pomocą 

anten prostych, pętli magnetycznych, anten helikalnych, tubowych oraz szczelinowych [5–9]. 

Możliwości skalowania aplikatorów stosowanych w mikrofalowej regeneracji adsorbentów 

są ograniczone głębokością penetracji fali elektromagnetycznej w złożu [7]. W literaturze 

przedmiotu najczęściej stosuje się proste układy, w których szklany cylinder z adsorbentem 

umieszczony jest w wielomodowym aplikatorze mikrofalowym [10–14] lub jest przeprowa-

dzony prostopadle przez odcinek falowodu rezonansowego [15–17]. Średnica i wysokość 

złoża są rzędu kilku centymetrów, na przykład dla układu węgiel aktywny–n-dodekan warto-

ści te wnosiły 2,39 cm i 3,75 cm [11], a w przypadku układu węgiel aktywny–toluen – odpo-

wiednio 4 cm i 9 cm [14]. Badania prowadzone w takiej skali mogą posłużyć do analizy efek-

tywności konwersji energii elektromagnetycznej w ciepło w kontrolowanych warunkach oraz 

wpływu ogrzewania mikrofalowego na strukturę i właściwości adsorbentów. 
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Rozwiązania konstrukcyjne o potencjalnym zastosowaniu praktycznym mają zazwyczaj 

postać metalowych kolumn adsorpcyjnych, pełniących rolę aplikatora mikrofalowego 

z odpowiednio zaprojektowanym emiterem fal. Doprowadzenie do złoża adsorbentu energii 

elektromagnetycznej za pomocą osiowo umieszczonej anteny umożliwia zastosowanie dwu-

krotnie większej średnicy kolumny, w porównaniu z układem bez anteny [6]. W konstrukcji 

Boticha [18] antena wykonana z aluminiowego pręta umieszczona jest w złożu adsorbentu 

zeolitowego w cylindrycznej metalowej kolumnie w układzie do adsorpcyjnego osuszania 

powietrza. Hashisho i in. [19] użyli kartridża o średnicy zewnętrznej 6 cm i wysokości 45 cm 

z tkaniną węglową (American Kynol Inc.), osadzonego na cylindrycznej aluminiowej antenie. 

Zamiast anten prostych zastosować można również falowodowe anteny szczelinowe monto-

wane na ściankach aplikatora [20] lub w osi aparatu [21]. 

Prawidłowo zaprojektowana kolumna adsorpcyjna powinna umożliwić efektywną regene-

rację złoża adsorbentu o różnym stopniu nasycenia adsorbatem w sposób zapewniający 

bezpieczną eksploatację urządzenia. 

PROPAGACJA FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ W APLIKATORACH 
FALOWODOWYCH 

W aplikatorach falowodowych i wielomodowych, stosowanych w procesie regeneracji ad-

sorbentów, fala propagując się w złożu, ulega superpozycji oraz wielokrotnemu odbiciu. 

W aplikatorach falowodowych rezonansowych rozkład pola elektrycznego można obliczyć 

analitycznie, rozwiązując układ równań Maxwella [8]: 
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gdzie: E(t) i H(t) – wektory natężenia pola elektrycznego [V/m] i magnetycznego [A/m], D(t) 

i B(t) – wektory indukcji elektrycznej [C/m2] i magnetycznej [T], J(t) – wektor gęstości prądu 

elektrycznego [A/m2], ρ(t) – gęstość ładunku przestrzennego [C/m3]. 

W bardziej złożonych konstrukcjach aplikatorów, na przykład z anteną, uzyskanie anali-

tycznego rozwiązania układu równań (1)–(4) jest niemożliwe. Można wówczas zastosować 

komercyjne symulatory, np. Microwave Studio czy Comsol, bazujące na metodach nume-

rycznych (metodzie elementów skończonych, metodzie różnic skończonych, itp.). 

WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE UKŁADÓW MIKROFALOWYCH 

Analizując propagację fali elektromagnetycznej w modelowych układach mikrofalowych, 

zakłada się zazwyczaj, że elementy metalowe aplikatorów wykonane są z materiału 

o cechach doskonałego przewodnika. Z kolei przestrzeń wypełniona w warunkach rzeczywi-

stych powietrzem modelowana jest jako próżnia, dla której wartość względnej stałej dielek-

trycznej ’0 = 1, a wartość względnego współczynnika strat dielektrycznych ’’0 = 0. 



Charakterystyka propagacji fali elektromagnetycznej w aplikatorze mikrofalowym... 

 

107 

Badając, możliwość zastosowania aplikatorów falowodowych w procesie regeneracji złoża 

adsorbentu, konieczne jest uwzględnienie wpływu fazy zaadsorbowanego adsorbatu na wła-

ściwości dielektryczne ośrodka. Efektywne wartości ’ oraz ’’ układu adsorbent–adsorbat 

można obliczyć, stosując potęgową regułę mieszania [22]: 
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gdzie: i – udział objętościowy składnika i w mieszaninie n składników; wykładnik  przyjmuje 

najczęściej wartość  = 0,5. 

W niniejszej pracy brane są pod uwagę dwa adsorbenty ziarniste: węgiel aktywny BPL 

4x6 (Calgon Carbon Corporation, USA) oraz zeolit HiSiv 1000 (UOP, USA). Właściwości 

fizykochemiczne i dielektryczne tych materiałów zestawiono w tabeli 1 [23]. 

Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne i dielektryczne badanych adsorbentów [23] 

Właściwość BPL HiSiv 1000 

Powierzchnia właściwa (BET) [m
2
/g] 1100 370 

Gęstość nasypowa [kg/m
3
] 550 550 

Gęstość pozorna [kg/m
3
] 850 993 

Porowatość [m
3
/m

3
] 0,353 0,446 

Porowatość ziarna [m
3
/m

3
] 0,595 0,275 

Względna stała dielektryczna ’ [-] 39,667+0,0726(T-273,15) 1,6 

Względny współczynnik strat dielektrycznych ’’ [-] 25,378+0,0646(T-273,15) 0,05 

Głębokość penetracji fali [m] 0,022 0,493 

 

Głębokość penetracji fali definiowana jest jako dystans, na którym amplituda fali elektro-

magnetycznej ulega wytłumieniu do wartości 1/e fali padającej [8]: 
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gdzie: λ0 – długość fali w próżni. 

Analizowanym składnikiem adsorbowanym w złożu jest propan-2-ol, którego właściwości 

fizyczne i dielektryczne przedstawiono w tab. 2 [23]. 

Tabela 2. Właściwości fizyczne i dielektryczne propan-2-olu [23] 

Właściwość Wartość 

numer CAS 67-63-0 

Masa molowa [ g/mol] 60,096 

Temperatura wrzenia  [K] 355,41 

Moment dipolowy [D] 1,66 

Względna stała dielektryczna ’ [-] 20,173( 273,15) 0,0007614( 273,15) 1,083T T     

Względny współczynnik strat dielektrycznych ’’ [-] 
1,429exp(0,0388( 273,15))

0,0208exp(0,0733( 273,15)) 1

T

T
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Wartość momentu dipolowego tego składnika wskazuje na jego polarny charakter, dlatego 

propan-2-ol zaliczany jest do grupy związków intensywnie absorbujących energię fal 

i ogrzewających się w polu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości mikrofal. 

RÓWNOWAGA ABSORPCYJNA 

Równowagę adsorpcyjną propan-2-olu na adsorbentach opisano wielotemperaturowym 

równaniem izotermy Totha [6]: 

 

   nn
Agads

A
A

pTRHnb

mp
q

/1
0 )/(exp 

  (7) 

gdzie: Rg – uniwersalna stała gazowa. 

Wartości parametrów b0, m, n oraz ΔHads w powyższym równaniu wyznaczono w wyniku 

regresji danych eksperymentalnych i zestawiono w tab. 3 [6]. Średni błąd względny dopaso-

wania równania Totha do danych doświadczalnych obliczano dla N punktów z zależności:  

  




N

i
Aeksp

AoblAeksp

q

qq

N 1

100
  (8) 

gdzie: eksp i obl – odpowiednio, wartość zmierzona i obliczona adsorpcji. 

Błąd dla układu propan-2-ol–BPL zawiera się w zakresie 2,13–22,05%, natomiast dla 

układu propan-2-ol–HiSiv 1000 – w zakresie 7–26%. 

Tabela 3. Parametry wielotemperaturowej izotermy Totha dla układów propan-2-ol–BPL oraz propan-
-2-ol–HiSiv 1000 [6] 

Parametr BPL HiSiv 1000 

m [mol/kg] 5,8595 12,050 

b0 [Pa
n
] 62 835 8,6400 

n [–] 0,43629 0,10515 

Hads [J/mol] 57 727 69 817 

%] 2,13–22,05 7–26 

ROZKŁAD POLA ELEKTRYCZNEGO W APLIKATORACH FALOWODOWYCH 

Aplikatory falowodowe mają postać odcinka prowadnicy falowej o przekroju prostokątnym 

lub kołowym. Falowody mogą przenosić falę elektromagnetyczną typu TE (ang. Transverse 

Electric) lub TM (ang. Transverse Magnetic). W pierwszym przypadku składowa pola elek-

trycznego jest prostopadła do kierunku propagacji, natomiast dla typu TM składowa pola 

magnetycznego jest prostopadła do kierunku propagacji. 

Z rozwiązania równań Maxwella można uzyskać nieskończenie wiele teoretycznych roz-

kładów pola elektromagnetycznego w falowodzie. Dla falowodu o określonych wymiarach 

istnieją jednak takie rozwiązania, które charakteryzują się stałym rozkładem maksimów 

i minimów pola elektrycznego i magnetycznego w przestrzeni. Rozwiązania te można uzy-

skać dla ściśle określonych częstotliwości tak zwanej fali stojącej. Ponadto istnieje graniczna 

minimalna częstotliwość, poniżej której propagacja fali nie zachodzi. 
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Dla fali typu TE lub TM wyróżnić można kilka rodzajów (modów) propagacji, w tym rodzaj 

podstawowy przy minimalnej granicznej częstotliwości fali. Rodzaje te oznacza się dwoma 

indeksami. W geometrii prostokątnej pierwszy indeks jest liczbą połówek okresu pola 

w kierunku dłuższego boku falowodu (w przekroju poprzecznym), drugi – liczbą połówek 

okresu pola w kierunku krótszego boku. W geometrii kołowej pierwszy indeks jest liczbą 

okresów pola po obwodzie falowodu, drugi – liczbą połówek okresu pola wzdłuż średnicy. 

W aplikatorach pełniących funkcję kolumny adsorpcyjnej najbardziej optymalnym rodzajem 

propagacji fali będzie dla falowodu prostokątnego mod podstawowy TE10
 (rys. 1a), a dla fa-

lowodu kołowego – mod podstawowy TM01 (rys. 1b). 

 

a) 

 

b) 

 

 

 

Rys. 1. Rozkład pola elektrycznego fali (f = 2,45 GHz): a) falowód prostokątny 50×100×200 mm, 

b) falowód kołowy = 100 mm, L = 200 mm

Jeśli odcinek falowodu prostokątnego zostanie wypełniony dielektrykiem (np. adsorben-

tem) o względnej stałej dielektrycznej ’>1, to prędkość v fali wnikającej z próżni do materiału 

i przechodzącej przez warstwę dielektryka zmaleje zgodnie z zależnością: 

 '/ cv   (9) 

gdzie: c – prędkość fali w próżni. 

Częstotliwość f fali nie zmieni się, natomiast jej długość  ulegnie skróceniu: 

 fv /  (10) 

Amplituda natężenia pola elektrycznego fali propagującej się przez dielektryk w kierunku 

osi Z w płaszczyźnie ZY zostanie wytłumiona zgodnie z prawem Lamberta [8]: 

 
y

z eEE  0  (11)  

gdzie:  – stała tłumienia fali. 

Przy dostatecznie dużej grubości warstwy materiału cała energia fali będzie zaabsorbo-

wana i dyssypowana w postaci ciepła. 

Na rys. 2 przedstawiono, obliczony w programie Microwave Studio, rozkład natężenia po-

la elektrycznego w falowodzie prostokątnym, o wymiarach 50×100×200 mm, wypełnionym 

warstwą próżni na odcinku L1 = 100 mm, następnie złożem węgla aktywnego BPL o grubości 
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L2 = 50 mm oraz ponownie warstwą próżni (L3 = 50 mm). Zaobserwować można efekt tłu-

mienia fali w ośrodku o cechach dobrego dielektryka, jakim jest węgiel aktywny. Następuje 

jednocześnie skrócenie długości fali na odcinku złoża adsorbentu. W tym przypadku falowód 

jest otwarty, a fala elektromagnetyczna opuszcza układ bez efektów odbicia i superpozycji. 

W praktyce dąży się do osiągnięcia w falowodzie warunków rezonansowych, w których 

powstaje fala stojąca. W tym celu odcinek falowodu zamyka się, a układ taki znajduje zasto-

sowanie w projektowaniu aplikatorów falowodowych rezonansowych. Jeśli ogrzewany mate-

riał wprowadzony do aplikatora zajmuje niewielką jego przestrzeń, to efekt fali stojącej uzy-

skuje się, dostosowując długość wnęki poprzez zmianę pozycji ruchomej ścianki aparatu. 

 

 

Rys. 2. Rozkład pola elektrycznego mikrofali (f = 2,45 GHz) w falowodzie prostokątnym (50×100×200 
mm) wypełnionym kolejno warstwą próżni (L1 = 100 mm), złożem węgla aktywnego BPL (L2 = 50 mm) 
i warstwą próżni (L3 = 50 mm) 

Aby uzyskać warunki rezonansowe w falowodzie prostokątnym o wymiarach 

50×100×100 mm wypełnionym złożem węgla aktywnego BPL, częstotliwość fali padającej o 

modzie TE10 musiałaby zostać obniżona do wartości 0,52 GHz (rys. 3). Przy takiej częstotli-

wości głębokość penetracji fali w złożu adsorbentu wzrośnie do 0,1 m, co pozwoli na efek-

tywne ogrzanie całej warstwy materiału, przy znacznie ograniczonej tłumienności fali. 

 

 

Rys. 3. Rozkład pola elektrycznego w falowodzie prostokątnym (50×100×100 mm) wypełnionym zło-
żem węgla aktywnego BPL (f = 0,52 GHz) 
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ROZKŁAD POLA ELEKTRYCZNEGO FALI EMITOWANEJ PRZEZ ANTENĘ PROSTĄ 

Anteny proste (emitery) pozwalają na sprzężenie fali elektromagnetycznej w prowadnicy 

falowej z aplikatorem. Mod propagacji wzbudzonej fali zależy od parametrów geometrycz-

nych anteny (kształt, średnica, długość) i aplikatora (przekrój kołowy lub prostokątny) [5]. Na 

rys. 4 przedstawiono obliczony za pomocą programu Microwave Studio rozkład pola elek-

trycznego wokół cylindrycznej anteny o średnicy = 4 mm i długości L = 100 mm. Emiter 

wykonany jest z metalu o właściwościach doskonałego przewodnika. Mikrofale o częstotli-

wości 2,45 GHz propagują po powierzchni anteny i jednocześnie rozchodzą się w przestrzeni 

wokół anteny w próżni. 

 

 

Rys. 4. Rozkład pola elektrycznego wokół cylindrycznej anteny (f = 2,45 GHz) 

Osłonięcie anteny metalowym płaszczem o promieniu wewnętrznym R = 15 mm powoduje 

skrócenie długości fali i pojawienie się trzeciego maksimum natężenia pola elektrycznego E 

(rys. 5a). W przestrzeni między anteną a płaszczem, wypełnionej warstwą węgla aktywnego 

BPL, energia fali jest absorbowana intensywnie, a jej amplituda ulega zmniejszeniu do war-

tości E poniżej 30 V/m (rys. 5b). 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

 

 

Rys. 5. Rozkład pola elektrycznego wokół anteny z płaszczem (f = 2,45 GHz): a) próżnia, b) węgiel 
aktywny BPL, c) zeolit HiSiv 1000 
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Długość anteny, a tym samym warstwy adsorbentu, jest ponad 4-krotnie większa od głę-

bokości penetracji fali w tym materiale. Pomimo tego amplituda fali nie ulega całkowitemu 

wytłumieniu na końcu anteny, gdzie natężenie pola elektrycznego osiąga wartość około 

20 V/m. 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 6. Rozkład pola elektrycznego wokół cylindrycznej anteny z przestrzenią międzyrurową wypeł-
nioną złożem węgla aktywnego BPL (f = 2,45 GHz): a) R–r = 10 mm, b) R–r = 50 mm, c) R–r = 
100 mm 

a) 

 

 
 
 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 7. Rozkład pola elektrycznego wokół cylindrycznej anteny z przestrzenią międzyrurową wypeł-
nioną złożem zeolitu HiSiv 1000 (f = 2,45 GHz): a) R–r = 10 mm, b) R–r = 50 mm, c) R–r = 100 mm 

Z kolei w złożu zeolitu HiSiv 1000, posiadającego właściwości słabego dielektryka, zaob-

serwować można na rys. 5c niewielkie skrócenie długości fali z jednoczesnym wzrostem 

wartości natężenia pola elektrycznego. W analizowanej geometrii cylindrycznej superpozycja 
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fal emitowanych przez antenę i wynikający z niej rozkład pola elektrycznego zależą ściśle od 

wymiarów elementów układu mikrofalowego oraz od właściwości ośrodków, w których pro-

paguje się fala. 

Na rys. 6 i 7 przedstawiono wyniki symulacji dla trzech różnych wymiarów płaszcza ante-

ny, w których dystans pokonywany przez fale R–r = 10, 50 i 100 mm w złożu węgla aktywne-

go BPL (rys. 6) oraz w zeolicie HiSiv 1000 (rys. 7). W ośrodku adsorbentu węglowego fala 

ulega wytłumieniu zarówno w kierunku promieniowym, jak i osiowym. Ponadto dla analizo-

wanej częstotliwości fali f = 2,45 GHz nie powstaje w złożu fala stojąca, która mogłaby 

wzmocnić amplitudę pola elektrycznego. W złożu zeolitu, pomimo dużej głębokości penetra-

cji fali w adsorbencie HiSiv 1000, osiągane wartości natężenia pola elektrycznego znacząco 

maleją, ponieważ w układzie dla R–r = 50 i 100 mm również nie występują warunki rezonan-

sowej propagacji fali. 

PROPAGACJA FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ W KOLUMNIE ADSORPCYJNEJ 
Z ANTENĄ SZCZELINOWĄ 

Do celów analizy zjawisk propagacji fali elektromagnetycznej w układach z kolumną ad-

sorpcyjną zaprojektowano aplikator falowodowy kołowy o średnicy wewnętrznej R = 46 mm, 

z umieszczoną osiowo anteną szczelinową (rys. 8). Źródłem fali padającej jest odcinek falo-

wodu prostokątnego typu R22 (WR430), z którym sprzężona jest antena szczelinowa prosta, 

pełniąca rolę emitera energii elektromagnetycznej w ogrzewanym złożu. Antena o średnicy 

= 4 mm otoczona jest metalowym płaszczem o średnicy zewnętrznej 0 = 10 mm i grubości 

ścianki 1 mm. W płaszczu znajdują się prostokątne szczeliny o wymiarach 5 × 5,3 mm roz-

mieszczone na całej długości emitera w taki sposób, że każda kolejna szczelina obrócona 

jest osiowo względem poprzedniej o 120°. Rozstaw szczelin jest zgodny z konstrukcją za-

proponowaną przez Püschnera [9]. 

W kolumnie adsorpcyjnej ze złożem węgla aktywnego BPL usypanym na długości L = 

100 mm, zaobserwować można efekt tłumienia fali w warstwie adsorbentu (rys. 9a). 

 

Rys. 8. Rozkład pola elektrycznego w pustej kolumnie adsorpcyjnej: 1 – falowód prostokątny, 2 – ko-
lumna, 3 – antena, 4 – płaszcz ze szczelinami 

1 

2 

3 4 
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Nie jest on jednak tak intensywny, jak w przypadku anteny prostej z płaszczem (rys. 5b). 

Właściwości dielektryczne węgla BPL nasyconego zaadsorbowanym propan-2-olem 

(’ = 7,217, ’’ = 2,492) są zbliżone do wartości dla czystego adsorbentu (tab. 1), dlatego 

rozkłady pola elektrycznego w złożu o różnej zawartości adsorbatu są niemal identyczne 

i nie zostały tutaj przedstawione. 

Emisja energii fali elektromagnetycznej w kolumnie zachodzi wyłącznie przez szczeliny 

w płaszczu anteny. Największe wartości natężenia pola elektrycznego obserwuje się wokół 

rdzenia anteny oraz w złożu w obszarze bezpośrednio nad szczelinami (rys. 9). Rozkład 

promieniowy pola elektrycznego w kolumnie (rys. 9b–d) jest wypadkowym efektem emisji 

promieniowej i propagacji osiowej fal odbitych od metalowych powierzchni płaszcza anteny 

oraz ścianki kolumny. 

 

a) 

 
 

 
b) 

 

c) 

 

d) 

 

Rys. 9. Rozkład pola elektrycznego w kolumnie adsorpcyjnej ze złożem węgla aktywnego BPL (f = 
2,45 GHz): a) przekrój wzdłużny, b) przekrój poprzeczny przez środek 4. szczeliny, c) przekrój po-
przeczny przez środek 5. szczeliny, d) przekrój poprzeczny przez środek 6. szczeliny 

Zupełnie inne warunki propagacji fali zachodzą w kolumnie adsorpcyjnej ze złożem ad-

sorbentu HiSiv 1000. Na rys. 10 przedstawiono rozkłady pola elektrycznego uzyskane kolej-

no dla złoża czystego zeolitu (rys. 10a), z połowiczną adsorpcją propan-2-olu (rys. 10b) 

(’ = 2,196, ’’ = 0,17) oraz całkowicie nasycone adsorbatem (rys. 10c) (’ = 2,886, 

’’ = 0,362). Pomimo malejącej głębokości penetracji fali w układzie HiSiv 1000–propan-2-ol 

największe wartości natężenia pola elektrycznego w złożu występują dla przypadku poło-

wicznej adsorpcji (rys. 10b). Oznacza to, że w analizowanej konstrukcji aplikatora istotny 

wpływ na uzyskiwany rozkład pola elektrycznego ma zjawisko rezonansu towarzyszące po-

wstawaniu fali stojącej. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 

 

 

 

 

Rys. 10. Rozkład pola elektrycznego w kolumnie adsorpcyjnej ze złożem zeolitu HiSiv 1000 (f = 
2,45 GHz): a) czyste złoże, b) złoże nasycone adsorbatem propan-2-ol na poziomie 50% adsorpcji 
maksymalnej, c) złoże całkowicie nasycone adsorbatem propan-2-ol 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Analiza propagacji fali elektromagnetycznej, o częstotliwości 2,45 GHz, w falowodzie pro-

stokątnym przez warstwę węgla aktywnego BPL wykazała, że zjawisko tłumienia energii fali 

w dielektrykach determinuje geometrię i rozmiar aplikatora mikrofalowego przeznaczonego 

do w regeneracji złóż adsorbentów ziarnistych. Równie istotny jest sposób sprzężenia fali 

padającej z aplikatorem za pomocą falowodu, anteny prostej lub szczelinowej. Stwierdzono, 

że warunki rezonansowe w falowodzie ze złożem węgla aktywnego BPL bez anteny zacho-

dzą przy niższych częstotliwościach (f = 0,52 GHz). Wykazano możliwość zastosowania an-

teny prostej do ogrzewania mikrofalowego złoża zeolitu HiSiv 1000 o różnym stopniu nasy-

cenia polarnym adsorbatem propan-2-ol. 

Zaprojektowano cylindryczną kolumnę adsorpcyjną, z umieszczoną osiowo anteną szcze-

linową, przeznaczoną do regeneracji nieruchomego złoża adsorbentu zarówno węglowego, 

jak i zeolitowego. Wykazano, że taki układ pozwala na efektywną regenerację zeolitu HiSiv 

1000, niezależnie od ilości zaadsorbowanego propan-2-olu. Dla węgla aktywnego BPL uzy-

skano nierównomierny rozkład pola elektrycznego w kolumnie z osiowym efektem tłumienia 

fali w złożu zarówno czystym, jak i nasyconym adsorbatem. Zaobserwowano pojawienie się 

warunków rezonansowych propagacji fali w złożu zeolitu o połowicznej adsorpcji propan-2-

-olu. Wymiary elementów zaproponowanej konstrukcji aplikatora do mikrofalowej regeneracji 

adsorbentów mogą być zatem dobrane w taki sposób, aby dla danego układu adsorbent–

adsorbat uzyskać optymalny rozkład pola elektromagnetycznego w kolumnie. 
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ZASTOSOWANIE ANALIZY WYMIAROWEJ DO OPISU ZJAWISK I PROCESÓW 
WE WSPOMAGANYM WIRUJĄCYM POLEM MAGNETYCZNYM REAKTORZE 
AIRLIFT 

APPLICATION OF DIMENSIONAL ANALYSIS FOR DESCRIPTION 
OF PHENOMENA AND PROCESSES IN MAGNETICALLY ASSISTED AIRLIFT 
REACTOR 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska 

Streszczenie. Reaktory airlift charakteryzują się szerokim zastosowaniem w wielu procesach 
inżynierii chemicznej i biotechnologii. Obecnie wiodącym trendem w inżynierii chemicznej jest 
poszukiwanie nowych sposobów intensyfikacji procesów i zjawisk zachodzących w reaktorach. 
Zastosowanie pól siłowych, takich jak pole magnetyczne czy elektryczne, stanowi nowoczesny 
sposób oddziaływania na procesy przebiegające w układach wielofazowych. W pracy przed-
stawiono podstawy teoretyczne związane z analizą wymiarową, stanowiącą często stosowaną 
metodę wyznaczania zależności funkcyjnych w opisie matematycznym zjawisk i procesów. 
Przeprowadzona analiza wymiarowa w oparciu o dane eksperymentalne dotyczące prędkości 
cieczy w reaktorze airlift pozwoliła na wyznaczenie modułów bezwymiarowych, które charakte-
ryzują proces przepływu płynów w reaktorze airlift wspomaganym magnetycznie. Prezentowane 
dane wskazały, że zarówno wartości objętościowego natężenia przepływu strumienia gazu do-
starczanego do reaktora, jak i częstotliwość i miejsce ekspozycji wirującego pola magnetyczne-
go (WPM) mają istotny wpływ na charakterystykę przepływu w nowej konstrukcji reaktora airlift. 
 
Słowa kluczowe: reaktor airlift, wirujące pole magnetyczne (WPM), analiza wymiarowa. 
Key words: airlift reactor, rotating magnetic field (RMF), dimensional analysis. 
 

WSTĘP 

Liczby bezwymiarowe (nazywane również liczbami podobieństwa) są powszechnie sto-

sowane w wielu dziedzinach inżynierii chemicznej. Nazwy liczb bezwymiarowych najczęściej 

nawiązują do nazwiska badacza, który przyczynił się do ich sformułowania. Z biegiem lat 

została opracowana szeroka gama liczb bezwymiarowych, których użyteczność wynika 

z kilku powodów. Liczby bezwymiarowe pozwalają na redukcję liczby zmiennych oraz ilości 

danych eksperymentalnych koniecznych do zastosowania w opisie analizowanego problemu. 

Często zastosowanie liczb bezwymiarowych skutkuje znacznym uproszeniem formuł charak-

teryzujących procesy i zjawiska. Ponadto ich definicje związane są z interpretacją fizyczną 

analizowanego zjawiska, tym samym przyczyniając się do łatwiejszego zrozumienia badane-

go zagadnienia [1]. Teoria podobieństwa zjawisk opiera się na zasadzie, że pewne zjawiska 
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mają identyczne odpowiednie moduły podobieństwa. Natomiast źródłem modułów podobień-

stwa (liczb bezwymiarowych) jest analiza równań różniczkowych bądź analiza wymiarowa 

[2]. 

W przypadku modeli skomplikowanych, czyli takich, które trudno rozwiązać analitycznie, 

celowe jest wykonanie analizy równań różniczkowych, prowadzącej do otrzymania postaci 

całkowych tych równań w formie modułów podobieństwa. Zastosowanie tej analizy polega na 

scałkowaniu wyjściowych równań różniczkowych charakteryzujących badane zjawisko i zna-

lezieniu wartości spełniających zarówno równania, jak i warunki brzegowe dla tego układu 

[3]. 

Jak podaje Stręk [2], w celu wyznaczenia modułów podobieństwa powinna być wykorzy-

stana analiza równań różniczkowych. Jednakże często opis procesów rzeczywistych jest 

zbyt skomplikowany, aby możliwe było sformułowanie odpowiednich równań różniczkowych. 

Wówczas, w celu określenia modułów podobieństwa, zastosowanie znajduje analiza wymia-

rowa. Podstawową zaletą tej metody jest ograniczona ilość niezbędnych danych wejścio-

wych, ponieważ w celu przeprowadzenia analizy wymiarowej konieczne jest określenie ogól-

nej liczby zmiennych wymiarowanych opisujących daną wielkość [2]. 

Analiza wymiarowa jest metodą wchodząca w skład matematyki stosowanej. Podstawowe 

twierdzenia analizy wymiarowej zostały sformułowane przez J.B. Fouriera na początku XIX 

wieku i są z powodzeniem stosowane w wielu dziedzinach, takich jak fizyka, chemia 

i inżynieria. W kolejnych latach analiza wymiarowa była intensywnie rozwijana przez  

J. Bertranda. Natomiast istotne zainteresowanie tą metodą rozwinęło się w połowie XIX wie-

ku, gdy została wykorzystana przez O. Reynoldsa w analizie zagadnień hydromechaniki, 

które trudne były do rozwinięcia innymi metodami [4]. 

Do podstawowych zastosowań analizy wymiarowej można zaliczyć: 

 określanie warunków podobieństwa w badaniach modelowych, 

 ustalanie zależności określających funkcje pomiędzy wielkościami fizycznymi, istotnymi w 

badanym zjawisku, 

 określenie zależności pomiędzy badanymi wielkościami a uzyskanymi wynikami badań za 

pomocą jak najmniejszej liczby zmiennych, 

 określanie skal wielkości analogicznych w procesach projektowania i wykorzystywania 

przyrządów analogowych [5]. 

Fundamentalną zasadą (tzw. zasadą Fouriera), na której opiera się analiza wymiarowa, 

jest twierdzenie, że formuły matematyczne opisujące zjawiska oraz procesy mają znaczenie 

uniwersalne, gdy są „jednolite wymiarowo”, czyli gdy ich postać nie zależy od układu jedno-

stek miar. Wówczas prawidłowa jest poniższa zależność: 

 

 𝑓(𝑎1𝑥1, 𝑎2𝑥2, … , 𝑎𝑛𝑥𝑛) = 𝑎 ∙ 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) (1) 

 

gdzie: x – wymiar, a – wielkości wymiarowane. 

Natomiast jeżeli spełniona jest tożsamość opisana kolejnym równaniem, wielkości 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 są wielkościami niezależnymi: 

 

 𝑥1
𝑎 ∙ 𝑥2

𝑏 ∙ … ∙  𝑥𝑛
𝑥 = 1  (2) 
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Więc:     𝑎 = 𝑏 = ⋯ = 𝑥 = 0         (3) 

 

Zgodnie z teorematem Buckinghama [2] każde równanie jednorodne wymiarowo:  

 

 𝑓(𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑛) = 0  (4) 

 

można przedstawić w postaci funkcji uwikłanej wiążącej n wielkości wymiarowych w postaci 

bezwymiarowych zmiennych Π zgodnie z następującym równaniem: 

 

 𝑓(Π1, Π2, … , Π𝑁) = 0 (5) 

 

przy czym liczba tych modułów bezwymiarowych Π może być określona z zależności: 

 

 𝑁 = 𝑛 − 𝑟 (6) 

 

gdzie: r – liczba zasadniczych wymiarów stosowanych do zwymiarowania układu. 

Wymiarem wielkości fizycznej nazywane jest wyrażenie charakteryzujące zależność tej 

wielkości z wielkościami podstawowymi danego układu jednostek. Metoda analizy wymiaro-

wej opiera się na założeniu, że wymiar każdej wielkości fizycznej może zostać przedstawiony 

jako iloczyn potęg wymiarów podstawowych. W obecnie obowiązującym układzie jednostek 

SI występuje 7 jednostek podstawowych, które zostały zestawione w tab. 1 [6]. 

Tabela 1. Jednostki podstawowe układu SI 

Wielkość podstawowa 
Wymiar 

podstawowy 
Jednostka SI 

Długość L m 

Masa M kg 

Czas T s 

Temperatura Θ K 

Liczność materii N mol 

Natężenie prądu elektrycznego I A 

Światłość J cd 

   

Wymiary wszystkich innych wielkości pochodnych mogą zostać wyrażone poprzez iloczyn 

potęgowy wymiarów wielkości podstawowych. Zlokarnik w swojej pracy [6] jako cztery pod-

stawowe wielkości pochodne, wyrażone w postaci iloczynu potęgowego, które są najczęściej 

stosowane w inżynierii, wymienił wielkości przedstawione w tab. 2. 

Tabela 2. Najczęściej stosowane jednostki pochodne 

Wielkość pochodna Wymiar Jednostka  

Siła M L T
–2

 kg m s
–2

 = N 

Ciśnienie M L
-1

 T
–2

 kg m
-1

 s
–2

 = Pa 

Energia M L
2
 T

–2
 kg m

2
 s

–2
 = J 

Moc M L
2
 T

–3
 kg m

2
 s

–3
 = W 
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Oprócz niewątpliwych zalet analizy wymiarowej istnieje szereg ograniczeń tej metody. 

Wśród nich można wymienić [5, 7]: 

 analiza wymiarowa dostarcza dane jedynie o wielkościach wymiarowanych, nie jest moż-

liwe uwzględnienie wielkości bezwymiarowych, 

 w analizie mogą zostać uwzględnione wielkości niemające wpływu na rozpatrywany pro-

ces, jak również zostać pominięte istotne wielkości oddziałujące na przebieg zjawiska, 

 w równaniach opisujących zjawisko często występują wielkości stałe wymiarowane, które 

są trudne do wykrycia w trakcie prowadzenia analizy wymiarowej, 

 analiza wymiarowa nie uwzględnia warunków brzegowych (w porównaniu z analizą rów-

nań różniczkowych), 

 metody stosowane w analizie wymiarowej nie pozwalają na rozróżnienie wielkości o iden-

tycznych wymiarach, lecz różniących się znaczeniem fizycznym. 

W prezentowanej pracy metoda analizy wymiarowej została wykorzystana w celu wyzna-

czenia zależności funkcyjnych charakteryzujących hydrodynamikę przepływu płynów w reak-

torze airlift wspomaganym wirującym polem magnetycznym z zewnętrzną cyrkulacją cieczy. 

Reaktory airlift należą do grupy reaktorów barbotażowych, często stosowanych w prowadze-

niu procesów inżynierii chemicznej i biochemicznej. W literaturze obecne są przykłady zasto-

sowania analizy wymiarowej w opracowaniu danych doświadczalnych związanych z określe-

niem stopnia zatrzymania gazu w cieczy i procesami wymiany masy na granicy faz gaz–

ciecz [8, 9] oraz analizą cyrkulacji cieczy w trójfazowym reaktorze airlift [10]. 

Stanowisko badawcze wykorzystane w prowadzeniu prezentowanych badań doświad-

czalnych charakteryzuje się zastosowaniem dwóch stojanów silników indukcyjnych jako ge-

neratorów wirującego pola magnetycznego. Pola siłowe, do których zaliczane jest pole ma-

gnetyczne, stanowią coraz częściej stosowany sposób intensyfikacji procesów. Hristov  

w swoich pracach przedstawia wyniki badań związanych z zastosowaniem analizy wymiaro-

wej w opracowaniu danych eksperymentalnych dotyczących procesu fluidyzacji w reaktorze 

wspomaganym polem magnetycznym [11–13]. 

BADANIA DOŚWIADCZALNE 

Badania przedstawione w pracy zostały wykonane przy użyciu aparatury przedstawionej 

na rys. 1. 

Głównym elementem instalacji badawczej jest reaktor airlift z zewnętrzną cyrkulacją cie-

czy. Badania prowadzone były w układzie woda wodociągowa–powietrze. Strumień gazu 

dostarczany był do reaktora z objętościowym natężeniem przepływu wynoszącym 2–

14 dm3·min–1, co odpowiadało prędkości liniowej gazu w strefie wznoszącej w zakresie 

0,004–0,029 m·s–1. Układ pomiarowy został wyposażony w dwa generatory wirującego pola 

magnetycznego. Stojany trójfazowych silników klatkowych zostały umieszczone odpowiednio 

w strefach wznoszącej i opadającej, jak przedstawiono na rys. 1. W ramach przeprowadzo-

nych badań analizowano wpływ miejsca ekspozycji oraz częstotliwości wirującego pola ma-

gnetycznego na parametry hydrodynamiczne. Częstotliwość wirującego pola magnetycznego 

była zmienna w zakresie 0–50 s–1. Ponadto WPM było generowane w strefie wznoszącej 

bądź w strefie opadającej. 
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Rys. 1. Schemat aparatury badawczej: 1 – strefa wznoszenia, 2 – strefa opadania, 3, 4 – trójniki, 5 – 
dystrybutor gazu, 6, 7 – stojan WPM, 8 – komora, 9 – strefa separacji, 10 – łącznik dolny, 11 – pompa, 
12 – wymiennik ciepła, 13 – wężownica, 14, 17 – skrzynka elektryczna, 15, 18 – przemiennik często-
tliwości, 16, 19 – komputer 

Szczegółowe informacje dotyczące metodyki prowadzonych badań doświadczalnych oraz 

uzyskane wyniki zostały przedstawione w pracach [14, 15]. 

ANALIZA WYMIAROWA 

W celu przeprowadzenia analizy wymiarowej przyjęto hipotezę, że przepływ płynów  

w reaktorze airlift jest funkcją następujących parametrów: 

 

 𝑓(𝑤𝐿 , 𝑝, 𝜈, 𝜎𝑒 , 𝜎𝐿 , 𝐵, 𝐷, 𝑉𝐺) = 0  (7) 

gdzie: wL – prędkość cieczy
m

s

 
 
 

, p – ciśnienie
2

kg

m s

 
 
 

, ν – kinematyczny współczynnik lep-

kości
2m

s

 
 
 

,  σe – przewodność elektryczna cieczy

2 3

3

A s

kg m

 
 
 

, σL – napięcie powierzchniowe 
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(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

cieczy
2

kg

s

 
 
 

,  B – indukcja magnetyczna
2

kg

s A

 
 
 

,  D – wymiar linowy m , VG – objętościowe 

natężenie przepływu strumienia gazu

3m

s

 
 
 

. 

Następnie dokonano wyboru wielkości podstawowych (wymiarowo niezależnych) spośród 

parametrów przedstawionych w równaniu (7). Wybrane parametry przedstawiono w tab. 3. 

Pozostałe parametry stanowią wielkości pochodne. 

Tabela 3. Parametry podstawowe zastosowane w analizie wymiarowej 

Wielkość podstawowa Wymiar Jednostka 

Charakterystyczny wymiar liniowy D L m 

Ciśnienie p M L
–1

 T
–2

 kg m
–1

 s
–2

 = Pa 

Indukcja WPM, B M T
2
 I

–1 
kg s

2
 A

–1
 = T 

Objętościowe natężenie przepływu strumienia gazu, VG L
3
 T

–1
 m

3
 s

–1
  

 

Wówczas zgodnie z równaniem (2) otrzymujemy funkcję w postaci: 

 

 (m)𝑎 ∙ (kg m−1 s2)𝑏 ∙ (kg s2 A−1)𝑐 ∙ (m3 s−1)𝑑 = 1 (8) 

 

Uwzględniając 4 wielkości podstawowe opisane równaniem (8) oraz dodając do tego ze-

stawu wielkości pochodne, uzyskano 4 bezwymiarowe iloczyny Π, wzajemnie niezależne, 

według równań: 

 𝜈 = Π1 ∙ 𝐷𝑎 ∙ 𝐵𝑏 ∙ 𝑉𝐺
𝑐 ∙ 𝑝𝑑 (9) 

 

 𝜎𝑒 = Π2 ∙ 𝐷𝑎 ∙ 𝐵𝑏 ∙ 𝑉𝐺
𝑐 ∙ 𝑝𝑑 (10) 

 

 𝜎𝐿 = Π3 ∙ 𝐷𝑎 ∙ 𝐵𝑏 ∙ 𝑉𝐺
𝑐 ∙ 𝑝𝑑 (11) 

 

 𝑤𝐿 = Π4 ∙ 𝐷𝑎 ∙ 𝐵𝑏 ∙ 𝑉𝐺
𝑐 ∙ 𝑝𝑑 (12) 

 

Po rozwiązaniu układów równań uzyskano następujące postaci modułów Π: 

1 0 1 0

1 1 1

2
1 2 1 1

2 2 22

1 0 0 1

3 3 3

2
2 0 1 0

4 4 42

G
G

G

e G
e G e

G

L
L G L

G L
L G L

G

V D
D B V p

D V

B VD p
D B V p

B V D p

D B V p D p
D p

V w D
w D B V p w

D V


 


 


 



 



          

          

          

          

 

Wówczas pierwotna funkcja zostaje sprowadzona do następującej postaci: 
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 𝑓(Π1, Π2, Π3, Π4) = 𝑓
2 2

, , ,
  

 
 

e G L L

G G

B V w DD

V D p D p V
 (17) 

Skalując poszczególne człony równania względem elementu 
G

D

V


, po przekształceniach 

otrzymujemy następującą zależność funkcyjną: 

 

 
2 2

2
,

 

 

   
   

   

e G

L L

B D V w D
f

w wD
 (18) 

 

Na tej podstawie wyznaczono następującą funkcję opisaną za pomocą modułów bezwy-

miarowych: 

 

 1St Kg WeC  (19) 

 

gdzie moduły bezwymiarowe zdefiniowane są jako: 

 

 zmodyfikowana liczba Stewarta: 

2

St




 
  
 

sr e

L

B D

w
 

 magnetycznie zmodyfikowana liczba przepływu gazu: 
  2WPM

Kg


 G

WPM

V

D D
 

 magnetycznie zmodyfikowana liczba Webera: 
 

2

WPM
We

 




WPM

L

D D
 

gdzie: Bśr – uśredniona w objętości generatora WPM indukcja magnetyczna 
2

kg

s A

 
 
 

,  D – 

średnica wewnętrzna przewodu pionowego reaktora airlift  m ,  ρL – gęstość cieczy 
3

kg

m

 
 
 

, 

ωWPM – prędkość kątowa WPM 
rad

s

 
 
 

. 

 

Uzyskane dane doświadczalne, mające na celu wyznaczenie wartości prędkości cieczy 

wL, w reaktorze airlift wspomaganym magnetycznie w zmiennych warunkach prowadzonego 

procesu (zmienne wartości prędkości liniowej strumienia gazu dostarczanego do reaktora, 

zmienne wartości częstotliwości wirującego pola magnetycznego oraz zmienne miejsce eks-

pozycji WPM) oraz eksperymentalnie wyznaczone wartości średniej indukcji magnetycznej 

w całej objętości generatora WPM, Bśr, wykorzystano w celu określenia wartości liczby Ste-

warta. Na rys. 2 przedstawiono wartości liczby Stewarta w funkcji zmodyfikowanej magne-

tycznie liczby przepływu gazu, które obliczono dla dwóch granicznych wartości zmodyfiko-

wanej magnetycznie liczby Webera, dla częstotliwości WPM eksponowanego w strefie 

wznoszącej (fR) lub w strefie opadającej (fD) wynoszącej 10 s–1 (We = 54289) oraz 50 s–1 (We 

= 1357225). 
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a) b) 

54289
WPM

We  1357225
WPM

We  

  
Rys. 2. Wartości liczby Stewarta w funkcji zmodyfikowanej magnetycznie liczby przepływu gazu dla 
ekspozycji wirującego pola magnetycznego w strefie wznoszącej lub opadającej, z częstotliwością 
wynoszącą 10 s

–1
 (a) oraz 50 s

–1
 (b) 

W ramach przeprowadzonych badań stężeniowych, mających na celu wyznaczenie war-

tości podstawowych parametrów hydrodynamicznych w reaktorze airlift wspomaganym wiru-

jącym polem magnetycznym, przeanalizowano wpływ jednoczesnej ekspozycji WPM w stre-

fie wznoszącej i strefie opadającej na wartości prędkości cieczy w reaktorze. Na tej podsta-

wie uzyskane dane doświadczalne przedstawiono na rys. 3 w postaci liczb Stewarta w funk-

cji zmodyfikowanej magnetycznie liczby przepływu gazu oraz zmodyfikowanej magnetycznie 

liczby Webera, podczas ekspozycji WPM odpowiednio w strefie wznoszącej, w strefie opada-

jącej lub w obu strefach jednocześnie, z częstotliwością wirowania WPM wynoszącą 10 s–1 

(a) lub 50 s–1 (b). 

 

a)  54289
WPM

We  b)  1357225
WPM

We  

  
Rys. 3. Wartości liczby Stewarta w funkcji zmodyfikowanej magnetycznie liczby przepływu gazu dla 
ekspozycji wirującego pola magnetycznego w strefie wznoszącej, w strefie opadającej lub w obu stre-
fach jednocześnie, z częstotliwością wynoszącą 10 s

–1
 (a) oraz 50 s

–1
 (b) 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W pracy przestawiono podstawy teoretyczne oraz charakterystykę analizy wymiarowej, 

która jest często stosowaną metodą w opracowywaniu danych doświadczalnych w celu 

sformułowania opisu matematycznego procesu bądź zjawiska w postaci powiązanych liczb 

podobieństwa (liczb bezwymiarowych). Podstawowym twierdzeniem, na którym opiera się 

analiza wymiarowa, jest tzw. zasada Fouriera, zgodnie z którą każde poprawnie sformuło-

wane równanie opisujące przebieg zjawiska fizycznego powinno spełniać zasadę jednorod-

ności wymiarów. 

