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Streszczenie: Celem podjętych badań było określenie oddziaływania nadtlenku wapnia na aktywność wybranych enzymów  
oksydoredukcyjnych: dehydrogenaz, oksydazy o-difenolowej oraz katalazy w glebie zanieczyszczonej olejem kreozotowym.  

Doświadczenie laboratoryjne przeprowadzono na próbkach gleb pobranych z poziomu ornopróchnicznego (0÷30 cm) ziem  

rdzawych typowych (piasek gliniasty, Corg 8.7 g·kg‒1). Do części ziemistych pobranego materiału glebowego wprowadzono  
w różnych kombinacjach olej kreozotowy typu C (w ilościach 0 i 50 g·kg‒1) oraz nadtlenek wapnia (w ilościach 0, 100 i 200  

mg·kg‒1). Próbki doprowadzono do 60% maksymalnej pojemności wodnej i przechowywano w szczelnie zamkniętych szklanych  
pojemnikach w temperaturze 20°C. We wszystkich kombinacjach oznaczono w 1., 7., 14. i 28. dniu doświadczenia aktywność  
dehydrogenaz, oksydazy o-difenolowej oraz katalazy. Zanieczyszczenie gleby olejem kreozotowym w dawce 50 g·kg‒1  

spowodowało inhibicję aktywności oznaczanych oksydoreduktaz, co szczególnie uwidoczniło się w aktywności oksydazy  
o-difenolowej oraz katalazy. Wprowadzenie nadtlenku wapnia w dawce 100 mg·kg‒1 zarówno do gleby zanieczyszczonej, jak  
i niezanieczyszczonej olejem kreozotowym w niewielkim stopniu spowodowało zmiany aktywności oznaczanych enzymów.  
Natomiast zastosowanie CaO2 w dawce 200 mg·kg‒1 przyczyniło się do poprawy aktywności dehydrogenaz i katalazy w glebie  
zawierającej olej kreozotowy. 

 

Słowa kluczowe: olej kreozotowy; nadtlenek wapnia; aktywność enzymatyczna; gleba 

 
Abstract: The aim of study was the assessment of calcium peroxide influence on some oxidoreductases (dehydrogenase,  

o-diphenol oxidase, catalase) activities in soil contaminated with creosote. The laboratory experiment was carried out on  

loamy sand samples with organic carbon content of 8.7 g·kg‒1. Different combination of creosote (0 and 50 g·kg‒1) and calcium  

peroxide (0, 100 and 200 mg·kg‒1) were added to soil samples. The soil samples were adjusted to 60% maximum water  

holding capacity, and they were incubated in tightly closed glass containers at a temperature of 20°C. Activity of dehyd- 

rogenase, o-diphenol oxidase and catalase was determined on day 1, 7, 14 and 28. Soil contamination with creosote caused  

inhibition of analyzed oxidoreductases, especially o-diphenol oxidase and catalase. Application of calcium peroxide at the  

dosage of 100 mg·kg‒1 to non-contaminated soil and to soil with creosote usually had only a little impact on the activity of  

determined enzymes. However application of CaO2 at the dosage of 200 mg·kg‒1 caused increase in dehydrogenase and  

catalase in soil containing creosote. 
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1. Wstęp 

1 

Olej kreozotowy, stosowany do impregnacji drewnianych  

podkładów kolejowych, jest mieszaniną wielopierścienio- 

wych węglowodorów aromatycznych (w tym m.in. naftalenu,  
antracenu, fenantrenu, chryzenu), stanowiących od 80 do  
90% składników oleju oraz składników zasadowych i kwaś- 

nych – krezoli, fenoli czy metylowych pochodnych piryny  

i innych [1]. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Euro- 

pejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. [2],  

od 1 maja 2013 r. kreozot, stosowany do impregnacji pod- 

kładów kolejowych, uznano za bezprogowy czynnik rakotwór- 
czy i sklasyfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii  

1B, a niektóre z wielopierścieniowych węglowodorów aroma- 
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tycznych (WWA) uznano za trwałe, zdolne do bioakumulacji  
i toksyczne [3].