Przeprowadzona analiza wymiarowa została wykorzystana w opisie hydrodynamiki testo-

wanego reaktora airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy. Stanowisko badawcze charakteryzuje 

się zastosowaniem generatorów wirującego pola magnetycznego jako źródła sił zewnętrz-

nych stanowiących czynnik intensyfikujący zachodzące w reaktorze procesy przepływu pły-

nów. 

Na podstawie zaprezentowanych danych stwierdzono, że zarówno objętościowe natęże-

nie przepływu strumienia gazu dostarczanego do reaktora (opisane w postaci zmodyfikowa-

nej magnetycznie liczbie przepływu gazu), jak i częstotliwość wirującego pola magnetyczne-

go (ujęta w postaci prędkości kątowej WPM oraz determinująca uzyskane eksperymentalnie 

wartości uśrednionej indukcji magnetycznej) mają istotny wpływ na proces przepływu płynów 

w reaktorze airlift. Ponadto na podstawie analizy wykresów przedstawionych na rys. 2 i 3 

stwierdzono, że miejsce ekspozycji WPM również oddziałuje na proces cyrkulacji płynów 

w aparacie. Generowanie WPM w strefie wznoszącej powoduje uzyskanie wyższych warto-

ści liczby Stewarta w porównaniu do ekspozycji pola w strefie opadającej. Natomiast obec-

ność zewnętrznego pola magnetycznego w obu strefach jednocześnie, w przypadku często-

tliwości WPM wynoszącej 10 s–1, wpływa na uzyskanie znacznie wyższych wartości liczby 

Stewarta niż podczas ekspozycji pola magnetycznego w jednej ze stref reaktora. Rysunek 3b 

wskazuje, że ekspozycja WPM w obu strefach, z częstotliwością 50 s–1, powoduje uśrednie-

nie efektu WPM w porównaniu do generowania WPM w strefie wznoszącej lub opadającej. 

Liczba Stewarta jest jedną z charakterystycznych liczb stosowanych w opisie procesów w 

obecności pola magnetycznego i określa ona stopień oddziaływania sił elektromagnetycz-

nych na ruch płynu w przypadku istnienia istotnych sił bezwładności [16]. Biorąc pod uwagę 

wartości liczby Stewarta, uzyskane w pracy, można stwierdzić, że wtórne objętościowe siły 

elektromagnetyczne są małe w porównaniu z siłami bezwładności. 
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SYNTEZA, CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA WŁAŚCIWOŚCI 
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SYNTHESIS, CHARACTERISTITS, AND EVALUATION OF PROPERTIES 
OF DICHLOROACETATE OF EUGENYL 
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Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej 

Streszczenie. Celem pracy była ocena właściwości przeciwutleniających nowego, dotychczas 
nieopisanego w literaturze, estru eugenolu – dichlorooctanu eugenylu, którego syntezę prowa-
dzono przy stosunku molowym: kwasu dichlorooctowego do chlorku oksallilu do eugenolu oraz 
do pirydyny równym odpowiednio: 81 : 71 : 51 : 123. Identyfikację otrzymanego produktu prze-
prowadzono w oparciu o następujące metody: chromatografię gazową (GC), spektroskopię 
w podczerwieni (FTIR/ATR), chromatografię gazową sprzężoną ze spektometrią mas (GC-MS) 
oraz w oparciu o analizę widm 

13
C-NMR i 

1
H-NMR. Zdolność antyoksydacyjną eugenolu oraz 

produktu jego estryfikacji oznaczano metodą redukcji wolnego rodnika DPPH. Uzyskane wyniki 
badań wykazały, że zwiększając stężenie eugenolu w badanej próbce wzrastała aktywność 
przeciwutleniająca od 75% (w przypadku stężenia 0,25 µg/ml) do 88% (w przypadku stężenia  
5 µg/ml). Zwiększając stężenie estru w badanej próbce (od 0,25 do 5 µg/ml), zdolność do rea-
gowania z wolnymi rodnikami DPPH• zmieniała się w następujący sposób: od 93%  
(przy stężeniu estru 0,25 µg/ml) do 89% (przy stężeniu estru 5 µg/ml). 

 
Słowa kluczowe: eugenol, estryfikacja eugenolu, dichlorooctan eugenylu, DPPH. 
Key words: eugenol, esterification of eugenol, dichloroacetate of eugenyl, DPPH. 

WSTĘP 

Istotnymi czynnikami procesu starzenia się organizmu są reaktywne formy tlenu RFT 

(ang. reactive oxygen species) powstające podczas niepełnej redukcji cząsteczki tlenu  

w łańcuchu oddechowym. Najważniejszymi reaktywnymi formami tlenu są: tlen cząsteczko-

wy wykazujący niską reaktywność zwiększającą się pod wpływem jonów żelaza  

i miedzi, tlen singletowy będący formą tlenu cząsteczkowego występującego na najniższym 

stanie wzbudzonym, anionorodnik ponadtlenkowy powstający w wyniku przeniesienia elek-

tronu na tlen cząsteczkowy, nadtlenek wodoru powstający w wyniku redukcji tlenu cząstecz-

kowego oraz rodnik hydroksylowy. W przypadku braku równowagi pomiędzy reaktywnymi 

formami tlenu a możliwościami przeciwutleniającymi organizmu dochodzi do powstania stre-

su oksydacyjnego [1, 2]. 

Związkami charakteryzującymi się zdolnością do dezaktywacji wolnych rodników odpo-

wiedzialnych za proces starzenia się organizmu są przeciwutleniacze. Ze względu na budo-

wę szkieletu węglowego wyróżnia się następujące grupy związków zaliczanych  

do antyoksydantów: kwasy hydroksybenzoesowe, kwasy hydroksycynamonowe i kumaryny, 

naftochinony, ksantony, stilbeny oraz flawonoidy [3–10]. 
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Do oceny właściwości przeciwutleniających antyoksydantów wykorzystuje się głównie me-

tody in vitro, które oparte są na dwóch typach reakcji: technice HAT (ang. hydrogen atom 

transfer) oraz metodzie SET (ang. single electron transfer). Pierwsza z metod związana jest  

z przeniesieniem atomu wodoru pochodzącego od antyoksydanta, natomiast druga metoda 

dotyczy przeniesienia pojedynczego elektronu z cząsteczki przeciwutleniacza. Do najczę-

ściej stosowanych metod oceny właściwości przeciwutleniających związków możemy zali-

czyć: 

– metodę zdolności redukowania jonów żelaza FRAP (ang. ferric ion reducing antioxidant 

parameter), umożliwiającą określenie możliwości redukcji jonów żelaza Fe3+ do Fe2+ przez 

badaną substancję, 

– metodę z wykorzystaniem odczynnika ABTS (kwas 2,2-azynobis-3-etylobenzotiazolino-6-

sulfonowy), umożliwiającą pomiar całkowitej aktywności przeciwutleniającej, 

– metodę oznaczenia zawartości sumy polifenoli przy użyciu odczynnika Folina-Ciocalteu’a, 

– metodę oznaczenia aktywności przeciwutleniającej przy użyciu rodnika DPPH•  

(2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl) charakteryzującego się ciemnofioletową barwą oraz po-

siadającego maksimum absorbancji przy długości fali λ = 515–517 nm. W metodach spek-

troskopowych, analiza ilościowa zdolności przeciwutleniającej oparta jest na zmianie ab-

sorbancji badanego roztworu [11–18]. 

Metoda pomiaru zdolności przeciwutleniającej związków techniką DPPH opiera się na re-

jestrowanej spektrofotometrycznie zmianie zabarwienia etanolowego roztworu rodnika 

DPPH•. Reakcja rodnika DPPH• z antyoksydantem zachodzi na jednym z atomów azotu 

obecnych w cząsteczce DPPH (na tzw. mostku azotowym). W momencie przekazania rodni-

kowi DPPH• atomu wodoru występującego przy grupie hydroksylowej antyoksydanta, ciem-

nofioletowa barwa etanolowego roztworu DPPH zmienia się na kolor jasnożółty lub roztwór 

całkowicie się odbarwia, tym samym obniża się absorbancja badanego roztworu. Przebieg 

reakcji rodnika DPPH• z eugenolem ilustruje rys. 1 [11–13]. 
 

 
Rys. 1. Przebieg reakcji rodnika DPPH• z eugenolem [11, 12] 
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Doniesienia literaturowe podają, że olejek goździkowy, eugenol oraz estry, tj. octan euge-

nylu czy benzoesan eugenylu, otrzymane na drodze estryfikacji eugenolu bezwodnikiem 

octowym czy kwasem benzoesowym, charakteryzują się zdolnością do dezaktywacji wolnych 

rodników [19, 20]. Vanin ze współpracownikami [20] ocenili aktywność przeciwutleniającą 

olejku goździkowego (zawierającego 85,43% eugenolu) i octanu eugenylu. Pomiar przepro-

wadzono metodą spektrofotometryczną przy długości fali λ = 515 nm, wykorzystując technikę 

DPPH oraz stosując następujące stężenia wymienionych związków: 10, 25, 50, 75, 100, 250 

i 500 µg/ml. Wyniki uzyskane metodą DPPH wykazały, że najwyższą zdolnością do redukcji 

wolnych rodników DPPH• (wynoszącą 82%) charakteryzował się octan eugenylu (przy stę-

żeniu 500 μg/ml). Olejek goździkowy wykazywał o ponad 20% niższą aktywność antyoksy-

dacyjną przy tym stężeniu (tj. 61%). Porównując aktywność przeciwutleniającą obydwu anty-

oksydantów stwierdzono, że ester charakteryzował się wyższą zdolnością do zmiatania wol-

nych rodników DPPH• w całym badanym zakresie stężeń. Wartości parametru IC50 badanych 

antyoksydantów (tj. stężenie, przy którym związki zmiatały 50% rodnika DPPH•) wynoszą 

odpowiednio: 367,5 μg/mL (w przypadku olejku goździkowego), 283,9 μg/ml (w przypadku 

octanu eugenylu) [20]. 

Wyniki badań opisane w publikacji [19] wykazały, że w całym badanym zakresie stężeń 

benzoesan eugenylu charakteryzował się większą zdolnością do zmiatania wolnych rodni-

ków DPPH• niż eugenol. Największe wartości aktywności antyoksydacyjnej wynosiły odpo-

wiednio: około 99% (przy stężeniu estru 150 i 250 μg/ml) oraz około 83% (przy stężeniu eu-

genolu 150 i 250 μg/ml) [19]. 

Z przeglądu literatury przedmiotu wynika, że eugenol oraz estry otrzymane na drodze es-

tryfikacji eugenolu, takie jak: octan eugenylu, propionian eugenylu, maślan eugenylu oraz 

4-etylo-, 4-fluoro-, 4-chloro- i 4-bromobenzoesan eugenylu, charakteryzują się również dzia-

łaniem antymikrobiologicznym [21–23]. 

Inne doniesienia literaturowe [24] podają, że eugenol oraz octan eugenylu charakteryzują 

się także działaniem przeciwnowotworowym wobec linii komórkowej czerniaka B16, ocenio-

nym metodą opisaną przez Arunga i współpracowników [24–26]. 

Wyniki naszych wcześniejszych badań (dotychczas nieopublikowanych), związanych  

z syntezą produktów otrzymanych na drodze estryfikacji eugenolu (takich, jak: octan eugeny-

lu i chlorooctan eugenylu) oraz oceną aktywności antyoksydacyjnej, wykazały, że utleniające 

działanie otrzymanych pochodnych zwiększa się w następującym szeregu: octan eugenylu > 

chlorooctan eugenylu (przy stężeniu badanego związku 5 µg/ml). Naturalną konsekwencją 

tego trendu jest synteza pochodnej dichlorooctanowej. Poza aktywnością antyoksydacyjną, 

przeciwutleniacze winny charakteryzować się odpowiednim stopniem przenikania przez war-

stwę rogową skóry do jej wewnętrznych warstw. Wskaźnikiem hydrofilowości i hydrofobowo-

ści związków jest Pow (współczynnik podziału oktanol/woda). Zwiększając lipofilowość euge-

nolu poprzez jego estryfikację, ułatwiamy penetrację otrzymanych pochodnych estrowych 

przez błony komórkowe [27]. W ramach prac badawczych otrzymano dichlorooctan eugenylu 

w reakcji eugenolu z chlorkiem kwasu dichlorooctowego. Syntezę estru prowadzono przy 

stosunku molowym kwasu dichlorooctowego do chlorku oksallilu do eugenolu oraz do piry-

dyny wynoszącym odpowiednio: 81 : 71 : 51 : 123. Selektywność przemiany do dichloroocta-

nu eugenylu oraz konwersję eugenolu określono metodą GC, natomiast widmo masowe 
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(GC-MS) potwierdziło masę molową otrzymanego produktu. Metodą spektroskopii w pod-

czerwieni zidentyfikowano najważniejsze pasmo związane z obecnością grupy >C=O wystę-

pującej w strukturze otrzymanego estru. Jednoznacznego potwierdzenia struktury nowej, 

dotychczas nieopisanej w literaturze pochodnej estrowej eugenolu przeprowadzono metodą 

NMR. Ocenę aktywności antyoksydacyjnej eugenolu oraz otrzymanego produktu przeprowa-

dzono metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem techniki DPPH. Otrzymane wyniki 

badań aktywności przeciwutleniającej porównano z danymi literaturowymi. Wyniki badań 

przedstawione w niniejszej publikacji są częścią badań mających na celu określenie wpływu 

kwasu karboksylowego (tj. kwasu: octowego, chlorooctowego oraz dichlorooctowego) na 

wartości współczynnika podziału oktanol/woda oraz na aktywność antyoksydacyjną otrzyma-

nych estrów eugenolu. 

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

Synteza dichlorooctanu eugenylu 

W pierwszej kolejności otrzymano dichlorooctan eugenylu w warunkach najkorzystniej-

szych do prowadzenia jego syntezy. Do syntezy estru eugenolu zastosowano następujące 

związki: kwas dichlorooctowy (Sigma-Aldrich, ≥ 99%), chlorek oksallilu (Alfa Aesar, 98%), 

eugenol (Keten, cz.d.a.), pirydynę (A.R. Ubichem), dimetyloformamid (DMF, Acros, 99%), 

chlorek metylenu (Przedsiębiorstwo Chemiczne, czysty) oraz wodę dejonizowaną. Ilości tych 

związków dobierano tak, aby zachować stosunek molowy: kwasu dichlorooctowego do 

chlorku oksallilu do eugenolu oraz do aminy równy odpowiednio: 81 : 71 : 51 : 123. 

Syntezę estru prowadzono w następujący sposób: do reaktora szklanego o pojemności 

100 cm3 (zanurzonego w łaźni z lodem oraz zaopatrzonego we wkraplacz, w chłodnicę 

zwrotną oraz w mieszadło magnetyczne) wprowadzono: 40 cm3 chlorku metylenu, 4 krople 

DMF, 81 mmol kwasu dichlorooctowego oraz 71 mmol chlorku oksallilu. Zawartość reaktora 

mieszano przez 2 godziny w temperaturze 0°C (przy częstości obrotów mieszadła 200 rpm) 

otrzymując w ten sposób chlorek kwasu dichlorooctowego. Następnie do reaktora wkroplono 

mieszaninę 10 cm3 chlorku metylenu, 51 mmol eugenolu oraz 123 mmol pirydyny  

(z szybkością 1 kropla/s). Zawartość reaktora mieszano przez 1 godzinę w temperaturze 

0°C. 

W kolejnym etapie badań mieszaninę poreakcyjną ekstrahowano wodą destylowaną  

(10-krotnie, każdorazowo stosując 400 cm3 wody), w celu wymycia nieprzereagowanej aminy 

oraz tworzącego się w procesie chlorowodorku aminy. W ten sposób w rozdzielaczu każdo-

razowo uzyskiwano dwie fazy: górną frakcję wodną oraz dolną frakcję organiczną. Następnie 

z warstwy organicznej oddestylowywano rozpuszczalnik (metodą destylacji prostej), a otrzy-

many produkt identyfikowano metodą spektrometrii masowej, sprzężonej z chromatografią 

gazową (GC-MS). Analizy chromatograficzne wykonano aparatem TRACE GC series z de-

tektorem masowym VOYAGER, przy zastosowaniu kolumny kapilarnej DB5 (30 m × 0,25 μm 

× 0,5 μm). Do analiz zastosowano następujące parametry rozdziału: 

– przepływ helu 1,0 ml/min, 

– temperatura komory próbek 240°C, 

– napięcie detektora 350 V, 
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– temperatura termostatu narastała według następującego programu: izotermicznie 50°C 

przez 1 minutę, wzrost temperatury z szybkością 8°C/min, izotermicznie 260°C przez 5 minut 

i chłodzenie do 50°C, 

– współczynnik podziału próbki w dozowniku 20, 

– objętość dozowanej próbki 0,1 µl, 

– zakres masy jonów 25–350 m/z. 

Stopień przereagowania eugenolu oraz czystość otrzymanego produktu określano meto-

dą chromatografii gazowej (GC). Analizy chromatograficzne wykonano na aparacie FOCUS 

(firmy Thermo Electron) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz przy zastosowa-

niu kolumny kapilarnej RESTEK RTX-5 (0,53 mm × 30 m × 1,5 μm). Badania metodą GC 

wykazały, że w procesie otrzymano ester eugenolu z selektywnością wynoszącą 100%, przy 

konwersji eugenolu równej 99,8%. 

Charakterystykę grup funkcyjnych otrzymanego produktu przeprowadzano w oparciu  

o metodę spektroskopii w podczerwieni (FTIR/ATR). Analizy wykonano na aparacie THER-

MO NICOLED 380, stosując zakres pomiaru 4000–400 cm–1. Tą samą metodą, w celach 

porównawczych wykonano również badania eugenolu. 

Strukturę otrzymanego estru (w stężeniu wynoszącym około 0,2 M oraz rozpuszczonym w 

deuterowanym chloroformie CDCl3) potwierdzono w oparciu o analizę widm spektroskopo-

wych magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), które wykonano spektrometrem Bruker 

DPX-400. Warunki rejestracji widma 13C-NMR były następujące: 

– częstotliwość 100,62 MHz, 

– szerokość widma 24 kHz, 

– liczba punktów danych 65,5 K, 

– rozdzielczość 1,46 Hz/punkt, 

– czas akwizycji danych 1,37 s, 

– czas repetycji 1 s, 

– szerokość impulsu 9,2 μs, 

– liczba skanów 1–8. 

Ponadto rejestrację widma 1H-NMR prowadzono w poniższych warunkach: 

– częstotliwość 400,13 MHz, 

– szerokość widma 12 kHz, 

– liczba punktów danych 65,5 K, 

– rozdzielczość 0,488 Hz/punkt, 

– czas akwizycji danych 4,09 s, 

– czas repetycji 1 s, 

– szerokość impulsu 7,8 μs, 

– liczba skanów 16–32. 

Na podstawie wyników uzyskanych metodą GC-MS stwierdzono, że w procesie estryfika-

cji eugenolu chlorkiem kwasu dichlorooctowego otrzymano jeden produkt o masie cząstecz-

kowej odpowiadającej obliczonej masie molowej dichlorooctanu eugenylu (rys. 3). 

Na widmie IR dichlorooctanu eugenylu (rys. 4) występuje pasmo absorpcji przy długości 

fali około 1775 cm–1, które jest charakterystyczne dla grupy estrowej, co potwierdza otrzyma-

nie pochodnej estrowej [17]. 
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Przedstawione na rys. 5 i 6 wartości przesunięć chemicznych protonów i atomów węgla 

obserwowanych w widmach dichlorooctanu eugenylu oraz przypisane im sygnały do atomów 
1H i 13C jednoznacznie potwierdziły strukturę otrzymanego estru. 

Pomiar zdolności antyoksydacyjnej eugenolu oraz dichlorooctanu eugenylu metodą 

redukcji wolnego rodnika DPPH• 

Badania właściwości przeciwutleniających eugenolu oraz dichlorooctanu eugenylu prze-

prowadzono zmodyfikowaną metodą opisaną przez Branda-Wiliamsa i współpracowników 

[16]. Analizy wykonano na aparacie Merck Spectroquant Pharo 300, przy długości fali λ = 

517 nm. Aktywność antyoksydacyjną badanych próbek obliczono według następującego 

wzoru [16]: 

aktywność antyoksydacyjna [%AA] = [(A0–A)/A0] × 100% 

gdzie: A0 – absorbancja etanolowego roztworu rodnika DPPH• zawierającego 0,5 ml etanolu, 

A – absorbancja etanolowego roztworu rodnika DPPH• zawierającego 0,5 ml etanolowego 

roztworu odpowiedniego antyoksydanta. 

Wraz ze wzrostem stężenia eugenolu i dichlorooctanu eugenylu w badanych próbkach ak-

tywność przeciwutleniająca antyoksydantów zmieniała się w następujący sposób: od 76  

do 88% (w zakresie stężeń eugenolu 0,25–5 µg/ml) oraz od 93 do 89% (w zakresie stężeń 

dichlorooctanu eugenylu 0,25–5 µg/ml) – rys. 7. 

WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE 

Reakcje zachodzące podczas prowadzenia syntezy dichlorooctanu eugenylu przedsta-

wiono na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Reakcje zachodzące podczas prowadzenia syntezy dichlorooctanu eugenylu 

Na rys. 3 przedstawiono chromatogram oraz widmo masowe dichlorooctanu eugenylu. 
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Rys. 3. Chromatogram oraz widmo masowe dichlorooctanu eugenylu 

 

Na podstawie wyników uzyskanych metodą GC-MS stwierdzono, że w procesie estryfika-

cji eugenolu chlorkiem kwasu dichlorooctowego otrzymano jeden produkt o następujących 

masach m/z: 274, 276 oraz 278, dla których stosunek prądów jonowych m/z wynosi odpo-

wiednio: 58 : 39 : 6. Co więcej masa cząsteczkowa zidentyfikowanego produktu odpowiada 

obliczonej masie teoretycznej dichlorooctanu eugenylu wynoszącej 274,9 g/mol (rys. 3). Ba-

dania metodą GC wykazały, że proces estryfikacji eugenolu przebiega praktycznie ilościowo 

do pochodnej dichlorooctowej. 

Na rys. 4 przedstawiono widma IR eugenolu oraz dichlorooctanu eugenylu. 

 
Rys. 4. Widma IR eugenolu oraz dichlorooctanu eugenylu 
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W widmie IR dichlorooctanu eugenylu, przedstawionym na rys. 4, występuje pasmo ab-

sorpcji przy długości fali około 1775 cm–1, które jest charakterystyczne dla grupy estrowej. 

Dodatkowo, nie występuje tu szerokie pasmo przy długości fali około 3500 cm–1, które przy-

pisuje się drganiom rozciągającym wiązania O–H. Pasmo to występuje natomiast  

w cząsteczce eugenolu [17]. Ponadto zaobserwowano występowanie pasm absorpcji przy 

długości fali około 3010 cm–1 (pochodzących od atomów węgla C–H o hybrydyzacji sp2) oraz 

przy długości fali około 1637 cm–1 (związanych z występowaniem atomów węgla C=C), które 

występują zarówno w grupie allilowej, jak i w pierścieniu aromatycznym eugenolu  

i dichlorooctanu eugenylu [17]. 

W widmie IR eugenolu oraz produktu jego estryfikacji występowały również pasma ab-

sorpcji przy długości fali: około 2976 cm–1 (przypisywane atomom węgla C–H  

o hybrydyzacji sp3) oraz około 1300–1118 cm–1 (występujące przy węglu w pierścieniu aro-

matycznym), pochodzące od grupy metoksylowej [17]. 

Na rys. 5 przedstawiono widmo 13C-NMR dichlorooctanu eugenylu. 

 

  
Rys. 5. Widmo 

13
C-NMR dichlorooctanu eugenylu 

 

Na rys. 6 przedstawiono widmo 1H-NMR dichlorooctanu eugenylu. 

Na widmie 1
H-NMR zaobserwowano obecność wyraźnych pików świadczących o występowaniu 

określonych grup protonów w strukturze dichlorooctanu eugenylu. Sygnały protonów zarejestrowane 

jako intensywne piki odpowiadały: atomom wodoru wchodzącym w skład grup należących  

do łańcuchów węglowodorowych oraz świadczących o obecności układu aromatycznego  

w cząsteczce badanego związku. Przeprowadzona analiza widma 13
C-NMR uzupełniła informacje 

uzyskane na podstawie interpretacji widma 
1
H-NMR i dodatkowo potwierdziła strukturę dichlorooctanu 

eugenylu. Wartości przesunięć chemicznych atomów węgla i protonów oraz sygnały przypi-

sane do atomów 13C i 1H wyglądają następująco: 

 
13C-NMR (Chloroform-d) δ 162.84, 150.65, 140.24, 137.42, 136.91, 121.81, 120.86, 116.55, 

113.12, 64.14, 56.08, 40.20 – rys. 5; 
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1H NMR (Chloroform-d) δ 7.02 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 6.83 – 6.80 (m, 1H), 6.78 (q, J = 1.9 Hz, 

1H), 6.19 (s, 1H), 5.96 (ddt, J = 9.4, 17.6 Hz, 1H), 5.11 (dt, 2H), 3.83 (s, 3H), 3.39 (dd, J = 

1.6, 6.8 Hz, 2H) – rys. 6. 

 

 
Rys. 6. Widmo 

1
H-NMR dichlorooctanu eugenylu 

 

Na rys. 7 przedstawiono wyniki badań aktywności przeciwutleniającej eugenolu i dichlo-

rooctanu eugenylu. 

 

Rys. 7. Wyniki badań aktywności przeciwutleniającej eugenolu oraz dichlorooctanu eugenylu 
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Aktywność antyoksydacyjna eugenolu (będącego głównym składnikiem olejku goździko-

wego) oraz dichlorooctanu eugenylu zależy od: masy cząsteczkowej, budowy i polarności 

antyoksydanta oraz od stężenia przeciwutleniacza w badanej próbce. Badania aktywności 

antyoksydacyjnej eugenolu oraz dichlorooctanu eugenylu wykazały, że wymienione związki 

charakteryzują się zdolnością do reagowania z wolnymi rodnikami DPPH• (rys. 7). Wraz ze 

wzrostem stężenia eugenolu w badanej próbce wzrastała aktywność przeciwutleniająca w 

następujący sposób: od 76% (w przypadku stężenia 0,25 µg/ml) do 88% (w przypadku stę-

żenia 5 µg/ml). Aktywność przeciwutleniająca eugenolu wzrasta ze wzrostem stężenia tego 

związku w badanej próbce, z powodu obniżonej gęstości elektronowej na atomie tlenu grupy 

fenolowej (czyli grupy –OH powiązanej z węglem pierścienia aromatycznego). Energia wią-

zania wodoru jest znacznie mniejsza, co ułatwia oddanie go rodnikowi DPPH (poprzez reak-

cję cząsteczki rodnika i przeciwutleniacza z wytworzeniem adduktu). Nasze wcześniejsze 

badania aktywności antyoksydacyjnej kremów zawierających różne ilości olejku goździkowe-

go wykazały, że wraz ze zwiększaniem ilości olejku goździkowego od 0,033 do 0,666% 

w badanym kremie wzrastała jego zdolność do zmiatania rodnika DPPH od 31 do 96%. 

Krem bez dodatku olejku goździkowego charakteryzował się aktywnością antyoksydacyjną 

wynoszącą 7% [28]. 

Badania nad wyodrębnianiem olejków goździkowych z pąków kwiatowych goździkowca 

korzennego oraz oceną ich aktywności przeciwutleniającej wykazały, że aktywność antyok-

sydacyjna olejków eterycznych zmienia się w zależności od składu tego olejku [28]. 

Wyniki badań pomiaru aktywności antyoksydacyjnej olejków goździkowych wyodrębnio-

nych metodą ekstrakcji w aparacie Soxhleta oraz metodą wspomaganą ultradźwiękami wy-

kazały, że najwyższą aktywnością przeciwutleniającą (87%, metoda DPPH) oraz najwyższą 

zawartością związków fenolowych (78 mg/100 cm3, metoda Folina-Ciocalteu’a) charaktery-

zował się olejek goździkowy wyodrębniony metodą ekstrakcji w aparacie Soxhleta. Olejek 

eteryczny wyodrębniony metodą wspomaganą ultradźwiękami charakteryzował się najwyż-

szą siłą redukującą FRAP (533 mmol/dm3) [29]. 

Wyniki naszych wcześniejszych badań (jeszcze nieopublikowanych) związanych z synte-

zą estrów eugenolu oraz oceną ich aktywności antyoksydacyjnej wykazały, że otrzymane 

produkty charakteryzowały się zróżnicowaną aktywnością przeciwutleniającą. W zakresie 

stężeń 0,25–5 µg/ml aktywność antyoksydacyjna mieściła się w przedziale: od 28 do 26% 

(w przypadku octanu eugenylu) oraz od 19 do 25% (w przypadku chlorooctanu eugenylu). 

Zwiększając stężenie dichlorooctanu eugenylu w badanej próbce obserwowano zmniej-

szanie się aktywności przeciwutleniającej: od 93% (przy stężeniu estru 0,25 µg/ml)  

do 89% (przy stężeniu estru 5 µg/ml). Wzrastające stężenie estru sprzyja stopniowemu wy-

gaszaniu rodników DPPH, a co za tym idzie obniżaniu się aktywności antyoksydacyjnej. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Badania metodą GC wykazały, że prowadząc syntezę dichlorooctanu eugenylu przy sto-

sunku molowym kwasu dichlorooctowego do chlorku oksallilu do eugenolu oraz do pirydyny 

równym odpowiednio: 81 : 71 : 51 : 123 możliwe jest otrzymanie produktu z selektywnością 

wynoszącą 100%, przy konwersji eugenolu równej 99,8%. 
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Wyniki badań uzyskanych metodą GC-MS (rys. 3) wykazały, że jedynym produktem estry-

fikacji eugenolu chlorkiem kwasu dichlorooctowego był związek o masie cząsteczkowej od-

powiadającej obliczonej masie molowej dichlorooctanu eugenylu. 

Badania metodą spektroskopii w podczerwieni (FTIR/ATR) wykazały, że w widmie IR 

przedstawionym na Rysunku 4 występowało charakterystyczne pasmo absorpcji związane  

z obecnością grup >C=O (przy długości fali około 1775 cm–1), co potwierdza otrzymanie po-

chodnej estrowej eugenolu. 

Przeprowadzona analiza widm 13C-NMR oraz 1H-NMR (rys. 5 i rys. 6) umożliwiła uzupeł-

nienie informacji uzyskanych na podstawie powyższych interpretacji, co stanowiło dodatkowe 

potwierdzenie struktury otrzymanej pochodnej. 

Z mechanizmu opisującego działanie antyoksydacyjne przeciwutleniaczy wobec rodnika 

2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl (rys. 1) wynika, że to atom wodoru występujący przy grupie 

hydroksylowej antyoksydanta (eugenolu) przekazywany jest rodnikowi DPPH w wyniku cze-

go dochodzi do powstania 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyny. Eugenol oddając wodór tworzy 

trwały rodnik (semichinon), który ulega dalszym reakcjom, w wyniku których powstają prou-

tleniające formy eugenolu. Związki te charakteryzując się aktywnością prooksydacyjną, wy-

wołują w organizmie człowieka reakcje zapalne i alergiczne [11, 30]. Otrzymana pochodna 

estrowa eugenolu może stanowić alternatywę dla eugenolu. Badania opisane w niniejszej 

publikacji powinny być kontynuowane, w celu wyjaśnienia mechanizmu przeciwutleniającego 

działania estrów eugenolu wobec stabilnego rodnika DPPH. 
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Karolina MOZELEWSKA 

FOTOREAKTYWNE KLEJE SAMOPRZYLEPNE: DOBÓR KOMPOZYCJI I JEJ 
WPŁYW NA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE 

PHOTOREACTIVE PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES: SELECTION THE 
COMPOSITION AND ITS INFLUENCE ON THEIR APPLICATION PROPERTIES 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej 

Streszczenie. Technologia otrzymywania klejów i materiałów samoprzylepnych jest prężnie 
rozwijającą się dziedziną, ze względu na bardzo dużą ilość zastosowań. W naszym otoczeniu 
praktycznie w każdym przedmiocie możemy zaobserwować ich użycie. Niestety kleje otrzyma-
ne w wyniku reakcji kopolimeryzacji nie charakteryzują się dobrymi właściwościami samoprzy-
lepnymi do konkretnych zastosowań. Właśnie dlatego, po reakcji należy wzmocnić strukturę kle-
ju wykonując proces sieciowania. W ostatnim czasie najbardziej popularnym sposobem na 
usieciowanie kleju samoprzylepnego jest wykorzystanie promieniowania UV. Bardzo duży 
wpływ na późniejsze właściwości kleju samoprzylepnego i wytworzonych z niego materiałów ma 
dobór odpowiedniej kompozycji monomerów. Niniejsza praca dotyczy technologii otrzymywania 
klejów samoprzylepnych, w zależności od zastosowanych monomerów, gramatury filmu klejo-
wego oraz zastosowanej dawki promieniowania UV-C. 
 
Słowa kluczowe: kleje samoprzylepne, jednostronne taśmy samoprzylepne, sieciowanie, pro-
mieniowanie ultrafioletowe. 
Key words: pressure-sensitive adhesives, one-sided self-adhesive tapes, crosslinking, ultravio-
let radiation. 

WSTĘP 

Kleje samoprzylepne (ang. PSA:pressure-sensitive adhesives) są substancjami lepnymi, 

które trwale przylegają do danej powierzchni pod wpływem niewielkiego nacisku w tem-

peraturze pokojowej. Kleje te zachowują doskonałą równowagę pomiędzy adhezją (siłą przy-

czepności kleju do podłoża) oraz kohezją (siłą przyczepności połączonych elementów we-

wnętrznych kleju) [1, 2]. 

Rozwój techniki, lotnictwa czy kosmonautyki  spowodował duże zainteresowanie klejami 

PSA. Łączenie przedmiotów za pomocą techniki klejenia stwarza nowe możliwości, zarówno 

podczas projektowania, jak i samej produkcji różnych materiałów. Często zdarza się, że klej 

samoprzylepny umożliwia rozwiązanie problemów technologicznych oraz konstrukcyjnych 

współczesnej techniki [3]. 

Ciągły rozwój branży PSA spowodował podział klejów samoprzylepnych na trzy podsta-

wowe grupy: 

– rozpuszczalnikowe; 
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– bezrozpuszczalnikowe (kleje topliwe); 

– wodne samoprzylepne dyspersje. 

Charakterystykę podstawowych grup klejów samoprzylepnych przedstawiono w tab. 1 [4]. 

 
Tabela 1. Podział klejów samoprzylepnych ze względu na proces otrzymywania i charakterystyka 
wymienionych grup 

              Rodzaj kleju 
 
 
Właściwość 

Emulsyjne kleje 
samoprzylepne 

Rozpuszczalnikowe kleje 
samoprzylepne 

Hotmelty 

Zawartość polimeru 
[% wag.] 

40–69% 10–50% 100% 

Proces suszenia 

wolne tempo susze-
nia (wyższa zawar-

tość polimeru 
zmniejsza czas su-

szenia) 

proces szybki, uzależniony 
od rodzaju stosowanego 

rozpuszczalnika 
brak procesu suszenia 

Możliwość nanoszenia 
na powierzchnię 

szeroki przedział, 
m.in. nanoszenie 
narzędziami typu: 

rakiel, rolka, ekstru-
zja 

bardzo szeroki przedział: 
rozpylanie, nanoszenie rolką, 
nanoszenie raklem, ekstruzja 

przed aplikacją niezbędne jest 
podgrzanie próbki, nanoszenie 
z zastosowaniem specjalnych 

urządzeń, rolek 

Zwilżalność po-
wierzchni 

porowate powierzch-
nie: dobra, niepolar-

ne powierzchnie: 
słaba/średnia 

dobra 
dobra (po podgrzaniu kleju 

przed aplikacją) 

Maksymalna tempera-
tura pracy 

120°C 150°C 120°C 

Odporność na wodę dobra bardzo dobra bardzo dobra 

Elastyczność bardzo dobra bardzo dobra bardzo dobra 

Odporność na zrywa-
nie 

dobra bardzo dobra średnia 

Lepność 
średnia (długi czas 

wiązania) 
bardzo dobra bardzo dobra 

Zagrożenia związane 
z zastosowaniem 

małe ilości substancji 
palnych, wymagana 

kontrola procesu 
suszenia 

z uwagi na fakt, że zawierają 
rozpuszczalnik, wymagana 
kontrola procesu suszenia 

problemy związane z powle-
kaniem na gorąco (gorące 

stopy) 

Usuwanie woda rozpuszczalnik rozpuszczalnik 

Cena niska 
niska–średnia (wysokie 

koszty suszenia) 
średnia–wysoka 

 

PSA rozpuszczalnikowe na bazie akrylanów to jedne z najbardziej rozpowszechnionych 

klejów na świecie. Charakteryzują się dobrymi właściwościami samoprzylepnymi (przyczep-

ność odrywania, kleistość) i właściwościami mechanicznymi (wytrzymałość na ścinanie). To 

właśnie te właściwości pozwalają na ich wykorzystanie w wielu gałęziach przemysłu [4]. 

Wiele osób aplikację kleju samoprzylepnego kojarzy z etykietą lub taśmą samoprzylepną. 

Mimo tego, że jest to największa część sprzedaży, bardzo duży nacisk kładzie się na mini-

malizację kosztów produkcji. Kleje PSA są również wykorzystywane w innych obszarach 

przemysłu, przykładowo jako tymczasowe zabezpieczenie powierzchni w karoserii samo-

chodowych, szyb samochodowych i elementów prefabrykowanych stosowanych w przemy-

śle budowlanym. Innym ważnym zastosowaniem PSA jest taśma maskująca do malowania. 

Wreszcie należy wspomnieć o najbardziej przyjaznej dla konsumenta aplikacji z PSA, takiej 

jak karteczki samoprzylepne, znane na rynku pod nazwą post-it. W tym przypadku cienka 
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warstwa kleju powinna być przyklejona do papieru i łatwa do usunięcia od klejonej po-

wierzchni [5–7]. 

Sieciowanie kleju samoprzylepnego ma na celu wytworzenie wiązań poprzecznych mię-

dzy strukturami makrocząsteczek. W wyniku tego procesu powstaje polimer, charakteryzują-

cy się strukturą przestrzenną. W ten sposób ogranicza się swobodę łańcuchów do prze-

mieszczania względem siebie, a także utrudnia się ruchy rotacyjne w strukturze polimeru. 

Powstawanie wiązań podczas sieciowania i ich ilość znacząco wpływa na późniejsze wła-

ściwości otrzymanego produktu [8–10]. 

W obecnej technice sieciowania PSA stosuje się następujące metody i związki: chelaty 

metali (np. acetyloacetonian glinu), sole metali z kwasami organicznymi (np. cyrkoniany, ty-

taniany), wielofunkcyjne monomery (np. akrylan 1,4-butanodiolu), żywice aminowe, wielo-

funkcyjne propylenoiminy, promieniowanie UV oraz strumień elektronów. Każda z powyż-

szych metod ma swoje zalety i wady, jednakże ostatnio nastąpił szybki rozwój klejów siecio-

wanych za pomocą promieniowania UV. Wytrzymałość wewnętrzna klejów samoprzylepnych 

po usieciowaniu wzrasta, zmniejsza się natomiast ich adhezja i kleistość. Wiadomo, że nieu-

sieciowany lub usieciowany wyłącznie w wyniku działania wiązań wodorowych polimer, sto-

sowany jako klej samoprzylepny, nie ma wystarczającej wytrzymałości termicznej i mecha-

nicznej, a zatem nie może być stosowany jako wysokiej klasy PSA [4, 10] 

Sieciowanie klejów samoprzylepnych za pomocą promieniowania ultrafioletowego było już 

znane w połowie lat 80. Proces ten może odbywać się zgodnie z mechanizmem rodnikowym 

lub kationowym. Sieciowanie UV przekształca promieniowanie UV w energię chemiczną. 

Zakres promieniowania ultrafioletowego wynosi od 100 do 400 nm i dzieli się na następujące 

obszary: UV-A: 315–400 nm, UV-B: 280–315 nm i UV-C: 100–280 nm [11, 12]. 

W przypadku, gdy proces sieciowania zachodzi zgodnie z mechanizmem rodnikowym, po-

limeryzacja wiązań nienasyconych obecnych w łańcuchu polimerowym jest powodowana 

przez cząsteczki zwane wolnymi rodnikami, które powstają w wyniku rozpadu ich prekurso-

rów, tj. aromatycznych ketonów. Warunkiem wstępnym rozpoczęcia reakcji sieciowania 

zgodnie z mechanizmem rodnikowym jest obecność odpowiednich fotoinicjatorów. Rodniko-

we sieciowanie jest najbardziej rozpowszechnioną metodą sieciowania UV. Sieciowanie po-

limerów zgodnie z mechanizmem kationowym polega na otwarciu pierścieni epoksydowych 

(oksiranowych) lub reakcjach grup eteru winylowego obecnych w łańcuchu polimeru [13]. 

BADANE WŁAŚCIWOŚCI KLEJÓW SAMOPRZYLEPNYCH 

Właściwości funkcjonalne klejów samoprzylepnych i ich zastosowania zależą w dużej mie-

rze również od rodzaju monomerów stosowanych do ich produkcji. Mają zdolność natychmia-

stowego przylegania do różnych powierzchni już pod wpływem małej siły nacisku (1–10 Pa) 

i podczas krótkiego kontaktu z klejoną powierzchnią, zwykle kilka sekund. Osiągnięcie trwałe-

go i funkcjonalnego połączenia jest możliwe dzięki spełnieniu dwóch podstawowych warun-

ków: osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości połączenia klejowego (kohezja) i prawidłowego 

połączenia klejowego z powierzchnią połączonego materiału (adhezja) [14, 15]. Ważną wła-

ściwością klejów samoprzylepnych jest również tack (kleistość), która to umożliwia natych-

miastową przyczepność do powierzchni podłoża, pod wpływem niskiego ciśnienia, działając 

przez bardzo krótki czas. Najważniejsze właściwości mechaniczne samoprzylepnych mate-
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riałów zależą od właściwości lepkosprężystych danych układów (powinny być umieszczone 

między właściwościami lepkich cieczy, a idealnymi elastycznymi ciałami). Równowaga mię-

dzy przyczepnością a wytrzymałością wewnętrzną określona dla danego połączenia klejo-

wego decyduje o charakterze kleju [16–18]. 

W niniejszej pracy zbadano wpływ różnych monomerów na właściwości samoprzylepne 

i użytkowe (adhezja, kohezja i tack). Wykonano trzy reakcje polimeryzacji wolnorodnikowej 

zmieniając rodzaj monomerów. Następnie po reakcji polimeryzacji powleczono kleje o różnej 

grubości warstwy klejowej i zbadano jej wpływ na powyższe właściwości. 

OTRZYMYWANIE KLEJU SAMOPRZYLEPNEGO 

W przedstawionej pracy otrzymano kleje samoprzylepne, oparte na kopolimerach akryla-

nowych. Do ich otrzymywania zastosowano ogólnodostępne odczynniki o czystości tech-

nicznej. Producentów oraz ogólną charakterystykę używanych związków przedstawiono 

w tabeli 2. Ponadto w przedstawionej pracy stosowano fotonicjator 2-hydroksy-1-{4-[-(2-

-hydroksy-2-metylo-propionylo) benzylo] fenylo}-2-metylo-propan-1-on) (Irgacure 127). Na-

tomiast rolę inicjatora rodnikowego pełnił AIBN. 

 
Tabela 2. Charakterystyka monomerów i innych odczynników stosowanych do syntez 

Nr 
Nazwa handlowa 

(producent) 
Wzór chemiczny  Funkcja 

1 
kwas akrylowy 

(BASF) 

 

monomer powodujący poprawę 
rozpuszczalności w wodzie 

2 
akrylan butylu 

(BASF) 

 

powoduje polepszenie właści-
wości samoprzylepnych: 

kleistości 

3 
akrylan 2-etyloheksylu 

(BASF) 

 

powoduje polepszenie właści-
wości samoprzylepnych: 

adhezji 

4 
AIBN  

Vazo 65 
(Union Carbide) 

 

termiczny inicjator rodnikowy 

5 
octan etylu 

(Shell, Holandia) 

 

medium polimeryzacyjne 

6 
Irgacure 127 

(IGMResins, Holandia) 

 

fotoinicjator 
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W tabeli 4 przedstawiono skład zsyntezowanych fotoreaktywnych klejów samoprzylep-

nych oraz parametry procesów kopolimeryzacji. W celu otrzymania klejów samoprzylepnych 

wykonano reakcję polimeryzacji wolnorodnikowej następujących monomerów: akrylan butylu, 

kwas akrylowy i akrylan 2-etyloheksylu. Proces prowadzono w reaktorze szklanym o pojem-

ności 250 ml, zaopatrzonym w chłodnicę zwrotną, termoparę, układ dozujący (tj. pompa pe-

rystaltyczna Elpin+ 372A, Elpin Plus, Polska) oraz metalowe mieszadło z napędem mecha-

nicznym (IKA Eurostar, Niemcy). Rozpuszczalnik: octan etylu  z wykorzystaniem łaźni olejo-

wej doprowadzano do wrzenia, następnie przez godzinę dozowano mieszaninę monomerów 

wraz z inicjatorami. Proces prowadzono w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika, czyli ok. 