Ze względu na wysoką toksyczność, konieczne jest po- 

szukiwanie skutecznych metod bioremediacji gleby skażonej  
olejem kreozotowym. Dotyczy to przede wszystkim obszarów  
szczególnie narażonych na zanieczyszczenie olejem kreo- 

zotowym, np. na terenie nasycalni podkładów kolejowych.  
Jak podają Liu i in. [4], jedną z obiecujących metod jest  
zastosowanie nadtlenków. Podczas rozkładu tych związków,  
powstaje nadtlenek wodoru, który jest z jednej strony źródłem  
tlenu dla mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji wielo- 

pierścieniowych węglowodorów aromatycznych, a z drugiej  
powstają z niego rodniki hydroksylowe, zdolne do utleniania  

zanieczyszczeń organicznych [5]. 

Badania wielu autorów wykazały, że wprowadzenie do  
gleby nadtlenku wapnia jest jednym z najbardziej skutecznych  

sposobów usuwania z gleby wielopierścieniowych węglowo- 
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dorów aromatycznych, tetrachloroetylenu czy 2,4,6-trinitroto-

luenu [6‒10]. Niska rozpuszczalność tego związku umożliwia  

ciągłe uwalnianie nadtlenku wodoru i tlenu przez długi okres  
czasu. Ponadto, dodanie nadtlenku wapnia, umożliwia rozkład  
zanieczyszczeń w szerokim zakresie pH.

Jednym ze wskaźników oceny stanu jakości środowiska  
glebowego, jak i szybkości rozkładu substancji ropopochod- 

nych jest aktywność enzymatyczna [11]. Większość enzymów  
biorących udział w degradacji węglowodorów należy do klasy  
oksydoreduktaz [12]. 

Celem podjętych badań było określenie oddziaływania  
nadtlenku wapnia na aktywność wybranych enzymów oksy- 

doredukcyjnych: dehydrogenaz, oksydazy o-difenolowej oraz  

katalazy w glebie zanieczyszczonej olejem kreozotowym. 

 

2. Część eksperymentalna 

 
Doświadczenia przeprowadzono w Laboratorium Diagnos- 

tycznym Stanu Środowiska Przyrodniczego Katedry Fizjologii  
Roślin i Biochemii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  
Technologicznego w Szczecinie, na próbkach gleb pobranych  
z poziomu ornopróchnicznego (0÷30 

cm) ziem rdzawych typo- 

wych z terenu Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku (woj.  
zachodniopomorskie). 

Gleba ta charakteryzuje się składem granulometrycznym  
piasku gliniastego oraz zawartością węgla organicznego  
8.7

 
g

 
C·kg

‒1. Do części ziemistych pobranego materiału gle- 

bowego wprowadzono w różnych kombinacjach olej kreo- 

zotowy typu C (w ilościach 0 i 50 g·kg‒1
) oraz nadtlenek wap- 

nia – CaO2 (w ilościach 0, 100 i 200 mg·kg‒1
). 

Następnie doprowadzono wilgotność gleby do 60%  
maksymalnej pojemności wodnej. Glebę dokładnie wymie- 

szano i przechowywano w szczelnie zamkniętych szklanych  
pojemnikach typu twist w temperaturze 20°C. We wszystkich  

kombinacjach w trzech powtórzeniach badano aktywność  
dehydrogenaz [13], oksydazy o-difenolowej [14] oraz katalazy  

[15] w 1., 7., 14. i 28. dniu doświadczenia. Substratami do  
oznaczania aktywności dehydrogenaz był chlorek 2,3,5-tri- 

fenylotetrazolu (TTC), katalazy – nadtlenek wodoru, a oksy- 

dazy o-difenolowej – katechol i prolina. Do sporządzania  
roztworów wykorzystano wodę zdejonizowaną o średniej  
przewodności właściwej 0.15 μS·cm

‒1
 i napięciu powierz- 

chniowym 72.3 mN·m‒1
 w temperaturze 25°C. W oznacze- 

niach spektrofotometrycznych zastosowano spektrofotometr 

UV-1800 (Shimadzu). 

W oparciu o otrzymane wyniki aktywności oksydoreduktaz  
obliczono indeks oddziaływania nadtlenku wapnia, zgodnie ze  
wzorem podanymi przez Kaczyńską i in. [16]:
 

IF
An.w.

A
(1) 

 

IF – indeks oddziaływania nadtlenku wapnia; A – aktywność  
oksydoreduktaz w glebie kontrolnej (A0) lub w glebie zanie- 

czyszczonej olejem kreozotowym (Ao.k.); An.w. – aktywność  
oksydoreduktaz w glebie po aplikacji nadtlenku wapnia. 

Wartości IF równe 1 świadczą o braku wpływu nadtlenku  
wapnia na aktywność oksydoreduktaz, natomiast wartości  
powyżej i poniżej 1 wskazują odpowiednio na inhibicję i sty- 

mulację aktywności enzymu. 
Otrzymane wyniki opracowano statystycznie przy użyciu  

oprogramowania STATISTICA 12.0 (Statsoft, Inc.). Grupy  

jednorodne wyznaczono na podstawie obliczonych testem  

Tukey’a najmniejszych istotnych różnic na poziomie p < 0.05.  

Ponadto w oparciu o analizę wariancji η2
 określono pro- 

centowy udział poszczególnych czynników w zmianie aktyw- 

ności oksydoreduktaz. 
 

3. Wyniki i dyskusja 

 
Aktywność oznaczanych enzymów w glebie bez dodatku  

oleju kreozotowego oraz nadtlenku wapnia w trakcie trwania  

doświadczenia kształtowała się na poziomie: dehydrogenazy  
– 8.45–20.68 mg TPF·(kg·s.m.·16 h)

‒1
, oksydaza o-difenolowa  

– 2.04–3.25 mmol utlenionego katecholu·(kg·s.m.·10 min)
‒1

,  

katalaza – 2.70–3.54 mmol H2O2·(kg·s.m.·min)
‒1

. Wprowadze- 

nie do gleby oleju kreozotowego w ilości 50 g·kg‒1
 spowodo- 

wało w 1. i 7. dniu doświadczenia istotny statystycznie wzrost  
aktywności dehydrogenaz odpowiednio o 50.4 i 48.5% w sto- 

sunku do gleby kontrolnej. W kolejnych terminach pomiarów  
(14. i 28. dzień doświadczenia) odnotowano inhibitujące dzia- 

łanie oleju kreozotowego na aktywność tej grupy enzymów  
(o 36.4 i 51.2% w odniesieniu do kontroli). Natomiast aktyw- 

ność oksydazy o-difenolowej oraz katalazy w glebie z do- 

datkiem oleju kreozotowego w trakcie trwania całego doś- 

wiadczenia była niższa niż w glebie kontrolnej, odpowiednio  
o 65.4–79.3% i 43.8–82.0% (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Wpływ oleju kreozotowego na aktywność oksydoreduktaz w glebie. 

Ilość oleju kreozotowego (g·kg‒1
) 

Dzień doświadczenia 

1 7 14 28 

Dehydrogenazy (mg
 
TPF·(kg·s.m.·16 h)

‒1
) 

0   8.45
b
   8.93

b
 11.13

a
 20.68

a
 

50 12.71
a
 13.26

a
   7.08

b
 10.10

b
 

Oksydaza o-difenolowa (mmol utlenionego katecholu·(kg·s.m.·10 min)
‒1

) 

0   3.25
a
   2.04

a
   2.14

a
   2.09

a
 

50   0.67
b
   0.71

b
   0.59

b
   0.56

b
 

Katalaza (mmol H2O2·(kg·s.m.·min)
‒1

) 