77–78°C przez kolejne 4 godziny. Wykonane syntezy klejów samoprzylepnych różnią się 

rodzajem użytych monomerów, natomiast pozostałe parametry procesu polimeryzacji pozo-

stawały bez zmian. 
 
Tabela 4. Skład zsyntezowanych klejów samoprzylepnych na bazie poliakrylanów. Monomery: kwas 
akrylowy(AA), akrylan 2-etyloheksylu (2-EHA), akrylan butylu (BA), medium polimeryzacyjne: octan 
etylu, inicjator AIBN (0,1% wag.), fotoinicjator: Irgacure 127 (0,6% wag.), czas dozowania: 60 min, 
czas reakcji: 4h 

Nazwa Monomery 

Polimeryzacja 1 
AA              5% wag. 

2-EHA            94,3% wag 

Polimeryzacja 2 
AA             5% wag. 

   BA             94,3% wag 

Polimeryzacja 3 
AA             5% wag. 

   2-EHA           47,15% wag. 
     BA              47,15% wag. 

OTRZYMYWANIE TAŚM SAMOPRZYLEPNYCH 

Po reakcji kopolimeryzacji otrzymane rozpuszczalnikowe, fotoreaktywne kleje samoprzy-

lepne posłużyły do wytworzenia jednostronnych taśm samoprzylepnych. W związku z tym, 

wykorzystując półautomatyczną powlekarkę (rys. 1) powleczono otrzymane kopolimery akry-

lanowe na folii poliestrowej o grubości 50 g/m2. Następnie, w celu odparowania medium po-

limeryzacyjnego, umieszczono powleczony film klejowy w kanale suszącym w temperaturze 

110°C przez 10 minut. Sprawdzono również wpływ gramatury warstwy kleju na jego właści-

wości samoprzylepne. Otrzymany film klejowy sieciowano z wykorzystaniem lampy 

UV-Aktiprint (rys. 2) w różnym zakresie intensywności promieniowania UV-C (5–50 mJ/cm2). 

 
Rys. 1. Specjalny sprzęt do powlekania skonstruowany w Międzynarodowym Laboratorium Klejów 
i Materiałów Samoprzylepnych 
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Rys. 2. Lampa rtęciowa średniociśnieniowa z taśmą przenośnikową (UVASPOT 400T, Honle, Niemcy) 

METODY BADAŃ 

Pomiaru adhezji samoprzylepnych taśm samoprzylepnych dokonano zgodnie z normą 

AFERA 4001 na maszynie wytrzymałościowej Zwick-Z010 (Zwick/Roell, Niemcy), nato-

miast tacku: AFERA 4015. Pomiar kohezji samoprzylepnych taśm przeprowadzono zgod-

nie z normą FINAT-FTM8 w temperaturze 20 i 70°C. 

Termin ,,tack” nie posiada swojego odpowiednika w języku polskim. Właściwość tą okre-

śla się jako lepność lub kleistość, natomiast one też nie są w pełni trafne. Pojęcie to określa 

zdolność kleju samoprzylepnego do utworzenia wiązania, podczas krótkiego nacisku [19]. 

Kolejną właściwością określającą przydatność kleju samoprzylepnego jest adhezja. Ma 

ona bardzo duże znaczenie w technologii klejenia materiałów. Określa ona wzajemne od-

działywanie powierzchni warstw faz lub ciał fizycznych, które powoduje przeniesienie obcią-

żeń między nimi. Właściwość ta jest związana z działaniem sił przyciągania na powierzchni 

styku klejonych materiałów [20, 21]. 

Istotną właściwością klejów samoprzylepnych jest również kohezja. Odpowiada ona za 

wytrzymałość wewnętrzną i spójność spoiny klejowej. Na wszystkie wymienione właściwości 

samoprzylepne w dużej mierze wpływają następujące elementy: rodzaj użytych monomerów 

i ich stężenie, parametry prowadzenia reakcji, ciężar cząsteczkowy otrzymanego kopolimeru, 

metoda sieciowania (np. ilość i rodzaj związku sieciującego, dawka i czas sieciowania pro-

mieniowaniem ultrafioletowym), gramatura warstwy klejowej czy temperatura prowadzenia 

badań [22, 23]. 

WYNIKI 

Na rys. 3 przedstawiono wykres przedstawiający właściwości samoprzylepne w zależno-

ści od intensywności promieniowania i gramatury dla kleju otrzymanego w polimeryzacji 

pierwszej. Gramatura warstwy klejowej wynosiła odpowiednio: 30, 60, 90 i 120 g/m2, nato-

miast intensywność promieniowania wynosiła: 5, 10, 15, 20, 30 i 50 mJ/cm2. 
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Rys. 3. Wpływ intensywności promieniowania UV-C oraz gramatury na właściwości samoprzylepne 
kopolimeru otrzymanego w polimeryzacji 1. 

 

Kolejny badany kopolimer zawierał 94,3% wag. akrylanu butylu oraz 5% wag. kwasu akry-

lowego (otrzymany w polimeryzacji drugiej). Wyniki właściwości samoprzylepnych przedsta-

wiono na rys. 4, również w zależności od różnej gramatury i intensywności promieniowania 

UV-C. 

Na rys. 5 przedstawiono właściwości samoprzylepne dla kopolimeru zbudowanego z me-

rów akrylanu butylu, akrylanu 2-etyloheksylu i kwasu akrylowego w zależności od intensyw-

ności promieniowania i gramatury warstwy klejowej. 

We wszystkich trzech przypadkach można zauważyć, że wzrost zastosowanej dawki 

promieniowania UV-C, czyli wzrost intensywności promieniowania powoduje spadek wartości 

tacku i adhezji, czemu towarzyszy wzrost kohezji w temperaturze 20 i 70°C. Prawdopodob-

nie jest to spowodowane tym, że przy niższych dawkach promieniowania UV-C klej jest sła-

biej usieciowany, a to powoduje niższą wytrzymałość wewnętrzną warstwy kleju, natomiast 

wyższą przyczepność do podłoża i kleistość. Podczas zastosowania wyższej intensywności 

promieniowania wnika ono głębiej w warstwę klejową, co powoduje silniejsze usieciowanie, 

a więc i wytrzymałość wewnętrzną. 
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Rys. 4. Wpływ intensywności promieniowania UV-C oraz gramatury na właściwości samoprzylepne 
kopolimeru otrzymanego w polimeryzacji 2. 

 

Gramatura kleju samoprzylepnego również ma wpływ na właściwości samoprzylepne. 

Praktycznie we wszystkich przedstawionych przypadkach najlepszymi właściwościami cha-

rakteryzowały się 30 i 60 g/m2. Zarówno kohezja, jak i adhezja oraz tack przy tych gramatu-

rach wykazywały duże wartości. 

W przypadku monomerów zastosowanych do syntezy klejów samoprzylepnych, dane lite-

raturowe, zawarte w tab. 2 sprawdziły się. Akrylan 2-etyloheksylu jest monomerem poprawia-

jącym kleistość oraz adhezję, natomiast akrylan butylu: kohezję. Dobrymi, pośrednimi wła-

ściwościami charakteryzuje się klej otrzymany w polimeryzacji trzeciej. Charakteryzuje się on 

zarówno wysokim tackiem i adhezją, jak i kohezją, jednak tylko przy wyższej intensywności 

promieniowania ultrafioletowego. 
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Rys. 5 Wpływ intensywności promieniowania UV-C oraz gramatury na właściwości samoprzylepne 
kopolimeru otrzymanego w polimeryzacji 3. 

 

 

Podsumowując: w wyniku przeprowadzonych badań otrzymano jednostronne taśmy sa-

moprzylepne o dobrych właściwościach użytkowych. Każdy z użytych monomerów wpływa 

w znacznym stopniu na inną właściwość. Dzięki odpowiedniemu wybraniu mieszaniny mo-

nomerów można wpływać na właściwości kleju i dopasować je do określonego zastosowa-

nia. 
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CIECZE JONOWE ZBUDOWANE Z RAMNOLIPIDÓW JAKO NOWE 
BIOSURFAKTANTY – SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI 

IONIC LIQUIDS CONSISTING OF RHAMNOLIPIDS – SYNTHESIS 
AND PROPERTIES 

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład Technologii Chemicznej 

Streszczenie. W toku badań opracowano metodykę syntezy sześciu nowych, nieopisanych do-
tąd w literaturze, cieczy jonowych z kationem tetraalkiloamoniowym oraz anionem z grupy 
ramnolipidów. Pierwszy etap prac polegał na określeniu dokładnej struktury ramnolipidu za po-
mocą techniki spektrometrii mas. Kolejnym etapem było opracowanie efektywnych metod syn-
tezy cieczy jonowych na podstawie na reakcji wymiany anionu oraz reakcji zobojętniania. Struk-
tury otrzymanych produktów potwierdzono technikami spektroskopii ultrafioletu (UV), podczer-
wieni (FT-IR) oraz protonowego i węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego (

1
H i 

13
C 

NMR). Następny krok stanowiło zbadanie ich właściwości fizykochemicznych, takich jak roz-
puszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Ponadto, wykorzystując metodę wi-
szącej kropli, określono aktywność powierzchniową dwóch cieczy jonowych, a uzyskane wyniki 
porównano z solą potasową ramnolipidu. 
 
Słowa kluczowe: ciecze jonowe, aktywność powierzchniowa, biosurfaktanty, ramonolipidy. 
Key words: Ionic liquids, surface activity, biosurfactants, rhamnolipids. 

WSTĘP 

Ciecze jonowe (ang. ionic liquids) to związki organiczne o budowie jonowej, których cechą 

szczególną jest temperatura topnienia poniżej 100°C. Zbudowane są one z kationów orga-

nicznych oraz anionów organicznych lub nieorganicznych [1]. Większość z syntezowanych 

związków jonowych występuje w stanie ciekłym w temperaturze pokojowej. Istotny wpływ na 

temperaturę topnienia ma rodzaj anionu i kationu. Temperatura ta zależy również od symetrii 

oraz wielkości kationu wchodzącego w skład cieczy jonowej. Im większa asymetria oraz 

wielkość kationu tym niższa temperatura topnienia. Ze względu na możliwość łączenia róż-

norodnych jonów stwierdzono, że ilość kombinacji anion–kation może osiągnąć nawet 1018. 

Ze względu na możliwość sterowania właściwościami chemicznymi i fizycznymi cieczy jono-

wych, istnieje potencjalna możliwość zaprojektowania ich do konkretnych zadań, np. jako 

rozpuszczalników w reakcjach. Takie związki nazywa się zadaniowo-specyficznymi cieczami 

jonowymi (ang. task specific ionic liquids). Poprzez odpowiedni dobór jonu można wpływać 

na takie parametry jak gęstość, temperatura topnienia, polarność, lepkość, kwasowość, ak-

tywność powierzchniowa, stabilność termiczna i chemiczna oraz zdolność do mieszania się 

z innymi substancjami. Zauważono również, że „projektowalny charakter” cieczy jonowych 

                                                 
Adres do korespondencji: Michał Niemczak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej, ul. Berdy-
chowo 4, 60-965 Poznań, Polska 
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stwarza możliwości uzyskania związków w niewielkim stopniu zanieczyszczających środowi-

sko naturalne, zarówno nietoksycznych, nielotnych jak i łatwo biodegradowalnych [2–4]. 

Surfaktanty są związkami powierzchniowo czynnymi posiadającymi zdolność do obniżania 

napięcia powierzchniowego na granicy faz oraz stabilizacji układów emulsyjnych [5]. Są one 

stosowane na szeroką skalę w wielu gałęziach przemysłu i pełnią bardzo ważną rolę jako 

detergenty, kosmetyki i leki [6]. Oprócz niewątpliwych cech użytkowych charakteryzują się 

one nierzadko znaczną toksycznością i niewielką podatnością na biodegradację [7]. Dlatego 

też coraz większą uwagę przykłada się do surfaktantów produkowanych przez drobnoustroje 

takie jak bakterie, drożdże czy grzyby [8]. Związki powierzchniowo czynne produkowane 

przez mikroorganizmy dzielą się na dwa typy; pierwsza grupa posiada zdolność do obniżania 

napięcia powierzchniowego między fazami woda–powietrze (biosurfaktanty), natomiast dru-

ga redukuje napięcie powierzchniowe pomiędzy dwoma niemieszalnymi płynami lub cieczą 

a ciałem stałym (bioemulgatory). Biosurfaktanty zwykle posiadają zdolność emulgacji, jed-

nakże bioemulgatory nie zawsze obniżają napięcie powierzchniowe. 

Podział biosurfaktantów klasyfikuje je na glikolipidy (ramnolipidy, oforolipidy, trehaloza), li-

popeptydy (surfaktyna, ituryna) i związki polimerowe (alasan, emulsan). Pośród nich naj-

większą uwagę przywiązuje się do badań nad ramnolipidami ze względu na ich doskonałe 

właściwości fizykochemiczne [9]. Należą one do najczęściej izolowanych i najlepiej pozna-

nych do tej pory biosurfaktantów. Biosurfaktanty posiadają istotne zalety w porównaniu 

z chemicznie syntezowanymi środkami powierzchniowo czynnymi, takie jak wyższa biode-

gradowalność, niska toksyczność, lepsze właściwości pianotwórcze i większa stabilność na-

wet przy skrajnych wartościach pH, zasolenia i temperatury, a także możliwość produkcji in 

situ. Ich cechą szczególną jest zdolność do zmniejszania napięcia powierzchniowego roz-

tworów, które definiowane jest jako wolna entalpia powierzchniowa przypadająca na jednost-

kę powierzchni. Jest to siła działająca na powierzchnię cieczy, która prowadzi do zmniej-

szenia obszaru tej powierzchni. Niektóre surfaktanty poznane do tej pory, zarówno synte-

tyczne, jak i naturalne, są zdolne do obniżania napięcia powierzchniowego wody z 72 mN/m 

do 27 mN/m [10]. Szczególnie często predyspozycje do syntezy biosurfaktantów wykazują 

drobnoustroje, które jako źródło węgla i energii zużywają związki o niskim powinowactwie do 

wody, np. substancje obecne w produktach naftowych. 

Ramnolipidy należą do grupy glikolipidów, które uważane są za najbardziej powszechną 

klasę biosurfaktantów produkowanych przez mikroorganizmy. Historia ramnolipidów sięga 

roku 1949, kiedy odkryto, że mogą być one wytwarzane przez Gram-ujemne bakterie szcze-

pu Pseudomonas aeruginosa [9]. Bakterie tego typu potrafią wytwarzać sześć różnych 

ramnolipidów posiadających zarówno podobną budowę chemiczną, jak i aktywność po-

wierzchniową. Ze względu na to, że ramnolipidy należą do biosurfaktantów zewnątrzkomór-

kowych, posiadają zdolność do redukcji napięcia powierzchniowego roztworów wodnych 

do 30 mN/m oraz napięcia międzyfazowego heksadekan/woda do 1 mN/m. Cząsteczkę 

ramnolipidu tworzy jedna lub dwie cząsteczki cukru – ramnozy. Ich grupy hydrofilowe są po-

łączone wiązaniem glikozydowym odpowiednio z grupą hydrofobową jednej, dwóch lub 

trzech cząsteczek kwasów tłuszczowych o długości łańcucha od 8 do 12 atomów węgla. Ge-

neralnie, im dłuższy łańcuch kwasu tłuszczowego, tym bardziej hydrofobowy charakter 

ramnolipidu, natomiast gdy jest on zbudowany z dwóch cząsteczek ramnozy, związek jest 

bardziej hydrofilowy. Na rys. 1 przedstawiono cztery główne struktury chemiczne ramnolipi-
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dów produkowanych przez określone gatunki Pseudomonas. Większość produkowanych 

biosurfaktantów należy do grupy diramnolipidów [11]. 

 

 
Rys. 1. Cztery główne struktury chemiczne ramnolipidów produkowanych przez określone gatunki 
Pseudomonas 

 

W pH powyżej 4 ramnolipidy posiadają wolne grupy karboksylanowe i zachowują się jak 

aniony. Są rozpuszczalne w metanolu, chloroformie, eterze etylowym oraz w wodnych roz-

tworach zasad. Występowanie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych zwiększa hydrofo-

bowość cząsteczek, prowadząc do formacji struktur micelarnych w bardzo niskich stęże-

niach. Dowiedziono, że ramnolipidy zachowują swoją aktywność powierzchniową nawet 

w ekstremalnych warunkach temperatury i pH [11]. 

METODYKA BADAŃ 

Reagenty 

Ramnolipid w postaci kwasu (5%(aq) AGAE technologies), wodorotlenek potasu (≥ 85%, 

Avantor Performance Materials Poland), wodorotlenek 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy 

(46%, Sigma-Aldrich), chlorek heksadecylotrimetyloamoniowy (50%(aq), Stockmeier Chemia), 

chlorek benzalkoniowy zawierający podstawniki C12H25 (60%) oraz C14H29 (40%) (95%, Sig-

ma-Aldrich), chlorek benzetoniowy (98%, Sigma-Aldrich), bromek tetrabutyloamoniowy 

(99%, Sigma-Aldrich), chlorek didecylodimetyloamoniowy (40%(aq), Akzo Nobel), metanol 

(>99%, Avantor Performance Materials Poland), dimetylosulfotlenek (DMSO, >99%, Avantor 

Performance Materials Poland), acetonitryl (>99%, Avantor Performance Materials Poland), 

aceton (>99%, Avantor Performance Materials Poland), isopropanol (>99%, Avantor Perfor-

mance Materials Poland), octan etylu (>99%, Avantor Performance Materials Poland), chlo-

roform (>99%, Avantor Performance Materials Poland), toluen (>99%, Avantor Performance 

Materials Poland), heksan (>99%, Avantor Performance Materials Poland). 
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Synteza soli potasowej ramnolipidu 

W pierwszym etapie 15 g wodnego roztworu ramnolipidu o stężeniu 5% (0,01 mola) 

umieszczono w kolbie płaskodennej o pojemności 100 cm3. Następnie przeprowadzono re-

akcję zobojętnienia za pomocą wodnego roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 20%. 

Proces prowadzono w reaktorze EasyMaxTM zaopatrzonym w elektrodę pH-metryczną do 

momentu uzyskania pH roztworu o wartości 7,0. Następnie, z mieszaniny odparowano wodę 

za pomocą wyparki próżniowej rotacyjnej, a otrzymaną sól potasową ramnolipidu suszono 

w suszarce próżniowej w temperaturze 25°C przez 2 h. 

Synteza cieczy jonowych – metoda I 

W pierwszym etapie 0,01 mola wodnego roztworu wodorotlenku 2-hydroksy-tylotrimetylo-

amoniowego o stężeniu 46% umieszczono w kolbie płaskodennej o pojemności 100 cm3. 

Następnie, w reaktorze EasyMaxTM zaopatrzonym w elektrodę pH-metryczną przeprowadzo-

no reakcję jego zobojętnienia za pomocą wodnego roztworu ramnolipidu w postaci kwasu 

o stężeniu 5%. W kolejnym etapie, odparowano wodę za pomocą wyparki próżniowej, 

a otrzymaną ciecz jonową (1) suszono w suszarce próżniowej w temperaturze 25°C przez 2 h. 

Synteza cieczy jonowych – metoda II 

W celu przeprowadzenia reakcji wymiany anionu chlorkowego lub bromkowego na anion 

ramnolipidanowy w kolbie okrągłodennej o pojemności 50 cm3 umieszczono 0,01 mola halo-

genku tertralkiloamoniowego (heksadecylotrimetyloamoniowego, benzalkoniowego, benze-

toniowego, tetrabutyloamoniowego, didecylodimetyloamoniowego) i rozpuszczono go w 15 

cm3 metanolu, po czym dodano 0,0102 mola ramnolipidu w postaci soli potasowej. Następ-

nie zawartość kolby mieszano przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej, po czym miesza-

ninę poreakcyjną schłodzono do temperatury –20°C i odsączono wytrącony osad nieorga-

nicznego produktu ubocznego. Po odparowaniu metanolu, produkty dodatkowo oczyszczono 

poprzez rozpuszczenie w acetonie, a następnie odsączenie pozostałych osadów. Ostatecz-

nie z przesączu za pomocą wyparki próżniowej odparowano aceton, a otrzymane ciecze 

jonowe 2–6 suszono w suszarce próżniowej w temperaturze 25°C przez 2 h. 

Analiza techniką spektrometrii mas 

Analizę wysokorozdzielczej spektrometrii mas soli potasowej ramnolipidu przeprowadzo-

no za pomocą spektrometru BrukerImpact HD ESI-Q-TOF (ang. electrospray ioniza-

tion˗quadrupole-time of flight) w trybie jonów ujemnych. 

Analiza absorpcji promieniowania UV 

W celu wykonania widm absorpcji światła ultrafioletowego korzystano z aparatu firmy 

Rayleigh (model UV–1601). Widma zostały wykonane dla cieczy jonowych zbudowanych 

z kationu posiadającego układ aromatyczny (3 oraz 4) oraz dla odpowiadających im halo-

genków amoniowych. Jako rozpuszczalnik zastosowano metanol. Badano roztwory 

o stężeniu od 0,50 mg/cm3 do 1,60 mg/cm3 w zakresie długości fal 245–400 nm. Pomiar 
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przeprowadzono w temperaturze 20°C. Na podstawie otrzymanych widm oraz prawa Lam-

berta Beera obliczono również wartości ich molowych współczynników absorpcji: 

𝐴 = 휀 ∙ 𝑙 ∙ 𝑐 

gdzie: ε – molowy współczynnik absorpcji [
𝑑𝑚3

𝑚𝑜𝑙·𝑐𝑚
], A – absorbancja, c – stężenie [

𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑚3], l – 

długość drogi wiązki promieniowania [𝑐𝑚]. 

Analiza absorpcji promieniowania IR 

Widma FT–IR soli potasowej, a także wszystkich otrzymanych związków wykonano przy 

użyciu zestawu Mettler Toledo EasyMaxTM. Urządzenie posiada detektor MCT oraz 9,5 mm 

sondę AgX z końcówką diamentową. Absorpcję promieniowania zmierzono w zakresie od 

3000 cm–1 do 650 cm–1 z rozdzielczością 5 cm–1. Wyniki opracowano przy pomocy oprogra-

mowania iCIR 4.3. Celem przeprowadzenia analizy związku, próbkę w ilości ok. 0,1 g nanie-

siono na sondę, następnie rozpoczęto pomiar składający się z 256 skanów. 

Analiza protonowego i magnetycznego rezonansu jądrowego 

Struktura otrzymanych związków została potwierdzona za pomocą widm węglowego oraz 

protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego. Zastosowano spektrometr XL300 firmy 

Varian, działającego przy częstotliwości 300 MHz dla widm protonowych oraz 75 MHz dla 

widm węglowych. Jako rozpuszczalniki użyto deuterowany chloroform, natomiast jako stan-

dard wewnętrzny zastosowano tetrametylosilan. 

Analiza rozpuszczalności w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych 

Analizę rozpuszczalności przeprowadzono zgodnie z procedurą opracowaną przez Vo-

gel’a. Rozpuszczalniki wybrane do analizy zostały uszeregowane według polarności określo-

nej przez wskaźnik Snydera: woda – 9,0; metanol – 6,6; DMSO – 6,5; acetonitryl – 6,2; ace-

ton – 5,1; octan etylu – 4,3; izopropanol – 4,3; chloroform – 4,1; toluen – 2,3 oraz heksan – 

0,0. Użyte rozpuszczalniki były termostatowane za pomocą łaźni wodnej w temperaturze 

25oC. 

Badana substancja o masie 0,1 g umieszczana była w fiolkach, a następnie dodawano 

1 cm3 wybranego rozpuszczalnika oraz wytrząsano przez 2 minuty. Jeżeli związek nie został 

rozpuszczony to dodawano kolejne 2 cm3 rozpuszczalnika oraz wytrząsano przez 2 minuty. 

Rozpuszczalność związków podzielono na trzy kategorie: 

a) dobrze rozpuszczalne (+) – substancja rozpuściła się po dodaniu 1 cm3 rozpuszczalnika, 

b) średnio rozpuszczalne (+/–) – związek rozpuścił się w 3 cm3 rozpuszczalnika, 

c) nierozpuszczalny (–) – po dodaniu 3 cm3 rozpuszczalnika nie zaobserwowano rozpusz-

czenia badanego związku. 

Badania aktywności powierzchniowej 

Parametry powierzchniowe trzech związków: soli potasowej ramnolipidu oraz dwóch cie-

czy jonowych (1 oraz 2) zostały określone przy użyciu analizatora kształtu kropli DSA 100E 
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firmy Krüss połączonego z termostatem Fisherbrand FBH604. Dokładność urządzenia wyno-

si 10–2 [mN/m]. Zbadano dynamiczne napięcie międzyfazowe pomiędzy badaną cieczą, 

a powietrzem wykorzystując w tym celu metodę wiszącej kropli. Badanie wykonano 

w temperaturze 25°C. Rozpuszczalnikiem dla badanych roztworów była woda destylowana. 

Pomiaru napięcia powierzchniowego w określonej temperaturze dokonano przez dopasowa-

nie kształtu wiszącej kropli funkcją Laplace’a–Younga na podstawie obrazu kropli pochodzą-

cego z kamery CCD. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Określenie struktury soli potasowej ramnolipidu 

Sól potasową ramnolipidu otrzymano w reakcji zobojętnienia wodnego roztworu ramnoli-

pidu za pomocą wodnego roztworu wodorotlenku potasu. Grupy funkcyjne związku zidentyfi-

kowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni. Na rys. 2 przedstawiono widmo FT–IR 

wraz z zaznaczonymi charakterystycznymi sygnałami absorpcyjnymi. 

 

Rys. 2. Widmo FT-IR soli potasowej ramnolipidu 
 

Tabela 1. Charakterystyczne drgania pochodzące od [K][RAM] 

Lp. Drgania [cm
–1

] Grupa funkcyjna 

1. 2958 C–Hγalif. 

2. 2929 C–Hγalif. 

3. 2855 C–Hγalif. 

4. 1726 C=Oγest. 

5. 1574 C–O
-
kwas. 

6. 1458 C–Hσalif. 

7. 1398 C–Hσalif. 

8. 1193 C–Oγest. 

9. 1122 C–Oγest. 

10. 1048 C–Oγalk. 

11. 983 C–O–Cγasym. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na pasma: 

 983 cm–1 – drgania rozciągające (γ) C–O–C antysymetryczne, charakterystyczne dla 

epoksydów, 

 1048 cm–1 – drgania rozciągające (γ) C–O symetryczne, pochodzące od alkoholu, 

 1122 cm–1 – drgania rozciągające (γ) wiązań C–O charakterystyczne dla estrów, 

 1193 cm–1 – drgania rozciągające (γ) wiązań C–O charakterystyczne dla estrów, 

 1398 cm–1 – drgania zginające (δ) wiązań C–H charakterystyczne dla grupy metyle-

nowej w łańcuchu, 

 1458 cm–1 – drgania zginające (δ) wiązań C–H charakterystyczne dla grupy metyle-

nowej w łańcuchu, 

 1574 cm–1 – drgania rozciągające (γ) wiązań C–O charakterystyczne dla kwasów 

karboksylowych w formie anionu, 

 1726 cm–1 – drgania rozciągające (γ) wiązań C=O charakterystyczne dla estrów, 

 2855 cm–1 – drgania rozciągające (γ) wiązań C–H w łańcuchach alifatycznych soli po-

tasowej ramnolipidu, 

 2929 cm–1 – drgania rozciągające (γ) wiązań C–H w łańcuchach alifatycznych soli po-

tasowej ramnolipidu, 

 2958 cm–1 – drgania rozciągające (γ) wiązań C–H w łańcuchach alifatycznych soli po-

tasowej ramnolipidu. 

W celu wyznaczenia składu oraz dokładnej masy molowej użytego do syntez roztworu 

ramnolipidów otrzymaną sól potasową [K][RAM] poddano analizie spektrometrii mas (MS). 

 
Rys. 3. Widmo masowe soli potasowej ramnolipidu w trybie jonów ujemnych 
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Rys. 4. Wzory strukturalne mieszaniny anionów wchodzących w skład soli potasowej ramnolipidu (1): 

a) monoramnolipid b) diramnolipid 

 

Obliczenia teoretyczne dla anionów a i b: 

m/z:  503.3226 (100,0%)   m/z:  649.3805 (100,0%)  

 504.3259 (28,1%)    650.3838 (34,6%) 

 505.3293 (2,7%)    651.3872 (3,1%) 

 505.3258 (1,8%)    651.3872 (2,7%) 

 505.3293 (1,1%)    651.3847 (2,7%) 

 

Uzyskane widmo masowe zostało zamieszczone na rys. 3, gdzie zaprezentowano sygna-

ły pochodzące od jonów ujemnych. Z uzyskanych danych wynika, iż sól potasowa jest mie-

szaniną związków o wzorach strukturalnych zaprezentowanych na rys. 4. Bazując 

na wynikach analizy ukazujących intensywność sygnałów dla m/z równych 503,32 (2,21∙106) 

oraz 649,38 (0,81∙106), udział procentowy soli potasowej monoramnolipidu (a) o masie mo-

lowej M1 = 542,29 g/mol wynosi 73,19%, natomiast soli potasowej diramnolipidu (b) 

o masie molowej M2 = 688,34 g/mol wynosi 26,81%. W związku z tym średnia masa molowa 

soli potasowej ramnolipidu została obliczona na podstawie wzoru M = M1·73,19% + 

M2·26,811% i wynosi 581,45 g/mol. Z uwagi na zdecydowanie większy udział monoramnoli-

pidu (a) w mieszaninie, w dalszej części pracy posłużono się jego wzorem strukturalnym. 

Synteza 

W toku badań zrealizowano koncepcję syntezy nieopisanych dotąd w literaturze cieczy 

jonowych zawierających anion biosufraktantu z grupy ramnolipidów. W tym celu połączono 

komercyjne kationy tetraalkiloamoniowe z anionem monoramnolipidu. Pierwsza opracowana 

metoda syntezy polegała na przeprowadzeniu reakcji zobojętniania wodorotlenku 

2-hydroksyetylotrimetyloamoniowego za pomocą wodnego roztworu ramnolipidu, natomiast 

drugi sposób syntezy obejmował reakcję wymiany anionu halogenkowego w prekursorach 

cieczy jonowych na anion ramnolipidanowy (rys. 5). 

 

(a) (b) 
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Rys. 5. Schemat syntezy prekursorów – chlorków (alkoksymetylo)etylodimetyloamoniowych 

Do syntez wykorzystano 6 kationów tetraalkiloamoniowych: 2-hydroksy-etylotrimetylo-

amoniowy, heksadecylotrimetyloamoniowy, benzalkoniowy, benzetoniowy, tetrabutyloamo-

niowy oraz didecylodimetyloamoniowy, których struktury zaprezentowano na rys. 6. 

 

 

Rys. 6. Struktury użytych kationów tetraalkiloamoniowych 

 

W tabeli 2 przedstawiono stan skupienia otrzymanych związków w temperaturze pokojo-

wej oraz wydajność syntezy. Obie opracowane metody syntezy charakteryzowały się podob-

ną, bardzo wysoką efektywnością. W rezultacie, wydajności reakcji dla syntezowanych cie-

czy jonowych mieściły się w zakresie 75%–90%. 
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Tabela 2. Zestawienie otrzymanych związków 

Nr Nazwa kodowa Postać w temperaturze pokojowej Wydajność [%] 

1 [CHOL][RAM] substancja mazista 85 

2 [CET][RAM] substancja mazista 86 

3 [BA][RAM] substancja mazista 82 

4 [BENZ][RAM] substancja mazista 87 

5 [TBA][RAM] substancja mazista 75 

6 [DDA][RAM] substancja mazista 90 

 

Strukturę związków potwierdzono wykonując widma podczerwieni (FT-IR) oraz protono-

wego i węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H i 13C NMR): 

Ramnolipidan 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy (1) 
1H NMR (CDCl3) δ [ppm] = 0,88 (kw, 6H, J = 4,1 Hz); 1,14 (s, 3H); 1,19 (t, 8H, J = 6,1 Hz); 

1,21 (t, 12H, J = 19,1 Hz); 3,23 (s, 9H); 4,00 (q, 1H, J = 6,1 Hz); 4,02 (q, 2H, J = 6,1 Hz); 

4,03 (q, 1H, J = 6,1 Hz); 5,29 (m, 1H); 5,33 (m, 1H); 5,34 (m, 1H); 5,35 (m, 1H); 13C NMR 

(CDCl3) δ [ppm] = 14,0; 17,5; 22,6; 25,2; 25,3; 31,8; 54,3; 56,0; 64,2; 70,8; 73,2; 75,5; 172,1; 

177,6. FT-IR νmax [cm-1] = 660, 669, 706, 724, 806, 838, 880, 917, 983, 1048, 1125, 1239, 

1264, 1319, 1398, 1439,1459, 1491, 1511, 1579, 1639, 1656, 1688, 1720, 1736, 2859, 2928, 

2962. 

Ramnolipidan heksadecylotrimetyloamoniowy (2) 
1H NMR (CDCl3) δ [ppm] = 0,88 (kw, 9H, J = 2,5 Hz); 1,16 (m, 3H); 1,26 (m, 54H); 1,70 

(m, 2H); 3,14 (m, 2H); 3,21 (m, 9H); 3,65 (m, 1H); 3,66 (m, 2H); 3,72 (m, 1H); 5,29 (kw, 1H, 

J = 3,6 Hz); 5,31 (kw, 1H, J = 11,0 Hz); 5,34 (kw, 1H, J = 5,7Hz); 13C NMR (CDCl3) 

δ [ppm] = 14,0; 17,7; 22,6; 24,7; 24,8; 26,3; 29,3; 29,7; 29,7; 31,8; 34,0; 34,8; 53,2; 66,8; 

71,0; 70,8; 72,6; 73,2; 171,9; 176,7. FT-IR νmax [cm-1] = 651, 724, 810, 838, 881, 915, 993, 

1043, 1068, 1101, 1124, 1242, 1320, 1377, 1399, 1440, 1459, 1492, 1509, 1524, 1543, 

1563, 1579, 1638, 1656, 1688, 1704, 1720, 1736, 2857, 2930, 2963, 2995. 

Ramnolipidan benzalkoniowy (3) 
1H NMR (CDCl3) δ [ppm]= 0,88 (m, 9H); 1,13 (m, 3H); 1,22 (m, 8H); 1,26 (m, 42H); 1,30 

(m,2H); 1,50 (m, 2H); 3,12 (s, 2H); 3,19 (s, 6H); 3,66 (s, 1H); 3,67 (m, 2H); 3,68 (m, 1H); 

3,80 (m, 1H); 4,61 (s, 2H); 5,34 (m,3H, J = 5,6 Hz); 7,48 (kw, 2H, J = 10,4 Hz); 7,52 (kw, 1H, 

J = 3,2 Hz); 7,54 (m, 2H); 13C NMR (CDCl3) δ [ppm] = 14,0; 17,7; 22,6; 25,3; 26,3; 29,2; 29,6; 

29,7; 31,8; 32,1; 50,7; 62,3; 67,5; 70,8; 73,2; 75,2; 127,5; 129,2; 130,6; 132,8; 171,9; 176,8. 

FT-IR νmax [cm-1] = 658, 669, 702, 722, 807, 840, 880, 917, 984, 1036, 1126, 1217, 1241, 

1267, 1316, 1397, 1439, 1459, 1509, 1578, 1655, 1736, 2859, 2929, 2958. ε262 = 454 

dm3/(mol·cm) 

Ramnolipidan benzetoniowy (4) 
1H NMR (CDCl3) δ [ppm] = 0,70 (m, 6H); 0,87 (m, 15H); 1,16 (m, 3H); 1,21 (m, 8H); 1,24 

(m, 10H); 1,32 (m, 2H); 3,17 (s, 6H); 3,65 (m, 1H); 3,66 (m, 2H); 3,72 (m, 1H); 4,69 (d, 2H, 
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J = 16,8 Hz); 4,83 (d, 2H, J = 16,8 Hz); 5,37 (m, 2H); 6,79 (d, 4H, J = 8,8 Hz); 7,23 (m, 4H); 

7,26 (m, 2H); 7,43 (m, 4H); 7,55 (m, 4H); 13C NMR (CDCl3) δ [ppm] = 14,0; 17,7; 22,5; 25,3; 

29,2; 31,5; 31,7; 32,2; 34,8; 37,8; 50,7; 56,8; 62,7; 65,2; 66,8; 69,1; 69,8; 71,0; 73,2; 75,2; 

127,0; 127,4; 127,5; 129,0; 130,4; 133,3; 143,6; 156,0; 171,9; 176,6. FT-IR νmax [cm-1] = 658, 

669, 713, 767, 808, 829, 867, 920, 985, 1045, 1067, 1129, 1167, 1188, 1245, 1299, 1367, 

1388, 1397, 1140, 1459, 1467, 1474, 1509, 1563, 1579, 1638, 1656, 1588, 1704, 1736, 

2859, 2930, 2963, 2991. ε276 = 1148 dm3/(mol·cm) 

Ramnolipidan tetrabutyloamoniowy (5) 
1H NMR (CDCl3) δ [ppm] = 0,88 (kw, 6H, J = 4,1 Hz); 1,02 (m, 12H); 1,14 (s, 3H); 1,19 (t, 

8H, J = 6,1 Hz); 1,21 (t, 12H, J = 19,1 Hz); 1,41 (m, 16H); 3,40 (s, 8H); 4,02 (q, 2H, J = 6,1 

Hz); 4,03 (q, 1H, J = 6,1 Hz); 5,29 (m, 1H); 5,33 (m, 1H); 5,34 (m, 1H); 5,35 (m, 1H); 13C 

NMR (CDCl3) δ [ppm] = 14,0; 18,5; 22,6; 25,2; 25,3; 31,8; 58,3; 70,8; 73,2; 75,5; 172,1; 

177,8. FT-IR νmax [cm-1] = 656, 669, 706, 724, 810, 838, 881, 919, 949, 983, 1049, 1124, 

1169, 1194, 1217, 1237, 1263, 1321, 1397, 1439, 1460, 1489, 1510, 1524, 1562, 1580, 

1621, 1639, 1655, 1687, 1703, 1721, 1737, 2859, 2920, 2930, 2964, 2991. 

Ramnolipidan didecylodimetyloamoniowy (6) 
1H NMR (CDCl3) δ [ppm] = 0,88 (kw, 12H, J = 2,5 Hz); 1,16 (m, 3H); 1,26 (m, 58H); 1,70 

(m, 2H); 3,14 (m, 2H); 3,21 (m, 6H); 3,65 (m, 1H); 3,66 (m, 2H); 3,70 (m, 1H); 5,31 (m, 3H); 
13C NMR (CDCl3) δ [ppm] = 14,0; 17,8; 22,6; 24,6; 24,8; 26,3; 29,3; 29,6; 29,7; 31,8; 34,0; 

34,8; 53,2; 66,8; 71,0; 70,8; 72,6; 73,2; 171,9; 176,6. FT-IR νmax [cm-1] = 658, 668, 704, 724, 

810, 838, 915, 983, 1044, 1067, 1130, 1221, 1265, 1317, 1380, 1421, 1439, 1460, 1467, 

1492, 1544, 1580, 1655, 1687, 1721, 1735, 2857, 2929, 2962. 
 
Analiza rozpuszczalności 

Syntezowane ciecze jonowe 1–6 przebadano pod kątem rozpuszczalności 

w temperaturze 25°C w popularnych rozpuszczalnikach takich jak: woda, metanol, DMSO, 

acetonitryl, aceton, octan etylu, izopropanol, chloroform, toluen i heksan. Otrzymane wyniki 

zestawiono w tab. 3. 

Tabela 3. Rozpuszczalność cieczy jonowych w 25°C 

Nr  
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1  + + +/– − − + − + + − 

2  + +/– + − +/– + + + + − 

3  − + + − + + + + + +/– 

4  − + + − + + + + + − 

5  + + +/– − − +/– − +/– − − 

6  − + + +/– + + + + + + 

„+”– dobrze rozpuszczalny, „+/–” – średnio rozpuszczalny, „–” – nierozpuszczalny. 
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Na podstawie przeprowadzonego testu rozpuszczalności można wywnioskować, 

że wszystkie syntetyzowane związki były rozpuszczalne w metanolu, dimetylosulfotlenku, 

izopropanolu i chloroformie. Wyłącznie jeden z otrzymanych związków – ramnolipidan dide-

cylodimetyloamoniowy (6) był rozpuszczalny w acetonitrylu. Tylko jeden związek, ramnolipi-

dan tetrabutyloamoniowy (5) nie był rozpuszczalny w toluenie. W wodzie, acetonie, octanie 

etylu, i heksanie, rozpuszczalność ta była zróżnicowana w zależności od rodzaju kationu. 

Oznacza to, że odpowiedni dobór kationu umożliwia sterowanie rozpuszczalnością cieczy 

jonowych z anionem ramnolipidu w tych rozpuszczalnikach. 

Badania aktywności powierzchniowej 

W toku badań wyznaczono parametry aktywności powierzchniowej dla soli potasowej 

ramnolipidu, ramnolipidanu 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowego (1) i ramnolipidanu heksa-

decylotrimetyloamoniowego (2). W tab. 19 zestawiono parametry powierzchniowe dla wyżej 

wymienionych związków. 
 

Tabela 4. Parametry powierzchniowe otrzymanych związków 

Związek [K][RAM] [CHOL][RAM] (1) [CET][RAM] (2) [CET][Br] 

CMC (mmol/dm
3
) 0,275 0,223 0,027 0,823

12
 

γCMC (mN/m) 28,89 30,64 28,20 33,56
12

 

πCMC (mN/m) 43,45 41,88 44,50 38,14
12

 

γH2O (mmol/dm
3
) 72,34 72,52 72,70 71,70

12
 

CMC – krytyczne stężenie micelizacji; γCMC – napięcie powierzchniowe w punkcie CMC; πCMC – efektywność ob-
niżania napięcia powierzchniowego; γH2O – napięcie powierzchniowe rozpuszczalnika (wody). 

 

Dla otrzymanych cieczy jonowych [CHOL][RAM] (1) i [CET][RAM] (2) uzyskano niższe 

wartości krytycznego stężenia micelizacji (CMC), niż dla soli potasowej ramnolipidu 

[K][RAM]. Ponadto, porównując wartości CMC cieczy jonowych można wysnuć wniosek, 

że aktywność powierzchniowa zależy od długości łańcucha węglowego w kationie. 

Co więcej, zgodnie z danymi literaturowymi bromek heksadecylotrimetyloamoniowy charakte-

ryzuje się wyższymi wartościami CMC oraz γCMC wynoszącymi odpowiednio 0,82 mmol/dm3 

oraz 33,6 mN/m w porównaniu z solą potasową ramnolipidu jak i cieczą jonową 2. Oznacza to, 

że w wyniku połączenia surfaktantu kationowego z anionowym w cieczy jonowej 2 następuje 

synergia aktywności powierzchniowej pochodząca od obu jonów. W efekcie krytyczne stęże-

nie micelowania może być osiągnięte przy stężeniu nawet 10-krotnie niższym w porównaniu 

do soli potasowej. Z danych w tabeli wynika również, że napięcie powierzchniowe w punkcie 

CMC (γCMC) dla cieczy jonowych może być zarówno nieznacznie niższe (γCMC = 28,20 mN/m 

dla (2), jak i nieznacznie wyższe (γCMC = 30,64 mN/m dla (1) w porównaniu z [K][RAM]. Efek-

tywność obniżania napięcia powierzchniowego (πCMC) dostarcza informacji, do jakiej wartości 

dany surfaktant może obniżyć napięcie na granicy faz woda/powietrze przy stężeniu odpo-

wiadającym wartości CMC. Badany układ charakteryzuje się większą skutecznością obniża-

nia napięcia powierzchniowego, jeśli γCMC jest mniejsze, a πCMC większe. Najlepszą skutecz-

ność obniżania napięcia uzyskano dla [CET][RAM] (2) (πCMC = 44,5 mN/m), a najniższą 

dla [CHOL][RAM] (1) (πCMC = 41,88 mN/m). 
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WNIOSKI 

W toku badań opracowano dwie efektywne metody syntezy sześciu nowych, nieopisanych 

dotąd w literaturze cieczy jonowych z kationem tetraalkiloamoniowym: 2-hydroksy-

etylotrimetyloamoniowym, heksadecylotrimetyloamoniowym, benzalkoniowym, benzeto-

niowym, tetrabutyloamoniowym i didecylodimetyloamoniowym oraz anionem pochodzącym 

od ramnolipidu. Pierwsza z metod otrzymywania cieczy jonowych polegała na zobojętnieniu 

wodnego roztworu ramnolipidu wodorotlenkiem tetraalkilomoniowym, natomiast druga prze-

biegała przez wymianę anionu halogenkowego na anion surfaktantu. Obie metody charakte-

ryzowały się wysoką efektywnością i pozwoliły na uzyskanie wydajności reakcji w zakresie 

75%–90%. Struktury otrzymanych związków zostały zidentyfikowane za pomocą spektro-

skopii UV, FT–IR oraz 1H NMR i 13C NMR. Zgodnie z definicją wszystkie spośród otrzyma-

nych związków można sklasyfikować jako ciecze jonowe – są to substancje maziste w tem-

peraturze pokojowej. Otrzymane produkty dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach ta-

kich jak: metanol, dimetylosulfotlenek, izopropanol i chloroform. W wodzie, acetonie, octanie 

etylu i heksanie rozpuszczalność ta jest zróżnicowana w zależności od rodzaju kationu. Tyl-

ko jeden z syntetyzowanych związków – ramnolipidan dimetylodidecyloamoniowy jest roz-

puszczalny w acetonitrylu. Na podstawie badań aktywności powierzchniowej zauważono, że 

produkty zachowują wysoką aktywność powierzchniową pochodzącą od ramnolipidu. Są to 

nowe surfaktanty. Ponadto w wyniku połączenia kationu heksadecylotrimetyloamoniowego, 

wykazującego wysoką aktywność powierzchniową, z ramnolipidem zaobserwowano efekt 

synergistyczny. Związek ten charakteryzował się najmniejszą wartością napięcia powierzch-

niowego oraz około 10-krotnie niższą wartością krytycznego stężenia micelowania w porów-

naniu z solą potasową ramnolipidu. 
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Bi2MoO6 MODYFIKOWANY LANTANOWCAMI: OTRZYMYWANIE, 
CHARAKTERYSTYKA I FOTOAKTYWNOŚĆ 

PREPARATION, CHARACTERIZATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY 
OF LANTHANIDE-MODIFIED Bi2MoO6 

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska 

Streszczenie. Molibdenian bizmutu jest najprostszym związkiem typu Aurivillius’a, o energii pa-
sma wynoszącej ~2,7 eV. Z tego powodu fotokatalizator ten może być z powodzeniem stoso-
wany do degradacji zanieczyszczeń środowiska przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł ener-
gii jakim jest promieniowanie słoneczne. Niemniej jednak, ograniczenie zastosowania Bi2MoO6 
wynikają z szybkiej rekombinacji nośników ładunku e

–
/h

+
. W ostatnich latach intensywnie pro-

wadzone są badania nad wykorzystaniem unikatowych właściwości lantanowców w procesie fo-
tokatalizy. W tym odniesieniu przeprowadzone prace badawcze obejmowały otrzymanie nano-
cząstek Bi2MoO6 modyfikowanym iterbem, erbem oraz gadolinem za pomocą metody hydroter-
malnej. Zbadano wpływ domieszki na właściwości optyczne i aktywność fotokatalityczną w pro-
cesie degradacji fenolu pod wpływem promieniowania z zakresu ultrafioletowego i widzialnego 
(λ>350 nm). W celu określenia przebiegu procesu degradacji zanieczyszczeń przeprowadzono 
test w obecności zmiataczy reaktywnych indywiduum. Fotokatalizator potrójnie modyfikowany 
wykazał znacznie wyższą aktywność fotokatalityczną niż pojedynczo i podwójnie modyfikowane 
próbki. W jego obecności po 90 min naświetlania promieniowaniem z zakresu UV-Vis degrada-
cji uległo 96% modelowego zanieczyszczenia. Zwiększoną aktywność fotokatalityczną przypisu-
je się synergicznemu działaniu jonów Yb

3+
, Er

3+
 i Gd

3+
. 

 
Słowa kluczowe: molibdenian bizmutu, lantanowce, fotokataliza, fenol. 
Key words: bismuth molybdate, lanthanide, photocatalysis, phenol. 

WSTĘP 

Fotokataliza z użyciem półprzewodników zaliczana jest do przyjaznych dla środowiska 

metod usuwania zanieczyszczeń. Metoda ta stosowana jest do oczyszczania wody, usuwa-

nia zanieczyszczeń ze ścieków i lotnych substancji z atmosfery. W procesie tym wykorzy-

stywane są głównie tlenki metali (TiO2, ZnO, SnO2), selenki (CdSe), siarczki (CdS, ZnS) oraz 

tellurki (CdTe). Dotychczas przeprowadzono wiele badań z wykorzystaniem powyżej wymie-

nionych półprzewodników, niemniej jednak ich zastosowanie jest ograniczone, ponieważ 

absorbują one prawie wyłącznie promieniowanie z zakresu ultrafioletowego, które stanowi 

zaledwie 3-5% promieniowania słonecznego [1]. 

Molibdenian bizmutu jest najprostszym związkiem typu Aurivillius’a, o warstwowej struktu-

rze zbudowanej z regularnie naprzemiennie ułożonych warstw bizmutowych (Bi2O2)
2+ oraz 

molibdenowych (MoO4)
2– (rys. 1) [2]. Bi2MoO6 posiada przerwę energetyczną wynoszącą 

~2,7 eV i charakteryzuje się zdolnością do tworzenia trójwymiarowych struktur o wysoko-
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rozwiniętej powierzchni [3, 4]. Z tego powodu fotokatalizator ten może być z powodzeniem 

stosowany do degradacji zanieczyszczeń środowiska przy wykorzystaniu odnawialnych źró-

deł energii jakim jest promieniowanie słoneczne. 

 

Rys. 1. Schemat struktury krystalicznej Bi2MoO6 

 

Niemniej jednak ograniczenie zastosowania Bi2MoO6 wynikają z szybkiej rekombinacji no-

śników ładunku e–/h+. Wprowadzenie do sieci krystalicznej lub warstwy powierzchniowej 

niewielkiej ilości obcych pierwiastków może pozytywnie wpłynąć na strukturę elektronową 

półprzewodnika. Liczne badania dowiodły, że domieszkowanie lantanowcami może prowa-

dzić do poprawy procesu separacji nośników ładunku oraz pozwala skutecznie ograniczyć 

proces rekombinacji czy też przyspieszyć transfer nośników ładunku na powierzchnię fotoka-

talizatora [5–7]. Na podstawie danych literaturowych można stwierdzić, że najwięcej badań 

dotyczy zastosowania jonów Er3+ ze względu na jego właściwości spektroskopowe. Ponadto, 

jony Yb3+ często stosowane są jako sensybilizator Er3+, ze względu na korzystne ułożenie 

poziomów energetycznych w Yb3+ w stosunku do Er3+, oraz długi czas wzbudzenia elektro-

nów [8]. Najnowsze doniesienia literaturowe omawiają właściwości jonów Gd3+, które działają 

jako centra redoks, generując silnie utleniające rodniki hydroksylowe [9]. To czyni układ Yb-

Er-Gd bardzo efektywną strukturą. W wyniku połączenia właściwości powyżej opisanego 

układu z Bi2MoO6 można otrzymać fotokatalizator, który będzie charakteryzował się wysoką 

efektywnością w procesach fotokatalitycznego rozkładu zanieczyszczeń. W tym odniesieniu 

przeprowadzone pracę badawcze obejmowały otrzymanie i charakterystykę Bi2MoO6 modyfi-

kowanego jonami iterbu, erbu oraz gadolinu. Zbadano wpływ rodzaju modyfikacji na właści-
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wości optyczne oraz aktywność fotokatalityczną pod wpływem promieniowania z zakresu 

ultrafioletowego i widzialnego. 

METODYKA BADAŃ 

Synteza molibdenianu bizmutu 

Fotokatalizatory Bi2MoO6 modyfikowane Yb/Er/Gd otrzymano za pomocą metody hydro-

termalnej przy użyciu autoklawu wykonanego ze stali nierdzewnej z wkładem teflonowym 

o objętości 200 ml. Procedura preparatyki fotokatalizatorów: do 60 mL wodnego roztworu 

0,14 mmol (NH4)6Mo7O24·4H2O wkraplano roztwór otrzymany poprzez rozpuszczenie 2 mmol 

Bi(NO3)3·5H2O w 80 mL wody dejonizowanej i 10 mL 20 mol/L HNO3. Otrzymaną zawiesinę 

mieszano przez 30 min za pomocą mieszadła magnetycznego (550 rpm), a następnie doda-

wano odpowiednią ilość Gd(NO3)3·5H2O, Er(NO3)3·5H2O, Yb(NO3)3·5H2O po czym wkroplo-

wano przy energicznym mieszaniu 15 mL wody amoniakalnej w celu korekty pH do ~9. Na-

stępnie mieszanie kontynuowano przez 30 min. Tak otrzymany roztwór przenoszono do au-

toklawu, który utrzymywano w temp. 180°C przez 12 h. Otrzymany produkt chłodzono 

w sposób naturalny do temperatury pokojowej. A następnie poddawano procesowi separacji 

w celu usunięcia powierzchniowych zanieczyszczeń. Próbki poddawano oczyszczaniu po-

przez odwirowywanie osadu za pomocą wirówki wirującej z szybkością 6000 obrotów na 

minutę przez 10 min. Jako ciecz przemywającą stosowano wodę oraz alkohol etylowy. Po 

czym próbki suszono w 60°C w celu usunięcia pozostałości alkoholu i wody zaadsorbowanej 

na powierzchni materiału. Powstały osad ucierano w moździerzu agatowym ostatecznie 

otrzymując proszek Bi2MoO6 modyfikowany Yb/Er/Gd. Zestawienie otrzymanych fotokataliza-

torów molibdenianu bizmutu oraz informacje na temat rodzaju i ilości jonów lantanowców 

przedstawiono w tab. 1. 

Tabela 1. Lista otrzymanych fotokatalizatorów 

Nazwa próbki 
Zawartość Yb

3+
 

[%mol] 
Zawartość Er

3+
 

[%mol] 
Zawartość Gd

3+
  

[%mol]  

Bi2MoO6 brak brak brak 

Yb-Bi2MoO6 2 brak brak 

Er-Bi2MoO6 brak 2 brak 

Gd-Bi2MoO6 brak brak 2 

Yb/Er-Bi2MoO6 2 2 brak 

Er/Gd-Bi2MoO6 brak 2 2 

Yb/Gd-Bi2MoO6 2 brak 2 

Yb/Er/Gd-Bi2MoO6 2 2 2 

 

 
Charakterystyka otrzymanych fotokatalizatorów 

Schemat struktury krystalicznej Bi2MoO6 został otrzymany za pomocą programu VESTA 

na podstawie danych zawartych w publikacji Theobald i in. [2]. Morfologię otrzymanych pró-

bek badano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową firmy 

JEOL (FE-SEM, JSM-7610F). Badanie właściwości absorpcyjnych przeprowadzono przy 

użyciu spektrofotometru Shimadzu UV-Vis (UV 2600) zaopatrzonego w przystawkę fotome-

tryczną do wykonywania widm dyfuzyjno-refleksyjnych. Widma spektroskopii rozproszonego 
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odbicia UV-Vis rejestrowano w temperaturze pokojowej w zakresie długości fali 250–850 nm,  

z szybkością skanowania 250 nm/min. Materiałem odniesienia w badaniach był siarczan(VI) 

baru. Pomiar fotoluminescencji prowadzono w temperaturze pokojowej za pomocą spektro-

fluorymetru Perkin Elmer limited LS50B wyposażonego w lampę ksenonową (jako źródło 

wzbudzenia) oraz fotopowielacz R928 (jako detektor). Widma mierzono w zakresie długości 

fali 300–700 nm. Wzbudzenie następowało przy długości fali 315 nm. Wiązka padała na po-

wierzchnię próbki pod kątem 90°. Zastosowano filtr emisji do blokowania promieniowania UV 

powyżej 390 nm. 

Aktywność fotokatalityczna 

Właściwości fotokatalityczne otrzymanych fotokatalizatorów badano w reakcji degradacji 

fenolu w fazie wodnej pod wpływem promieniowania z zakresu ultrafioletowego oraz widzial-

nego (λ > 350 nm). Źródłem promieniowania była 1000 W lampa ksenonowa wyposażona 

w filtr optyczny odcinający promieniowanie poniżej 350 nm oraz filtr wodny odcinający pro-

mieniowanie IR. W reaktorze umieszczano 0,21 mM wodnego roztworu fenolu oraz 0,125 g 

fotokatalizatora. Sporządzoną zawiesinę mieszano oraz napowietrzano (5 dm3/h) przez 30 

min w ciemności w celu ustalenia stanu równowagi adsorpcyjno-desorpcyjnej. Następnie 

mieszaninę naświetlano promieniowaniem z zakresu UV-Vis o długości fali λ > 350 nm przez 

godzinę. Próbki mieszaniny reakcyjnej o objętości 0,5 ml pobierano strzykawką co 20 min, 

zaczynając od próbki zerowej przed włączeniem lampy. Następnie pobraną próbkę filtrowano 

przez filtr strzykawkowy o średnicy porów Ø = 0,20 μm, w celu usunięcia zawieszonych czą-

stek fotokatalizatora. Stężenie fenolu i produktów ubocznych oznaczano za pomocą wysoko-

sprawnej chromatografii cieczowej (HPLC Shimadzu). Układ HPLC wyposażony był w ko-

lumnę Kinetex C18 (150 × 3 mm; wielkość ziarna złoża 2,6 µm, średnica porów 100 Å) oraz 

detektor diodowy (SPD-M20A; λ = 205 nm). Prędkość przepływu fazy ruchomej, składającej 

się z acetonitrylu i 0,005% kwasu trifluorooctowego (v/v: 20/80), utrzymano na poziomie 

0,5 ml/min. Objętość nastrzyku wynosiła 20 µl. 

Badanie efektywności generowania reaktywnych indywiduum 

Pomiar efektywności generowania reaktywnych indywiduum polegał na naświetlaniu zawie-

siny fotokatalizatora i fenolu w obecności szczawianu amonu, benzochinonu, azotanu srebra 

i alkoholu tert-butylowego, odpowiednio jako zmiatacza h+, O2
•–, e–, •OH. Stężenie fenolu 

oznacza się za pomocą metody HPLC. 

WYNIKI 

Morfologia 

W celu zbadania morfologii otrzymanych fotokatalizatorów Bi2MoO6 i jego modyfikacji 

Er3+, Yb3+ i Gd3+ wykonano zdjęcia skaningowym mikroskopem elektronowym. Na rys. 2 

przedstawiono zdjęcia SEM wybranych próbek. Uzyskane rezultaty analizy SEM wykazały, 

że otrzymane fotokatalizatory charakteryzują się nieregularną strukturą nonopłytek o gładkiej 

powierzchni. Wielkość nonopłytek wynosi około 1–4 mikrometrów. 
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Rys. 2. Zdjęcia SEM fotokatalizatorów Bi2MoO6 oraz Bi2MoO6 modyfikowanego Yb/Er/Gd 

 
 

Właściwości optyczne 

Właściwości absorpcyjne zsyntezowanych proszków wyznaczone jako zależność funkcji 

Kubleki-Munka od długości fali zostały przedstawione na rys. 3. Wszystkie otrzymane proszki 

charakteryzowały się żółtym zabarwieniem. 

 
Rys. 3. Widma DRS/UV-Vis fotokatalizatorów Bi2MoO6 modyfikowanego Yb/Er/Gd 

 

Każdy fotokatalizator posiadał intensywne właściwości absorpcyjne poniżej 415 nm. Moż-

na zauważyć, że domieszkowane próbki wykazują przesunięcie w kierunku dłuższych długo-

ści fal (przesunięcie batochromowe) w porównaniu do czystego Bi2MoO6. Rodzaj domieszki 

wpływa na wielkość tego przesunięcia. Na przedstawionych widmach widoczne są pasma 

absorpcji w zakresie promieniowanie widzialnego charakterystyczne dla erbu (λ = 523, 545 

oraz 674 nm). Obecność tych pasm można przypisać przejściu ze stanu podstawowego 4I15/2 

do stanu wzbudzonych 4F7/2,
4H11/2, oraz 4F9/2 jonów erbu. Wysokość pasm pochodzących od 
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jonu erbu są porównywalne w obrębie większości zsyntezowanych fotokatalizatorów modyfi-

kowanych Er3+. Niemniej jednak można zauważyć zwiększoną intensywność pasm  

w przypadku próbki podwójnie modyfikowanej Er3+ oraz Yb3+. 

Właściwości fotoluminescencyjne 

Właściwości fotoluminescencyjne fotokatalizatorów Yb/Er/Gd-Bi2MoO6 zostały zbadane 

pod wpływem wzbudzenia promieniowaniem o długości fali z zakresu UV (λ = 350 nm) 

(rys. 4). Przeprowadzając pomiar widm fotoluminescencji półprzewodników, można uzyskać 

informacje o zachodzącym zjawisku rekombinacji nośników ładunku elektron–/dziura+. 

 
Rys. 4. Widmo emisji czystego Bi2MoO6 oraz Er/Yb/Gd-Bi2MoO6 powstałe pod wpływem lasera o dłu-
gości fali 350 nm 

 

Wszystkie próbki wykazują szeroką emisję od 360 do 550 nm. Analizując widmo, można 

zauważyć, iż obecność lantanowców w Bi2MoO6
 powoduje obniżenie intensywności pasm  

w porównaniu do niemodyfikowanej próbki, co może świadczyć o zahamowaniu procesu 

rekombinacji nośników ładunku. Wzmocniony efekt separacji nośników ładunku obserwuje 

się w przypadku próbki trój-modyfikowanej. Ponadto można zauważyć że jony erbu skutecz-

nie hamują proces rekombinacji. 

Aktywność fotokatalityczna 

Aktywność fotokatalityczną otrzymanych próbek zbadano poprzez wyznaczenie stopnia 

degradacji fenolu pod wpływem promieniowania z zakresu ultrafioletowego oraz widzialnego. 

Próbkę referencyjną stanowił niemodyfikowany Bi2MoO6. W tab. 2 przestawiono stałą szyb-

kość degradacji fenolu pod wpływem promieniowania z zakresu UV-Vis w obecności czyste-

go Bi2MoO6 oraz fotokatalizatorów Er/Yb/Gd-Bi2MoO6. Z kolei na rys. 5 przedstawiono efek-

tywność degradacji fenolu w obecności otrzymanych fotokatalizatorów w funkcji czasu na-

świetlania. 

Długość fali [nm] 

In
te

n
s
y
w

n
o
ś
ć
 l
u
m

in
e
s
c
e
n
c
ji 

[a
.u

.]
 



P. Parnicka, A. Zaleska-Medynska 168 

Tabela 2. Aktywność fotokatalityczna czystego Bi2MoO6 oraz Er/Yb/Gd-Bi2MoO6 

Rodzaj próbki 
Stała szybkość degradacji fenolu 

[min
–1

] 
Główne pośrednie produkty rozkładu 

fenolu  

Bi2MoO6 0,003 

benzochinon, hydrochinon 

Yb-Bi2MoO6 0,007 

Er-Bi2MoO6 0,009 

Gd-Bi2MoO6 0,008 

Yb/Er-Bi2MoO6 0,018 

Er/Gd-Bi2MoO6 0,016 

Yb/Gd-Bi2MoO6 0,014 

Yb/Er/Gd-Bi2MoO6 0,035 

 

Zaobserwowano, że wszystkie próbki wykazują wyższą fotoaktywność niż próbka referen-

cyjna. Stała szybkości degradacji fenolu rosła od 0,003 do 0,035 min–1, odpowiednio dla 

niemodyfikowanej próbki oraz potrójnie modyfikowanego Bi2MoO6. Bi2MoO6 podwójnie mody-

fikowany wykazał wyższą aktywność fotokatalityczną niż pojedynczo modyfikowane próbki. 

Nie mniej jednak, jednoczesne domieszkowanie Bi2MoO6 za pomocą erbu, iterbu i gadolinu 

jest najbardziej efektywne w procesie degradacji fenolu pod wpływem promieniowania 

UV-Vis. Po 90 min naświetlania stężenie fenolu wynosiło 0,84 mg/L (96% fenolu uległo de-

gradacji) w obecności Er/Yb/Gd-Bi2MoO6. Widać wyraźną korelację pomiędzy intensywno-

ścią luminescencji a aktywnością fotokatalityczną. Za pomocą wysokosprawnej chromatogra-

fii cieczowej zidentyfikowano produkty pośrednie rozkładu fenolu. Głównymi produktami po-

średnimi oznaczonym w 30 min naświetlania był benzochinon oraz hydrochinon. Ponadto 

zaobserwowano spadek stężenia tych półproduktów w czasie naświetlania. 

 

Rys. 5. Zmiana stężenia fenolu w obecności czystego Bi2MoO6 oraz Er/Yb/Gd-Bi2MoO6 pod wpływem 
promieniowania z zakresu UV-Vis (λ > 350 nm) 

 

W celu zanalizowania, które reaktywne indywidua są odpowiedzialne za degradację za-

nieczyszczeń pod wpływem promieniowania z zakresu UV-Vis (λ > 350 nm) w obecności 

otrzymanych fotokatalizatorów, przeprowadzono eksperyment z użyciem różnych zmiataczy 
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ładunków. Szczawian amonu, benzochinon i alkohol ter-butylowy zastosowano jako zmiata-

cze odpowiednio h+, O2
•– i •OH. Jak pokazano na rys. 6, związkiem, który w największym 

stopniu hamował fotodegradację fenolu okazał się szczawian amonu. Oznacza to, że dziury 

były głównymi reaktywnymi formami odpowiedzialnymi za fotoaktywność. Zaobserwowano 

również obniżoną fotoaktywność po dodaniu benzochinonu, co świadczy o tym, że rodniki po-

nadtlenkowe również odgrywają ważną rolę w fotokatalitycznym procesie degradacji fenolu. 

 

 
Rys. 6. Efektywność degradacji fenolu pod wpływem promieniowania z zakresu UV-Vis (λ > 350 nm) 
w obecności czystego Bi2MoO6 oraz Er/Yb/Gd-Bi2MoO6 oraz zmiataczy 

 

Niemniej jednak należy również zauważyć, że układy fotokatalityczne zawierające jony 

Gd3+ wykazały istotnie zmniejszoną skuteczność degradacji fenolu w obecności alkoholu tert-

butylowego, co sugeruje, że rodniki hydroksylowe mają również wpływ na fotodegradację, co 

przedstawiono w następujących reakcjach: 

 

Er/Yb/Gd-Bi2MoO6 + hv → e- + h+ 

h+ + H2O → •OH + H+ 

Gd3+ + e− → •Gd3+ 

2•Gd3+ + H2O + O2 → 2Gd3+ + HO2
− + OH− 

•Gd3+ + H2O + HO2
− → Gd3+ + •OH + 2OH− 

e− + O2 →  O2
•− 

O2
•− + H+  → HO2

• 

e− + O2
•− + 2H+  → H2O2 

Fenol + reaktywne indywidua →  produkty pośrednie rozkładu fenolu + CO2 +H2O 

WNIOSKI 

Podsumowując, molibdenian bizmutu modyfikowany lantanowcami otrzymano za pomocą 

metody hydrotermalnej. Fotokatalizator potrójnie modyfikowany wykazał znacznie podwyż-

szoną aktywność fotokatalityczną niż pojedynczo i podwójnie modyfikowane próbki. W jego 

obecności po 90 min naświetlania promieniowaniem z zakresu UV-Vis degradacji uległo 96% 
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modelowego zanieczyszczenia. Zwiększoną aktywność fotokatalityczną przypisuje się sy-

nergicznemu działaniu jonów Yb3+, Er3+ i Gd3+. Wprowadzenie jonów Gd3+ przyczyniło się do 

wygenerowania silnie utleniających rodników hydroksylowych a także spowodowało poprawę 

separacji nośników ładunku oraz zapobiegało procesom rekombinacji. Z kolei modyfikowanie 

Bi2MoO6 jonami Er3+/Yb3+ skutkowało wytworzeniem dodatkowych stanów energetycznych, 

co prowadziło do zmniejszenia przerwy wzbronionej i tym samym zwiększenia właściwości 

absorpcyjnych w zakresie promieniowania widzialnego. 
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Streszczenie. Izomeria optyczna umożliwiła zrozumienie aktywności związków organicznych. 
Stanowiło to podstawę do dynamicznego rozwoju farmakologii, jak również wyjaśnienie zacho-
dzących reakcji biochemicznych w organizmie ludzkim. Niezwykłe jest to jak kompletnie różne 
działanie wykazuje związek w zależności, w którą stronę skręca płaszczyznę światła spolary-
zowanego. Artykuł jest przeglądem obecnych danych literaturowych dotyczących chiralności 
związków organicznych oraz publikacji własnych dotyczących syntezy chiralnych cieczy jono-
wych, do których wykorzystano naturalnie występujący (–)-mentol. 

 
Słowa kluczowe: enancjomery, chiralnosć, związki organiczne, toksyczność. 
Key words: enantiomers, chirality, organic compounds, toxicity. 

FARMAKOLOGICZNE ASPEKTY IZOMERII OPTYCZNEJ 

Znajomość izomerii optycznej jest kluczowa podczas aplikacji substancji czynnych w syn-

tezie produktów leczniczych wykorzystywanych w życiu codziennym. Prócz scharakteryzo-

wania izomerii związków naturalnych w dużej mierze ma ona zastosowanie w farmakologii, 

ponieważ poszczególny enancjomer związku aktywnego może wykazywać całkowicie od-

rębne właściwości pod względem farmakodynamicznym, farmakokinetycznym, jak również 

działań niepożądanych [1]. Organizmy żywe, a w szczególności organizm ludzki, który jest 

chiralnym selektorem, wykazują różną odpowiedź biologiczną na racemiczne leki (substancje 

farmakologiczne) ze względu na wielokierunkowe metabolizowanie obu enancjomerów po-

wodując różną aktywność farmakologiczną. Jeden izomer może prowadzić do wytworzenia 

pożądanych efektów terapeutycznych, natomiast drugi może odznaczać się brakiem jakiej-

kolwiek aktywności lub wręcz wykazywać działanie toksyczne [2]. 

Podkreślenie, jak istotna jest znajomość izomerii w formowaniu receptur leczniczych ob-

razuje wynalezienie Talidomidu, który jest organicznym związkiem zbudowanym z grupy glu-

tarimidowej oraz ftalimidowej [3]. W latach 60. był stosowany przez niektóre kobiety w ciąży 

jako lek o działaniu przeciwwymiotnym, usypiającym oraz przeciwbólowym w celu ograni-

czenia porannych mdłości. Talidomid został wprowadzony na rynek farmaceutyczny bez 
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wcześniejszych dobrze potwierdzonych testów o jego skutkach ubocznych. Był sprzedawany 

jako racemat (R,S)-talidomid. W późniejszych badaniach wykazano, że tylko enancjomer (R) 

wykazuje właściwości lecznicze, natomiast drugi (S) wykazuje u pewnej grupy kobiet w ciąży 

silne działanie teratogenne na płód (uszkadza DNA płodu oraz hamuje angiogenezę, czyli 

powstawanie naczyń włosowatych u płodu). Talidomid w swojej strukturze posiada chiralny 

węgiel, który łatwo przechodzi z (R)-enancjomeru w (S)-enancjomer i na odwrót w wodzie 

oraz w płynach ustrojowych człowieka, dlatego bardzo trudno jest uzyskać stabilna formę nie 

będącą teratogenną [4, 79, 81]. Obecnie wykorzystywany jest w leczeniu raka prostaty i 

szpiczaka mnogiego [79, 80]. 

 

 
 

Rys. 1. Enancjomery (R)- i (S)-talidomidu 

 
Mieszaniny racemiczne substancji czynnych odznaczają się mniejszą efektywnością  

w działaniu, dlatego wykorzystanie aktywnego enancjomeru (eutomeru) pozwala na apliko-

wanie niższych dawek leków. Umożliwia to ograniczenie występowania działań niepożąda-

nych. Stosowanie poszczególnego enancjomeru przyczynia się do zwiększenia działania 

terapeutycznego pojedynczej dawki farmaceutyku, jak również minimalizowanie interakcji 

w leczeniu skojarzonym. Dodatkowo możliwe jest zmniejszenie różnic międzyosobniczych 

podczas procesów metabolicznych leków [5–7]. 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, ang. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs), 

jedne z najczęściej stosowanych leków o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym 

oraz przeciwzapalnym stanowią różnorodną pod względem budowy chemicznej grupę leków. 

Klasyfikacja NLPZ ze względu na strukturę chemiczną obejmuje: 

1. Pochodne kwasu salicylowego (w tym pochodne acetylowane: kwas acetylosalicylowy i 

nieacetylowane: np. kwas salicylowy, salicylan sodu, salicylan choliny, salicylamid). 

2. Pochodne kwasów arylooctowych (np. kwasu fenylooctowego: diklofenak, kwasu antrani-

looctowego: kwas mefenamowy. kwasu pirolooctowego: ketorolak). 

3. Pochodne kwasów arylopropionowych (ibuprofen, ketoprofen, naproksen). 

4. Pochodne kwasów enolowych (pochodne pirazolidynodionu, pirazolonu, oksykamy). 

5. Pochodne 4-aminofenolu. 

6. Heterocyliczne diarylopochodne (pochodne benzenosulfonamidu i pochodne metylosulfo-

nylofenylu) [6, 8]. 

Działanie przeciwgorączkowe leków należących do tej grupy związane jest z depresyjnym 

wpływem na ośrodki termoregulacji zlokalizowanych w podwzgórzu, zaś aktywność przeciw-

zapalna z zahamowaniem syntezy prostaglandyn pośredniczących w rozwoju stanu zapal-

nego (powstających w zmienionych zapalnie tkankach). Mechanizm ten związany jest  

z inhibicją enzymów biorących udział w przemianie prostaglandyn z kwasu arachidonowego, 
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tj. cyklooksygenazy COX-1 (forma konstytutywna, występująca m.in. w płytkach krwi  

i śluzówce żołądka, nerkach, naczyniach krwionośnych) oraz COX-2 (forma indukowana  

w procesie zapalnym). Prostaglandyny powodują obniżenie progu pobudliwości receptorów 

bólowych, uwrażliwiając je na działanie innych mediatorów bólotwórczych (histaminy, sero-

toniny, bradykininy) i odgrywając tym samym znaczącą rolę w rozwoju objawów stanu zapal-

nego. Działania niepożądane wynikające z przyjmowania niesteroidowych leków przeciwza-

palnych wynika głównie z zahamowania COX-1, wykazującej działanie cytoprotekcyjne 

przewodu pokarmowego (np. podrażnienia, owrzodzenia i krwawienia z żołądka i dwunastni-

cy) [6, 8–11]. 

Leki z grupy NLPZ wykazują różny wpływ na oba izoenzymy cyklooksygenazy, co jest za-

leżne od budowy chemicznej leku. Popularni przedstawiciele grupy pochodnych kwasu  

2-arylopropionowego: ibuprofen, ketoprofen oraz naproksen wykazują aktywność zarówno 

wobec izoformy COX-1, jak i COX-2. Związki te zaliczane są tym samym do nieselektyw-

nych, inaczej „klasycznych NLPZ”, cechujących się dobrym profilem bezpieczeństwa wobec 

układu pokarmowego i krwionośnego przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej aktywności 

przeciwzapalnej. Ze względu na obecność chiralnego atomu węgla w cząsteczce podstawio-

nego kwasu propionowego związki te mogą występować w dwóch formach enancjomerycz-

nych (tab. 1). Podobnie jak w przypadku innych leków, różnią się one zasadniczo właściwo-

ściami farmakologicznymi. Większość preparatów obecnych na rynku zawierają mieszaniny 

racemiczne tych leków, z wyjątkiem naproksenu, który występuje jedynie w formie enancjo-

meru S(+) [12–14, 17]. 

 
Tabela 1. Przykładowe pochodne kwasu 2-arylopropionowego i ich enancjomery stosowane w farma-
koterapii [13, 14] 

Związek Grupa NLPZ Enancjomer 

IBUPROFEN 

kwas (RS)-2-[4-(2-
metylopropylo)fenylo]propanowy 

„słabe” NLPZ, krótki okres 

półtrwania 

Dexibuprofen 

S(+) ibuprofen 

KETOPROFEN 

kwas (RS)-2-(3-
-benzoilofenylo)propanowym 

„silne” NLPZ o krótkim okresie 
półtrwania 

Dexketoprofen  

S(+) ketoprofen 

NAPROKSEN 

kwas (RS)-2-(6-metoksynaftalen-2-
-ylo)propanowy 

NLPZ o „umiarkowanej” sile dzia-
łania i pośrednim okresie 

półtrwania 

– 

 

Aktywność biologiczną wykazuje głównie forma S(+), która jest silniejszym inhibitorem cy-

klooksygenazy-2. W warunkach in vivo zachodzi metaboliczna inwersja R-enancjomeru,  

w wyniku której częściowo jest on przekształcany do czynnego związku (rys. 2) [15, 16]. 
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Rys. 2. Schemat chiralnej inwersji pochodnych kwasu 2-arylopropionowego [15] 

 
W przekształceniu enancjomeru R w aktywną formę uczestniczy koenzym A (CoA), ade-

nozyno-5’-trifosforan (ATP) oraz jony Mg2+
. Przemiana polega na tioestryfikacji cząsteczki 

substancji aktywnej z acetylokoenzymem A, a w dalszej kolejności epimeryzacji powstałego 

produktu zachodzącej przy udziale izomerazy 2-arylpropionylo-CoA) [13–16]. 

Izomery ibuprofenu w znacznym stopniu różnią się między sobą właściwościami farmako-

kinetycznymi. Badania in vivo wykazały, iż forma S przewyższa aktywnością biologiczną 

160-krotnie drugi izomer. Dodatkowo, S(+)-ibuprofen w porównywalnym stopniu hamuje 

działanie COX-1 i COX-2, podczas gdy R-enancjomer nie wykazuje żadnej aktywności wo-

bec formy COX-2. Tym samym porównywalny efekt terapeutyczny jest możliwy do uzyskania 

przy podaniu leku dwukrotnie mniejszych dawkach. Uważa się również, że stosowanie leku 

w postaci czystego enancjomeru powinno ograniczyć występowanie skutków ubocznych 

związanych z hamowaniem fizjologicznej aktywności COX-1 w tkankach [13–18]. 

Podobnie w przypadku ketoprofenu, wyższą aktywność farkmakologiczną wykazuje jedy-

nie forma S-(+)-enancjomeru, podczas gdy R(–)-ketoprofen nie oddziałuje lub oddziałuje  

w minimalnym stopniu na cyklooksygenazę-2. Chociaż po podaniu doustnym jedynie ok. 

10% enenacjomeru R(–) ulega inwersji, formy S(+) w znany sposób hamuje aktywność COX-

2. Preparaty zawierające czysty enancjomer prawoskrętny, deksketoprofen wykazują się tym 

samym znacznie silniejszym działaniem: dawka dobowa deksketoprofenu podawanego do-

ustnie wynosi 75 mg/d, zaś dawkowanie leku w formie mieszaniny racemiczne, niezależnie 

od postaci leku to 200 mg/d [11,13,15]. 

Z kolei naproksen jako jedyny przedstawiciel pochodnych kwasu 2-arylopropionowego 

jest dostępny w preparatach farmaceutycznych zawierających wyłącznie S-enancjomer ze 

względu na udokumentowany negatywny wpływ formy R(–)-naproksenu na komórki wątroby 

oraz przyczynianie się do zaburzenia czynności nerek. Jednocześnie naproksen jest jednym 

z najskuteczniejszych leków z grupy pochodnych kwasu fenylopropionowego, a także wyka-

zujących najmniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe [11, 13, 15]. 

Istotne znaczenie enancjomerów w tworzeniu leków, w tym antybiotyków, można prześle-

dzić na przykładzie penicyliny. Posiada ona właściwości chelatujące, dlatego wykorzystywa-

na jest w leczeniu wielu chorób, w tym choroby Wilsona [19, 20]. Ponadto jest substancją 

o działaniu immunomodulującym stosowaną w leczeniu chorób reumatycznych, takich jak: 
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toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów oraz twardzina. W bada-

niach wykazała właściwości przeciwnowotworowe [20]. W lecznictwie stosuje się tylko 

(S)-penicylaminę, ponieważ jej (R)-enancjomer wykazuje działanie toksyczne. Powoduje on 

utratę wzroku oraz hamuje działanie pirydoksyny (Vit. B6) [21, 22]. Z tego względu lek nie 

może być sprzedawany jako mieszanina racemiczna obu enencjomerów. Na rys. 3 przed-

stawiono enencjomery penicylaminy. 

 

 
 

Rys. 3. Struktury enancjomerów penicylaminy [23] 

 
Pochodne chinoliny, takie jak chinina i chinidyna różnią się działaniem farmakologicznym. 

Chinina – lewoskrętny izomer jest od wieków stosowana w zapobieganiu i leczeniu malarii 

[24]. Znaczenie wspomagające w leczeniu choroby mają jej słabe właściwości przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne [25]. Chinina jest skutecznie stosowana 

w skurczach mięśni. Natomiast prawoskrętny izomer – chinidyna jest szeroko stosowany 

w medycynie jako lek przeciwarytmiczny [26, 27]. 

Ketamina to chiralnych związek organiczny, pochodna metylocykloheksyloaminy, lek sto-

sowany głównie do podtrzymywania anestezji. Używany także w przypadku występowania 

chronicznego bólu. Enancjomer (S) stosowany jest w Stanach Zjednoczonych w badaniach 

klinicznych leczenia przewlekłych stanów depresyjnych. Po zażyciu (S)-ketamina wywołuje 

euforię oraz halucynacje w przypadku wyższych dawek. (R)-ketamina do tej pory nie wyka-

zała pożądanych właściwości biologicznie aktywnych, a co za tym idzie nie jest stosowana, 

jako środek leczniczy [28]. 
 

 
 

Rys. 4. Enancjomery ketaminy 

 

(R)-penicylamina (S)-penicylamina
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Kolejnym przykładem o istotnym znaczeniu enencjomerów jest cetyryzyna, wielopierście-

niową organiczną pochodną hydrazyny. Jej prawoskrętny izomer stosowany jest jako lek 

przeciwhistaminowy wykorzystywany w leczeniu między innymi pokrzywki oraz kataru sien-

nego. Lewoskrętny izomer – lewocetyryzyna także jest stosowany w farmacji (w postaci di-

chlorowodorku) w leczeniu alergicznego nieżytu nosa, zapalenia spojówek oraz przewlekłej 

pokrzywki idiopatycznej. Niektóre badania dowodzą, że L-cetyryzyna wykazuje silniejesze 

właściwości biologicznie aktywne niż prawoskrętny izomer [29]. 
 

 
 

Rys. 5. Struktura L- i D-cetyryzyny 

CHIRALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 

Hormony 

Oprócz leków, chiralność występuje w licznych związkach naturalnych takich jak hormony, 

enzymy, cząsteczki DNA, feromony, terpeny, aminokwasy, cukry, witaminy. 

Istnienie konkretnej formy związku odpowiednio oddziałuje na organizm żywy dając kon-

kretne efekty. Adrenalina, czyli (R)-4-[1-hydroksy-2-(metyloamino)etylo]-1,2-dihydroksy-

benzen, jest organicznym związkiem chemicznym znanym również pod nazwą epinefryna. 

Jest hormonem zwierzęcym należącym do neuroprzekaźników katecholaminowych. Synap-

tycznie adrenalina pełni funkcję neuroprzekaźnika, natomiast po jej wydzieleniu do krwi pełni 

rolę neurohormonu. Nazywana jest hormonem strachu, walki i ucieczki, ponieważ związek 

ten jest uwalniany przez rdzeń nadnerczy w odpowiedzi na nagłe sytuacje stresowe, jakim 

ulega organizm zwierzęcy, takie jak: strach, krwotok, hipoglikemia, wysiłek fizyczny czy nie-

dotlenienie [30]. W sytuacji zagrożenia, struktura mózgu zwana ciałem migdałowatym wy-

krywa bodźce, które mogą stanowić o niebezpieczeństwie. Struktura ta pobudza współczulny 

układ nerwowy, który z kolei stymuluje wydzielanie noradrenaliny do mózgu i adrenaliny do 

całego organizmu. W wyniku tego dochodzi do przyspieszenia akcji serca, podwyższenia 

ciśnienia krwi, a także wzrostu napięci mięśni. W efekcie organizm przechodzi w stan goto-

wości, który objawia się m.in. zwiększonym metabolizmem czy rozszerzeniem źrenic [31]. 
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HO
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Rys. 6. Struktura adrenaliny 
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Pod względem struktury adrenalina jest katecholaminą. W organizmach żywych jest syn-

tetyzowna z aminokwasów (tyrozyny oraz fenyloalaniny) [32]. W strukturze adrenaliny są 

obecne grupy hydroksylowe. Dwie z nich znajdują się przy pierścieniu aromatycznym w po-

zycji orto względem siebie. Trzecia znajduje się przy łańcuchu alifatycznym. Na podstawie 

obecności tychże grup w strukturze adrenaliny, można przypuszczać, że związek ten może 

wykazywać właściwości przeciwutleniające. Rzeczywiście adrenalina jest efektywnym anty-

oksydantem, co zastało potwierdzone z zastosowaniem m.in. testów DPPH oraz ABTS [33]. 
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Rys. 7. Schemat enzymatycznej biosyntezy katechoalamin. Cyfry na rysunku oznaczają enzymy bio-
rące udział w kolejnych etapach syntezy: 1 – hydroksylaza tyrozynowa, 2 – L-DOPA dekarboksylaza,  
3 – hydroksylaza dopaminy, 4 – N-metylotransferaza [34] 

 
Badania wykazały, że izomer S(+)-adrenaliny w postaci aerozolu jest skutecznym lekiem  

w leczeniu krupu, który charakteryzuje się lepszą efektywnością i bezpieczeństwem w po-

równaniu do dotychczas stosowanej mieszaniny racemicznej zawierającej równe ilości obu 

izomerów R(–) oraz S(+) [35]. 

Skąd różnice w działaniu pomiędzy izomerami adrenaliny? Adrenalina posiada w swojej 

strukturze centrum chiralności, dzięki czemu może występować w postaci izomerów optycz-

nych R(–) oraz S(+). W organizmach żywych występuje w formie D R(–), jednakże  

w wyniku zwykłej syntezy organicznej otrzymuje się mieszaninę racemiczną obu izomerów. 

Cząsteczka adrenaliny może oddziaływać z receptorami w trzech miejscach, dzięki obecno-

ści następujących struktur: grupy aminowej, grupy hydroksylowej przy łańcuchu alkilowym 

oraz pierścienia aromatycznego (w wyniku oddziaływań π-π). Znajomość siły działania da-

nego izomeru chroni przed przedawkowaniem i w konsekwencji śmierci, ponieważ L(–)-

adrenalina wykazuje działanie 10-krotnie silniejsze niż jej D(+)-izomer [36, 37]. 
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Rys. 8. Oddziaływanie cząsteczki adrenaliny z receptorami [76] 

 
Aminokwasy 

Enancjomery różnią się nie tylko aktywnością farmakologiczną, lecz także właściwościami 

fizycznymi, np. smakiem. Większość D-aminokwasów (D-histydyna, D-tyrozyna, D-leucyna) 

oceniano jako słodkie, natomiast formy L-aminokwasów (L-tryptofan, L-fenyloalanina) mają 

tendencję do gorzkiego smaku lub są bezsmakowe (L-histydyna). Podobne wrażenia daje 

L-alanina o słodkim smaku, zaś jej enancjomer D-alanina jest całkowicie bezsmakowa (rys. 

9). Metionina, cysteina oraz kwas glutaminowy posiadają bliżej nieokreślony smak, zaś sól 

sodowa kwasu glutaminowego stosowana jest powszechnie jako wzmacniacz smaku 

w przemyśle spożywczym. Ponadto wykazano, że niektóre izomery aminokwasów wyróżnia 

intensywność smaku, np. D-tryptofan, który jest 35 razy słodszy od cukru [38]. 

 

 
 

Rys. 9. Struktura izomerów alaniny 

 
L-aminokwasy pełnią rolę podstawowego budulca białek, zaś D-aminokwasy spotykane 

są rzadko i biorą udział w powstawaniu białek. Do końca nie jest zrozumiałe dlaczego ami-

nokwasy w białkach mają właśnie konfigurację L. Jedna z teorii zakłada, że we wczesnym 

okresie ewolucji dokonany został przypadkowo wybór formy L [39]. 

 
Terpeny 

Terpeny są to związki naturalne, głównie pochodzenia roślinnego, o wzorze ogólnym 

(C5H8)n, które zbudowane są z jednostek izoprenowych. Posiadają budowę liniową lub cy-

kliczną. Większość związków terpenowych posiada przynajmniej jedno centrum asymetrii. 
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Grupa terpenów charakteryzuje się intensywnymi aromatami, dlatego interesujące jest jak 

poszczególny enancjomer potrafi znacząco zmienić zapach danego związku (rys. 10). Do-

brze obrazuje to karwon, w którym (S)-karwon przypomina zapach kminku, natomiast 

(R)-karwon pachnie miętą. Innym związkiem o tak różnych zapachach jest limonen, w którym 

za cytrusowy zapach odpowiada (R)-limonen, zaś (S)-limonen pachnie terpentyną [40]. Po-

dobnym do leśnego zapachu (S)-limonenu charakteryzuje się sosnowo pachnący (S)-alfa-

pinen, zaś jego izomer (R)-alfa-pinen daje orzeźwiający zapach mięty [41]. 

 

 

 

 

 

 
Rys. 10. Izomery limonenu, pinenu i karwonu 

 

W przyrodzie najczęściej dominuje jeden z izomerów optycznych. Utlenione formy terpe-

nów zwane są terpenoidami, a jednym z ich najbardziej popularnych przedstawicieli jest 

mentol. Dzięki obecności aż trzech centrów chiralnych, mentol posiada aż 8 izomerów op-

tycznych, jednakże w przyrodzie spotykamy najczęściej (1R,2S,5R)-2-izopropylo-5-

-metylocykloheksan-1-ol, który określamy jako (–)-mentol [42]. Łatwa dostępność terpenów, 

w formie optycznie czystej spowodowała, że są chętnie stosowane do syntezy chiralnych 

katalizatorów reakcji asymetrycznych, a w ostatnim dziesięcioleciu nowej klasy rozpuszczal-

ników – chiralnych cieczy jonowych [43, 44]. 