0   3.54
a
   2.96

a
   2.70

a
   3.33

a
 

50   1.84
b
   1.31

b
   1.01

b
   0.50

b
 

Wartości w obrębie kolumn, dotyczące danego enzymu, oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie na poziomie  
p < 0.05. 
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Badania wielu autorów wykazały, że aktywność enzy- 

matyczna jest bardzo dobrym wskaźnikiem służącym do  
oceny zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi,  

zwłaszcza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycz- 

nymi [5,17–20]. Głównymi składnikami oleju kreozotowego są  
właśnie WWA [21], a w ich biodegradację zaangażowane są  
przede wszystkim enzymy oksydoredukcyjne wydzielane  

przez grzyby [22]. Jednakże Bielińska i in. [23] podają, że  
relacje między aktywnością enzymatyczną a zawartością  
WWA w glebach są w dużej mierze determinowane poprzez  
stan środowiska kształtowanego intensywnością presji antro- 

pogenicznej. Ponadto Molnar i in. [24], badając szereg para- 

metrów fizycznych, chemicznych i biologicznych, wykazali, że  
istnieją lepsze wskaźniki biodegradacji oleju kreozotowego niż  
aktywność enzymatyczna jak np. ocena ekotoksyczności. 

W glebie niezanieczyszczonej olejem kreozotowym wpro- 

wadzenie nadtlenku wapnia w ilości 100 mg·kg‒1
 spowodo- 

wało w 1. i 28. dniu doświadczenia obniżenie aktywności de- 

hydrogenaz (wartości IF wynosiły odpowiednio 0.78 i 0.67). 

W dwóch pozostałych terminach pomiarów aktywność tej  
grupy enzymów była zbliżona do gleby kontrolnej. Natomiast  
po aplikacji CaO2 w ilości 200

 
mg·kg‒1

 odnotowano w 1. dniu  

doświadczenia spadek aktywności dehydrogenaz (IF = 0.89).  

W kolejnych dniach eksperymentu aktywność dehydrogenaz  
systematycznie wzrastała w porównaniu do gleby kontrolnej  
i w 7. dniu doświadczenia była zbliżona do kontroli (IF = 1.02),  

a w 14. i 28. dniu doświadczenia wystąpiła aktywacja tej gru- 

py (wartości IF wynosiły odpowiednio 1.47 i 1.61). 

Aktywność oksydazy o-difenolowej w glebie niezanie- 

czyszczonej olejem kreozotowym po wprowadzeniu obu  

dawek CaO2 uległa obniżeniu jedynie w 1. dniu doświad- 

czenia (wartości IF wynosiły odpowiednio 0.84 i 0.89),  

a w kolejnych terminach pomiarów była zbliżona do aktyw- 

ności w glebie kontrolnej (dla dawki 100 
mg·kg‒1

 IF od 0.98 do  

1.01, dla dawki 200
 
mg·kg‒1

 IF od 0.93 do 1.01). Ponadto  

we wszystkich dniach nie odnotowano istotnych statycznie  

różnic (p < 0.05) pomiędzy oddziaływaniem obu dawek  

nadtlenku wapnia na aktywność oksydazy o-difenolowej  
  

Rysunek 1. Wskaźniki oddziaływania nadtlenku wapnia na aktywność oksydoreduktaz w glebie niezanieczyszczonej olejem kre- 

ozotowym. 

Rysunek 2. Wskaźniki oddziaływania nadtlenku wapnia na aktywność oksydoreduktaz w glebie zanieczyszczonej olejem kre- 

ozotowym. 



 

 

Oddziaływanie nadtlenku wapnia na aktywność wybranych oksydoreduktaz w glebie...
M. Stręk, A. Telesiński* 

Chem. Environ. Biotechnol., 2016, 19, 7‒11© 2016 Jan Długosz University, Częstochowa 

 

10 www.ceb-journal.com 

(Rysunek 1). 

Aktywność katalazy w glebie niezanieczyszczonej olejem  
kreozotowym po aplikacji obu dawek CaO2 nie uległa  
większym zmianom (wartości IF wynosiły odpowiednio 1.03  

i 1.02). W 7. dniu doświadczenia tendencja ta utrzymała się  
dla dawki 100

 
mg·kg‒1

, podczas gdy dawka 200
 
mg·kg‒1

 spo- 

wodowała inhibicję aktywności enzymu (IF = 0.88). Natomiast  

w dwóch kolejnych terminach pomiarów aktywność katalazy  
uległa niewielkiej stymulacji (dla dawki 100 

mg·kg‒1
 IF wynosił  

1.13 i 1.12, dla dawki 200
 
mg·kg‒1

 IF wynosił 1.17 i 1.06). 