Ciecze jonowe są to sole zbudowane wyłącznie z jonów, a ich temperatura topnienia jest 

niższa od 100°C. W zależności od struktury anionu oraz kationu, ciecze jonowe mogą wy-

stępować w stanie ciekłym już w temperaturze pokojowej. Unikatowe właściwości cieczy jo-

(R)-limonen (S)-limonen

(R)-alfa-pinen (S)-alfa-pinen
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nowych, takie jak niska prężność par, niepalność czy też wysoka stabilność termiczna, po-

zwoliły na zastąpienie nimi tradycyjnych rozpuszczalników organicznych. W przypadku gdy 

w kationie i/lub anionie występuje przynajmniej jedno centrum chiralności takie ciecze zali-

czamy do chiralnych cieczy jonowych. W literaturze spotkać można wiele doniesień na temat 

syntezy chiralnych cieczy jonowych pochodnych związków terpenowych [45, 46, 47] a 

zwłaszcza (–)-mentolu [48, 49]. 

W ramach badań własnych otrzymano m.in. chiralne ciecze jonowe stosując (–)-mentol 

oraz kwas izonikotynowy [50]. 

 
Węglowodany 

Znacząca ilość substancji chemicznych biorących udział w procesach biologicznych za-

chodzących w ciele człowieka to izomery optyczne. Dodatkowo w przeważającej większości 

przypadków organizm żywy metabolizuje lub syntezuje tylko jeden rodzaj izomeru optyczne-

go danej substancji: w ciele człowieka jedynymi aktywnymi białkami są L-aminokwasy,  

a przyswajalne oraz metabolizowane są D-węglowodany. Od XX wieku przyjęto oznaczanie 

konfiguracji monosacharydów symbolami D oraz L. Określenie przynależności izomeru do 

jednej z tych grup zależy od podobieństwa przestrzennego danego związku do jednego  

z izomerów aldehydu glicerynowego. Ilość izomerów optycznych określa się, jako 2n (gdzie  

n to ilość asymetrycznych nierównocennych atomów węgla w cząsteczce węglowodanu). 

Przykładowo glukoza posiada 4 centra chiralne, co daje 16 izomerów. Konfiguracja L lub D 

nie ma związku z kierunkiem skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego w prawo lub 

lewo. Pojęcia są bardzo często mylone oraz błędnie stosowane zamiennie ze względu na 

fakt, że przeciwstawne konfiguracje cząsteczek tego samego związku posiadają przeciwne 

kierunki skręcalności płaszczyzny światła spolaryzowanego [51, 52]. 

 

 
 

Rys. 11. Izomery D- i L-glukozy 

 
Dzięki odpowiedniej konfiguracji D(+)-glukoza jest całkowicie przyswajalna przez orga-

nizm ludzki. Inna sytuacja zachodzi dla L(+)-glukozy, która pomimo słodkiego smaku nie ule-
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ga przemianom ani wchłanianiu. Natomiast enancjomer D(–)-fruktozy jest najsłodszym po-

śród cukrów prostych [53]. 

 
Witaminy 

Związkami, z którymi obcujemy praktycznie codziennie są witaminy. Wpływają one na 

prawidłowy przebieg wielu procesów zachodzących w ludzkim organizmie. 

Najpowszechniejszą witaminą stosowaną podczas przeziębienia jest witamina C, czyli 

kwas L-askorbinowy (2,3-didehydro-L-treo-heksono-1,4-lakton) o masie molowej 176,12 g/mol 

i temperaturze topnienia 190°C. Jest organicznym związkiem chemicznym należącym do 

nienasyconych alkoholi polihydroksylowych [54]. Ze względu na występowanie w strukturze 

kwasu askorbinowego dwóch atomów węgla, stanowiących centra chiralności, wyróżnią się 

cztery jego izomery: kwas L-askorbinowy, kwas D-askorbinowy, kwas L-izoaskorbinowy oraz 

kwas D-izoaskorbinowy. Co ciekawe, że pomimo występowania aż czterech izomerów dzia-

łanie farmakologiczne związku związane jest tylko z jednym z nich – L(+)-askorbinowym, 

który skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego w prawą stronę. Pozostałe izomery wita-

miny C nie posiadają czynnego działania farmakologicznego przez co nie są stosowane 

w lecznictwie [55]. 

 

 

 
Rys. 12. Izomery kwasu askorbinowego 

 
Historia leczniczych właściwości witaminy C sięga XVIII wieku. W wyniku badań klinicz-

nych potwierdzono, że witamina C skutecznie zapobiega występowaniu szkorbutu, potocznie 

nazywanej chorobą marynarzy. Objawia się następująco: bóle zębów, trudno gojące się ra-

ny, krwawienie z dziąseł oraz bóle mięśniowe [56]. 

Obecnie wiadomo, że witamina C ma wszechstronne działanie w organizmie człowieka. 

Kwas askorbinowy reguluje ciśnienie tętnicze, obniża stężenie glukozy we krwi w stanach 

Kwas L-askorbinowy

Kwas D-askorbinowy

Kwas L-izoaskorbinowy

CH
2
OH

CH
2
OH

CH
2
OH

Kwas D-izoaskorbinowy

CH
2
OH



B. Roman i in. 182 

hiperglikemii, obniża poziom cukru we krwi, pomaga w utrzymaniu zdrowych dziąseł, zwięk-

sza przyswajanie wapnia i żelaza niehemowego oraz bierze udział w syntezie hormonów 

(np. noradrenaliny) [57–60]. 

Potwierdzono, że dieta bogata w warzywa i owoce, stanowiące źródło witaminy C, 

zmniejsza ryzyko zachorowań na chorobę Alzheimera oraz na inne choroby neurodegenera-

cyjne [61–64], a także redukuje ryzyko wielu innych chorób: astmy oskrzelowej, osteoporozy, 

cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób układu krążenia czy chorób nowotwo-

rowych [65–72]. 

Warto zwrócić uwagę jak rzadko podejmowany jest temat związany z hamującym działa-

niem witaminy C na niektóre leki, m. in. antybiotyki z grupy aminoglikozydów (gentamycyna, 

streptomycyna oraz neomycyna), natomiast przyspiesza eliminację trójpierścieniowych leków 

przeciwpsychotycznych oraz przeciwdepresyjnych [73]. 

Struktura witaminy B7 (witamina H, biotyna) składa się z dwóch skondensowanych ukła-

dów pierścieniowych: imidazolowego oraz tetrahydrotiofenowego. Posiada osiem izomerów 

optycznie czynnych, a także cztery mieszaniny racemiczne. Zaskakującym jest iż działanie 

farmakologiczne związane jest tylko z jednym izomerem – D-biotyną. Głównymi źródłami 

witaminy B7 są: kalafior, żółtka jaj, groch, wątroba oraz drożdże. Witamina H pełni ważne 

funkcje w organizmie człowieka. Jest przenośnikiem ditlenku węgla w różnych procesach 

metabolicznych. Uczestniczy w metabolizmie białek i tłuszczów oraz w syntezie kwasów 

tłuszczowych. Bierze udział w procesie przyswajania witaminy C. Ponadto wraz z witaminą K 

uczestniczy w syntezie protrombiny białka, które odpowiada za prawidłowe krzepnięcie krwi. 

Biotyna ma duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie skóry i włosów, dlatego zalecana jest 

przy problemach z łysieniem i siwieniem włosów [74]. 

 

 

 
Rys. 13. Struktura biotyny 

 
Naturalne i syntetycznych tokoferole oraz tokotrienole, które są pochodnymi 

6-chromanolu, znane są jako witamina E (rys. 17). Wśród naturalnych tokoferoli wyróżnia się 

beta, gamma i delta tokoferole, które nie mają zastosowania w lecznictwie, lecz są wykorzy-

stywane w żywności produktach kosmetycznych pełniąc rolę naturalnych antyoksydantów 

[75]. 
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Najważniejszym, najaktywniejszym i najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie tokofe-

rolem występującym w postaci jednego stereoizomeru jest D-α-tokoferol (witamina E, d-ɑ-

tokoferol, RRR-α–tokoferol). W przeciwieństwie do naturalnej syntetyczna witamina E (dl-α-

tokoferol lub dl–rac-α-tokoferol) jest mieszaniną racemiczną ośmiu stereoizomerów α-

tokoferolu, w której D-α-tokoferol stanowi 12,5% jej składu. Interesujące jest iż tylko cztery jej 

formy są aktywne biologicznie [75]. 

 

 

 
Rys. 14. Struktura witaminy E (alfa-tokoferolu) 

 
Raporty z badań przeprowadzonych przez takie instytucje jak Światową Organizacje 

Zdrowia (WHO), Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP) oraz Amerykańską Administra-

cję Leków i Żywności (FDA) podały, że naturalna witamina E wykazuje silniejsze działanie 

farmakologiczne w porównaniu do jej syntetycznego odpowiednika o około 30 %. Przyjmuje 

się, że 1 g naturalnej witaminy E odpowiada 1,36 g syntetycznej witaminy E [75]. 

Naturalny d-ɑ-tokoferol i syntetyczny dl-α-tokoferol wykazują różną przyswajalność biolo-

giczną. Najwolniej wchłaniania jest przez tkanki. Wątroba wchłania szybciej witaminę E niż 

mięśnie czy tkanka nerwowa oraz mózg. Wykazano, że naturalna witamina E charakteryzuje 

się dwa razy większą przyswajalnością biologiczną w porównaniu do jej syntetycznego od-

powiednika [75]. 

Witamina E w organizmie człowieka działa jako antykoagulant – rozrzedza krew, tym sa-

mym obniża ciśnienie, poprawia funkcje oddechowe płuc. Wzmacnia układ odpornościowy, 

przyczynia się do redukcji postępów choroby Alzheimera oraz zmniejsza ryzyko zachorowa-

nia na nowotwory [75]. 

Synteza chiralnych cieczy jonowych na bazie (–)-mentolu i kwasu izonikotynowego 

Schemat syntezy chiralnych cieczy jonowych pochodnych (–)-mentolu i kwasu izonikoty-

nowego przedstawiono na rys. 15. W pierwszym etapie syntezy, kwas izonikotynowy podda-

no reakcji z chlorkiem tionylu otrzymując chlorek izonikotynoilu, który następnie zastosowano 

w reakcji z (–)-mentolem otrzymując ester (–)-mentolu i kwasu izonikotynowego. Otrzymany 

ester poddano reakcji czwartorzędowania. Jako czynniki czwartorzędujące zastosowano 

siarczan dietylu oraz bromki alkilu. W pierwszym przypadku otrzymano odpowiedni etylosiar-

czan, w drugim bromek. W przypadku soli bromkowej przeprowadzono wymianę anionu 

bromkowego na BF4 lub PF6, stosując odpowiednie sole sodowe. Spośród otrzymanych 

związków tylko sól z anionem C2H5SO4
– była cieczą w temperaturze pokojowej, natomiast 

pozostałe były żółtymi lub białymi ciałami stałymi [77]. 
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Rys. 15. Schemat syntezy chiralnych cieczy jonowych pochodnych (–)-mentolu i kwasu izonikotyno-
wego 

 
W innych badaniach wykorzystano (–)-mentol do syntezy chiralnych cieczy jonowych, 

w oparciu o N-(2-hydroksyetylo)pirolidynę. Kolejne etapy syntezy przedstawiono na rys. 16 

[50]. 
 

 
 
Rys. 16. Schemat syntezy chiralnych cieczy jonowych pochodnych naturalnego alkoholu monoterpe-
nowego (–)-mentolu oraz N-(2-hydroksyetylo)pirolidyny 

 
Pierwszy etap polegał na reakcji (–)-mentolu z paraformaldehydem w obecności gazowe-

go chlorowodoru i otrzymaniu eteru chlorometylowo-(1R,2S,5R)-mentylowego. Eter ten w 

następnym etapie stosowano jako czynnik czwartorzędujący w reakcji z N-(2-hydroksy-

etylo)pirolidyną, otrzymując chlorek N-(2-hydroksyetylo)-N-[(1R,2S,5R)-(-)-2-izopropylo-5-

metylocykloheksyl-1-okymethylo]pirolidyniowy. W ostatnim etapie anion chlorkowy wymie-

niano na szereg innych anionów, takich jak BF4, PF6, OTf (trifluorometanosulfonianowy), NTf2 

[bis(trifluorometylosulfonylo)imidkowy], NPf2 [bis(pentafluoroetylosulfonylo)imidkowy] oraz 

C4F9SO3, stosując odpowiednie sole sodowe, litowe lub potasowe. Spośród siedmiu otrzy-
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manych soli organicznych trzy sole zaliczono do grupy chiralnych cieczy jonowych, w tym 

dwie – z anionem NTf2 oraz NPf2 były ciekłe w temperaturze pokojowej. 

Inni autorzy zastosowali (–)-mentol w trzyetapowej syntezie chiralnych cieczy jonowych 

przeprowadzając reakcje O-alkilowania z użyciem kwasu chlorooctowego, a następnie 

otrzymany produkt zastosowano do czwartorzędowania 1-metylobenzimidazolu. Schemat 

reakcji pokazano na rys. 17 [78]. 
 

 
 
Rys. 17. Schemat syntezy chiralnych cieczy jonowy na bazie (–)-mentolu oraz 1-metylobenzimidazolu 

 
Pierwszy etap syntezy polegał na reakcji (–)-mentolu z kwasem chlorooctowym w obec-

ności chloranu(VII) żelaza(II), jako katalizatora w łaźni ultradźwiękowej. Otrzymany związek 

użyto w reakcji czwartorzędowania 1-metylobenzimidazolu. W ostatnim etapie anion chlor-

kowy wymieniano na BF4, PF6 oraz OSO2CH2CH2Br z użyciem soli sodowych i potasowych. 

Spośród otrzymanych związków te z anionem BF4 oraz OSO2CH2CH2Br miały temperaturę 

topnienia odpowiednio 92–94°C oraz 62–64°C, co zalicza je do chiralnych cieczy jonowych. 

Sole te zastosowano jako chiralne katalizatory w reakcji enancjoselektywnej redukcji keto-

nów do alkoholi, stosując borowodorek sodu. 

PODSUMOWANIE 

Nasz zespół na co dzień zajmuje się związkami chiralnymi, dlatego podjęliśmy się omó-

wienia tego tematu. 

Chiralność odgrywa kluczową rolę w aktywności biologicznej wielu związków, które biorą 

udział w procesach biologicznych zachodzących w ciele człowieka. W większości przypad-

ków organizm żywy metabolizuje lub syntezuje tylko jeden rodzaj izomeru optycznego danej 

substancji. Działanie aktywne wykazuje zazwyczaj jeden z enancjomerów, zaś drugi jest 

nieaktywny lub cechuje się właściwościami toksycznymi. W chemii organicznej jak i farmako-

logii znajomość chiralności pozwala na tworzenie i efektywne wykorzystanie związków 

w syntezach i reakcjach biochemicznych. 
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„SŁODKIE” CIECZE JONOWE ZAWIERAJĄCE ALKILOWE POCHODNE 
DIMETYLODIGLIKOLOAMINY 

“SWEET” IONIC LIQUIDS COMPRISING ALKYL DERIVATIVES 
OF DIMETHYLDIGLYCOLAMINE 

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład Technologii Chemicznej 

Streszczenie. W związku z ciągłym wzrostem liczby ludności na świecie i istnieje znaczne za-
potrzebowanie na zwiększenie produkcji żywności i magazynowanie dużych ilości płodów rol-
nych. W celu ochrony zmagazynowanego ziarna przed szkodnikami zasadne staje się stoso-
wanie deterentów pokarmowych – środków ochrony roślin hamujących żerowanie owadów 
szkodliwych, zwanych również antyfidantami. Jest to atrakcyjna alternatywa dla stosowania po-
tencjalnie toksycznych dla zmagazynowanych plonów insektycydów bądź fumigacji silnie trują-
cymi gazami, ponadto stosowanie deterentów nie skutkuje bezpośrednio śmiercią owadów. In-
teresującym rozwiązaniem mającym na celu podniesienie aktywności biologicznej tej grupy pe-
stycydów jest przeprowadzenie ich w formę cieczy jonowych o określonej hydrofobowości.  
W toku wykonanych badań zaprojektowano metodę syntezy i otrzymano szereg homologiczny 
cieczy jonowych z kationem alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowym oraz anionem 
sacharynianowym, a także scharakteryzowano podstawowe właściwości fizykochemiczne uzy-
skanych związków. Otrzymane ciecze jonowe charakteryzują się właściwościami, które naj-
prawdopodobniej warunkują aktywność deterentną wobec szkodników magazynowych. 
 
Słowa kluczowe: ciecze jonowe, antyfidanty, czwartorzędowanie, syntetyczne słodziki. 
Key words: ionic liquids, antifeedants, quaternization, synthetic sweeteners. 

WSTĘP 

Synteza cieczy jonowych jest podejściem pozwalającym na wytworzenie substancji cha-

rakteryzujących się licznymi korzystnymi właściwościami. Mianem cieczy jonowych określa 

się związki, które składają się wyłącznie z jonów, a ich temperatura topnienia nie przekracza 

100°C. W ujęciu ogólnym posiadają one liczne unikatowe właściwości np.: wysoką stabilność 

termiczną, bardzo niską prężność par oraz szeroki zakres stabilności elektrochemicznej. 

Ciecze jonowe zawierające jony o odpowiedniej strukturze chemicznej mogą charakteryzo-

wać się silną aktywnością biologiczną (tzw. ciecze jonowe III generacji) [1–3]. 

Zaobserwowano, że połączenie kationu didecylodimetyloamoniowego i anionu mleczano-

wego skutkuje wytworzeniem związków o wysokiej aktywności deterentnej wobec szkodni-

ków magazynowych. Deterenty pokarmowe, określane również mianem antyfidantów, to 

grupa związków chemicznych wykazująca wpływ wobec szkodników roślinnych. W sposób 

ciągły bądź tymczasowy zakłócają one proces żerowania, hamując pobieranie pokarmu 

przez szkodniki i zapobiegając rozmnażaniu się owada, nie wywołując bezpośrednio jego 
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śmierci [4–6]. Substancje deterentne wykazują aktywność biologiczną już przy niskich stęże-

niach, a ich działanie opiera się na wpływie na receptory zmysłowe szkodników. Stanowią 

one atrakcyjną alternatywę dla insektycydów, zwykle wykazujących znaczną toksyczność i 

niekorzystne działanie wobec owadów pożytecznych, np. pszczół [7, 8]. Deterenty pokarmo-

we są przedmiotem szczególnego zainteresowania z dwóch powodów; są istotnym pośred-

nikiem w odziaływaniach między rośliną a insektem, a ponadto dzięki nim można łatwo ogra-

niczać wpływ szkodników występujących w uprawach i magazynach płodów rolnych [9]. Op-

tymalny deterent pokarmowy powinien charakteryzować się możliwie dużą liczbą wymienio-

nych poniżej właściwości: 

 brak toksyczności wobec roślin, 

 aktywność w niskich stężeniach, 

 aktywność wobec wielu gatunków szkodników, 

 brak stymulowania oporności, 

 łatwość przygotowania formy użytkowej i aplikacji, 

 brak szkodliwości dla ludzi i zwierząt, 

 brak negatywnego wpływu na owady pożyteczne, 

 brak wpływu na smak produktów uzyskanych z plonów, 

 niskie koszty produkcji [10]. 

Wśród innych cieczy jonowych projektowanych ze względu na aktywność deterentną uzy-

skano również mleczany benzalkoniowe, które jednak charakteryzowały się niższą aktywno-

ścią biologiczną [11]. Do innych prac w tej tematyce zaliczyć można doniesienia na temat 

cieczy jonowych zawierających anion salicylanowy, azotanowy(V), a także związków z anio-

nami cyklaminianowym oraz sacharynianowym [12]. Ciecze jonowe okazały się potencjalnie 

przydatnymi modyfikatorami zachowania szkodników w integrowanych systemach ochrony 

roślin. Zastosowanie cieczy jonowych umożliwia dostosowywanie właściwości fizykoche-

micznych substancji w zależności od potrzeb i przy zachowaniu wysokiej aktywności biolo-

gicznej [13, 14]. 

Odkryty i uzyskany w 1879 roku sacharynian sodu jest syntetycznym substytutem cukru 

niemającym wartości odżywczych, ani niepowodującym próchnicy. Jest on w pełni biodegra-

dowalny. W ciągu ponad stu lat stosowania sacharynianu sodu nie powiązano go ze zwięk-

szoną zapadalnością na nowotwory u ludzi, jest zatem dopuszczony do stosowania jako do-

datek w produktach spożywczych. Istnieją doniesienia, że ciecze jonowe zawierające anion 

sacharynianowy charakteryzują się aktywnością deterentną wobec występujących w Polsce 

szkodników magazynowych [15]. 

W toku zrealizowanych badań zsyntezowano szereg homologiczny nowych cieczy jono-

wych zawierających anion sacharynianowy oraz kation będący alkilową pochodną diglikolo-

aminy. W strukturze kationu znajduje się ugrupowanie 2-hydroksyetoksylowe zdolne do two-

rzenia wiązań wodorowych i tym samym polepszające hydrofilowość uzyskanych układów. 

Podjęto również próby mające na celu opracowanie efektywnej metodyki syntezy prekurso-

rów, które następnie oczyszczono i poddano reakcji wymiany anionu. Uzyskano związki 

o wysokiej czystości będące materiałem do dalszych badań mających na celu scharaktery-

zować ich aktywność deterentną. Scharakteryzowano również podstawowe właściwości fizy-

kochemiczne uzyskanych cieczy jonowych. 
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METODYKA BADAŃ  

Użyte materiały 

1-Bromobutan (czystość 99%), 1-bromoheksan (czystość 98%), 1-bromooktan (czystość 

99%), 1-bromodekan (czystość 98%), 1-bromododekan (czystość 95%), 1-bromotetradekan 

(czystość 98%), 1-bromoheksadekan (czystość 99%) oraz sacharynian sodu (czystość 98%) 

pozyskano od Sigma-Aldrich. Dimetylodiglikoloamina (czystość 98%) została dostarczona 

przez Sigma-Aldrich i dodatkowo poddana rektyfikacji próżniowej (frakcja wrząca w tempera-

turze 79–80°C, ciśnienie 1–2 mbar) w celu dalszego oczyszczenia. Aceton, acetonitryl, chlo-

roform, toluen, metanol, dimetylosulfotlenek (DMSO), izopropanol, heksan i octan etylu zo-

stały dostarczone przez POCh S.A. Woda demineralizowana (przewodnictwo nieprzekracza-

jące 0,1 µS) została uzyskana w Zakładzie Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. 

Czwartorzędowanie diglikoloaminy 

Do reaktora o pojemności 250 cm3 wyposażonego w mieszadło magnetyczne wprowa-

dzono 0,04 mol dimetylodiglikoloaminy rozpuszczonej w 60 cm3 acetonitrylu. Następnie do-

dano 0,055 mol odpowiedniego 1-bromoalkanu i uruchomiono mieszadło. Reakcję prowa-

dzono w temperaturze 80°C. Po upływie 6 godzin zakończono reakcję i ochłodzono miesza-

ninę poreakcyjną do temperatury 25°C, po czym usunięto pozostałości substratów, przemy-

wając roztwór trzema porcjami heksanu po 30 cm3 celem usunięcia pozostałości substratów. 

Po oddzieleniu frakcji acetonitrylu odparowano rozpuszczalnik. Surowy czwartorzędowy 

bromek suszono w warunkach obniżonego ciśnienia w celu usunięcia pozostałości rozpusz-

czalnika. Wydajność pierwszego etapu syntezy określano na podstawie masy uzyskanego 

produktu po dokładnym wysuszeniu. 

Synteza „słodkich” cieczy jonowych 

Do kolby okrągłodennej wyposażonej w mieszadło magnetyczne wprowadzono roztwór 

0,015 mol odpowiedniego bromku alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowego  

w 25 cm3 metanolu. Następnie dodano roztwór zawierający 0,015 mol sacharynianu sodu  

w 15 cm3 metanolu, intensywnie mieszając układ. Po upływie 30 minut zakończono reakcję  

i odsączono wytrącony osad bromku sodu. Z przesączu zawierającego surowy produkt odpa-

rowano metanol z użyciem rotacyjnej wyparki próżniowej. Surową pozostałość rozpuszczono 

w 30 cm3 acetonu w celu usunięcia pozostałości nieorganicznych. Jeśli powstały produkt nie 

ulegał rozpuszczeniu w acetonie, stosowano bezwodną mieszaninę acetonu i metanolu 

w stosunku objętościowym 9 : 1. Po odparowaniu rozpuszczalnika suszono pozostałość 

w warunkach obniżonego ciśnienia. Wydajność reakcji wymiany określano po dokładnym 

osuszeniu, z uwzględnieniem stopnia przereagowania oraz strat przy oczyszczaniu produktu, 

na podstawie masy uzyskanej substancji w odniesieniu do masy teoretycznej. Wszystkie 

uzyskane ciecze jonowe przechowywano w szczelnym eksykatorze pod obniżonym ciśnie-

niem nad pentatlenkiem fosforu(V). 

Oznaczenie zawartości substancji kationowo czynnej 

Dla związków zawierających długie podstawniki alkilowe (8 atomów węgla w łańcuchu al-

kilowym lub więcej) oznaczono zawartość substancji kationowo czynnej metodą miareczko-



T. Rzemieniecki i in. 192 

wania dwufazowego według normy PN-EN ISO 2871-2: 2010. Według tej metody zawartość 

badanego surfaktantu kationowego w analicie bada się na drodze analizy miareczkowej 

w dwufazowym układzie wodno-chloroformowym. Jako titranta używa się mianowanego roz-

tworu dodecylosiarczanu(VI) sodu. Do układu dodaje się również roztwór wskaźnika miesza-

nego, który zawiera dwie substancje jonowe: bromek dimidiowy oraz błękit disulfinowy. 

W celu przygotowania roztworu analitu w kolbie miarowej o pojemności 100 cm3 umiesz-

czono naważkę około 0,1 g badanej substancji odważonej z dokładnością do 0,0001 g. Na-

ważkę następnie rozpuszczono w wodzie demineralizowanej i dopełniono kolbę wodą do 

objętości nominalnej. W celu wykonania analizy pobierano 10 cm3 roztworu za pomocą pipe-

ty i przenoszono do kolby stożkowej, do której następnie dodawano chloroform w objętości 

15 cm3 oraz 5 cm3 uprzednio przygotowanego roztworu wskaźnika mieszanego. Układ mia-

reczkowano roztworem dodecylosiarczanu(VI) sodu, intensywnie mieszając zawartość kolby 

po każdym dodaniu porcji titranta. Moment zmiany barwy warstwy chloroformowej na szaro-

różową wskazywał na punkt końcowy miareczkowania. Oznaczenie wykonano trzy razy dla 

każdego ze związków. 

Badaną wielkość obliczono za pomocą wzoru: 

𝑋 =  
100 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 ∙ 𝑀

10 ∙ 100 ∙ 𝑚
 

 

w którym: X – zawartość substancji kationowo czynnej [%], c – stężenie roztworu dodecylo-

siarczanu(VI) sodu [mol/dm3], V – objętość roztworu dodecylosiarczanu(VI) sodu [cm3], M – 

masa molowa oznaczanej substancji [g/mol], m – masa naważki oznaczanej substancji [g]. 

 
Analiza spektralna 

Dla uzyskanych związków wykonano analizę protonowego i węglowego magnetycznego 

rezonansu jądrowego. Badania wykonane zostały w Środowiskowym Laboratorium Unikalnej 

Aparatury Chemicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roli roz-

puszczalnika do analiz użyto deuterowanego dimetylosulfotlenku (dla bromków) oraz deute-

rowanego chloroformu (dla sacharynianów). Widma 1H oraz 13C NMR rejestrowano na spek-

trometrze Mercury Gemini 300 MHz. W roli wzorca wewnętrznego użyto tetrametylosilanu. 

 
Analiza rozpuszczalności 

Badania rozpuszczalności uzyskanych cieczy jonowych z anionem sacharynianowym 

przeprowadzono przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody A.I. Vogla [16], analizując obję-

tość danego rozpuszczalnika, w jakiej naważka 0,1 g danego związku (odmierzonej  

z dokładnością do 0,001 g) ulegała rozpuszczeniu. Użyto 10 popularnych rozpuszczalników 

o zróżnicowanej polarności, ponadto uszeregowano je w zależności od wskaźnika wg Sny-

dera charakteryzującego polarność: woda (9,0), metanol (6,6), DMSO (6,5), acetonitryl (6,2), 

aceton (5,1), 2-propanol (4,3), octan etylu (4,3), chloroform (4,1), toluen (2,3) i heksan (0,0). 

Wśród badanych rozpuszczalników woda, metanol i 2-propanol należą do rozpuszczalników 

protonowych. W trakcie badań sprawdzany układ utrzymywany był w temperaturze 25°C. 

Gdy związek ulegał rozpuszczeniu w objętości 1 cm3 rozpuszczalnika, określano go jako do-

brze rozpuszczalny. W przypadku rozpuszczenia próbki w objętości 3 cm3 uznawano zwią-

zek za średnio rozpuszczalny. Jeśli natomiast dana naważka nie ulegała rozpuszczeniu 
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w 3 cm3 rozpuszczalnika uznawano, że ciecz jonowa jest trudno rozpuszczalna w danym 

rozpuszczalniku. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Syntezę „słodkich” cieczy jonowych z anionem sacharynianowym przeprowadzono  

w dwóch etapach. W pierwszym etapie w wyniku czwartorzędowania dimetylodiglikoloaminy 

(nazwa systematyczna: 2-[2-(dimetyloamino)etoksy]etanol) z użyciem 1-bromoalkanów, uzy-

skano szereg homologiczny bromków zawierających kation alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)ety-

lo]dimetyloamoniowy. Ze względu na typ mechanizmu reakcji (substytucja nukleofilowa typu 

drugiego) w roli rozpuszczalnika w układzie reakcyjnym zastosowano acetonitryl, a proces 

prowadzono w podwyższonej temperaturze. Równanie reakcji czwartorzędowania przedsta-

wiono na rys. 1. 

 

 
 

Rys. 1. Czwartorzędowanie dimetylodiglikoloaminy bromkami alkilowymi; R oznacza C4H9, C6H13, 
C8H17, C10H21, C12H25, C14H29 lub C16H33 

Po oczyszczeniu uzyskanych produktów na drodze ekstrakcji w układzie acetonitryl–

heksan określono wydajność procesu, która w przypadku każdego związku była bardzo wy-

soka (92% lub więcej). Stan skupienia otrzymanych bromków czwartorzędowych w 25°C był 

zależny od długości podstawnika alkilowego w strukturze kationu. W przypadku pochodnych 

zawierających podstawnik decylowy lub krótszy temperatura topnienia nie przekraczała 25°C 

(związki były ciekłe w temperaturze pokojowej), natomiast związki 5–7 charakteryzowały się 

temperaturami topnienia w zakresie od 50 do 80°C. Wyniki syntezy zestawiono w tab. 1. 

Tabela 1. Charakterystyka otrzymanych czwartorzędowych bromków amoniowych 

Numer 
związku 

R Wydajność [%] ZPC
a
 [%] Temp. topnienia

b
 [°C] 

1 C4H9 95 – <25 

2 C6H13 94 – <25 

3 C8H17 98 99 <25 

4 C10H21 95 98 <25 

5 C12H25 98 99 56–57 

6 C14H29 92 98 66–69 

7 C16H33 95 99 75–77 
a
 zawartość kationowego związku powierzchniowo czynnego, 

b
 MP90 Melting Point System, METTLER 

TOLEDO. 

 

Dla związków zawierających podstawnik oktylowy bądź dłuższy (3–7) wykonano analizę 

miareczkową zawartości substancji kationowo czynnej. Związki 1 i 2 charakteryzowały się 
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zbyt niską amfifilowością, by rezultat ich oznaczenia według zastosowanej metody był mia-

rodajny. Wysoka zawartość substancji kationowo czynnej (98% lub więcej przy zgodnym 

z normą błędzie pomiaru ±2%) wskazuje na to, że otrzymane czwartorzędowe bromki amo-

niowe są związkami czystymi, a nieprzereagowane substraty użyte w procesie syntezy zo-

stały dokładnie usunięte. Nie zaobserwowano ścisłej korelacji pomiędzy długością podstaw-

nika alkilowego a czystością otrzymanego związku. 

Temperatury topnienia badanych związków 5–7 wzrastają o około 10 stopni wraz  

z wprowadzeniem dwóch dodatkowych atomów węgla do łańcucha alkilowego. Wzrost tem-

peratury topnienia związany jest ze zwiększającą się siłą oddziaływań van der Waalsa dla 

bromków zawierających długie podstawniki alkilowe. Oddziaływania pomiędzy łańcuchami 

alkilowymi powodują obniżenie energii krystalizacji bromków, a w konsekwencji wzrost tem-

peratury topnienia. 

Dla wszystkich uzyskanych prekursorów wykonano analizę widm magnetycznego rezo-

nansu jądrowego. Analiza sygnałów pozwoliła na potwierdzenie założonej struktury che-

micznej zsyntezowanych związków: 

Bromek butylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowy (1): 
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ [ppm]: 0,90 (m, 3H), 1,34 (m, 2H), 1,74 (m, 2H), 3,14 (s, 

6H), 3,23 (m, 2H), 3,55 (m, 6H), 3,82 (m, 2H). 
13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ [ppm] = 14.0; 21,7; 51,4; 59,9; 62,3; 64,0; 64,2; 72,2. 

Bromek heksylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowy (2): 
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ [ppm]: 0,88 (m, 3H), 1,30 (m, 6H), 1,74 (m, 2H), 3,13 (s, 

6H), 3,26 (m, 2H), 3,54 (m, 6H), 3,83 (m, 2H). 
13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ [ppm] = 13,9; 18,9; 21,9; 22,1; 23,0; 31,0; 50,8; 59,9; 

62,3; 63,9; 64,2; 72,2. 

Bromek [2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetylooktyloamoniowy (3): 
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ [ppm]: 0,86 (m, 3H), 1,26 (m, 10H), 1,64 (m, 2H), 3,14 (s, 

6H), 3,30 (m, 2H), 3,51 (m, 4H), 3,58 (m, 2H), 3,83 (m, 2H). 
13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ [ppm] = 13,9; 21,8; 22,0; 25,8; 28,5; 28,8; 31,3; 50,8; 

59,9; 62,3; 64,0; 64,2; 72,2. 

Bromek decylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowy (4): 
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ [ppm]: 0,86 (m, 3H), 1,26 (m, 14H), 1,68 (m, 2H), 3,13 (s, 

6H), 3,41 (m, 2H), 3,51 (m, 4H), 3,58 (m, 2H), 3,84 (m, 2H). 
13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ [ppm] = 13,9; 21,8; 22,0; 25,7; 28,4; 28,6; 28,9; 31,2; 

50,7; 59,9; 62,2; 63,9; 64,1; 72,1. 

Bromek dodecylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowy (5): 
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ [ppm]: 0,86 (m, 3H), 1,26 (m, 18H), 1,65 (m, 2H), 3,13 (s, 

6H), 3,35 (m, 2H), 3,52 (m, 4H), 3,57 (m, 2H), 3,83 (m, 2H). 
13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ [ppm] = 13,9; 21,7; 22,1; 25,7; 28,4; 28,6; 28,9; 29,1; 

31,2; 50,7; 60,0; 62,1; 63,9; 64,0; 72,1. 

Bromek [2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetylotetradecyloamoniowy (6): 
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ [ppm]: 0,86 (m, 3H), 1,25 (m, 22H), 1,66 (m, 2H), 3,13 (s, 

6H), 3,34 (m, 2H), 3,53 (m, 4H), 3,58 (m, 2H), 3,82 (m, 2H). 
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13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ [ppm] = 13,9; 21,7; 22,1; 25,7; 28,4; 28,6; 28,7; 28,9; 

29,0; 29,1; 29,2; 31,2; 50,7; 60,0; 62,2; 63,9; 64,1; 72,1. 

Bromek heksadecylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowy (7): 
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ [ppm]: 0,86 (m, 3H), 1,24 (m, 26H), 1,65 (m, 2H), 3,13 (s, 

6H), 3,33 (m, 2H), 3,53 (m, 4H), 3,57 (m, 2H), 3,82 (m, 2H). 
13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ [ppm] = 13,9; 21,6; 22,1; 25,6; 28,4; 28,6; 28,7; 28,8; 

28,9; 29,0; 29,1; 29,2; 31,2; 50,7; 60,0; 62,2; 63,9; 64,1; 72,0. 

Obecne na widmach charakterystyczne sygnały pochodzące od łańcucha alkilowego 

(1,25–1,33 ppm) i atomów wodoru położonych w pozycji α wobec czwartorzędowego atomu 

azotu (3,05–3,35 ppm) potwierdzają, że uzyskano produkt o założonej strukturze chemicz-

nej. 

Drugi etap procesu otrzymywania „słodkich” cieczy jonowych polegał na przeprowadzeniu 

wymiany anionu bromkowego obecnego w związkach 1–7 na anion sacharynianowy. W roli 

substratów użyto wcześniej uzyskanych czwartorzędowych bromków amoniowych oraz sa-

charynianu sodu. Rysunek 2 przedstawia równanie reakcji. 

 

 

Rys. 2. Wymiana anionu bromkowego na anion sacharynianowy, R = C4H9, C6H13, C8H17, C10H21, 
C12H25, C14H29, C16H33 

W celu uzyskania finalnych produktów połączono metanolowy roztwór odpowiedniego 

prekursora z roztworem metanolowym sacharynianu sodu. Zaobserwowano, że w wyniku 

zajścia reakcji z roztworu metanolowego wytrącił się osad produktu ubocznego – bromku 

sodu. Wytrącony osad usunięto poprzez filtrację mieszaniny poreakcyjnej, a następnie po-

przez ługowanie uzyskanego produktu acetonem lub mieszaniną acetonu z metanolem. Po-

stać uzyskanych produktów była zależna od długości łańcucha alkilowego (związki 13–14), 

jednak wszystkie uzyskane produkty występowały w ciekłym stanie skupienia w temperatu-

rze 25°C. Otrzymane związki można zatem zaliczyć do cieczy jonowych. Rezultaty syntezy 

zestawiono w tab. 2. 

Analogicznie jak w przypadku pierwszego etapu reakcji, zaprojektowane produkty zostały 

otrzymane z wysoką wydajnością równą 90% lub wyższą. Zbadano również zawartość katio-

nowej substancji powierzchniowo czynnej podobnie jak w przypadku analizy bromków. Uzy-

skano zbliżone wyniki wskazujące na wysoką czystość uzyskanych sacharynianów. Ciecze 

jonowe o najdłuższych podstawnikach – tetradecylowym (13) i heksadecylowym (14) charak-

teryzowały się znacznie wyższą lepkością w porównaniu do innych pochodnych, co najpraw-

dopodobniej wynika ze zwiększonej intensywności oddziaływań między długimi podstawni-

kami. Wzrost lepkości dla pochodnych długołańcuchowych jest tendencją znaną dla więk-

szości szeregów homologicznych. 
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Tabela 2. „Słodkie” ciecze jonowe z anionem sacharynianowym 

Numer 
związku 

R Wydajność [%] ZPC
a
 [%] Postać w temp. 25°C 

8 C4H9 90 – ciecz 

9 C6H13 94 – ciecz 

10 C8H17 97 98 ciecz 

11 C10H21 96 99 ciecz 

12 C12H25 95 99 ciecz 

13 C14H29 98 98 lepka ciecz 

14 C16H33 91 98 lepka ciecz 
a
 zawartość kationowego związku powierzchniowo czynnego. 

 

Struktury chemiczne wszystkich uzyskanych cieczy jonowych z anionem sacharyniano-

wym potwierdzono na podstawie analizy widm protonowego i węglowego magnetycznego 

rezonansu jądrowego: 

Sacharynian butylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowy (8): 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ [ppm]: 0,90 (m, 3H), 1,33 (m, 2H), 1,73 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 

3,09 (s, 6H), 3,22 (m, 2H), 3,54 (m, 6H), 3,81 (m, 2H), 4,38 (br. s, 1H), 7,57 (m, 2H), 7,72 (m, 

1H), 7,76 (m, 1H). 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ [ppm] = 13,7; 18,8; 21,9; 52,8; 61,3; 64,4; 65,4; 67,4; 70,1; 

119,5; 123,1; 131,4; 132,1; 134,3; 144,3; 169,8. 

Sacharynian heksylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowy (9): 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ [ppm]: 0,88 (m, 3H), 1,30 (m, 6H), 1,74 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 

3,09 (s, 6H), 3,25 (m, 2H), 3,57 (m, 6H), 3,81 (m, 2H), 4,42 (br. s, 1H), 7,57 (m, 2H), 7,72 (m, 

1H), 7,76 (m, 1H). 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ [ppm] = 13,7; 18,8; 21,9; 22,5; 23,0; 30,9; 52,8; 61,3; 64,4; 

65,4; 67,4; 70,1; 119,5; 123,1; 131,4; 132,1; 134,3; 144,3; 169,8. 

Sacharynian [2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetylooktyloamoniowy (10): 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ [ppm]: 0,86 (m, 3H), 1,25 (m, 10H), 1,64 (t, J = 7,5 Hz, 2H), 

3,08 (s, 6H), 3,33 (m, 2H), 3,51 (m, 6H), 3,82 (m, 2H), 4,43 (br. s, 1H), 7,57 (m, 2H), 7,72 (m, 

1H), 7,76 (m, 1H). 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ [ppm] = 13,7; 22,3; 22,5; 25,9; 28,7; 28,9; 31,4; 52,8; 61,3; 

64,4; 65,4; 67,4; 70,1; 119,5; 123,1; 131,4; 132,1; 134,3; 144,3; 169,8. 

Sacharynian decylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowy (11): 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ [ppm]: 0,86 (m, 3H), 1,25 (m, 14H), 1,64 (t, J = 7,5 Hz, 2H), 

3,08 (s, 6H), 3,33 (m, 2H), 3,51 (m, 6H), 3,82 (m, 2H), 4,43 (br. s, 1H), 7,57 (m, 2H), 7,72 (m, 

1H), 7,76 (m, 1H). 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ [ppm] = 13,7; 22,3; 22,5; 25,9; 28,7; 28,9; 29,1; 29,4; 31,4; 

52,8; 61,3; 64,4; 65,4; 67,4; 70,1; 119,5; 123,1; 131,4; 132,1; 134,3; 144,3; 169,8. 

Sacharynian dodecylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowy (12): 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ [ppm]: 0,86 (m, 3H), 1,26 (m, 18H), 1,64 (m, 2H), 3,08 (s, 

6H), 3,33 (m, 2H), 3,51 (m, 6H), 3,82 (m, 2H), 4,42 (br. s, 1H), 7,57 (m, 2H), 7,72 (m, 1H), 

7,76 (m, 1H). 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ [ppm] = 13,7; 22,3; 22,5; 25,9; 28,7; 28,9; 29,2; 29,4; 31,4; 

52,8; 61,3; 64,4; 65,4; 67,4; 70,1; 119,5; 123,1; 131,4; 132,1; 134,3; 144,3; 169,8. 
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Sacharynian [2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetylotetradecyloamoniowy (13): 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ [ppm]: 0,86 (m, 3H), 1,26 (m, 22H), 1,64 (m, 2H), 3,08 (s, 

6H), 3,33 (m, 2H), 3,51 (m, 6H), 3,82 (m, 2H), 4,42 (br. s, 1H), 7,57 (m, 2H), 7,72 (m, 1H), 

7,76 (m, 1H). 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ [ppm] = 13,7; 22,3; 22,5; 25,9; 28,7; 28,9; 29,2; 29,3; 29,4; 

29,5; 31,4; 52,8; 61,3; 64,4; 65,4; 67,4; 70,1; 119,5; 123,1; 131,4; 132,1; 134,3; 144,3; 169,8. 

Sacharynian heksadecylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowy (14): 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ [ppm]: 0,86 (m, 3H), 1,25 (m, 26H), 1,64 (m, 2H), 3,08 (s, 

6H), 3,33 (m, 2H), 3,51 (m, 6H), 3,82 (m, 2H), 4,43 (br. s, 1H), 7,57 (m, 2H), 7,72 (m, 1H), 

7,76 (m, 1H). 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ [ppm] = 13,7; 22,3; 22,5; 25,9; 28,7; 28,9; 29,2; 29,3; 29,4; 

29,5; 31,4; 52,8; 61,3; 64,4; 65,4; 67,4; 70,1; 119,5; 123,1; 131,4; 132,1; 134,3; 144,3; 169,8. 

Analiza uzyskanych widm pozwala na stwierdzenie, że zaprojektowane struktury nowych 

związków zostały uzyskane zgodnie z założeniami. Można zaobserwować sygnały pocho-

dzące od atomów wodoru i węgla wprowadzonych w obydwu etapach procesu, przykładowo 

pasma obecne w zakresie od 7,5 do 7,8 ppm (w przypadku widm protonowych) i od 119 do 

170 ppm (w przypadku widm węglowych) potwierdzają obecność pierścienia aromatycznego 

w strukturze anionu sacharynianowego. 

Wyniki testów rozpuszczalności cieczy jonowych z anionem sacharynianowym zestawio-

no w tab. 3. 

Tabela 3. Rozpuszczalność otrzymanych cieczy jonowych 

Numer 
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wskaźnik polarności wg Snydera 

9,0 
a
 6,6 6,5 6,2 5,1 4,3 4,3 4,1 2,3 0,0 

8 + + + + ± ± – – – – 

9 + + + + + ± – – – – 

10 + + + + + + – – – – 

11 + + + + + + – – – – 

12 + + + + + + – – – – 

13 ± + + + – + – – – – 

14 ± + + + – + – – – – 
a
 współczynniki polarności wg Snydera, + – związek dobrze rozpuszczalny, ± – związek średnio rozpuszczalny,  

– – związek trudno rozpuszczalny. 

 

Wykonane badania analizy rozpuszczalności uzyskanych związków pozwala określić, czy 

otrzymane produkty wykazują lepsze powinowactwo do rozpuszczalników polarnych lub apo-

larnych. Jest to szczególnie istotne z aplikacyjnego punktu widzenia, gdyż stanowi kluczową 

informację pozwalającą na dobranie odpowiedniego rozpuszczalnika do formulacji użytko-

wej. Wyniki rozpuszczalności wskazują, że uzyskane ciecze jonowe charakteryzują się dobrą 

rozpuszczalnością w rozpuszczalnikach o wysokiej polarności. Są to substancje silnie hydro-
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filowe – nawet obecność długiego podstawnika alkilowego w związkach 13 i 14 nie skutkuje 

znacznym osłabieniem rozpuszczalności w wodzie. Wszystkie badane ciecze jonowe dobrze 

rozpuszczają się w trzech najbardziej polarnych spośród wybranych rozpuszczalników orga-

nicznych – metanolu, DMSO i acetonitrylu. W przypadku acetonu rozpuszczalność cieczy 

jonowych zależy od długości łańcucha alkilowego w strukturze kationu – zawierające długie 

łańcuchy alkilowe ciecze jonowe 13 i 14 są trudno rozpuszczalne w acetonie, natomiast 8 

zawierająca najkrótszy podstawnik również ma ograniczoną rozpuszczalność, ale w mniej-

szym stopniu. Pozostałe związki (9–12) charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w ace-

tonie. 

Wszystkie ciecze jonowe relatywnie łatwo ulegają rozpuszczeniu w 2-propanolu, pomimo 

że rozpuszczalnik ten charakteryzuje się niższą polarnością niż aceton. Wynika to najpraw-

dopodobniej z faktu, że 2-propanol jest rozpuszczalnikiem protonowym i wykazuje większe 

powinowactwo do związków jonowych. W 4 najmniej polarnych rozpuszczalnikach aproto-

nowych (octanie etylu, chloroformie, toluenie i heksanie) żaden z badanych związków nie 

ulegał rozpuszczeniu w zauważalnym stopniu. 

WNIOSKI 

W ramach opisanych prac uzyskano 7 nowych cieczy jonowych z anionem sacharyniano-

wym oraz 7 prekursorów – czwartorzędowych bromków amoniowych. Opracowano również 

wydajną metodykę syntezy tychże związków oraz ich oczyszczania na drodze ekstrakcji 

i ługowania, co pozwoliło uzyskać substancje charakteryzujące się wysoką czystością sięga-

jącą 99%. Analiza spektralna uzyskanych produktów potwierdza, że struktura chemiczna jest 

zgodna z założoną. Otrzymane sacharyniany alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetylo-

amoniowe zostały scharakteryzowane pod względem stanu skupienia w temperaturze poko-

jowej oraz rozpuszczalności w rozpuszczalnikach o zróżnicowanej polarności. Test rozpusz-

czalności wskazuje na ograniczony wpływ długości podstawnika alkilowego w strukturze cie-

czy jonowych na powinowactwo do niektórych rozpuszczalników. Większe znaczenie ma 

ogólna struktura otrzymanych cieczy jonowych, która zapewnia wysoką rozpuszczalność 

w rozpuszczalnikach wysoce polarnych lub protonowych, natomiast ogranicza powinowac-

two do układów apolarnych. 

Obecność silnie amfifilowego kationu oraz anionu syntetycznej substancji słodzącej czyni 

zatem uzyskane związki atrakcyjnymi substancjami do wykorzystania w ochronie magazy-

nów, jeśli substancje te wykazują aktywność deterentną wobec szkodników. Konieczne jest 

wykonanie dokładnych badań aktywności biologicznej, aby sprawdzić i potwierdzić występo-

wanie tego typu aktywności. 
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Piotr STACIWA‡‡‡ 

SFERY WĘGLOWE MODYFIKOWANE ETYLENODIAMINĄ DO ADSORPCJI CO2 

CARBON SPHERES MODIFIED WITH ETHYLENEDIAMINE FOR CO2 CAPTURE  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska  

Streszczenie. Absorpcja CO2 w ciekłych aminach jest procesem bardzo energochłonnym. Al-
ternatywnym sposobem wychwytywania CO2 z atmosfery jest zastosowanie jako stałych adsor-
bentów mikroporowatych materiałów węglowych. W pracy otrzymano i scharakteryzowano mi-
kroporowate sfery węglowe pod kątem adsorpcji CO2. Jako prekursor węgla wykorzystano ży-
wicę rezorcynolowo – formaldehydową. Aktywację przeprowadzono za pomocą szczawianu po-
tasu. Dokonano porównania właściwości adsorpcyjnych sfer niemodyfikowanych i modyfikowa-
nych etylenodiaminą. Otrzymano mikroporowate materiały węglowe odznaczające się bardzo 
wysoką wartością adsorpcji CO2 w 0

o
C równą nawet 5,89 mmol/g. 

 
Słowa kluczowe: sfery węglowe, adsorpcja CO2, etylenodiamina. 
Key words: carbon spheres, CO2 adsorption, ethylenediamine. 

WSTĘP 

Rosnąca emisja CO2 będąca efektem ubocznym działania przemysłu jest istotnym pro-

blemem. Na chwilę obecną wykorzystywaną na szeroką skalę metodą wychwytywania CO2 

jest absorpcja tego gazu w ciekłych aminach. Zaabsorbowany w temperaturze otoczenia 

CO2 ulega reakcji z roztworami wodnymi amin, w rezultacie tworzą się karbaminiany i wodo-

rowęglany (rys. 1). 

 

Rys. 1. Reakcje zachodzące podczas absorpcji CO2 w aminach 

Następnie nasycony roztwór jest poddawany regeneracji. W wyniku dostarczenia ciepła, 

w temperaturze około 100–120°C obecny w roztworze CO2 ulega desorpcji, a następnie mo-

że być wykorzystywany w innych procesach (np. produkcja mocznika), magazynowany czy 

wtłaczany pod wysokim ciśnieniem pod ziemię i przechowywany geologicznie [1, 2]. Proces 

absorpcji w aminach jest wykorzystywany obecnie ze względu na wysoką efektywność oraz 
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selektywność w stronę CO2, jednakże nie jest on wolny od wad. Regeneracja złoża ciekłej 

aminy jest bardzo energochłonna, także aparatura, która jest poddawana ekstremalnym wa-

runkom pracy, ulega korozji [3]. Z tego powodu w ostatnich latach prowadzone są badania 

nad alternatywnym rozwiązaniem kwestii wychwytu CO2. Jedną z możliwości jest zastoso-

wanie stałych adsorbentów [4]. Spośród potencjalnych efektywnych stałych adsorbentów 

wyróżnić można: porowate polimery [5], krzemionkę [6], związki metaloorganiczne [7] oraz 

materiały węglowe [8–10]. Te ostatnie odznaczają się szeregiem interesujących właściwości, 

które czynią je najbardziej obiecującym materiałami do procesów adsorpcyjnych. Są to m. 

in.: wysoka powierzchnia właściwa, znaczna porowatość, odporność chemiczna i fizyczna, 

zdolność do regeneracji, łatwość produkcji oraz możliwość modyfikacji. 

Mechanizm adsorpcji fizycznej jest warunkowany przez występowanie sił van der Vaalsa 

w porach adsorbentu. Cząsteczki CO2 przyciągane przez te siły gromadzą się na granicy faz. 

Szczególnie silne oddziaływania sił van der Vaalsa występują w mikroporach. Natomiast 

mechanizm adsorpcji chemicznej wykorzystuje reakcje zachodzące pomiędzy zaadsorbowa-

nymi cząsteczkami a grupami funkcyjnymi występującymi na powierzchni adsorbentu. Stąd 

efektywny adsorbent CO2 powinien się charakteryzować zarówno znaczną mikroporowato-

ścią, jak i obecnością zasadowych grup funkcyjnych. Wśród materiałów węglowych sfery 

węglowe zostały z powodzeniem zastosowane jako bardzo efektywny adsorbent CO2 [11]. 

Wśród zalet tego materiału można także wymienić łatwość preparatyki oraz szeroką możli-

wość dostosowywania parametrów procesu w celu otrzymania sfer o odpowiednich właści-

wościach. Jedną z najbardziej przyjaznych niskotemperaturowych metod otrzymywania sfer 

węglowych jest metoda hydrotermalna, która polega na termicznej obróbce roztworów pre-

kursora węglowego w autoklawie [12]. Czynnikiem powodującym tworzenie się sfer w roz-

tworze jest obecność wody amoniakalnej. Wytwarzający się w roztworze kation amoniowy 

gromadzi się na powierzchni powstających sfer i zapobiega agregacji. Zastosowanie jako 

źródła węgla żywicy rezorcynolowo-formaldehydowej umożliwia łatwą modyfikację właściwo-

ści produktu poprzez zmianę parametrów procesu [13]. Dodatkowo metoda hydrotermalna 

umożliwia przeprowadzenie licznych modyfikacji poprzez wprowadzenie odpowiednich 

związków do mieszaniny reakcyjnej [14]. W celu zwiększenia powierzchni właściwej możliwe 

jest przeprowadzenie aktywacji zarówno fizycznej, jak i chemicznej materiału węglowego. 

Aktywacja fizyczna polega na poddaniu karbonizacji wytworzonych sfer w podwyższonych 

temperaturach. W podwyższonej temperaturze pękają wiązania chemiczne, a bardziej lotne 

związki są usuwane. Natomiast aktywacja chemiczna polega na wprowadzeniu do mieszani-

ny reakcyjnej jonów metali alkalicznych, które po wzbudzeniu w podwyższonych temperatu-

rach drążą pory w materiale węglowym [15]. Przeważnie stosowanymi aktywatorami są KOH 

[16, 17] czy K2C2O4 [18, 19]. 

Ponieważ skuteczność absorpcji CO2 w ciekłych aminach została potwierdzona, wzboga-

cenie materiału węglowego w grupy aminowe podniesie wydajność adsorpcji tego gazu, jak 

i zwiększy selektywność w stronę gazów kwaśnych. 

W pracy przeprowadzono modyfikację sfer węglowych za pomocą etylenodiaminy (EDA) 

przy użyciu reaktora mikrofalowego. W celu zwiększenia powierzchni właściwej materiału 

przeprowadzono także aktywację chemiczną oraz fizyczną. Otrzymano materiały o dużej 
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powierzchni właściwej oraz znacznej mikroporowatości, które z powodzeniem mogą być sto-

sowane jako adsorbenty CO2. 

MATERIAŁ I METODY 

Źródłem atomów węgla była żywica rezorcynolowo-formaldehydowa przygotowana za 

pomocą zmodyfikowanej metody Stöbera. W mieszaninie 60 ml wody destylowanej i 24 ml 

etanolu rozpuszczono 0,6 g rezorcyny. Następnie wprowadzono do układu aktywator w takiej 

ilości, aby stosunek atomów potasu z szczawianu potasu do atomów węgla z rezorcyny wy-

nosił 7 do 1. EDA wkroplono w stosunku molowym do rezorcyny równym 1 : 1. W próbkach 

niezawierających EDA katalizator stanowiło 0,3 ml wody amoniakalnej 25%. W celu inicjacji 

polikondensacji do układu wprowadzono 0,9 ml formaldehydu, a następnie mieszano na 

mieszadle magnetycznym przez 24 h. Po tym czasie układ wprowadzono do teflonowego 

naczynia i przeprowadzono reakcję na reaktorze mikrofalowym w ciągu 15 minut. Dzięki za-

stosowaniu mikrofal reakcja została przeprowadzona dużo szybciej niż w konwencjonalnym 

autoklawie. Zmniejszono także znacznie gradient temperatur w reaktorze. Na koniec materiał 

został skarbonizowany w 700oC w atmosferze argonu, przemyty wodą destylowaną i znów 

wysuszony. Próbki zostały oznaczone w następujący sposób: RF – próbka referencyjna, 

niemodyfikowana; RF + K2C2O4 – próbka aktywowana szczawianem potasu; RF + EDA – 

próbka zmodyfikowana za pomocą EDA; RF + K2C2O4 + EDA – próbka aktywowana szcza-

wianem potasu i zmodyfikowana EDA 

W celu określenia morfologii otrzymanych próbek wykonano zdjęcia SEM (Ultra-High Re-

solution Field Emission Scanning Electron Microscope Hitachi SU8020). Wartość powierzch-

ni właściwej wyznaczono za pomocą analizy BET poprzez niskotemperaturową adsorpcję 

fizyczną azotu w temperaturze –196oC. Rozkład objętości porów wyznaczono z izotermy 

adsorpcji CO2 w temperaturze 0oC za pomocą teorii funkcjonału gęstości DFT (ang. Density 

Functional Theory). 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Rysunek 1 prezentuje zdjęcie SEM próbki niemodyfikowanej. Otrzymany został produkt 

w postaci sfer węglowych o znacznej monodyspersyjności, średnica sfer wynosiła około 500 

nm. Wytwarzające się w wodzie kationy amoniowe osiadają na powierzchni tworzących się 

sfer i zapobiegają ich agregacji [13]. Obecność aktywatora w próbce widocznej na rys. 2 

spowodowała powstanie znacznie większych form węglowych, które miały tendencję do 

aglomeracji. Większe sfery tworzą się wokół ugrupowań szczawianowych obecnych w mie-

szaninie. Zauważalna jest technologiczna trudność w uzyskaniu jednolitego rozmiaru sfer 

węglowych. Obecne w roztworze wodnym kationy amoniowe ze względu na mały rozmiar nie 

były w stanie równomiernie rozprowadzić ugrupowań szczawianowych w całej objętości roz-

tworu, w rezultacie czego występowały aglomeraty ugrupowań szczawianowych, miejsca 

bardziej uprzywilejowane do rozwijania się nowej fazy. Materiał modyfikowany jedynie EDA 

widoczny na rys. 3 w dalszym ciągu odznaczał się dobrą monodyspersyjnością, jednak zau-

ważalne było zwiększenie średniego rozmiaru sfer węglowych w stosunku do próbki referen-
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cyjnej, do około 700 nm, co wskazuje na to, że dodawana amina nie tylko pełniła rolę katali-

zatora reakcji oraz pomagała w tworzeniu się sfer poprzez tworzenie dodatniego ładunku na 

ich powierzchni, ale także wbudowywała się w sfery. Na rys. 4 widać zdjęcie próbki modyfi-

kowanej zarówno aktywatorem jak i EDA. W odniesieniu do poprzedniego zdjęcia zaobser-

wować można lekkie zwiększenie średniego rozmiaru sfer spowodowane dodaniem aktywa-

tora, jednak dodana EDA spowodowała dobre rozproszenie się ugrupowań szczawianowych 

w objętości roztworu, w rezultacie czego monodyspersyjność została zachowana, różnice 

między rozmiarami największych i najmniejszych sfer nie były duże. Większe cząsteczki ka-

tionowe spowodowały lepsze rozproszenie ugrupowań szczawianowych w roztworze. Praw-

dopodobnie EDA działa podobnie jak woda amoniakalna, bardziej rozpychając cząsteczki 

obecne w mieszaninie. 

  

Rys. 1. Zdjęcie SEM próbki RF Rys. 2. Zdjęcie SEM próbki RF + K2C2O4 

  

Rys. 3. Zdjęcie SEM próbki RF + EDA Rys. 4. Zdjęcie SEM próbki RF +K2C2O4 + EDA 

Tabela 1 prezentuje podstawowe właściwości fizykochemiczne badanych materiałów. Za-

stosowanie szczawianu potasu poskutkowało znacznym zwiększeniem wartości powierzchni 

właściwej, porowatości i wartości adsorpcji CO2 w 0oC w stosunku do próbki referencyjnej 

(RF). Modyfikacja samą EDA spowodowała zmniejszenie powierzchni właściwej jak i całko-

witej objętości porów. Natomiast próbka modyfikowana zarówno aktywatorem jak i EDA wy-
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kazywała największe wartości adsorpcji CO2. Aplikacja EDA usprawniła proces aktywacji 

chemicznej. W wyniku dodania aktywatora wzbudzone jony potasu poprzez drążenie tuneli 

w materiale węglowym powodowały zwiększenie powierzchni właściwej. W wyniku dodania 

EDA, w matrycę węglową wbudowały się związki azotu, które były bardziej podatne na nisz-

czące działanie wzbudzonych jonów potasu. Dlatego zastosowanie zarówno EDA, jak i ak-

tywatora spowodowało znaczne zwiększenie powierzchni właściwej i porowatości materiału, 

co w rezultacie polepszyło parametry adsorpcyjne materiału. Ostatnia kolumna tab. 1 pre-

zentuje procentowy ubytek wartości adsorpcji CO2 w zależności od temperatury prowadzenia 

adsorpcji. Niższą wartość ubytku zaobserwowano dla próbek modyfikowanych EDA, co mo-

że wskazywać na chemisorpcję. 

Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne badanych materiałów 

Próbka SBET [m
2
/g] 

Całkowita objętość 
porów [cm

3
/g] 

Adsorpcja CO2 w 
0°C [mmol/g] 

Adsorpcja CO2 w 
25°C [mmolg] 

Ubytek ad-
sorpcji [%] 

RF   444 0,25 3,25 2,43 25,2 

RF + K2C2O4   645 0,43 5,15 3,67 33,4 

RF + EDA   369 0,20 2,57 2,01 21,8 

RF + K2C2O4 + 
EDA 

1114 0,64 5,89 4,60 21,9 

 

Charakterystykę porowatości badanych materiałów wykonano za pomocą niskotempera-

turowych izoterm adsorpcji–desorpcji azotu w temperaturze –196oC. Wszystkie izotermy pod 

względem klasyfikacji IUPAC można zaklasyfikować do izoterm IV(a) typu charakterystycz-

nego dla materiałów mezoporowatych [20]. Dla materiału modyfikowanego EDA zaobserwo-

wano minimalną pętlę histerezy, co może świadczyć o występującej chemisorpcji cząsteczek 

CO2 na powierzchni materiału. W przypadku drugiego materiału zawierającego EDA akty-

wowanego szczawianem potasu, nie zaobserwowano pętli histerezy. 
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Rys. 5. Izotermy adsorpcji–desorpcji badanych próbek 
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Rys. 6. Rozkład wielkości porów dla badanych próbek 

Widoczne na rys. 5 izotermy adsorpcji–desorpcji świadczą o obecności mezoporów w ba-

danych próbkach, jednakże ze względu na fakt, iż w procesie adsorpcji CO2 mezopory pełnią 

jedynie rolę korytarzy transportujących cząsteczki CO2, w dalszej części pracy charaktery-

styce poddano rozkład porów o wielkości poniżej 1 nm. Liczne prace naukowe potwierdzają, 

iż największy wpływ na efektywną adsorpcję CO2 ma obecność mikroporów [21–23]. Z tego 

powodu zbadano również wpływ modyfikatorów na porowatość otrzymanych materiałów. 

Powyższy rys. 6 prezentuje rozkład wielkości porów dla badanych próbek. Wyróżnić można 

trzy przedziały wielkości porów występujących w badanych próbkach: 0,3–0,4 nm; 0,4–

0,7 nm i 0,8-0,9 nm. Zarówno próbka referencyjna jak i próbka modyfikowana EDA odzna-

czają się niskim udziałem porów w zakresie 0,3-0,4 nm. Jest to w korelacji z niską ilością 

zaadsorbowanego CO2 w stosunku do pozostałych próbek. Różnice są widoczne dla prze-

działu wielkości porów 0,4–0,9 nm. Próbki niemodyfikowana jak i modyfikowana jedynie EDA 

odznaczają się zbliżonymi wartościami powierzchni właściwej, jednakże próbka referencyjna 

zaadsorbowała znacznie więcej CO2. Świadczy to o dużej roli porów o rozmiarze 0,4–0,9 nm 

w procesie adsorpcji, których większy udział posiadała próbka referencyjna. Próbka modyfi-

kowana jedynie aktywatorem odznaczała się większą o prawie 50% powierzchnią właściwą 

niż próbka referencyjna, a także większym udziałem mikroporów w przedziale 0,3–0,7 nm, 

co poskutkowało większą objętością zaadsorbowanego CO2. Poprawę tej wartości można 

przypisywać zarówno większej powierzchni właściwej jak i mikroporowatości. Dodatkowych 

informacji dostarcza próbka modyfikowana zarówno aktywatorem jak i EDA, która przy pra-

wie dwukrotnie większej powierzchni właściwej niż dla próbki modyfikowanej jedynie aktywa-

torem zaadsorbowała niewiele większą ilość CO2. Udziały wielkości porów w zakresie 0,3–

0,7 nm wykazują podobne wartości, jednak próbka modyfikowana aktywatorem i EDA wyka-

zała większy udział porów w zakresie 0,8–0,9 nm, co nie zwiększyło istotnie ilości zaadsor-

bowanego CO2. W wyniku przeprowadzenia wnikliwej analizy rozkładu porowatości otrzyma-

nych materiałów stwierdzono, że o efektywnej adsorpcji CO2 świadczy w szczególności 

udział porów w zakresie 0,3–0,7 nm. 



P. Staciwa 206 

PODSUMOWANIE 

W toku badań otrzymano i scharakteryzowano mikroporowate materiały węglowe o sfe-

rycznym kształcie do adsorpcji CO2. Jako prekursor węgla wykorzystano żywicę rezorcyno-

lowo-formaldehydową, aktywację przeprowadzono jednowodnym szczawianem potasu. 

W celu zwiększenia selektywności oraz polepszenia adsorpcji materiał zmodyfikowano przy 

pomocy EDA. Obecne w aktywatorze ugrupowania szczawianowe powodują deformację 

sferycznego kształtu materiału, jednak zastosowanie EDA pozwala na zredukowanie tego 

efektu. Szczególny wpływ na wartość adsorpcji CO2 ma obecność mikroporów o zakresie 

wielkości 0,3–0,7 nm. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań mających na celu 

ustalenie udziału chemisorpcji w procesie adsorpcji CO2. 
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Alicja SZYMAŃSKA  

OTRZYMYWANIE I CHARAKTERYSTYKA WĘGLA AKTYWNEGO ZE SKÓREK 
POMARAŃCZY 

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ACTIVATED CARBON FROM 
ORANGE PEELS 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska 

Streszczenie. Przedstawiono sposób otrzymywania węgla aktywnego ze skórek pomarańczy 
poprzez aktywację chemiczną wodorotlenkiem potasu. Skórki pomarańczy stanowiły pozosta-
łość po procesie wyodrębniania limonenu na drodze destylacji z parą wodną. Otrzymane mate-
riały scharakteryzowano za pomocą izoterm adsorpcji-desorpcji azotu mierzonych w –196°C 
oraz metod SEM, XRF i XRD. 
 
Słowa kluczowe: węgle aktywne, skórki pomarańczy aktywacja chemiczna, KOH. 
Key words: activated carbon, orange peels, chemical activation, KOH. 

WSTĘP 

Ogólnoświatowa produkcja owoców cytrusowych wynosi ponad 88 milionów ton rocznie, 

a 80% tej liczby stanowią pomarańcze. Zgodnie z danymi Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO, ang. Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) największymi producentami pomarańczy są Brazylia, która przetwarza pra-

wie połowę wytworzonych cytrusów na świecie oraz Stany Zjednoczone. Na rys. 1 pokazano 

głównych producentów owoców cytrusowych wraz z udziałami poszczególnych owoców 

(pomarańczy, mandarynek, cytryn/limonek oraz grejpfrutów) w ich całkowitej produkcji. Po-

nad połowa wyprodukowanych pomarańczy przetwarzana jest na soki owocowe oraz mar-

molady. Odpady po tych procesach stanowią 50–60% pierwotnej masy owoców i składają 

się z 60–65% skórek oraz 30–35% tkanki wewnętrznej i nasion [1, 2]. Skórki stanowiące od-

pad po procesie produkcji soku pomarańczowego są składowane na wysypiskach odpadów, 

gdzie poprzez zachodzące procesy gnilne stanowią zagrożenie dla cieków wodnych oraz 

prowadzą do niekontrolowanej emisji gazów cieplarnianych. Odpady cytrusowe charaktery-

zują się niskim pH (3–4), wysoką zawartością wody (80–90%) i materii organicznej (około 

95% całkowitej masy substancji stałych). Te cechy powodują, iż zgodnie z przepisami Unii 

Europejskiej (dyrektywa 2008/98/WE z 2008 r.) odpady te nie powinny być gromadzone na 
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składowiskach. Stanowi to poważny problem dla przedsiębiorstw, które przetwarzają owoce 

cytrusowe [3, 4]. 

 

Rys. 1. Główni producenci owoców cytrusowych [1] 

Odpadowe skórki cytrusów najczęściej wykorzystuje się do ekstrakcji zawartych w nich 

olejków eterycznych, a pozostałości po tym procesie służą jako niskobiałkowa pasza dla by-

dła. Jednak skórki owoców cytrusowych nie są w pełni opłacalnym dodatkiem do pasz ze 

względu na niską zawartość białka i dużą ilość cukru [4, 5]. 

Wiele ośrodków naukowych koncentruje się na możliwościach zagospodarowania odpa-

dowych skórek cytrusów, a dotychczas przeprowadzono badania m.in. w kierunku zastoso-

wania ich w procesie wytwarzania biodiesla [6], etanolu [7], materiałów nanoporowatych [8] 

czy węgla aktywnego [9]. 

Węgiel aktywny może być wytworzony ze wszystkich materiałów, które w swoim składzie 

zawierają węgiel pierwiastkowy. Należy do nich również biomasa, która zyskuje coraz więk-

sze znaczenie ze względu na to, iż jest surowcem odnawialnym, powszechnie dostępnym 

i tanim. Węgle aktywne można otrzymać z różnych rodzajów biomasy, np. ze skórek poma-

rańczy, z osadek kolb kukurydzy, łusek ryżowych, pestek wiśni, łupin orzecha kokosowego 

czy orzecha włoskiego [10–13]. Badania naukowe potwierdzają wysoką skuteczność węgla 

aktywnego uzyskanego ze skórek pomarańczy w procesach adsorpcyjnych, tj. w procesie 

usuwania barwników [14, 15, 16], związków organicznych [17, 18, 19], metali ciężkich [20], 

dwutlenku węgla [21] oraz tlenku azotu [22]. Jednakże w literaturze dotychczas nie został 

opisany proces wytwarzania węgli aktywnych ze skórek pomarańczy z zastosowaniem akty-

wacji chemicznej wodorotlenkiem potasu. 

Celem pracy było otrzymanie węgli aktywnych ze skórek pomarańczy, które stanowiły od-

pad po procesie wyodrębniania limonenu do potencjalnego zastosowania w procesach ad-

sorpcyjnych. 
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METODYKA BADAŃ 

Wysuszone skórki pomarańczowe utarto w moździerzu, a następnie dodano do nich wo-

dorotlenek potasu w stosunku masowym 1 : 1. Otrzymaną mieszaninę pozostawiono w tem-

peraturze pokojowej przez 3 godziny, a następnie suszono w 200°C przez 19 godzin. Po tym 

czasie materiał karbonizowano w temperaturze 700°C oraz 800°C w atmosferze azotu. Po 

procesie karbonizacji materiał przemywano wodą dejonizowaną do pH wynoszącego około 

6,5, następnie traktowano roztworem kwasu chlorowodorowego o stężeniu 1 mol/dm3 przez 

19 godzin i ponownie przemywano wodą dejonizowaną oraz suszono przez 19 godzin 

w temperaturze 200°C. W ten sposób otrzymano węgle aktywne oznaczone akronimem 

POM700 oraz POM800. Schemat procesu otrzymywania węgli aktywnych ze skórek poma-

rańczy został przedstawiony na rys. 2. 

 

Rys. 2. Schemat otrzymywania węgli aktywnych ze skórek pomarańczy 

Skład pierwiastkowy otrzymanych materiałów wyznaczono metodą rentgenowskiej analizy 

fluorescencyjnej (XRF). Pomiary zostały wykonane za pomocą spektrometru Epsilon 3 firmy 

PanAlytical. 

Skład fazowy otrzymanych materiałów węglowych określono za pomocą dyfrakcji rentge-

nowskiej (XRD). Pomiary wykonano przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean 
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firmy PanAlytical z użyciem promieniowania Cu Kα (długość fali λ = 1,54056 Å) w zakresie 

kątowym 10–80° kąta 2θ. 

Właściwości teksturalne otrzymanych węgli aktywnych określono za pomocą izoterm ad-

sorpcji–desorpcji azotu mierzonych w temperaturze –196°C przy użyciu analizatora Autosorb 

firmy Quantachrome Instruments (USA). Powierzchnię właściwą (SBET) obliczono zgodnie 

z wielopunktowym równaniem Brunauera-Emmetta-Tellera (BET). Objętość mikroporów 

(MPV) oraz dystrybucję wielkości porów wyznaczono za pomocą metody QSDFT opartą 

o teorię funkcjonału gęstości, natomiast całkowitą objętość porów (TPV) obliczono na pod-

stawie objętości azotu zaadsorbowanego pod ciśnieniem p/p0 ≈ 1. 

Morfologię materiałów zbadano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego SU 

8200 firmy Hitachi. Zdjęcia wykonano w powiększeniu 5 tys. razy przy napięciu przyspiesza-

jącym 15 kV. 

WYNIKI BADAŃ 

W tabeli 1 przedstawiono skład pierwiastkowy otrzymanych węgli aktywnych określony 

przy użyciu metody XRF. 

Tabela 1. Skład pierwiastkowy badanych materiałów 

Materiał 
Si 

[% wag.] 
S 

[% wag.] 
Cl 

[% wag.] 
K 

[% wag.] 
Ca 

[% wag.] 
Fe 

[% wag.] 
Cu 

[% wag.] 
Ag 

[% wag.] 

POM700 1,52 0,33 0,79 0,11 0,85 0,09 0,16 0,13 

POM800 0,45 0,33 0,65 0,23 0,90 0,12 0,12 0,14 

 

Skórki pomarańczy zawierają w swoim składzie wiele pierwiastków m.in. krzem, wapń 

i potas [21]. W materiałach POM700 oraz POM800 największy udział ma krzem, wapń oraz 

chlor. Obecność chloru w badanych węglach aktywnych może wynikać z niedostatecznego 

wypłukania materiałów z kwasu chlorowodorowego. 

Materiały POM700 oraz POM800 zostały poddane pomiarom dyfrakcji rentgenowskiej, a 

uzyskane dyfraktogramy przedstawiono na rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Dyfraktogramy XRD materiałów POM700 oraz POM800 
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Na rys. 3 można zauważyć, że w materiale POM700 pojawiły się piki dyfrakcyjne przy ką-

cie 2θ = 21° i 2θ = 44°, które pochodzą od płaszczyzn grafitu (002) oraz (100). W przypadku 

POM800 zaobserwowano tylko jeden intensywny refleks przy kącie 2θ = 44°, co może 

świadczyć o większej amorficzności tego materiału. Niemniej jednak szerokie piki na dyfrak-

togramach XRD wskazują, że oba otrzymane węgle aktywne są wysoce bezpostaciowe, co 

zaobserwowano również w zbliżonych badaniach przeprowadzonych przez Xie i współprac. 

oraz Dhelipan i współprac [23, 24]. 

Wartości powierzchni właściwej, objętości mikroporów oraz całkowitej objętości porów 

otrzymanych materiałów zamieszczono w tabeli 2, a izotermy adsorpcji–desorpcji azotu na 

rys. 4. 

Tabela 2. Właściwości powierzchniowe badanych materiałów 

Materiał 
SBET  

[m
2
/g] 

MPV 
[cm

3
/g] 

TPV  
[cm

3
/g] 

POM700 1011 0,361 0,421 

POM800 1092 0,404 0,470 

 

Powierzchnia właściwa otrzymanych węgli aktywnych zwiększyła się wraz ze wzrostem 

temperatury karbonizacji z 1011 m2/g do 1092 m2/g. Materiał karbonizowany w 800°C cha-

rakteryzował się bardziej rozwiniętą strukturą porowatą – wartość MPV wyniosła 0,404 

cm3/g, natomiast wartość TPV wyniosła 0,470 cm3/g. 

 

 

Rys. 4. Izotermy adsorpcji-desorpcji N2 materiałów POM700 oraz POM800 

Izotermę adsorpcji–desorpcji azotu materiału POM700 można sklasyfikować jako typ I(a), 

a materiału POM800 jako typ I(b) zgodnie z klasyfikacją IUPAC. Otrzymane izotermy świad-

czą o dobrze rozwiniętej mikroporowatej strukturze otrzymanych węgli aktywnych. 

Na rysunku 5 przedstawiono rozkład wielkości porów badanych materiałów. 
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Rys. 5. Rozkład objętości porów materiałów POM700 oraz POM800 

Zamieszczony wykres przedstawia rozkłady wielkości porów materiałów POM700 oraz 

POM800, które zostały ustalone przy pomocy izoterm adsorpcji azotu. W przypadku obu ma-

teriałów dominującą objętość zajmują mikropory o średnicach poniżej 1,7 nm, przy czym 

struktura POM800 charakteryzuje się większą mikroporowatością. 

Na rysunku 6 zostały przedstawione zdjęcie SEM otrzymanych węgli aktywnych. 

 

 

Rys. 6. Zdjęcia SEM materiału POM700 (A) oraz POM800 (B) 

Zdjęcia uzyskane z elektronowego mikroskopu elektronowego wskazują, że struktury 

otrzymanych węgli aktywnych są nieuporządkowane i mają nieregularny kształt. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Węgle aktywne otrzymane ze skórek pomarańczy przez aktywację chemiczną KOH mają 

dobrze rozwiniętą strukturę mikroporowatą. Otrzymane materiały wykazały obecność porów 

o średnicach poniżej 1,7 nm. Struktura materiału karbonizowanego w wyższej temperaturze 

charakteryzowała się większą mikroporowatością, a największą objętość zajmowały pory 

o średnicy poniżej 1,2 nm. Powierzchnia właściwa wzrosła wraz ze zwiększeniem temperatu-

ry karbonizacji z 1011 m2/g do 1092 m2/g. Objętość mikroporów oraz całkowita objętość po-

rów również były wyższe w przypadku materiału POM800 – wartość MPV wzrosła z 

0,361 cm3/g do 0,404 cm3/g, natomiast TPV z 0,421 cm3/g do 0,470 cm3/g. 

Uzyskane izotermy adsorpcji-desorpcji azotu w temperaturze –196°C jednoznacznie po-

twierdziły, iż izotermy obu otrzymanych węgli aktywnych reprezentują typ I świadczący 

o dobrze rozwiniętej mikroporowatej strukturze. 

W wyniku zwiększenia temperatury karbonizacji do 800°C podczas otrzymywania węgli 

aktywnych ze skórek pomarańczy na drodze aktywacji chemicznej KOH uzyskano adsorbent 

o dobrym właściwościach, który może być potencjalnie stosowany w procesach adsorpcyj-

nych. 
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WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA ALFA-PINENU ORAZ OTRZYMYWANIE 
JEGO TLENOWYCH POCHODNYCH 

PROPERTIES AND APPLICATIONS OF ALPHA-PINENE AND OBTAINING 
ITS OXYGENATED DERIVATIVES 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej  

Streszczenie. W artykule opisano właściwości i zastosowania alfa-pinenu. Duży nacisk został 
położony na opisanie zastosowań tego związku w medycynie, gdyż z danych literaturowych 
wynika, że związek ten w wielu przypadkach wykazuje działanie lecznicze. Praca dostarcza in-
formacji o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, przeciwzapalnych oraz przeciwnowotwo-
rowych alfa-pinenu. W artykule zwrócono także uwagę na właściwości lecznicze pochodnych 
tlenowych alfa-pinenu oraz ich zastosowania w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, perfu-
meryjnym oraz w medycynie. Przedstawiono również wyniki badań wstępnych nad utlenianiem 
alfa-pinenu za pomocą tlenu na katalizatorze TS-1. W procesie tym powstawały następujące 
produkty: tlenek alfa-pinenu, aldehyd kamfoleinowy, werbenon oraz werbenol. 
 
Słowa kluczowe: terpeny, monoterpeny, olejki eteryczne, alfa-pinen, werbenon, werbenol wła-
ściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe, katalityczne utlenianie alfa-
pinenu. 
Key words: terpenes, monoterpenes, essential oils, alpha-pinene, verbenone, verbenol, anti-
inflammatory properties, antibacterial properties, anticancer properties, catalytic oxidation of al-
pha-pinene. 

TERPENY 

Terpeny stanowią grupę węglowodorów naturalnie występujących w przyrodzie o wzorze 

ogólnym (C5H8)n [1, 2]. Związki te są zbudowane z jednostek izoprenowych. Na rys. 1 przed-

stawiono wzór strukturalny izoprenu (2-metylobuta-1,3-dienu) – hemiterpenu [2]. 

 

Rys. 1. Struktura izoprenu [2] 

Terpeny można pozyskać zarówno z roślin, drobnoustrojów, jak i zwierząt [3–6]. Ze 

względu na stopień polimeryzacji, związki te można podzielić na: monoterpeny, seskwiterpe-
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ny, diterpeny, sesterpeny, triterpeny, tetraterpeny oraz politerpeny. Na rys. 2 przedstawiono 

podział terpenów (opracowanie własne na podstawie danych źródłowych) [1–2, 7–11]. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Rys. 2. Podział terpenów 

Dimerami izoprenu są monoterpeny [1]. Są to związki szeroko rozpowszechnione 

w królestwie roślin [1, 7, 10]. Stanowią one składniki wielu cennych olejków eterycznych, 

które gromadzą się w przewodach, włoskach gruczołowych oraz komórkach roślin [10]. 

Związki te odpowiadają za określony zapach wybranego surowca [1, 8, 10, 12]. Do podsta-

wowych monoterpenów należą: alfa-pinen, beta-pinen, 3-karen, (R)-limonen, mircen, alfa-

terpinen oraz (S)-alfa-felandren. Na rys. 3 przedstawiono struktury tych związków [2]. 

 

 

Rys. 3. Struktury podstawowych monoterpenów [2] 

 

alfa-pinen beta-pinen 3-karen

(R)-limonen mircen alfa-terpinen (S)-alfa-felandren

TERPENY 

Monoterpeny, C10H16, n = 2 

 

Seskwiterpeny, C15H24, n = 3 

Diterpeny C20H32, n = 4 

Sesterpeny C25H40, n = 5 

Triterpeny C30H48, n = 6 

Tetraterpeny C40H64, n = 7 

Politerpeny n > 8 
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Alfa-pinen – jeden z najważniejszych monoterpenów występujących w przyrodzie 

Zgodnie z nomenklaturą IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry – 

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej) alfa-pinen to 2,6,6-trimetylo-bicyklo-

[3,1,1]-hept-2-en [13]. Jest to bicykliczny związek o masie molowej równej 136,238 g/mol, 

temperaturze wrzenia wynoszącej 156°C, temperaturze topnienia równej –62°C oraz gęsto-

ści wynoszącej 0,858 g/cm3. W swojej cząsteczce zawiera on jedno wiązanie podwójne. Alfa-

pinen to bezbarwna, nierozpuszczalna w wodzie ciecz o charakterystycznym zapachu sosny. 

Spośród dwóch enancjomerów alfa-pinenu, oba występują w naturze. (–)-Alfa-pinen częściej 

spotykany jest w sosnach europejskich, a (+)-alfa-pinen jest bardziej powszechny w Ameryce 

Północnej. Alfa-pinen może być także stosowany jako mieszanina racemiczna obu enancjo-

merów, która jest pozyskiwana głównie z olejku eukaliptusowego [13]. Głównym źródłem 

alfa-pinenu jest olejek sosnowy, który gromadzi się w przewodach żywicowych pni i konarów 

sosny. Monoterpen ten można pozyskać z młodych pędów, igieł i gałęzi różnych gatunków 

sosny metodą destylacji z parą wodną. Zawartość alfa-pinenu w olejku sosnowym wynosi od 

14% do 65% [14, 15]. Olejek sosnowy pozyskany z igieł i gałęzi sosny rosnącej w północnej 

Grecji (Pinus peuce Grisebach) zawiera od 7,38 (gałęzie) do 23,07% (igły) alfa-pinenu, na-

tomiast olejek sosnowy wyodrębniony z sosny rosnącej w Hiszpanii (Pinus Pinaster Var. Ma-

diterranea) zawiera 11,72%, a olejek otrzymany z sosny brazylijskiej (Pinus Caribaea Var. 

Hondurensis) – 3,65% alfa-pinenu. Poza alfa-pinenem w skład olejków wchodzą takie związ-

ki, jak: kamfen, beta-pinen, alfa-mircen, 3-karen, alfa i beta-felandren oraz terpinolen [16]. 

Alfa-pinen występuje w wielu innych olejkach drzew iglastych, na przykład w olejku lawendy 

(Oleum Lavandulae) [17], rozmarynu (Rosmarinus officinalis) [18]. Ponadto jest obecny w 

olejku z mandarynki (Citrus reticulata) [19]. Innym surowcem do produkcji alfa-pinenu jest 

terpentyna – produkt uboczny po przerobie pulpy celulozowej drzew iglastych [20]. 

Olejek sosnowy jest chętnie wykorzystywany w przemyśle kosmetyczno-perfumeryjnym 

jako składnik pianek do kąpieli oraz jako dodatek do środków czystości – mydeł, płynów od-

każających oraz detergentów. Posiada on szereg właściwości leczniczych. Ze względu na 

jego właściwości przeciwzapalne i żółciopędne, wykorzystane w preparacie Terpichol, olejek 

sosnowy jest skutecznie stosowany w niestrawnościach, zaburzeniach wydzielania żółci oraz 

skurczach dróg żółciowych. Wykazano, że działa on stymulująco na układ immunologiczny 

oraz nadnercza. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i działanie moczopędne olejku wyko-

rzystano w paście ziołowej Fitolizyna. Ponadto olejek sosnowy wchodzi w skład preparatów 

stosowanych w profilaktyce oraz terapii chorób układu oddechowego. Do preparatów tych 

należą: Herbolen D (maść dla dzieci), Herbolen (balsam), Pinimentol (maść i olejek do inha-

lacji), Eukaliptiss (maść, krople do inhalacji), Pinosol (maść do nosa, krem, krople), Rhin bac 

Fresh (sztyft do nosa), Cetix i Cetix Plus (płyny do inhalacji i sztyfty do nosa), Pulmonil (maść 

rozgrzewająca), Inhalol (krople do inhalacji), Ronchicum Inhalat (emulsja do inhalacji), Husti-

gil (balsam), Soledum Balsam (krople do inhalacji) oraz Pertussin (tabletki, syrop, balsam) 

[15]. 

Monoterpeny są szeroko stosowane przez człowieka zarówno w przemyśle spożywczym, 

kosmetycznym, perfumeryjnym, jak i farmaceutycznym oraz medycznym, a roczne ich zuży-

cie wynosi 2,8 × 105 kg. Wykazano, że 30 tysięcy ton rocznie alfa-pinenu wykorzystuje się do 

produkcji artykułów przemysłu spożywczego oraz perfumeryjno-kosmetycznego [21]. Ponad-
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to monoterpeny są dostępne w różnego rodzaju odczynnikach chemicznych oraz prepara-

tach farmakologicznych. Właściwości smakowe i zapachowe monoterpenów mogą być wyko-

rzystywane w żywności, perfumach oraz środkach czystości [20]. Alfa-pinen jest wykorzy-

stywany w przemyśle farbiarskim oraz w badaniach histologicznych jako rozpuszczalnik [22]. 

Ponadto okazał się on skuteczny jako środek odstraszający owady. Dobrze znane są wła-

ściwości lecznicze alfa-pinenu umożliwiające wykorzystanie go w medycynie. Związek ten 

jest stosowany jako lek rozszerzający oskrzela, a jego działanie lecznicze może być wyko-

rzystane w leczeniu astmy oraz innych chorób układu oddechowego. Ze względu na prze-

ciwzapalne i antyseptyczne właściwości alfa-pinenu jest on uważany za antybiotyk o szero-

kim spektrum działania. Ponadto monoterpen ten wspomaga pamięć i koncentrację, ponie-

waż działa jako inhibitor acetylocholinoesterazy. Wykazano, że alfa-pinen jest związkiem 

redukującym niepożądane efekty THC (tetrahydrokannabinolu) – substancji psychoaktywnej. 

Do efektów tych można zaliczyć: lęk, paranoję lub utratę pamięci krótkotrwałej [23]. Duże 

zainteresowanie alfa-pinenu budzą jego właściwości przeciwnowotworowe, znane już w sta-

rożytnej medycynie chińskiej, szczególnie w leczeniu raka skóry, wątroby oraz jajników [18, 

24]. Jest on aktywny, między innymi wobec komórek wątrobiaka BEL – 7402 [25]. Alfa-pinen 

jest skutecznie stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia oskrzeli i może być narzędziem 

stosowanym przeciwko innym wirusom zakaźnym [26]. Olbrzymi potencjał alfa-pinenu tkwi 

w jego właściwościach przeciwbakteryjnych (aktywność wobec bakterii gram-dodatnich, 

gram-ujemnych oraz drożdży) [18, 27] oraz przeciwgrzybiczych (efektywne zapobieganie 

tworzeniu się biofilmu grzyba Candida albicans) [28]. Przykłady leczniczych właściwości alfa-

-pinenu przedstawiono na rys. 4 (opracowanie własne na podstawie danych źródłowych). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rys. 4. Przykłady leczniczych właściwości alfa-pinenu 

GŁÓWNE POCHODNE TLENOWE ALFA-PINENU 
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-izopropyloheksa-2,5-dienal (izonowalal), myrtenal, kwas 2-metylo-5-izopropyloheksa-2,5-

-dienowy oraz sobrerol. Pochodne tlenowe alfa-pinenu są o wiele cenniejsze niż sam alfa-

pinen. Dla porównania, cena alfa-pinenu wynosi 0,75 USD/kg, cena  werbenonu około 3000 

USD/kg, a cena werbenolu 3500 USD/kg [20]. Na rys. 5 przedstawiono struktury najważniej-

szych tlenowych pochodnych alfa-pinenu [30]. 