W glebie zanieczyszczonej olejem kreozotowym dodatek  

nadtlenku wapnia w ilości 100 
mg·kg‒1

 wywołał w 1. dniu doś- 

wiadczenia wzrost (IF = 1.14), a w 7. i 28. dniu doświadczenia  
spadek (IF odpowiednio 0.86 i 0.78) aktywności dehydroge- 

naz. Natomiast po aplikacji CaO2 w ilości 200 
mg·kg‒1

 odno- 

towano stymulację tej grupy enzymów w pierwszych trzech  
terminach pomiarów (wartości IF od 1.12 do 1.46) oraz jej  

inhibicję w 28. dniu doświadczenia (IF = 0.91). Wprowadzenie  

CaO2 w obu ilościach jedynie w 14. dniu doświadczenia  
wywołało podwyższenie aktywności oksydazy o-difenolowej  

(dla dawki 100
 
mg·kg‒1

 IF wynosił 1.29, dla dawki 200
 
mg·kg‒1

  

1.20); w pozostałych terminach pomiarów zmiany aktywności  
enzymu nie przekraczały 0.1. Podobną zależność zaobser- 
wowano w przypadku katalazy po aplikacji nadtlenku wapnia

w ilości 100 
mg·kg‒1

 (IF w 14. dniu doświadczenia 1.19).  

Natomiast po dodaniu CaO2 w ilości 200 
mg·kg‒1

 aktywność  
katalazy w 1. dniu doświadczenia zbliżona była do gleby  
zanieczyszczonej olejem kreozotowym, w kolejnych dniach  

eksperymentu aktywność enzymu systematycznie wzrastała  
w porównaniu do gleby zanieczyszczonej olejem i w 28. dniu  
doświadczenia wartość IF wynosiła aż 2.83 (Rysunek 2). 

Analizując średnie wartości IF dla oznaczanych oksydo- 

reduktaz, stwierdzono, że po wprowadzeniu nadtlenku wap- 

nia, w większości przypadków były one podobne w glebie  
bez oleju kreozotowego, jak i z olejem kreozotowym. Ponadto  

zazwyczaj były one także zbliżone do 1. Jedynie aktywność  
katalazy w glebie zanieczyszczonej olejem kreozotowym  

uległa znacznej stymulacji po dodaniu CaO2 w ilości 200  

mg·kg‒1
 (IF = 1.61). Może to być spowodowane poprzez  

zwiększone uwalnianie do środowiska nadtlenku wodoru,  

który jest substratem katalazy [25]. Na uwagę zasługuje  
również podwyższenie aktywności dehydrogenaz po aplikacji  
CaO2 w ilości 200 

mg·kg‒1
 (Rysunek 3). 

Dostępne dane literaturowe wskazują, że zastosowanie  
nadtlenku wapnia, jak i innych nadtlenków przyspiesza deg- 

radację wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych  
w glebie [5,25,26] może jednak negatywnie oddziaływać na  
aktywność enzymów glebowych [5], co potwierdzają przed- 

  

 

Tabela 2. Procentowy udział czynników doświadczalnych w kształtowaniu aktywności oksydoreduktaz w glebie. 

Czynnik zmienności Dehydrogenazy 
Oksydaza  

o-difenolowa 
Katalaza 

Ilość oleju kreozotowego (A)   6.74 96.01 90.91 

Ilość CaO2 (B) 15.92 0.05   0.59 

Dzień doświadczenia (C) 13.73 1.96   0.70 

A × B   2.07 0.11   6.64 

A × C 51.72 1.64   0.62 

B × C   3.20 0.08   0.20 

A × B × C   6.16 0.05   0.16 

Błąd   0.44 0.10   0.19 

Rysunek 3. Średnie wartości wskaźników oddziaływania nadtlenku wapnia na aktywność oksydoreduktaz w glebie niezanie- 

czyszczonej i zanieczyszczonej olejem kreozotowym. 
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stawione wyniki badań. Podobne zależności zostały wyka-

zane w doświadczeniach nad możliwością wykorzystania  
biowęgla [27], biosurfaktantów [22] i biogenów [28] do bio- 

remediacji gleb zanieczyszczonych olejem kreozotowym. 

Wyniki analizy wariancji η2 wykazały, że na aktywność 
oksydazy o-difenolowej oraz katalazy największy wpływ miała  
ilość oleju kreozotowego. Natomiast aktywność dehydrogenaz  
była w największym stopniu kształtowana przez interakcję  
między ilością oleju kreozotowego a dniem doświadczenia.  
Można ponadto zauważyć, że wśród oznaczanych oksydo- 

reduktaz ilość nadtlenku wapnia miała znaczący wpływ  
jedynie na aktywność dehydrogenaz (Tabela 2). 

 

4. Podsumowanie 

 
(1) Zanieczyszczenie gleby olejem kreozotowym w dawce  

50 g·kg‒1
 spowodowało inhibicję aktywności oznaczanych  

oksydoreduktaz, co szczególnie uwidoczniło się w przypadku  
oksydazy o-difenolowej oraz katalazy. 

(2) Zastosowanie nadtlenku wapnia w dawce 100
 
mg·kg‒1

  

okazało się niewystarczająco skuteczne w ograniczeniu  
oddziaływania oleju kreozotowego na aktywność dehydro- 

genaz, katalazy i oksydazy o-difenolowej w glebie. Natomiast  

wprowadzenie CaO2 przyczyniło się do poprawy aktywności  
dehydrogenaz oraz katalazy. 

(3) Spośród analizowanych oksydoreduktaz aktywność  
katalazy była w największym stopniu kształtowana przez  
dodatek nadtlenku wapnia. 
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Streszczenie: Baterie i akumulatory są powszechnie stosowanymi źródłami energii. Liczba produkowanych i wprowadzanych  
ogniw wzrasta z roku na rok, a co za tym idzie zwiększa się ilość ich odpadów. Zużyte chemiczne źródła energii są odpadami  
niebezpiecznymi i nie mogą trafiać na składowiska odpadów komunalnych. W związku z tym niezwykle istotne jest nie tylko  
prowadzenie odpowiedniego systemu zbiórki odpadów bateryjnych, ale również ich przetwarzanie. Efektywnym sposobem ich  
unieszkodliwiania może być zastosowanie odzysku materiałowego zawartych w nich metali z wykorzystaniem metod flotacyj- 
nych. W niniejszej publikacji przedstawiono i omówiono wyniki badań odzysku jonów niklu(II) i kobaltu(II) z roztworów po  
kwaśnym ługowaniu odpadów ogniw galwanicznych metodami flotoekstrakcji i flotacji jonowej. 

 

Słowa kluczowe: baterie; odzysk; nikiel; kobalt; flotoekstrakcja; flotacja jonowa 

 
Abstract: Batteries and accumulators are commonly used source of energy. Amount of produced and introduced to market  

chemical power sources each year is growing. As used batteries and accumulators are considered as a danger waste they  

should be separated from main waste streams. Efficient reworking method is also very important for successful disposal of  

dangerous waste. In case of used chemical energy sources hydro-chemical recycling methods, especially flotation, were found  

to be very reliable. In presented paper results of solvent sublation and ion flotation of nickel and cobalt ions from solution after  

acidic leaching of chemical power sources are presented. 
 

Keywords: batteries; recovery; nickel; cobalt; solvent sublation; ion flotation 

 
 