 

Rys. 5. Struktury najważniejszych tlenowych pochodnych alfa-pinenu [30] 

Werbenon i werbenol występują w wielu olejkach aromatycznych. Są one aktywnymi 

składnikami olejków roślinnych, takich jak: werbena cytrynowa (Verbena triphylla), hyzop 

lekarski (Hyssopus officinalis) oraz rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) [31]. 

Olejek rozmarynowy poza werbenonem i werbenolem zawiera ok. 200 innych, wartościo-

wych składników, które nadają mu ostry zapach. Głównymi składnikami olejku rozmaryno-

wego są: 1,8-cyneol, borneol, kamfen, kamfora, alfa-pinen, beta-pinen, werbenon oraz wer-

benol (rys. 6) [32]. 

 

Rys. 6. Struktury głównych składników olejku rozmarynowego [32] 

Olejek rozmarynowy jest obecny we włoskach gruczołowych znajdujących się głównie na 

dolnej stronie liści, w kwiatach, a w mniejszej ilości na łodygach. Olejek ten najczęściej pozy-
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skuje się w procesie destylacji z parą wodną. Pozwala to na uzyskanie olejku z wydajnością 

od 0,5 do 1,5%. Olejek rozmarynowy można także otrzymać metodą hydrodestylacji oraz 

w procesie ekstrakcji z użyciem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Olejek otrzymany tą 

metodą jest bogatszy w wysokowrzące tlenowe składniki. Ponadto posiada on zapach bar-

dziej zbliżony do zapachu rozmarynu [32]. 

Olejek rozmarynowy to bezbarwna lub lekko żółta ciecz o charakterystycznym, silnym zio-

łowo-drzewnym zapachu oraz gorzkawym, ostrym i korzennym smaku [32]. 

Olejek eteryczny pozyskiwany z liści i gałązek rozmarynu, krzewu rosnącego w obszarze 

Morza  Śródziemnego znany był już w XIV wieku jako składnik pierwszych w Europie perfum 

,,Wody Królowej Węgier’’. Stosowano je leczniczo zarówno doustnie, jak i na skórę, a także 

jako nalewkę. Działają one pobudzająco oraz rewitalizująco. Są stosowane jako naturalne 

afrodyzjaki. Ze względu na działanie pobudzające, olejek rozmarynowy jest chętnie wykorzy-

stywany w zaburzeniach pamięci oraz koncentracji, depresji, zmęczeniu psychicznym oraz 

apatii. Olejek ten jest stosowany w medycynie przeciwstarzeniowej. Leczy dolegliwości zwią-

zane z artretyzmem, bólem reumatycznym oraz otyłością. Posiada szereg innych właściwo-

ści leczniczych: stymuluje układ sercowo-naczyniowy, zapobiega powstawaniu obrzęków, 

działa przeciwbólowo na ból mięśni oraz ból głowy, w tym na migrenę. Ze względu na bardzo 

silne właściwości antyseptyczne jest chętnie wykorzystywany w schorzeniach skóry oraz 

dróg oddechowych. Olejek rozmarynowy posiada przeciwzapalne właściwości – hamuje on 

migrację leukocytów. Ponadto zapobiega wypadaniu włosów i łysieniu [33]. 

Werbenon i werbenol można pozyskać z sosny oraz eukaliptusa [20]. Werbebon występu-

je w ekstrakcie z rozmarynu (Extractum Rosmarini 50), a jego zwartość wynosi 10%. Ponad-

to, stanowi on jeden z głównych składników olejku werbenowego. W olejku tym, werbenon 

występuje w ilości od 15 do 50% [34]. 

Werbenon i werbenol są użytecznymi produktami biotransformacji alfa-pinenu. Mikrobio-

logiczna transformacja alfa-pinenu przebiega przy użyciu enzymów należących do grupy 

monooksygenaz w warunkach tlenowych [35]. Związki te są feromonami szkodników drzew 

iglastych, które są wykorzystywane do walki z kornikami i innymi szkodnikami drzew [36]. 

Werbenon i werbenol odznaczają się zapachem charakterystycznym dla zapachu mięty i 

kamfory [20], a smakowo-zapachowe właściwości tych związków są wykorzystywane w 

przemyśle spożywczym oraz kosmetycznym [35]. 

Tlenek alfa-pinenu, werbenol oraz werbenon stosowane są do produkcji substancji zapa-

chowych, leków oraz sztucznych aromatów [37]. 

Dodatkowo werbenon jest stosowany w przemyśle perfumeryjnym, medycznym oraz spo-

żywczym jako dodatek do przypraw, herbat, perfum i leków ziołowych. Ponadto wykazuje on 

aktywność przeciwbakteryjną [38]. Werbenon stanowi substrat w syntezie taksolu [39] – leku 

stosowanego w leczeniu nowotworów. Jest on składnikiem odpowiadającym za walory sma-

kowe i zapachowe malin, truskawek, rozmarynu, mięty zielonej oraz kopru [20]. Natomiast 

werbenol posiada wysoką aktywność przeciwnowotworową [31]. 

Aldehyd kamfoleinowy (kamfenal) jest obecny w różnych roślinach, między innymi w rośli-

nach iglastych oraz krzewach. Stanowi składnik wielu olejków eterycznych z gatunków: Eu-

calyptus, Thymus oraz Juniperus [40]. 
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Spośród ponad kilkuset gatunków drzewa austriackiego Eukaliptus, spotykanego na 

wszystkich kontynentach (z wyjątkiem Antarktydy), tylko trzy gatunki wykorzystuje się do 

pozyskania olejków eterycznych. Należą do nich: Eucalyptus radiata, Eucalyptus globulus, 

oraz Eucalyptus citriodora. Gatunki te różnią się siłą zapachu. E. globulus ma najostrzejszy 

zapach, E. citriodora odpowiada za zapach cytrusowy, a w przypadku E. radiata wyczuwalne 

są delikatne, ziołowe akcenty. Olejki eukaliptusowe wykorzystuje się w przemyśle kosme-

tycznym między innymi do produkcji płynów do płukania jamy ustnej, past do zębów oraz 

szamponów do włosów. Olejki te posiadają szereg właściwości leczniczych. Ze względu na 

ich działanie przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, antyseptyczne są one skutecznie stosowane 

w zakażeniach grzybiczych, opryszczkowych oraz w leczeniu schorzeń układu oddechowego 

(na przykład zapalenia górnych dróg oddechowych). Stymulują one gojenie się ran. Dający 

poczucie świeżości i chłodu zapach eukaliptusa jest pomocny w utrzymaniu prawidłowej hi-

gieny jamy ustnej. Olejki eukaliptusowe mają właściwości przeciwbólowe oraz wspomagają-

ce ukrwienie, które są wykorzystywane w stanach zapalnych nerwów, bólach mięśniowych 

oraz chorobach reumatycznych. Są chętnie stosowane w problemach trawiennych, w sta-

nach spastycznych żołądka – działają rozkurczowo. Po dużych zabiegach operacyjnych do-

cenia się działanie hipotensyjne oraz przeciwbólowe eukaliptusa. Ponadto wykazuje on dzia-

łanie pobudzające oraz motywujące, szczególnie w przypadku apatii. Właściwości lecznicze 

olejków eukaliptusowych wykorzystuje się w dolegliwościach związanych z bólem głowy, 

migreną, niskim ciśnieniem tętniczym oraz nadmierną sennością [33]. 

Aldehyd kamfoleinowy posiada właściwości smakowe i zapachowe. Jest on chętnie wyko-

rzystywany w przemyśle spożywczym jako dodatek i polepszacz do żywności. Jest też sto-

sowany jako metabolit roślinny. Aldehyd kamfoleinowy jest ważnym produktem pośrednim w 

syntezie różnych związków zapachowych [40]. 

Do jednego z najważniejszych związków zapachowych należy santalol, główny składnik 

olejku sandałowego [41] pozyskiwanego z drzewa sandałowego gatunku Santalum album 

rosnącego w Indiach. Lecznicze właściwości olejku sandałowego znane były już średniowie-

czu. Działa on antyseptycznie, przeciwzapalnie oraz wykrztuśnie. Ze względu na lecznicze 

właściwości jest on stosowany w schorzeniach oddechowych oraz skórnych. Ponadto jest 

wskazany w zaburzeniach okresu menopauzy, ze względu na właściwości antydepresyjne 

oraz uspokajające. Olejek wywodzący się z Indii działa na sferę psychiczną oraz emocjonal-

ną. Przeciwdziała on depresjom, łagodzi strach oraz napięcie nerwowe. Jest stosowany w 

medycynie ajurwedyjskiej (głównie w Indiach) [33]. 

UTLENIANIE ALFA-PINENU 

Reakcję utleniania alfa-pinenu na katalizatorze tytanowo-silikalitowym prowadzono w apa-

raturze przedstawionej na rys. 7. Do kolby trójszynej o pojemności 50 cm3 wyposażonej 

w mieszadło magnetyczne z funkcją grzania, chłodnicę zwrotną oraz bełkotkę wprowadzono 

alfa-pinen w ilości 10,020 g następnie dodano katalizator tytanowo-silikalitowy w ilości 

0,103 g. Do badań wstępnych zastosowano mikroporowaty katalizator TS-1 otrzymany 

w ITCHO ZUT w zespole prof. A. Wróblewskiej (stosunek molowy Si : Ti = 30 : 1). Następnie 

doprowadzono tlen z butli (przepływ tlenu 40 ml/min). Reakcję prowadzono w temperaturze 
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75°C przez 0,25 h, 2 h, 4 h, 6 h. Po zakończeniu procesu odwirowano katalizator, a miesza-

ninę poreakcyjną analizowano metodą chromatografii gazowej przy użyciu chromatografu 

FOCUS firmy Thermo. 

 

 

Rys. 7. Aparatura do prowadzenia procesu utleniania alfa-pinenu: 1 – bełkotka, 2 – chłodnica zwrotna, 
3 – kolba okrągłodenna trójszyjna, 4 – naczynie szklane wypełnione olejem silikonowym pełniące rolę 
łaźni olejowej i 5 – mieszadło magnetyczne posiadające funkcję grzania 

DYSKUSJA WYNIKÓW 

Przedstawiono wyniki badań wstępnych nad utlenianiem alfa-pinenu na katalizatorze TS-1 

przy użyciu tlenu cząsteczkowego jako utleniacza. W reakcji utleniania alfa-pinenu powsta-

wały następujące produkty: tlenek alfa-pinenu, aldehyd kamfoleinowy, werbenon oraz wer-

benol. Zbadano wpływ czasu prowadzenia reakcji na selektywności przemiany do tych 

związków oraz konwersję alfa-pinenu. Zmiany konwersji alfa-pinenu przedstawiono na rys. 8, 

a zmiany selektywności odpowiednich produktów przedstawiono na rys. 9. Na podstawie 

otrzymanych wyników badań wstępnych wyznaczono najkorzystniejszy czas prowadzenia 

reakcji. 

Konwersja alfa-pinenu po 0,25 h była równa 1,079% mol, a selektywności przemiany do 

produktów wynosiły odpowiednio: do tlenku alfa-pinenu 13,1743% mol, do aldehydu kamfole-

inowego 7,715% mol, do werbenolu 7,287% mol, a do werbenonu 4,889% mol. Po 2 h kon-

wersja alfa-pinenu wynosiła 1,180% mol, a selektywności przemiany do odpowiednich pro-

duktów wynosiły: do tlenku alfa-pinenu 18,359% mol, do aldehydu kamfoleinowego 8,517% 

mol do werbenolu 10,588% mol, do werbenonu 6,594% mol. Konwersja alfa-pinenu po 4 h 

była równa 1,391% mol, a selektywności przemiany do produktów wynosiły odpowiednio: do 

tlenku alfa-pinenu 19,031% mol, do aldehydu kamfoleinowego 7,915% mol, do werbenolu 

10,854% mol, a do werbenonu 10,632% mol. Konwersja alfa-pinenu po 6 h była równa 

1,601% mol, a selektywności przemiany do odpowiednich produktów wynosiły odpowiednio: 

do tlenku alfa-pinenu 19,983% mol, do aldehydu kamfoleinowego 7,365% mol, do werbenolu 

11,508% mol, a do werbenonu 12,246% mol. 
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Rys. 8. Zależność konwersji alfa-pinenu od czasu 

 

 

Rys. 9. Zależność selektywności przemiany do produktów utleniania alfa-pinenu od czasu 

WNIOSKI Z BADAŃ WSTĘPNYCH NAD UTLENIANIEM ALFA-PINENU 

Wykazano wpływ czasu na reakcję utleniania alfa-pinenu tlenem cząsteczkowym na kata-

lizatorze TS-1. Im dłuższy czas prowadzenia reakcji tym otrzymywano wyższą konwersję 

alfa-pinenu. Jednak wartości konwersji alfa-pinenu w całym badanym zakresie czasów reak-

cji były niskie. W kolejnych etapach badań należałoby zbadać wpływ innych parametrów pro-

cesu na zmiany konwersji alfa-pinenu, np. ilości katalizatora. Ustalono, że najkorzystniej 

prowadzić reakcję przez 6 h ze względu na wysokie wartości selektywności tlenku alfa-

pinenu, werbenolu oraz werbenonu. Na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych wy-

kazano, że głównym produktem reakcji utleniania był tlenek alfa-pinenu. 
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PODSUMOWANIE 

Duże zróżnicowanie właściwości alfa-pinenu oraz jego tlenowych pochodnych, takich jak: 

tlenek alfa-pinenu, aldehyd kamfoleinowy (kamfenal), werbenon oraz werbenol pozwala na 

praktyczne wykorzystanie tych związków w wielu dziedzinach przemysłu. Olbrzymi potencjał 

alfa-pinenu oraz jego głównych pochodnych tlenowych tkwi w ich właściwościach leczni-

czych, terapeutycznych, smakowych oraz zapachowych, umożliwiających wykorzystanie tych 

związków w przemyśle spożywczym, kosmetyczno-perfumeryjnym, farmaceutycznym oraz 

w medycynie. 

Ze względu na działanie lecznicze alfa-pinenu może znaleźć zastosowanie w różnych ga-

łęziach medycyny. Dobrze znane są właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, prze-

ciwwirusowe, przeciwzapalne oraz przeciwnowotworowe alfa-pinenu pozwalające na wyko-

rzystanie tego monoterpenu w leczeniu różnych chorób, w tym chorób układu oddechowego. 

Alfa-pinen ma olbrzymi potencjał w leczeniu również innych chorób, z którymi boryka się 

większość społeczeństwa, na przykład ze względu na aktywność przeciwnowotworową 

związek ten może być ważnym elementem terapii onkologicznej. 

Ogromną zaletą stosowania alfa-pinenu, głównie w syntezie organicznej, jest jego do-

stępność i cena. Alfa-pinen jest stosunkowo tanim, łatwo dostępnym monoterpenem (odpa-

dowa terpentyna z przemysłu celulozowo-papierniczego). Wykorzystanie alfa-pinenu w pro-

cesie utleniania tlenem cząsteczkowym na katalizatorze TS-1 do produkcji wielu cennych 

związków chemicznych o właściwościach zapachowych (tlenku alfa-pinenu, aldehydu kamfo-

leinowego, werbenolu werbenonu) w dużej mierze wzbogaca przemysł kosmetyczno-

perfumeryjny. Badania nad utlenianiem alfa-pinenu wymagają jednak jeszcze rozwinięcia.  
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Streszczenie. Jodki bizmutylu to grupa półprzewodników obejmująca prócz BiOI również takie 
fotokatalizatory ubogie w jod (bogate w bizmut) jak Bi4O5I2, Bi7O9I3 oraz Bi5O7I. Skład i struktura 
jodków wpływa między innymi na ich właściwości optycznie oraz utleniające, które są istotne 
w fotodegradacji mikrozanieczyszczeń. Obniżony stosunek Bi:I lub O:I powoduje, że wartości Eg 
Bi4O5I2, Bi7O9I3 oraz Bi5O7I są wyższe niż Eg BiOI, co przekłada się na aktywność fotokatalitycz-
ną w zakresie światła UV-vis i Vis. Otrzymywanie pożądanego jodku bizmutylu można uzyskać 
sterując takimi parametrami syntezy solwotermalnej jak: temperatura i długość reakcji, środowi-
sko lub pH. Celem pracy było ustalenie wpływu pH na otrzymywanie i właściwości fotokatali-
tyczne jodków bizmutylu, gdy syntezę prowadzono metodą solwotermalną w środowisku 0,1 M 
mannitolu. Wartości pH, w których otrzymywano jodki to: 1,48 (niemodyfikowane) oraz pH 4,8 
i 12. Otrzymane fotokatalizatory scharakteryzowano technikami spektroskopii odbiciowej (UV-
vis/DRS) i fotoluminescencyjnej (PL) oraz za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Aktyw-
ność fotokatalityczną oceniono na dostawie szybkości rozkładu mikrozanieczyszczenia 
5-fluorouracylu. Przeprowadzone badania wykazały, że pH jest istotnym parametrem w syntezie 
jodków bizmutylu i za jego pomocą można wpływać na uzyskiwany typ fazy krystalicznej. 
 
Słowa kluczowe: jodki bizmutylu, metoda solwotermalna, fotokataliza, 5-fluorouracyl, mannitol, 
fotokataliza. 
Key words: bismuth oxyiodide, solvothermal synthesis, photocatalysis, 5-fluorouracil, mannitol, 
photocatalysis. 

WSTĘP 

Jodki bizmutylu (BixOyIz) należą do półprzewodników posiadających unikalną strukturę 

krystaliczną, która skutkuje potencjalnie wysoką aktywnością fotokatalityczną w zakresie 

światła słonecznego i widzialnego. BixOyIz są zbudowane z warstw [Bi2O2]
2+, między którymi 

znajdują się aniony I– (rys. 1.) [1]. W skład pasma walencyjnego wchodzą orbitale Bi 6s, I 5p 

oraz O 2p, natomiast pasmo przewodzenia jest zbudowane głównie z orbitali Bi 6p [1]. 

W przypadku gdy stosunek bizmutu do jodu (lub tlenu do jodu) wynosi 1 : 1 ma się do czy-

nienia z fazą krystaliczną prostego jodku bizmutylu o wzorze BiOI. Wśród omawianej grupy 

wyróżnia się również jodki posiadające obniżony stosunek Bi : I lub O : I takie jak: Bi4O5I2, 

Bi7O9I3 oraz Bi5O7I. Ubytki jodu w strukturze fotokatalizatorów skutkują zmianą położenia 

pasma walencyjnego, a co za tym idzie zmianą wartości przerwy wzbronionej (Eg). Wartości 

                                                 
Adres do korespondencji: Patrycja Wilczewska, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza 63, 
80-308 Gdańsk, Polska, e-mail: p.wilczewska@gmail.com 



P. Wilczewska i in. 228 

Eg Bi4O5I2, Bi7O9I3 oraz Bi5O7I wynoszą kolejno 2,39 eV; 2,14 eV; oraz 2.85 eV i są wyższe 

niż Eg BiOI (1,83 eV) [2]. Niewielkie poszerzenie przerwy wzbronionej jodków bogatych w 

bizmut skutkuje dużo wyższą aktywnością w zakresie światła słonecznego, które jest najbar-

dziej pożądane z uwagi na potencjał aplikacyjny. 

 

Rys. 1. Schemat budowy jodków bizmutylu 

Dodatkowo BiOI, ze względu na położenie pasma przewodzenia, nie jest zdolne reago-

wać z tlenem cząsteczkowym co limituje jego zastosowanie. Obniżenie zawartości jodu w 

jodku bizmutylu, poszerza przerwę wzbronioną, a co za tym idzie zmienia również potencjał 

redox pasma przewodzenia. BixOyIz znalazło zastosowanie w degradacji zanieczyszczeń 

fazy wodnej, takich jak: kwas galusowy [4], kwas kawowy [7], fenol i jego pochodne [11], leki 

[9–10] barwniki [10, 12, 15], i innych mikrozanieczyszczeń [6]. Dodatkowo umożliwiły 

oczyszczenie wody z toksycznych jonów arsenu [8] i chromu [10]. Jodki bogate w bizmut 

zostały również wykorzystane do oczyszczania powietrza [12] i produkcji wodoru [14]. 

Synteza solwotermalna umożliwia otrzymanie szeregu jodków bizmutylu poprzez stero-

wanie takimi parametrami jak: temperatura i długość reakcji, środowisko lub pH [1, 3].  

W tabeli 1 zebrano warunki syntezy solwotermalnej BixOyIz
 i ich wpływ na rodzaj otrzymane-

go nanomateriału. 

Tabela 1. Synteza solwotermalna jodków bizmutylu 

Rodzaj fazy 
krystalicznej 

Temperatura 
reakcji [°C] 

Długość reakcji 
[godz.] 

Środowisko 
Modyfikacja 

pH 
Literatura 

BiOI 
 

120-200 12–24 glikol etylenowy x [4] 

140 16 
glikol etylenowy, 

woda 
x [5] 

160 12 glikol etylenowy x [6] 

120 2–48 glikol etylenowy x [7] 

160 12 
woda, etanol, glikol 

etylenowy 
x [8] 

150 120 glikol etylenowy x [9] 

Bi4O5I2 
 

150 12 glikol etylenowy pH 9 [9] 

160 16 gliceryna x [10] 

150 12 glikol etylenowy x [11] 

Bi5O7I 150 18 4M HNO3 pH 11,5 [12] 

BiOI, Bi4O5I2,  
Bi7O9I3 

130 12 
gliceryna, etanol, 
glikol etylenowy 

x [13] 

BixOyIz 130-280 12 4M HNO3 pH 1–14 [1] 

x – brak modyfikacji pH podczas syntezy. 



Badanie wpływu odczynu pH na otrzymywanie jodków bizmutylu metodą solwotermalną 

 

229 

W przeprowadzonych badaniach najpopularniejszym rozpuszczalnikiem jest glikol etyle-

nowy. Brakuje szczegółowych informacji dotyczących syntezy solwotermalnej BixOyIz  

w środowisku 0,1M wodnego roztworu mannitolu, który ma budowę przestrzenną i umożliwia 

tworzenie się niewielkich i symetrycznych nanostruktur. Dlatego też celem podjętych badań 

było ustalenie wpływu pH na otrzymywanie i właściwości fotokatalityczne jodków bizmutylu 

i zoptymalizowanie syntezy solwotermalnej nanomateriałów typu BixOyIz, stosując 0,1 M roz-

twór mannitolu jako rozpuszczalnik. 

METODYKA BADAŃ 

Badania obejmowały syntezę solwotermalną półprzewodników bizmutowych w wybranych 

wartościach pH, ich charakterystykę oraz ocenę aktywności fotokatalitycznej względem 

5-fluorouracylu jako mikrozanieczyszczenia opornego na rozkład. Wykonane doświadczenia 

mają na celu optymalizację metody syntezy jodków bizmutylu w środowisku wodnego roz-

tworu mannitolu (stężenie mannitolu 0,1 M). 

Synteza solwotermalna jodków bizmutylu 

Jodki bizmutylu zostały otrzymane metodą solwotermalną w środowisku 0,1M mannitolu 

i w pH o wartości 1,48 (pH wyjściowe) oraz pH 4, 8, 12. 

 
Rys. 2. Synteza jodków bizmutylu metodą solwotermalną w wybranym pH 
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W pierwszej zlewce zawierającej 20 ml 0,1 M mannitolu zawieszono 2 mmole 

Bi(NO3)3∙5H2O za pomocą łaźni ultradźwiękowej. Następnie w kolejnych 20 ml 0,1 M manni-

tolu rozpuszczono 2 mmole KI. Roztwór z prekursorem jodków został powoli, kroplami, do-

dany do zawiesiny z azotanem bizmutu, który w tym czasie był energicznie mieszany na 

mieszadle magnetycznym. Po dodaniu roztworu jodków, ustalono pH za pomocą 1M KOH 

i  pozostawiono mieszaninę na mieszadle magnetycznym na 30 minut. Następnie całość 

przeniesiono do 50 ml reaktora teflonowego. Naczynie teflonowe zostało umieszczone 

w obudowie ze stali nierdzewnej oraz szczelnie zamknięte. Reakcja solwotermalna trwała 16 

godz. i była prowadzona w temperaturze 160°C. Po samoistnym ostudzeniu reaktora, uzy-

skany osad został przemyty kilkukrotnie bezwodnym alkoholem etylenowym oraz wodą dejo-

nizowaną. Otrzymane fotokatalizatory suszono w 80°C przez całą noc. Schemat syntezy 

jodków bizmutylu przedstawiono na rys. 2. 

Otrzymane fotokatalizatory oznaczono zgodnie z pH w którym zostały otrzymane:  

pH 1,48; pH 4; pH 8 oraz pH 12. Zaproponowane warunki syntezy (środowisko, rodzaj mate-

riału, modyfikacja pH) zostały po raz pierwszy użyte do uzyskania jodków bizmutylu. 

Charakterystyka otrzymanych fotokatalizatorów 

Wykonano badania składu faz otrzymanych półprzewodników techniką dyfrakcji rentge-

nowskiej (XRD) za pomocą Bunker D2 Phaser. Pomiar wykonywano w temperaturze poko-

jowej, a źródłem promieniowania X było Cu-Kα (λ = 1,541874 nm). Dyfraktogramy wykonano 

w zakresie kątowym 2ɵ od 20 do 70°) Dodatkowo syntezowane jodki bizmutylu scharaktery-

zowano pod kątem właściwości optycznych techniką: 

 odbiciowej spektroskopii UV-Vis (UV-Vis/DRS). Pomiar wykonano za pomocą spek-

trofotometru UV-Vis 2600 Shimadzu. Badania wykonano w temperaturze pokojowej, 

w zakresie długości fali 250–750 nm, stosując siarczan (VI) baru (BaSO4) jako odnośnik, 

 spektroskopii fotoluminescencyjnej (PL) wykorzystując aparat Luminescence Spec-

trometer LS 50B Perkin Elmer ze specjalną przystawką przystosowaną do badania prosz-

ków. Widma zarejestrowano w temperaturze pokojowej, w zakresie 300–600 nm. Długość 

fali wzbudzającej wynosiła 315 nm. 

Aktywność fotokatalityczna 

Aktywność fotokatalityczna otrzymanych fotokatalizatorów została oceniana na podstawie 

skuteczności usuwania 5-fluorouracylu (5-FU), który jest trudno biodegradowalnym lekiem 

przeciwnowotworowym. Reaktorem używanym w doświadczeniu była szklana probówka. 

Stężenie fotokatalizatorów używanych w naświetlaniu wynosiło 0,2 g L–1 (3 mg), natomiast 

stężenie wyjściowe 5-FU było 15 mg L–1. Objętość degradowanego leku to 15 ml. Całość 

procesu trwała 150 minut i obejmowała 30 minut adsorpcji w ciemności w celu osiągnięcia 

równowagi adsorpcyjno-desorpcyjnej na powierzchni fotokatalizatorów oraz 120 minut na-

świetlania. Źródłem promieniowana UV-Vis była 150 W średniociśnieniowa lampa rtęciowa 

firmy Heraeus. Intensywność promieniowania przy długości 256 nm, 365 nm i 420 nm wyno-

siła kolejno 42,8 mW cm–2; 36,1 mW cm–2; 25,7 mW cm–2. Układ do badań aktywności foto-

katalitycznej był zamknięty w obudowie zabezpieczającej przed promieniowaniem zewnątrz. 

Próbki o objętości 1 ml były pobierane w ustalonych interwałach czasowych, fotokatalizator 
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oddzielano za pomocą 0,22 µm filtra strzykawkowego. Stężenie 5-fluorouracylu podczas 

procesu naświetlania analizowano techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Uży-

wano chromatografu LC – 20 ADXR Shimadzu z detektorem UV-ViS/DAD. W tabeli 2 przed-

stawiono parametry analizy 5-fluorouracylu. 

Tabela 2. Parametry analizy chromatograficznej 5-fluorouracylu 

Parametr  

Długość fali detekcji [nm] 266 

Natężenie przepływ [ml min
–1

]         0,7 

Objętość nastrzyku [µl]   25 

Długość analizy [min]    6 

Rodzaj elucji izokratyczna 

Faza stacjonarna C18 

Faza ruchoma 2% acetonitryl: 98% woda 

 

Z uzyskanych pól powierzchni sygnałów 5-fluorouracylu wykreślano zależność C/C0 gdzie, 

C to pole powierzchni odpowiadające stężeniu 5-FU w czasie t doświadczenia oraz C0 będą-

ce polem powierzchni sygnału pochodzącego od nastrzyku roztworu wyjściowego leku o 

stężeniu 15 mg·L–1. 

WYNIKI 

Dyfrakcja rentgenowska (XRD) 

Do badania składu fazowego fotokatalizatorów zastosowano metodą proszkowej dyfrakcji 

rentgenowskiej (XRD). 
 

 
Rys. 3. Dyfraktogram XRD fotokatalizatorów zsyntezowanych w pH: 1,48, 4, 8 i 12 
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Rentgenogramy zsyntezowanych jodków bizmutylu przedstawiono na rys. 3. Jak wynika 

z analizy XRD, w skład fazy krystalicznej półprzewodnika bizmutowego otrzymanego w nie-

modyfikowanym pH (1,48) i pH 8 wchodzi czysty BiOI (PDF 04-012-5693 oraz PDF 00-010-

0445). Uzyskane sygnały są ostre i intensywne, co świadczy o dobrej krystalizacji próbki 

[16]. Analiza położenia poszczególnych refleksów jodku bizmutylu otrzymanego w pH 4 wy-

kazała, że próbka to czysty jodek bogaty w bizmut Bi4O5I2 (PDF 04-012-1474). Poszerzone 

sygnały o niskiej intensywności mogą być skutkiem małych krystalitów otrzymanego jodku 

bizmutylu [17]. Natomiast fotokatalizator otrzymany w pH 12 jest mieszaniną Bi2O3 i BiOI. 

Fazą dominującą jest tlenek bizmutu. Sygnały zlokalizowane przy kątach 31°, 33° i 56,5° 

pochodzące od BiOI zostały oznaczone na dyfraktogramie XRD. Otrzymane fazy krystalicz-

ne wykazują podobną tendencję do zmiany składu wraz ze zmianą pH prowadzonej syntezy 

[1, 18]. Powyższe wyniki wskazują, że pH jest jednym z kluczowych parametrów syntezy 

jodków bizmutylu i wpływają na rodzaj otrzymywanej fazy krystalicznej. 

Spektroskopia odbiciowa (UV-vis/DRS) 

Zdolność pochłaniania światła przez fotokatalizatory jest kluczowym aspektem wpływają-

cym na aktywność fotokatalityczną, dlatego też wykonano widma odbiciowe otrzymanych 

fotokatalizatorów. Uzyskane wyniki oraz kolor zsyntezowanych nanomateriałów przedsta-

wiono na rys. 4. 

 

Rys. 4. Widma UV-vis/DRS zsyntezowanych fotokatalizatorów oraz kolory uzyskanych proszków 

Wszystkie półprzewodniki charakteryzowały się wysoką zdolnością absorpcji światła  

w zakresie UV. Fotokatalizator otrzymany w pH 12 (Bi2O3/BiOI) wykazuje minimalne pochła-

nianie światła powyżej 400 nm z uwagi na niską zawartość BiOI. Pozostałe jodki absorbują 

światło w zakresie widzialnym (λ > 420 nm), co jest charakterystyczne dla wszystkich jodków 
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bizmutylu [19]. BiOI (pH 8) dysponuje zbliżonymi właściwości absorpcyjnymi światła co foto-

katalizator otrzymany w niemodyfikowanym pH. Uzyskane widma jodków BiOI są zgodne 

danymi literaturowymi [7, 8 ,19]. Natomiast Bi4O5I2 (pH 4), z uwagi na niższą zawartość jodu, 

posiada przesuniętą krawędź absorpcji w kierunku fal krótszych (z 490 nm do 412 nm) 

względem referencyjnego BiOI (pH 1,48). Co więcej otrzymany jodek bogaty w bizmut wyka-

zuje lepsze zdolności absorpcji światła w zakresie widzialnym niż inne otrzymane Bi4O5I2 [9–

11]. 

Spektroskopia UV-vis/DRS umożliwia również teoretyczne wyznaczenie przerwy energe-

tycznej miedzy pasmem walencyjnym (VB) i przewodnictwa (CB). Energię przejścia elektro-

nu (Eg) z VB do CB określono przez ekstrapolację liniowej części wykresu f(Ahν)1/2 od energii 

fotonu (hν). Wartość A jest to absorbancja próbki zmierzona podczas wykonywania widm Uv-

vis/DRS. Powyższą transformację przedstawiono na rys. 5. 

 

 

Rys. 5. Wyznaczanie energii przerwy wzbronionej zsyntezowanych fotokatalizatorów 

Wyznaczona teoretycznie wartość przerwy wzbronionej wynosiła 2,73 eV, 1,71 eV, 

1,86 eV, 1,84 eV dla fotokatalizatorów pH 12, pH 8, pH 4 i pH 1,48. Dla fotokatalizatora pH 

12 (Bi2O3/BiOI) jest obserwowalne niewielkie zwężenie przerwy wzbronionej z uwagi na 

obecność BiOI, gdyż tlenek bizmutu (III) posiada wartość Eg = 2,85 eV [20]. Jodki otrzymane 

w pH 1,48 i 8 (posiadające fazę krystaliczną BiOI) charakteryzują się literaturowymi wielko-

ściami Eg [1, 19]. Wyznaczona teoretycznie szerokość przerwy wzbronionej dla fotokataliza-

tor pH 4 (Bi4O5I2) jest nieznacznie niższa niż wartość literaturowa [9–11, 19]. Uzyskane na-
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nomateriały są innowacyjnymi fotokatalizatorami i należałoby wyznaczyć eksperymentalnie 

wartości Eg. 

Spektroskopia fotoluminescencyjna (PL) 

Badania właściwości fotoluminescencyjnych umożliwiają ocenę szybkości rekombinacji  

par (e–) – (h+) powstałych w procesie naświetlania. Proces łączenia się fotogenerowanych 

nośników ładunków jest niekorzystny i wpływa na obniżenie aktywności fotokatalitycznej. 

Widma fotoluminescencyjne jodków bizmutylu przedstawiono na rys. 6. 

 
Rys. 6. Widma fotoluminescencyjne zsyntezowanych fotokatalizatorów 

Kształt otrzymanych widma fotoluminescencyjnych różni się między półprzewodnikami  

i zależy od rodzaju fazy krystalicznej. Krzywe uzyskane po wzbudzeniu próbek pH 1,48 i pH 

8 są identyczne (oba fotokatalizatory to BiOI), a różnica intensywności jest niewielka. Jodek 

otrzymany w pH 4 (Bi4O5I2) charakteryzuje się zbliżoną maksymalną wartością fotolumine-

scencji do referencyjnego. Nanomateriał otrzymany w pH 12, będący hybrydą Bi2O3 i BiOI, 

ma najwyższą intensywność widma, co wskazuje na szybką rekombinację par (e–) – (h+) lub 

dużą ilość generowanych nośników ładunku i jest związany z obecnością tlenku bizmutu 

w nanokompozycie. Pozostałe fotokatalizatory charakteryzują się raczej małą ilością wzbu-

dzonych ładunków niż ich wolną rekombinacją. 

Aktywność fotokatalityczna 

Rysunek 7 przedstawia szybkość reakcji fotokatalitycznego rozkładu 5-fluorouracylu 

w obecności jodków bizmutylu oraz fotolizę 5-FU w świetle z zakresu UV-Vis. 
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Rys. 7. Fotodegradacja 5-FU w obecności jodków bizmutylu 

5-fluorouracyl w warunkach eksperymentalnych nie ulega fotolizie. Zsyntezowane pół-

przewodniki są zdolne adsorbować 5-FU w niewielkich ilościach. Najwięcej leku zaadsorbo-

wało się na powierzchni o pH 12, co jest skutkiem obecności tlenku bizmutu. Otrzymane fo-

tokatalizatory charakteryzują się różną efektywnością usuwania 5-FU. Jodek otrzymany w 

pH 1,48 najwolniej rozkładał 5-fluorouracyl i po 120 min zdegradował 65%. Najniższa aktyw-

ność referencyjnego jodku jest skutkiem najwęższej wartości Eg oraz niskiej intensywności 

widma fotoluminescencyjnego. pH 4 charakteryzował się podobną skutecznością degradacji, 

lecz wyższą szybkością, która prawdopodobnie jest skutkiem wyższej wartości Eg, i po 90 

minutach naświetlania 5-FU został rozłożony w 63%. Najszybszy rozkład modelowego za-

nieczyszczenia uzyskano w obecności pH 8 i po 45 minutach naświetlania 67% 5-FU zostało 

zdegradowane. Jednakże wydłużenie czasu ekspozycji tego fotokatalizatora na światło 

UV-vis nie zwiększyło znacząco dalszego rozkładu 5-FU i po 120 min usunięto 75% zanie-

czyszczenia. Nanokompozyt Bi2O3/BiOI otrzymany w pH 12 posiadał wysoką aktywność fo-

tokatalityczną i po 120 minutach 81% 5-FU zostało rozłożone. Jest to spowodowane wystę-

powaniem tlenku bizmutu, który w promieniowaniu z zakresu UV-vis ma wyższa aktywność 

niż jodki bizmutylu [20]. 

WNIOSKI 

Jednym z najważniejszych etapów badania jest określenie warunków syntezy, umożliwia-

jąc tym wybór optymalnych parametrów i uzyskanie fotokatalizatorów o najwyższej aktywno-

ści fotokatalitycznej. Wartość pH w jakim wybrana synteza została przeprowadzona wpłynęła 

na rodzaj otrzymywanej fazy krystalicznej, a co za tym idzie i aktywność fotokatalityczną. 
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Otrzymane fotokatalizatory po modyfikacji pH były aktywniejsze niż jodek otrzymywany z pH 

niemodyfikowanego. W lekko alkalicznym pH otrzymano prosty jodek BiOI (podobnie jak w 

pH 1,48), który charakteryzował się dobrą krystalizacja, wysoką absorpcją promieniowania z 

zakresu widzialnego oraz najwyższą aktywnością fotokatalityczną. Wartość powyżej pH 8 

powoduje, że BiOI przechodzi w Bi2O3, dlatego też w pH 12 otrzymane faza BiOI jest szcząt-

kowa i dominuje tlenek bizmutu. Uzyskane wyniki wskazują, że optymalnym pH w syntezie 

jodków bizmutylu w środowisku 0,1 M mannitolu jest pH 8. 

LITERATURA 

[1] Lee W.W., Lu C-S., Chuang C-W., Chen Y-J., Fu J-Y., Siao C-W., Chen C-C. Synthesis of bismuth oxy-
iodides and their composites: characterization, photocatalytic activity and degradation mechanisms, RSC 
Adv. 2015, 5, 23450–23464. 

[2] Xiao X., Zhang W-D. Hierarchical Bi7O9I3 micro/nano-architecture: facile synthesis, growth mechanism and 
high visible light photocatalytic performance, RSC Adv. 2011, 6, 1099–1105. 

[3] Li G., Qin F., Wang R., Xiao S., Sun H., Chen R. BiOX (X = Cl, Br, I) nanostructures: Mannitol-mediated mi-
crowave synthesis, visible light photocatalytic performance and Cr (VI) removal capacity, J. Coll. Inter. Sci. 
2013, 409, 43–51. 

[4] Mera A.C., Moreno Y., Contreras D., Escalona D., Melendrez M.F., Mangalaraja R.V., Mansila H.D. Im-
provement of the BiOI photocatalytic activity optimizing the solvothermal synthesis, Solid State Sci. 2016, 
63, 84–92. 

[5] Vadivel S., Saravanakumar B., Kumaravel M., Maruthamani D., Balasubramanian N., Manikandan A., Go-
vindarajan R., Bappi P., Hariganesh S. Facile solvothermal synthesis of BiOI microsquares as a novel elec-
trode material for supercapacitor applications, Matter Lett. 2017, 210, 109–112. 

[6] Lan H., Zhang G., Zhang H., Liu H., Liu R., Qu J. Solvothermal synthesis of BiOI flower-like microspheres 
for efficient photocatalytic degradation of BPA under visible light irradiation, Catal. Commun. 2017, 98, 9–
12. 

[7] Mera A.C, Moreno Y., Pivan J-Y., Pena O., Mansila H.D. Solvothermal synthesis of BiOI microspheres: Ef-
fect of the reaction time on the morphology and photocatalytic activity, J. Photoch. Photobio. A 2014, 289, 
7–13. 

[8] Hu J., Weng S., Zheng Z., Pei Z., Huang M., Liu P. Solvents mediated synthesis of BiOI photocacalysts with 
tunable morphologies and their visible light driven photocatalytic performances in removing of arsenic from 
water, J. Hazard. Mater. 2014, 264, 293–302. 

[9] Xia J., Ji M., Di J., Wang B., Yin S., He M., Zhang Q., Li H. Improved photocatalytic activity of few-layer 
Bi4O5I2 nanosheets induced by efficient charge separation and lower valence position, J. Alloy. Compd. 
2017, 695, 922–930. 

[10] Bielicka-Giełdoń A., Wilczewska P., Malankowska A., Szczodrowski K., Ryl J., Zielińska-Jurek A., Siedlecka 
E.M. Morphology, Surface properties and photocatalytic activity of the bismuth oxyhalides semiconductors 
prepared by ionic liquids assisted solvothermal method, Sep. Purif. Technol. 2019, 217, 164–173. 

[11] Xiao X., Xing C.I., He G.P., Zuo X.X., Nan J.M., Wang L.S. Solvothermal synthesis of novel hierarchical 
Bi4O5I2 nanoflakes with highly visible light photocatalytic performance for degradation of 4-tert-butylphenol, 
Appl. Catal. B: Environ. 2014, 148–149, 154–163. 

[12] Sun S.M., Wang W.Z., Zhang I., Zhou I., Yin W.Z., Shang W. Visible light-Induced Efficient Contaminant 
Removal by Bi5O7I, Environ. Sci. Technol. 2009, 43, 2005–2010. 

[13] Liu Q-C., Ma D-K., Hu Y-Y., Zeng Y-W., Huang S-M. Various Bismuth Oxyiodide Hierarchical Architectures: 
Alcohothermal-Controlled Synthesis, Photocatalytic Activities, and Adsorption Capabilities for Phosphate in 
Water, ASC Appl. Mater. 2013, 5(22), 11927–11934. 

[14] Bai Y., Chen T., Wang P., Wang L., Ye L. Bismuth rich Bi4O5X2 nanosheets with dominant {101} facets 
exposure for photocatalytic H2 evolution, Chem. Eng. J. 2016, 304, 454–460. 

[15] Zhang X., Ai Z., Jia F., Zhang Generalized One-Pot Synthesis, Characterization and Photocatalytic Activity 
of Hierarchical BiOX (X=Cl,Br,I) Nanoplate Microspheres, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 747–753. 

[16] Li G., Qin F., Wang R., Xiao S., Sun H., Chen R. BiOX (X = Cl,Br,I) nanostructures: Mannitol-mediated 
microwave synthesis, visible light photocatalytic performance, and Cr (VI) removal capacity, J. Coll. Inter. 
Sci. 2013, 409, 43–51. 

[17] Mera A.C., Martinez-de la Cruz A., Perez-Tijerina E., Melendrez M.F., Valdes H. Nanostructured BiOI for air 
pollution control: Microwave-assisted synthesis, characterization and photocatalytic activity toward NO 
transformation under visible light irradiation, Mater. Sci. Semicond. Proc. 2018, 88, 20–27. 



Badanie wpływu odczynu pH na otrzymywanie jodków bizmutylu metodą solwotermalną 

 

237 

[18] Chen H-L., Lee W.W., Chung W-H., Lin H-P., Chen Y-Ju., Jing Y-R., Lin W-Y., Chen C-C. Controlled hydro-
thermal synthesis of bismuth oxybromides and their photocatalytic properties, J. Taiwan Inst. Chem. E 2014, 
45, 1892–1909. 

[19] Liu C., Wang X-J. Room temperature synthesis of Bi4O5I2 and Bi5O7I ultrathin nanosheets with high visible 
light photocatalytic performance, Dalton Trans. 2016, 45(18), 7720–7727. 

[20] Tian H., Teng F., Xu J., Lou S., Li Na., Zhao Y., Chen M. An innovative anion regulation strategy for energy 
bands of semiconductors: A case from Bi2O3 to Bi2O(OH)2SO4, Sci. Rep. 5 2015, 7770–7779. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Marta WOJCIESZAK, Katarzyna MATERNA, Damian K. KACZMAREK, 
Tomasz RZEMIENIECKI, Daria CZURYSZKIEWICZ, Michał NIEMCZAK §§§ 

WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNIOWE POLIOKSYETYLENOWANYCH 
POCHODNYCH 2-ETYLOHEKSANOLU 

SURFACE PROPERTIES OF POLYOXYETHYLENE DERIVATIVES 
OF 2-ETHYLHEXANOL 

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska  

Streszczenie. Polioksyetylenowane pochodne 2-etyloheksanolu są to struktury zaliczane 
do niejonowych surfaktantów (związków amfifilowych). Część hydrofobowa to część alkilowa 
2-etyloheksanolu zaś hydrofilową stanowi ugrupowanie polietoksy etanolu. Celem niniejszej 
pracy było określenie wpływu budowy surfaktantu na wartości krytycznego stężenia micelizacji 

(CMC), nadmiar surfaktantu w warstwie powierzchniowej Гmax, minimalną powierzchnię nie-
zbędną do zaadsorbowania związku Αmin, skuteczność redukcji napięcia międzyfazowego 

ΠCMC, równowagowe napięcie powierzchniowe γCMC, zdolność surfaktantu do zmniejszania na-

pięcia na granicy międzyfazowej pC20 oraz swobodną energię adsorpcji ΔG0
ads. 