1. Wstęp 
1 

W obecnych czasach złoża rud metali zawierają coraz  

mniejszą zawartość metali użytkowych, co związane jest z ich  

dużym rozproszeniem w wydobytym surowcu. W konsek- 

wencji trzeba wydobywać coraz gorszy materiał, a równolegle  

skutkuje to poszukiwaniem nowych złóż w miejscach, które  

wcześniej nie były eksploatowane ze względu na trudne  

warunki środowiskowe (rejony subarktyczne, dna morskie  

i oceaniczne) bądź niestabilne politycznie (Afryka). Coraz  

większą uwagę przywiązuje się także do wykorzystania  

materiałów wtórnych, w których odzyskiwany pierwiastek ma  

niewielki udział, jednak ze względu na duże ilości ge- 

nerowanych odpadów ich przetwarzanie i recykling może być  

opłacalny ekonomicznie. Na świecie wraz z postępem tech- 

nologicznym i wzrostem produkcji, zwiększa się ilość zanie- 

czyszczeń oraz odpadów do środowiska. W odpowiedzi na to  

zjawisko, w krajach wysoko rozwiniętych, wprowadza się  

coraz bardziej rygorystyczne regulacje prawne dotyczące  

składu, ilości oraz warunków przechowywania, jak i przet-
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warzania odpadów. Równolegle w ośrodkach badawczych  

prowadzone są badania mające na celu opracowanie metod  

kompleksowego wykorzystania surowca, tak aby odzyskać jak  

największe ilości użytecznych składników. Jednak należy  

wspomnieć o tym, iż wiążą się z tym trudności technologiczne  

oraz duże nakłady finansowe. Wraz z rozwojem technologii  

odzyskiwania związków chemicznych z materiałów wtórnych  

rośnie zainteresowanie złożami antropologicznymi, które sta- 

nowią nagromadzenie odpadów mineralnych z górnictwa,  

a także przemysłu przetwórstwa surowców mineralnych [1].  

Zauważono, że odpady te zawierają istotne ilości składników  

użytkowych, które można byłoby zatężać i selektywnie wy- 

odrębnić. Jednak do tej pory nie jest to możliwe na skalę  

przemysłową, m.in. z powodu braku odpowiednich techno- 

logii, bądź jej nieopłacalności. 

Obecnie dużym zainteresowaniem spośród fizyko- 

chemicznych metod wydzielania jonów w metalurgii cieszą  

się metody flotacyjne, których największym atutem jest moż- 

liwość ich stosowania przy roztworach bardzo rozcieńczonych  

o stężeniach poszczególnych indywiduów chemicznych rzędu  

10
‒4

 M i niższych, z bardzo dużą selektywnością. Bardzo  

dużym postępem w dziedzinie flotacji było zastosowanie  

odkrytych w 1967 roku przez Pedersena związków makro- 

cyklicznych jako kolektorów, które dzięki swoim właściwoś- 
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ciom są zdolne do wiązania jednego konkretnego składnika  

roztworu, co znacznie wpłynęło na selektywność procesu flo- 

tacyjnego [2,3]. Szereg czynników ekonomicznych i środowis- 

kowych ma wpływ na coraz większe zainteresowanie udosko- 

nalaniem metod flotacyjnych poprzez prowadzenie różnorod- 

nych badań opisanych w ogólnodostępnej literaturze [4‒14]. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników  

badań dotyczących odzysku niklu(II) i kobaltu(II) z wodnych  

roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów ogniw galwani- 

cznych niklowo-kadmowych (Ni-Cd) i niklowo-wodorkowych  

(Ni-MH) metodami flotacyjnymi, tj. flotoekstrakcja i flotacja jo- 

nowa. Porównano przydatność kwasu m-dodecylofosforowe- 

go i kwasu m-tetradecylofosforowego jako kolektorów do flo- 

tacji badanych jonów metali. Otrzymane wyniki odniesiono do  

efektów flotoekstrakcji prowadzonej bez użycia kolektora.  

Dodatkowo przeanalizowano wpływ pH na przebieg procesu  

oraz określenie warunków zapewniających możliwie najwięk- 

szą selektywność wobec poszczególnych składników roztwo- 

ru. Przy wybranych wartościach pH badano także flotację  

jonową w celu określenia wpływu dodatku substancji spienia- 

jącej na stopień wydzielenia jonów niklu(II) i kobaltu(II). 

2. Część eksperymentalna 

 
W niniejszej pracy odzysk jonów niklu(II) i kobaltu(II) pro- 

wadzono metodami flotacyjnymi, tj. metodą flotacji jonowej  

oraz flotoekstrakcji. 