 
Słowa kluczowe: surfaktanty, napięcie powierzchniowe, synteza, micelizacja, adsorpcja. 
Key words: surfactants, surface tension, synthesis, micellization, adsorption. 

WSTĘP 

Człowiek od dawien dawna starał się podnosić poziom swojego życia. Wykorzystywał do 

tego celu liczne substancje, które dzisiaj stanowią podstawę ułatwiającą funkcjonowanie 

każdego gospodarstwa domowego. Jednym z nich jest mydło, czyli produkt uznawany za 

pierwszy związek powierzchniowo czynny [1–3]. 

Surfaktanty wyróżniają się budową amfifilową. Cząsteczka o takiej strukturze zawiera dwa 

ugrupowania (hydrofilowe i hydrofobowe) o antagonistycznych właściwościach. Część polar-

na odpowiada za rozpuszczalność substancji w wodzie, zaś niepolarna za powinowactwo 

surfaktantu do fazy oleistej. Dzięki specyficznej budowie związki o aktywności powierzchnio-

wej wyróżniają się określonymi właściwościami, do których zalicza się między innymi zdol-

ność do micelizacji, obniżania napięcia międzyfazowego oraz powierzchniowego roztworów, 

zmiękczająca, pianotwórcza, zwilżająca czy dyspergująca. Surfaktanty stanowią obszerną 

grupę związków o dużym zróżnicowaniu strukturalnym. Przede wszystkim ich podział oparty 

jest na związki jonowe tworzące w wyniku dysocjacji jony dodatnie oraz ujemne, a także nie-

jonowe, do których zalicza się polioksyetylenowane pochodne alkoholi. 

Związki powierzchniowo czynne wchodzą w skład niemalże każdego produktu codzienne-

go użytku. Środki ochrony roślin (herbicydy), leki, maści, produkcja gum uszczelek czy de-

                                                 
Adres do korespondencji: Marta Wojcieszak, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, ul. Ber-
dychowo 4, 61-131 Poznań, Polska, e-mail: marta.d.wojcieszak@doctorate.put.poznan.pl 
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tergentów to tylko kilka z przykładów zastosowania surfaktantów. To właśnie szczególne 

właściwości związków powierzchniowo czynnych sprawiają, że cieszą się one tak szerokim 

zastosowaniem. Obecnie dąży się do otrzymywania coraz to nowszych struktur zarówno 

bezpiecznych dla środowiska, jak i zsyntezowanych z tanich, łatwo dostępnych surowców. 

Do tego rodzaju związków zaliczane są polioksyetylenowane surfaktanty (oksyetylaty) [1–5]. 

Synteza polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu składa się z dwóch etapów 

(rys. 1). Pierwszy związany jest z reakcją propoksylacji. Polega on na katalitycznym wydłu-

żaniu łańcucha 2-etyloheksanolu poprzez przyłączenie tlenku propylenu (metylooksiranu). 

Drugi etap oparty jest na syntezie produktu po propoksylacji z tlenkiem etylenu [1–3]. 
 

 
 

Rys. 1. Dwuetapowy proces otrzymywania polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu [1, 2] 

 

W syntezie polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu ważną rolę odgrywa ka-

talizator. Głównie wykorzystuje się związki alkaliczne takie jak NaOH bądź KOH, a także 

heterogeniczne związki dimetalocyjankowe (DMC). Wysoce aktywne struktury DMC wyróż-

niają się znaczną wrażliwością na zanieczyszczenia oraz wysoką ceną. Ponadto proces 

z zastosowaniem tego typu związków przebiega z dużą selektywnością i wydajnością, 

a otrzymane produkty cechują się wysoką jakością. W przypadku prowadzenia procesu 

z użyciem katalizatorów alkalicznych powstaje więcej produktów ubocznych niż przy zasto-

sowaniu w reakcji DMC. Dodatkowo KOH jest toksyczne dla środowiska, co powoduje ko-

nieczność neutralizacji oraz oczyszczenia związku alkalicznego po procesie [1–3, 5]. 

 
Rys. 2. Struktura powierzchniowa polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu [5] 
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Dla aktywnych powierzchniowo polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu 

ugrupowanie hydrofobowe stanowi część alkilowa 2-etyloheksanolu. Natomiast część hydro-

filowa zawiera ugrupowania węglowo-tlenowe: polietoksy etanolu pochodzące od tlenku ety-

lenu (rys. 2). Niejonowe oksyetylaty wyróżniają się niskimi zdolnościami pieniącymi, a także 

łatwością łączenia się z innymi surfaktantami. Dzięki takim właściwościom zwiększa się 

sprawność do tworzenia trwałej emulsji. Ponadto surfaktanty na bazie 2-etyloheksanolu mo-

gą być wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków, w zakładach ubojni zwierząt, czyli 

wszędzie tam, gdzie niweluje się powstawanie uciążliwej piany [1–5]. 

METODYKA BADAŃ 

Materiał 

 

 
 

Rys. 3. Ogólny wzór strukturalny polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu [1, 2] 

 

 woda dejonizowana o przewodności 0,10 μS/cm; 

 EHP1E12 z katalizatorem DMC, gdzie n = 1, m = 12; 

 EHP1E9 z katalizatorem DMC; gzie n = 1; m = 9; 

 EHP1E6 z katalizatorem DMC; gdzie n = 1; m = 6; 

 EHP1E3 z katalizatorem DMC; gdzie n = 1;m = 3. 
 

Roztwory wyjściowe 

Do realizacji badań sporządzone zostały następujące roztwory: 

 wodny roztwór surfaktantu EHP1E12 otrzymanego z katalizatorem DMC sporządzono 

w kolbie miarowej o pojemności 50 ml – do kolby odważono 0,357 g surfaktantu 

i uzupełniono wodą; 

 wodny roztwór surfaktantu EHP1E3 otrzymanego z katalizatorem DMC sporządzono 

w kolbie miarowej o pojemności 50 ml – do kolby odważono 0,159 g surfaktantu 

i uzupełniono wodą; 

 wodny roztwór surfaktantu EHP19 otrzymanego z katalizatorem DMC sporządzono 

w kolbie miarowej o pojemności 50 ml – do kolby odważono 0,291 g surfaktantu 

i uzupełniono wodą; 

 wodny roztwór surfaktantu EHP1E6 otrzymanego z katalizatorem DMC sporządzono 

w kolbie miarowej o pojemności 50 ml – do kolby odważono 0,225 g surfaktantu 

i uzupełniono wodą. 
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Metody 

Do pomiaru napięcia powierzchniowego zastosowano metodę analizy kształtu wiszącej 

kropli. Zasada badania polega na określaniu kształtu kropli cieczy, która znajduje się 

u wylotu kapilary. Ciecz zmienia kształt pod wpływem działania napięcia międzyfazowego. 

Na początku kształt cieczy jest wypukły. Natomiast w momencie zwiększania ciężaru kropla 

przybiera kształt kulisty. Kiedy ciężar kropli osiągnie wartość maksymalną, kropla odrywa się 

od kapilary. 

Pomiary napięcia powierzchniowego wykonano zarówno dla roztworów wyjściowych ba-

danych surfaktantów, a także dla roztworów wodnych otrzymanych metodą seryjnych roz-

cieńczeń. Uzyskane wyniki pozwoliły do wyznaczenia zależności między napięciem po-

wierzchniowym a logarytmem ze stężeń dla danych związków. W celu określenia wartości 

krytycznego stężenia micelizacji (CMC) posłużono się metodą regresji liniowej. Metoda ta 

polega na wykreśleniu dwóch linii trendu. Miejsce przecięcia prostych umożliwiło wyznacze-

nie CMC. 

Do wyznaczenia zjawiska adsorpcji powierzchniowej wykorzystano następujące parame-

try: 

 pC20 – parametr określający zdolność surfaktantu do obniżania napięcia powierzch-

niowego, wskaźnik definiowany jest jako ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia 

związku potrzebnego do obniżenia napięcie powierzchniowego wody o 20 mN/m 

w ośrodku powietrze/woda; 

 γCMC – równowagowe napięcie powierzchniowe wyznaczane na podstawie izotermy 

napięcia powierzchniowego. Równowagowe napięcie powierzchniowe określa się 

w momencie tworzenia się miceli; 

 ΠCMC – parametr związany ze skutecznością surfaktantu do obniżania wartości na-

pięcia powierzchniowego na wskutek jego rozpuszczenia w środowisku wodnym, 

określany jako ciśnienie powierzchniowe wynikające z wartości krytycznego stężenia 

micelizacji. Wartość wskaźnika oblicza się wykorzystując wzór: 

 ΠCMC = 𝛾0 − 𝛾CMC (1) 

 

gdzie: γ0 – napięcie powierzchniowe wody [mN/m]; γCMC – napięcie powierzchniowe 

w momencie osiągnięcia wartości krytycznego stężenia micelizacji [mN/m]. 

W pracy wartość parametru ΠCMC wyznaczona została przy wykorzystaniu wartości napię-

cia powierzchniowego wody (γ0 = 72,8 mN/m). 

 Гmax – parametr wyznaczający wartość nadmiaru surfaktantu w warstwie powierzch-

niowej w przeliczeniu na 1 cm2 danej powierzchni. Wskaźnik Гmax jest bezpośrednio 

związany z adsorpcją związku powierzchniowo czynnego. Wartość parametru wyzna-

cza się w oparciu o wzór: 

 Γ = −
1

RT
× (

𝑑𝛾

𝑑 ln C
)  (2) 

 

gdzie: R – stała gazowa; T – temperatura [K]; C – stężenie substancji [mol/dm3]. 
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 Αmin – wskaźnik pozwalający na wyznaczenie najmniejszego obszaru niezbędnego 

do zaadsorbowania surfaktantu na granicy między powierzchniowej. Αmin to inaczej 

gęstość upakowania surfaktantu na granicy międzyfazowej: 

 Amin =
1

𝑁𝐴×𝛤max
  (3) 

 

gdzie: NA – liczba Avogadro. 

 

 ΔG0
ads – parametr opisujący oddziaływanie międzyfazowe. Wskaźnik ten umożliwia 

określenie czy cząsteczki surfaktantu adsorbują się samorzutnie. 

 ∆Gads = −𝑅𝑇 ln 𝐴Sz  (4) 

WYNIKI 

Punktem wyjścia do badania poszczególnych parametrów było wyznaczenie zależności 

napięcia powierzchniowego od log C dla danych surfaktantów (rys. 4). 

 

Rys. 4. Izotermy napięcia powierzchniowego dla polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksa-
nolu otrzymanych w reakcji z udziałem katalizatora DMC 

Wartość krytycznego stężenia micelarnego 

W oparciu o pomiary napięcia powierzchniowego wyznaczono wartość krytycznego stę-

żenia micelizacji (tab. 1). 
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Tabela 1. Wartość krytycznego stężenia micelizacji dla polioksyetylenowanych pochodnych 
2-etyloheksanolu 

Związek CMC [mmol/L] 

EHP1E12 

EHP1E9  

EHP1E6  

EHP1E3 

30,9 
 

12,6 
 

11,2 
 

7,76 

 

Z otrzymanych wyników badań wykazano znaczący wpływ długości grupy oksyetylenowej 

surfaktantu niejonowego na wartość CMC Ponadto im niższa wartość parametru CMC tym 

mniejsza ilość aktywnego związku powierzchniowo czynnego jest wymagana, aby napięcie 

występujące na granicy międzyfazowej było jak najniższe. 

Równowagowe napięcie powierzchniowe 

Wartość napięcia powierzchniowego przy krytycznym stężeniu micelizacji przedstawia 

tab. 2. 

Tabela 2. Wartość równowagowego napięcia powierzchniowego (γCMC) dla polioksyetylenowanych 
pochodnych alkoholu 

Związek 
γCMC 

(mN/m) 

EHP1E12/DMC 

EHP1E9/DMC 

EHP1E6/DMC 

EHP1E3/DMC 

34,3 

29,5 

27,6 

25,4 

 

Z powyższych danych (tab. 2) wynika, że polioksyetylenowane surfaktanty niejonowe 

zdolne są do obniżania napięcia powierzchniowego wody w granicach od 34,3 do 25 mN/m. 

Zieliński i współpracownicy [6] badali aktywność związków powierzchniowo czynnych zawie-

rających ugrupowanie oksyetylenowe w warstwie międzyfazowej. Autorzy sugerują, że w 

momencie, w którym struktura uzyskuje stężenie niższe od wartości parametru krytycznego 

stężenia micelarnego, aktywność powierzchniowa przyjmuje liniową zależność funkcji log C. 

W badaniach wykazali, że osiąga się wtedy równowagowe napięcie międzyfazowe. Analiza 

Zielińskiego i współpracowników [6] została potwierdzona zgodnie z rys. 4, bowiem dla każ-

dego z surfaktantu równowagowe napięcie powierzchniowe uzyskano przy wartościach niż-

szych niż parametru CMC. 
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Skuteczność obniżania napięcia powierzchniowego 

Zależność parametrów związanych z zdolnością, a także skutecznością obniżania napię-

cia powierzchniowego przedstawiono na rys. 5. Wartość wskaźnika wyliczona została w 

oparciu o wzór (1). 

 

Rys. 5. Zależność sprawności do obniżania napięcia międzyfazowego od efektywności dla polioksy-
etylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu 

Analizując dane przedstawione na rys. 5, zauważono, że najniższą wartością pC20 wyróż-

nia się surfaktant EHP1E12. Natomiast najwyższą sprawność do obniżania napięcia między-

fazowego uzyskano dla EHP1E3. Otrzymane wyniki można porównać z danymi literaturo-

wymi opisującymi zjawisko pianotwórczości [6, 7]. Związek EHP1E3 odznacza się najwięk-

szą sprawnością do zmniejszania napięcia na granicy faz powietrze/wodny roztwór surfak-

tantu, co z kolei wiąże się z najlepszymi właściwościami pianotwórczymi. W wyniku zmniej-

szenia napięcia powierzchniowego oksyetylat zdolny jest do wytwarzania stabilnej piany. 

W przypadku parametru ΠCMC wykazano, że wraz ze wzrostem długości łańcucha hydrofi-

lowego zmniejsza się wartość efektywności do redukcji napięcia powierzchniowego. Ponadto 

wykazano zależność między sprawnością a skutecznością do redukcji oddziaływań na grani-

cy międzyfazowej. Im wyższa wartość parametru pC20, tym mniejsza efektywność redukcji 

napięcia powierzchniowego. Bowiem ΠCMC jest miarą sprawności danego niejonowego sur-

faktantu. 

 

 

Rodzaj surfaktantu 

    pC20         ΠCMC  x 10-1 [mN/m] 
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Nadmiar powierzchniowy i minimalna powierzchnia zajmowana przez cząsteczkę 

Aktywność adsorbowania się polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu na 

granicy faz wodny roztwór surfaktantu – powietrze przedstawiono w tab. 3. Wartości parame-

trów wyznaczone zostały zgodnie ze wzorami (2) i (3). 

Tabela 3. Wartości nadmiaru powierzchniowego (max) oraz minimalnej powierzchni zajmowanej przez 

oksyetylat (Amin) 

Związek 
max×10

6
  

[mol/m
2
] 

Amin×10
19 

[m
2
] 

EHP1E12 

EHP1E9 

EHP1E6 

EHP1E3 

2,176 

1,783 

1,369 

1,493 

7,628 

9,314 

12,12 

11,12 

 

W oparciu o wyniki (tab. 3) dostrzeżono korelację między wartością nadmiaru powierzch-

niowego, a budową surfaktantu. Najwyższą wartością parametru max wyróżnia się oksyalki-

lat posiadający 12 grup oksyetylenowych w swojej strukturze. W opracowaniu Prochaskiej 

i współpracowników [8] opisano, że wraz ze wzrostem liczby ugrupowań oksyetylenowych 

zwiększa się stężenie związku powierzchniowego na granicy powietrze/roztwór wodny sur-

faktantu. Ponadto EHP1E3 i EHP1E6 są strukturami bardzo dobrze rozpuszczającymi się w 

wodzie. Właściwość ta jest wynikiem tworzenia cienkich warstw związku powierzchniowo 

czynnego na granicy międzyfazowej. Dodatkowo im wyższa wartość wskaźnika max, tym 

mniejsza jest gęstość upakowania surfaktantu niejonowego na danej powierzchni. 

Swobodna energia adsorpcji Gibbsa 

Aktywność międzyfazowa polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu związana 

jest z oddziaływaniami występującymi na powierzchni surfaktantu. Swobodna energia ad-

sorpcji Gibbsa wyznacza siłę w postaci interakcji pomiędzy hydrofobową, a hydrofilową czę-

ścią oksyetylatu (wzór 4). W tab. 4 przedstawiono wartości parametru ΔG0
ads. 

Na podstawie tab. 4 zaobserwowano, że dla oksyetylatów zdolność adsorbowania czą-

steczek związku na granicy międzyfazowej przebiega w sposób samorzutny. Dodatkowo 

znaczna różnica między wartościami parametru ΔG0
ads dla EHP1E12 (–27,0 kJ/mol) oraz 

EHP1E3 (–41,6 kJ/mol) pokazuje, że im wyższa wartość parametru, tym więcej pracy po-

trzeba do tworzenia aglomeratów w warstwie międzyfazowej. 
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Tabela 4 Wartość swobodnej energii adsorpcji Gibbsa dla polioksyetylenowanych pochodnych 
2-etyloheksanolu 

 
Związek 

ΔG
0

 
ads 

[kJ/mol] 

EHP1E12 

EHP1E9 

EHP1E6 

EHP1E3 

–27,0 

–34,1 

–40,5 

–41,6 

 

WNIOSKI 

Na podstawie niniejszych wyników badań doświadczalnych można stwierdzić, że:  

1. Polioksyetylenowane pochodne 2-etyloheksanolu zdolne są do obniżania napięcia 

powierzchniowego, a także uczestniczą w procesie micelizacji. Te cechy sprawiają, 

że oksyetylaty zaliczane są do związków powierzchniowo czynnych. 

2. Surfaktanty o niższej wartości parametru CMC wyróżniają się najwyższą sprawnością 

do zmniejszania napięcia na granicy faz. 

3. Dla badanych polioksyetylatów adsorpcja na granicy między powierzchniowej prze-

biega w sposób samorzutny. Wartość parametru swobodnej energii adsorpcji Gibbsa 

wzrasta zgodnie z kolejnością: EHP1E12<EHP1E9<EHP1E6<EHP1E3. 

4. Wartości równowagowego napięcia powierzchniowego wzrastają wraz ze zwiększa-

niem się długości łańcucha oksyetylenowego surfaktantu. 

5. Skuteczność do redukcji napięcia międzyfazowego wzrasta w kolejności: EHP1E12 < 

EHP1E9 < EHP1E6 < EHP1E3. 
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Kamila ZABIELSKA, Elżbieta GABRUŚ, Tomasz ALEKSANDRZAK**** 

CYKLICZNE PROCESY ADSORPCYJNE W WYCHWYTYWANIU DWUTLENKU 
WĘGLA 

CYCLIC ADSORPTION PROCESSES IN CARBON DIOXIDE CAPTURE 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej 

Streszczenie. Globalne ocieplenie jest spowodowane głównie przez emisję dwutlenku węgla 
(CO2) do atmosfery. Jedną z metod wychwytywania CO2 z gazów spalinowych są cykliczne 
procesy adsorpcji. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów równowagi adsorpcji dwutlenku 
węgla i azotu na zeolicie 13X w temperaturze 293 K. Dane te uzyskano za pomocą metody sta-
tycznej grawimetrycznej. Wyniki pomiarów w formie izoterm adsorpcji są niezbędne do projek-
towania cyklicznych procesów adsorpcji.  W pracy przedstawiono także wyniki badań i analizę 
procesu adsorpcji zmiennotemperaturowej – zmiennociśnieniowej (TPSA) wykorzystywanej do 
rozdzielania mieszaniny gazów dwutlenku węgla i azotu na zeolicie 13X. 
 
Słowa kluczowe: cykliczne procesy adsorpcji, równowaga adsorpcji, dwutlenek węgla, zeo-
lit 13X. 
Key words: cyclic adsorption processes, adsorption equilibrium, carbon dioxide, zeolite 13X. 

WSTĘP 

Adsorpcja jest procesem polegającym na adhezji cząsteczek i atomów na powierzchni ciał 

stałych, która powoduje lokalne zmiany stężenia na granicy układu gaz (adsorbat) – ciało 

stałe (adsorbent). Najczęściej stosowane adsorbenty to: węgle aktywne, aluminożele, zeolity, 

silikażele, adsorbenty polimerowe oraz struktury metaloorganiczne. Adsorbenty te powinny 

charakteryzować się wysoką selektywnością i pojemnością adsorpcyjną w stosunku do usu-

wanego składnika, jak również wykazywać się szybką kinetyką, wytrzymałością chemiczną, 

termiczną i mechaniczną przy możliwie niskich kosztach produkcji. Ponadto pożądaną cechą 

jest łatwość regeneracji, która jest możliwa w przypadku adsorpcji fizycznej [1–4]. 

Metody adsorpcyjne stosuje się do rozdziału mieszanin gazowych, gdy jeden ze składni-

ków wykazuje znacząco większą zdolność i/lub szybkość do adsorpcji na wybranym adsor-

bencie niż pozostałe. Wychwytywane substancje nie ulegają przemianom chemicznym i mo-

gą być odzyskiwane w etapie regeneracji adsorbentu. Pojemność adsorpcyjna adsorbentu, 

dostępna w warunkach pracy cyklicznej, zależy od temperatury i ciśnienia etapów procesu 

cyklicznego. Na podstawie kształtu izoterm adsorpcji w temperaturze pokojowej i desorpcyj-

                                                 
Adres do korespondencji: Kamila Zabielska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wy-
dział Technologii i Inżynierii Chemicznej, al. Piastów 42, 70-322 Szczecin, Polska, e-mail: kamila.zabiel-
ska@zut.edu.pl 
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nej dla analizowanych układów, ocenia się jak parametry operacyjne wpływają na pojemność 

adsorpcyjną adsorbentu [5–7]. 

Do separacji gazów stosuje się kolumnowe instalacje adsorpcyjno-desorpcyjne pracujące 

cyklicznie przy zastosowaniu różnych temperatur i/lub ciśnień w następujących po sobie eta-

pach adsorpcji i regeneracji/desorpcji. Regeneracja złoża przebiega in situ, co pozwala na 

ponowne wykorzystanie adsorbentu i zmniejsza koszty operacyjne procesu adsorpcji oraz 

zwiększa jej efektywność. W zależności od temperatury, przy której ulega destrukcji lub traci 

swoje właściwości adsorbent i zaadsorbowany związek, dobiera się metodę desorpcji ter-

miczną lub bezgrzewczą [1, 4, 8]. 

W zależności od kluczowego parametru operacyjnego (temperatura lub ciśnienie) wyróż-

niamy cykliczne procesy adsorpcji: zmiennociśnieniowej PSA (z ang. Pressure Swing Ad-

sorption) zwane bezgrzewczymi oraz zmiennotemperaturowej TSA (z ang. Temperature 

Swing Adsorption) z termicznym etapem regeneracji złoża za pomocą strumienia gorącego 

gazu (zewnętrzne źródło ciepła). W przypadku, gdy zmiana ciśnienia istotnie wpływa na 

wielkość adsorpcji, należy rozważyć podwyższanie ciśnienia w etapie adsorpcji (PSA) i/lub 

jego obniżanie w etapie desorpcji. Zaletą takich układów jest możliwość szybkiej zmiany ci-

śnienia, co w przypadku zmiany temperatury (TSA) wymaga czasu. Dla zapewnienia ciągło-

ści separacji w instalacjach adsorpcyjnych konieczne są co najmniej dwa identyczne złoża. 

Każdy z adsorberów adsorbuje gaz naprzemiennie do momentu przebicia złoża. Przykłado-

we schematy instalacji połączenia dwóch kolumn dla procesu TSA i PSA przedstawiono na 

rys. 1 [6, 8–10]. 

 

Rys. 1. Schematy instalacji adsorpcyjnych (a) TSA i (b) PSA (linia ciągła oznacza zimny strumień, linia 
przerywana – gorący strumień) [1, 8–10] 

Gaz 1 + Gaz 2

gorący 

strumień

przemywający

Gaz 1

kolumny 

adsorpcyjne

Gaz 2

(a) Gaz 1+ Gaz 2

Gaz 2

(po desorpcji)

Gaz 1 (po adsorpcji)

kolumny 

adsorpcyjne

(b)
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W przypadkach związków słabo adsorbujących się i trudno resorbowanych można zasto-

sować modyfikacje klasycznych cyklicznych procesów, polegające na zmianie obu parame-

trów, łącząc procesy adsorpcji PSA i TSA w proces TPSA (z ang. Temperature Pressure 

Swing Adsorption). Kombinacja ta pozwala na zmiany parametrów procesowych, dzięki temu 

uzyskuje się większe możliwości przy optymalizacji procesu [2, 8]. 

Na rys. 2 przedstawiono zmiany wielkości adsorpcji pomiędzy wartościami qads i q'des, 

można je realizować za pomocą zmiany tylko jednego z parametrów tj. temperatury (proces 

TSA) lub ciśnienia (proces PSA) lub obu jednocześnie (proces TPSA). Dla procesu TPSA 

zmieniamy oba parametry, uzyskując niższą wartość obciążenia adsorbentu po regeneracji 

q"des < q'des [11]. 

 

Rys. 2. Graficzna interpretacja cyklicznych procesów PSA, TSA i TPSA 

Znane są modyfikacje łączące procesy adsorpcji PSA z zastosowaniem próżni w etapie 

desorpcji VPSA (z ang. Vacuum Pressure Swing Adsorption). Szczególną odmianą procesu 

TSA jest metoda elektrotermiczna ETSA (z ang. Electrothermal Swing Adsorption), w której 

w etapie desorpcji, generowane jest za pomocą prądu elektrycznego wewnętrzne źródło cie-

pła (ogrzewanie rezystancyjne, indukcyjne, mikrofalowe) [6, 12, 13]. Klasyfikację cyklicznych 

procesów adsorpcyjnych przedstawiono na rys. 3. 
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Rys. 3. Klasyfikacja cyklicznych procesów adsorpcyjnych na podstawie [2, 6, 9, 10] 

W tabeli 1 zestawiono parametry temperatury i ciśnienia, charakteryzujące wybrane cy-

kliczne procesy adsorpcyjne realizowane w fazie gazowej. 

Tabela 1. Charakterystyka wybranych cyklicznych procesów adsorpcyjnych 

Proces 
Temperatura procesu Ciśnienie procesu 

adsorpcja desorpcja adsorpcja desorpcja 

TSA / ETSA Tads = Tot Tdes > Tot pads = pot pdes = pot 

PSA Tads = Tot Tdes = Tot pads > pot pdes = pot 

VSA Tads = Tot Tdes = Tot pads = pot pdes < pot 

VPSA Tads = Tot Tdes = Tot pads > pot pdes < pot 

TPSA Tads = Tot Tdes > Tot pads > pot pdes = pot 

VTSA Tads = Tot Tdes > Tot pads = pot pdes < pot 

Tads, Tdes, Tot – temperatura adsorpcji, desorpcji i otoczenia, pads, pdes, pot – ciśnienie adsorpcji, desorpcji i otoczenia. 

Proces adsorpcji zmiennotemperaturowej TSA składa się z czterech etapów: adsorpcji, 

ogrzewania, desorpcji i chłodzenia. Proces adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA również 

składa się z czterech etapów: sprężania, adsorpcji, rozprężania i desorpcji. Połączony pro-

ces adsorpcji zmiennotemperaturowo-zmiennociśnieniowej TPSA składa się z sześciu eta-

pów: sprężanie (I), adsorpcja (II), rozprężanie (III), grzanie (IV), desorpcja (V), chłodzenie 

(VI). W takim hybrydowym procesie etap adsorpcji jest podobny jak w PSA, natomiast rege-

neracja z obniżonym ciśnieniem i podwyższoną temperaturą pozwala zwiększyć dostępną 

pojemność adsorpcyjną w warunkach dynamicznych cyklicznej pracy kolumny adsorpcyjnej, 

poprzez obniżenie wartości qdes [1, 5, 7, 8]. 

W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań przeprowadzonych na instalacji TPSA, 

które miały na celu: (i) sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej złożonym 

procesem adsorpcyjno-desorpcyjnym, (ii) określenie wielkości zmian temperatury płaszcza 

grzejnego w etapach grzania i chłodzenia, (iii) wyznaczenie czasów trwania poszczególnych 

etapów pełnego cyklu adsorpcyjno-desorpcyjnego na adsorbencie wybranym do separacji 
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ZMIENNOTEMPERATUROWE
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dwutlenku węgla i azotu jako danych niezbędnych do konfiguracji cyklicznego procesu 

TPSA. 

MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ 

Charakterystyka badanego układu 

Proces adsorpcji zmiennotemperaturowej-zmiennociśnieniowej TPSA został zastosowany 

do separacji dwutlenku węgla z modelowej mieszaniny gazowej 85% CO2 i 15% N2. Badania 

zostały wykonane na zeolicie 13X (Hurtgral, Poland). Ten adsorbent jest materiałem wzor-

cowym do wychwytywania CO2 ze względu na swoją unikalną strukturę, odporność na wyso-

kie temperatury i łatwość regeneracji [4]. Źródłem dwutlenku węgla (99,995%) i azotu 

(99,999%) były ciśnieniowe butle gazowe (Messer, Polska). Podstawowe właściwości fizycz-

ne zeolitu 13X (rys. 4) przedstawiono w tab. 2. 

Tabela 2. Właściwości fizyczne zeolitu 13X [14]  

Właściwość Wartość 

Gęstość nasypowa adsorbentu [kg/m
3
] 700 

Średnica ziarna adsorbentu [m] 0,003 

Średnica porów ziarna adsorbentu [nm] 1 

 

 

Rys. 4. Zeolitowe sita molekularne 13X 

Opis aparatury eksperymentalnej i metodyki pomiarowej 

Badania równowagi adsorpcji zostały wykonane za pomocą urządzenia IGA-002 (Hiden 

Isochema, Wielka Brytania). Szczegółowy opis aparatury i metodyki pomiarowej znajduje się 

w naszej wcześniejszej pracy [15]. Wyniki pomiarów otrzymano w postaci zapisu cyfrowego 

wielkości adsorpcji względem ciśnienia badanej substancji. Wyniki opracowano za pomocą 

adekwatnego modelu izotermy oraz zwizualizowano na wykresie (rys. 6). 

 

Badania kolumnowe zostały wykonane w instalacji cyklicznego procesu TPSA, która 

składa się z: 

 kolumny ze stali kwasoodpornej o średnicy wewnętrznej 26 mm, średnicy zewnętrz-

nej 30 mm i długości 500 mm. Na kolumnę nawinięto oporowy grzejnik w izolacji 
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z tkaniny szklanej przystosowany do zasilania prądem zmiennym. Grzanie sterowane 

było za pomocą kontrolera temperatury (KT); 

 6 zaworów elektromagnetycznych (ZE1 – ZE6) z okablowaniem i przekaźnikami po-

zwalającymi na sterowanie cyfrowe z komputera. To zawory dwudrożne z czasem 

otwarcia/zamknięcia rzędu 30 ms, zasilane napięciem stałym 24 V. Wszystkie zawory 

typu NC, tzn. z brakiem zasilania wszystkie są zamknięte; 

 2 zaworów regulacyjnych (ZRg1, ZRg2) do regulacji przepływu gazu; 

 miernika przepływu (MF) i 2 kontrolerów przepływu (MFC), na których przepływ regu-

luje się w zakresie 0÷20 L/min dla azotu oraz 0÷2 L/min dla dwutlenku węgla. Do-

kładność nastawy przepływu wynosi +/– 1%; 

 miernika ciśnienia (P) ze stali kwasoodpornej. To miernik ciśnienia absolutnego o za-

kresie pomiaru 0–10 bar i dokładności do 0,5%; 

 termopary (T) umieszczonej pomiędzy zewnętrzną ścianką kolumny a oporowym 

grzejnikiem; 

 orurowania i innych akcesoriów; 

 modułu do sterowania instalacją z autorskim oprogramowaniem producenta (ZZPH, 

Polska) – programowanie cyklu pracy, ilości faz, czasu ich trwania oraz wizualizacja 

wyników w czasie rzeczywistym [16]. 

Schemat instalacji cyklicznego procesu TPSA przedstawiono na rys. 5. Instalacja posłuży-

ła do przeprowadzenia badań procesu adsorpcji zmiennotemperaturowej – zmiennociśnie-

niowej TPSA. Instalacja ma możliwość regulacji i rejestracji ciśnienia, temperatury i przepły-

wów oraz analizy składu poszczególnych strumieni. 

 

P

T

do kanału 
wentylacyjnego

N2

do kanału 
wentylacyjnego

MF

KT

ZRg2

ZRg1ZE5
ZE6

ZE4

ZE3

N2 CO2

MFC

MFC

ZE1

ZE2

Rys. 5. Schemat instalacji cyklicznego procesu TPSA: ZE – zawór elektromagnetyczny; MFC – ma-
sowy kontroler przepływu; ZRg – ręczny zawór regulacyjny; MF – miernik przepływu; P – miernik ci-
śnienia; T – termopara; KT – kontroler temperaturowy [16] 



K. Zabielska i in. 254 

Badania wykonywane zostały w izolowanej kolumnie, wypełnionej adsorbentem zeolito-

wym. Doświadczalnie określano czasy trwania poszczególnych etapów procesu TPSA: I – 

sprężanie, II – adsorpcja, III – rozprężanie, IV – grzanie, V – płukanie, VI – chłodzenie, pod-

czas których rejestrowano zmiany temperatury oraz ciśnienia wewnątrz kolumny. Sekwencje 

otwierania i zamykania zaworów ZE (rys. 5) ustawiono w oprogramowaniu autorskim PSA-

4H-MS (ZPPH, Polska). Wyniki pomiarowe były wizualizowane w czasie rzeczywistym 

w postaci wykresów. Badania cykli procesu TPSA wykonano przy parametrach operacyj-

nych, zestawionych w tab. 3, które pozwoliły na ustalenie niezbędnych długości czasów 

grzania i chłodzenia złoża w zależności od temperatury oraz przepływu gazu przemywające-

go (czystego azotu). 

Tabela 3. Zestawienie parametrów dla poszczególnych etapów procesu TPSA 

Etap 
Strumień 
wlotowy 
[L/min] 

Stumień 
przemywający 

[mL/min] 

Ciśnienie 
[bar] 

Grzanie 
[°C] 

Czas 
trwania 

[s] 
Zawory 

I etap sprężania 4,738 brak 5 nie 3 
otwarte: ZE1, 

ZE2, ZE3 

II etap adsorpcji 4,738 brak 5 nie 58 
otwarte: ZE1, 

ZE2, ZE3, ZE5 

III etap rozprężania 4,738 brak 5 nie 8 otwarte: ZE4 

IV etap grzania brak brak 1 100 240 zamknięte 

V etap desorpcji brak 180 1 100 1000 otwarte: ZE6, ZE4 

VI etap chłodzenia brak 180 1 nie 7200 zamknięte 

 

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ RÓWNOWAGOWYCH 

Oddziaływania pomiędzy adsorbentem i substancją adsorbowaną są ilościowo opisywane 

za pomocą równowag adsorpcji, które ujmują zależność stężenia w fazie objętościowej i za-

adsorbowanej na ciele stałym. Równowaga adsorpcji w układzie gaz-ciało stałe znacząco 

zależy od temperatury i ciśnienia, dlatego przedstawia się ją za pomocą: 

 izotermy adsorpcji, gdzie równowaga adsorpcji zdefiniowana jest przy stałej tempera-

turze (T = const) 

Tpfq )(      (1) 

lub  

 izobary adsorpcji, gdzie równowaga adsorpcji zdefiniowana jest przy stałym ciśnieniu 

cząstkowym substancji adsorbowanej (p = const) 

pTfq )(      (2) 

  

Dzięki równowagom adsorpcyjnym można opisać różne układy adsorbent-substancja ad-

sorbowana, a także wybrać optymalne warunki temperaturowe prowadzenia procesu ad-

sorpcji i desorpcji. Izoterma adsorpcji dostarcza również informacji na temat efektu cieplnego 

adsorpcji oraz struktury adsorbentu [1, 2]. 
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Do opisu równowagi adsorpcji w badanym układzie wybrano izotermę Totha, która została 

opracowana w 2001 roku i jest rozszerzeniem równania Langmuira, opisującego proces ad-

sorpcji w monowarstwie. Równanie Totha jest powiązane z heterogenicznością powierzchni 

oraz oddziaływaniami cząstek zaadsorbowanych. Zależność ta ma charakter empiryczny 

i możną ją przedstawić w następujący sposób: 

nn
m

pb

p
qq

1

)( 
     (3) 

gdzie: qm – pojemność adsorpcyjna monowarstwy w mol/kg, b i n – charakterystyczne para-

metry izotermy Totha. 

Parametry modelu Totha obliczono za pomocą regresji nieliniowej z wykorzystaniem pro-

gramu Statistica 13.1 (Statsoft) w celu dopasowania ich do danych eksperymentalnych. 

Średni błąd względny δ jest miarą dopasowania parametrów modelu do danych eksperymen-

talnych, został obliczony za pomocą następującego równania: 
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Współczynnik korelacji R jest zależnością liniową pomiędzy dwiema zmiennymi i obliczo-

no ją w programie Statistica 13.1 (Statsoft). Jeżeli jego wartość jest podniesiona do kwadra-

tu, wówczas R2 to współczynnik determinacji, który jest miarą jakości dopasowania modelu. 

Współczynnik ten wskazuje, jaki procent jednej zmiennej tłumaczy zmienność drugiej zmien-

nej i przyjmuje wartości od 0 do 1. 

Indywidulane równowagi adsorpcji CO2 i N2 przedstawiono w temperaturze 293 K i w za-

kresie ciśnień 0–2000 kPa. Parametry modelu Totha zestawiono w tab. 4 i zwizualizowano 

na rys. 6. W tab. 4 przedstawiono również obliczone średnie błędy względne i współczynniki 

determinacji dla układów adsorpcyjnych CO2 – zeolit 13X oraz N2 – zeolit 13X. 

Tabela 4. Zestawienie parametrów modelu Totha, średniego błędu względnego δ oraz współczynnika 
determinacji R

2 
dla dwutlenku węgla i azotu 

Model Totha qm [mol/kg] b [-] n [-] δ [%] R
2
 [-] 

CO2 6,836 0,904 0,378 2,23 0,9996 

N2 16,301 19,710 0,366 8,20 0,9986 

Na rys. 6 przedstawiono eksperymentalne i skorelowane izotermy adsorpcji dwutlenku 

węgla i azotu, które przyjmują postać typu I zgodnie z klasyfikacją IUPAC. Ten typ izotermy 

jest związany z jednowarstwowym mechanizmem adsorpcji, charakterystyczny dla adsorben-

tów o strukturze mikroporowatej. Wielkość adsorpcji wzrasta proporcjonalnie do ciśnienia, 

a następnie wzrost ten powoli maleje i uzyskuje stałą wartość. Najwyższa wartość pojemno-

ści adsorpcyjnej azotu wynosi 1,77 mol/kg dla 2000 kPa. Natomiast wartość adsorpcji dwu-

tlenku węgla w tych warunkach jest ponad trzykrotnie wyższa i wynosi 6,04 mol/kg. Model 

równowagi adsorpcji Totha skorelowano z danymi doświadczalnymi. Model Totha ma bardzo 

dobre dopasowanie do danych doświadczalnych o czym świadczą: niski średni błąd względ-
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ny 2,23% dla CO2 i 8,20% dla N2 oraz wysoka wartość współczynnika determinacji 0,9996 

dla CO2 i 0,9986 dla N2. 

 

Rys. 6. Eksperymentalne i skorelowane izotermy adsorpcji dwutlenku węgla i azotu na zeolicie 13X 
w 293 K w zakresie ciśnień 0–2000 kPa 

 

DYSKUSJA WYNIKÓW BADAŃ KOLUMNOWYCH 

 

Badania procesu TPSA prowadzone były dla układu CO2–N2–zeolit 13X. Udział gazów 

w mieszaninie wynosił 15% CO2 i 85% N2 i był zbliżony do składu gazu spalinowego. Wy-

chwytywanie dwutlenku węgla metodą adsorpcyjną z mieszaniny gazów spalinowych to klu-

czowy proces dla poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 

atmosfery. W etapie I przeprowadzono sprężanie od ciśnienia atmosferycznego do ciśnienia 

w kolumnie równym 5 bar, utrzymywane w etapie II, następnie powrót do ciśnienia atmosfe-

rycznego (etap III). Strumień gazu wlotowego w etapach I–III wynosił 4,738 L/min (N2 i CO2). 

W etapie IV, złoże w kolumnie ogrzewano do temperatury 100oC przy przepływie gazu prze-

mywającego (czysty azot) 180 mL/min. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów zmienno-

ści ciśnienia (rys. 7) oraz temperatury (rys. 8) w czasie. 
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Rys. 7. Zmiany ciśnienia podczas trwania jednego cyklu procesu TPSA: I – sprężanie, II – adsorpcja, 
III –rozprężanie, IV – grzanie, V – płukanie, VI – chłodzenie 

 

Jak widać na rys. 7, czas trwania procesu z podwyższonym ciśnieniem jest znacząco 

krótszy od etapów bezciśnieniowych. Najwyższe ciśnienie gazu występuje podczas etapu 

sprężania (I) i osiąga w szczytowym punkcie wartość około 5,25 bar w czasie około 3–4 s, 

a następnie jest utrzymywane na poziomie 5 bar podczas procesu adsorpcji (II). Etap roz-

prężania (III) trwa około 10 s, podczas którego następuje gwałtowny spadek ciśnienia do 

1 bar. Ciśnienie jest stałe w etapach grzania (IV), płukania (V) i chłodzenia (VI) trwających 

w sumie ponad 5000 s. 
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Rys. 8. Zmiany temperatury podczas cyklu procesu TPSA: I – sprężanie, II – adsorpcja, III – rozprę-
żanie, IV – grzanie, V – płukanie, VI – chłodzenie 

Na rys. 8 pokazano etapy (I), (II) i (III) jako bezgrzewcze, przebiegające w temperaturze 

pokojowej 25oC. W etapie (IV) grzanie adsorbentu przebiega szybko i w czasie około 240 s 

osiąga zadaną temperaturę 100oC. Temperatura etapu regeneracji jest i utrzymywana była 

przez około 1000 s. Krzywa etapu chłodzenia (VI) przedstawia powolny spadek temperatury 

złoża i wynoszący ponad 5000 s. 
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Konfiguracja pracy instalacji wymaga wprowadzenia do oprogramowania modułu sterują-

cego parametrów nastawnych takich jak: temperatury, wielkości przepływów strumieni gazo-

wych oraz czasy trwania wszystkich etapów. Dobranie tych wartości jest możliwe tylko na 

podstawie badań doświadczalnych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań określono długości czasu każdego z sześciu eta-

pów procesu TPSA. Najdłuższym etapem jest etap chłodzenie złoża i wynosi 7200 s, nato-

miast najkrótszym jest etap sprężania i trwa 3 s. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Adsorpcja na sitach molekularnych 13X jest skuteczną metodą wychwytywania CO2 

z mieszaniny CO2–N2. Pojemność adsorpcyjną składników mieszaniny określono na podsta-

wie równowag adsorpcji opisanych izotermami. Izotermy adsorpcji dwutlenku węgla i azotu 

na zeolicie 13X w temperaturze 293 K i pod ciśnieniem do 2000 kPa opracowano za pomocą 

modelu Totha i skorelowano z danymi eksperymentalnymi. Średni błąd względny δ dla dwu-

tlenku węgla wyniósł 2,23%, a dla azotu 8,20%. Najwyższa wartość adsorpcji azotu wynosi 

1,77 mol/kg i została osiągnięta dla 2000 kPa. Dla porównania wartość adsorpcji dwutlenku 

węgla w tych warunkach jest ponad trzykrotnie wyższa i wynosi 6,04 mol/kg. Adsorpcja dwu-

tlenku węgla z mieszaniny na zeolicie 13X jest konkurencyjna. Równowaga adsorpcyjna azo-

tu jest konieczna do modelowania cyklicznych procesów adsorpcji i projektowania instalacji 

adsorpcyjnych, w których zachodzi proces wychwytywania dwutlenku węgla. 

Cykliczny proces TPSA łączy zalety procesów TSA i PSA, umożliwiając lepsze wykorzy-

stanie pojemności adsorpcyjnej zeolitu dzięki efektywniejszej desorpcji w wyniku połączenia 

efektu grzania złoża i obniżania ciśnienia desorpcji. Na podstawie przeprowadzonych badań 

procesu TPSA uzyskano dane dotyczące długości ich trwania, temperatur, ciśnień i wielkości 

strumieni gazów w poszczególnych etapach cyklu. Dobór odpowiednich parametrów opera-

cyjnych dla poszczególnych etapów procesu TPSA jest niezbędny do realizacji efektywnego 

usuwania CO2 ze strumienia gazu spalinowego. 
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