Metody flotacyjne dzielą się na dwie podstawowe grupy:  

metody pianowe, do których zalicza się frakcjonowanie  

w warstwie piany i szereg procesów flotacyjnych (w tym flo- 

tację jonową) oraz metody bezpianowe obejmujące: floto- 

ekstrakcję, flotację osadów II rodzaju i frakcjonowanie pęche- 

rzykowe [15]. Pełną klasyfikację metod flotacyjnych przedsta- 

wiono na Rysunku 1. 

Flotacja jonowa jest jednym z procesów zaliczanych do  

metod pianowych, w których zachodzi zjawisko wynoszenia  

oraz gromadzenia badanych kationów w stabilnej pianie. Jej  

głównym składem jest sublat, czyli kompleks jon-kolektor,  

który tworzy związek powierzchniowo czynny z wydzielanym  

jonem [16]. 

Flotoekstrakcja jest metodą separacji bezpianowej wy- 

korzystującą specyficzne właściwości powierzchni granicy fa-

zowej układu gaz/ciecz i polega na wynoszeniu flotowanego  

składnika z roztworu lub suspensji do warstwy organicznej  

stanowiącej fazę odbierającą, poprzez jego adsorpcję na po- 

wierzchni pęcherzyków gazu. Metodę tę wprowadzono jako  

ulepszenie techniki flotacji jonowej, której nie można zasto- 

sować w wypadku braku możliwości powstawania piany lub  

jej nadmiaru [17]. We flotoekstrakcji na powierzchnię fazy  

wodnej nanosi się cienką warstwę rozpuszczalnika orga- 

nicznego, w którym gromadzony jest flotowany składnik. Aby  

umożliwić adsorpcję danego składnika na powierzchni granicy  

fazowej, do układu wprowadza się związek powierzchniowo  

czynny (surfaktant) zwany kolektorem. Jego specyficzna bu- 

dowa (część polarna i niepolarna) determinuje właściwości  

hydrofilowo-hydrofobowe, które umożliwiają jego adsorpcję na  

powierzchni pęcherzyka gazu obojętnego oraz selektywne  

wiązanie składnika roztworu. Proces flotoekstrakcji znalazł  

zastosowanie w chemii analitycznej, m.in. do wykrywania sub- 

stancji śladowych, odzysku metali z ich roztworów wodnych,  

a także do oczyszczania ścieków. Umożliwia on wydzielanie  

jonów z dużych objętości roztworów, przy wysokim (łatwo  

osiągającym wartości rzędu 100:1) współczynniku koncentra- 

cji [18]. 

 

2.1. Stanowisko badawcze 
 

Doświadczenia prowadzono na stanowisku badawczym  

znajdującym się w Laboratorium Radioizotopowym Zakładu  

Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej w Politechnice  

Wrocławskiej. Aparatura stosowana do badań składa się ze  

szklanej kolumny flotacyjnej (wysokość: 45.7 cm, średnica: 

2.4 cm) wyposażonej w generator pęcherzyków gazu o śred- 

nicy otworów 20‒30 μm. Do kolumny wprowadzano gaz iner- 

tny (argon) poprzez płuczkę i przepływomierz. Przepływ argo- 

nu ustalono na poziomie 12 cm
3
/min. Schemat stanowiska  

badawczego flotoekstrakcji przedstawia Rysunek 2. Dodatko- 

wo, podczas wykonywania badań dotyczących procesu flota- 

cji jonowej, do aparatury dołączano pianowód oraz odbieralnik  

powstającej piany. 

 

2.2. Badane roztwory i zastosowane odczynniki chemiczne 
 

W prowadzonych doświadczeniach wykorzystano roztwór  
podstawowy, tj. roztwór po kwaśnym ługowaniu 2

 
M kwasem  

  

Rysunek 1. Klasyfikacja metod flotacyjnych [15]. 
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Rysunek 2. Schemat stanowiska badawczego do flotoeks- 

trakcji. 1 ‒ butla z argonem, 2 ‒ przepływomierz, 3 ‒ płuczka  

wodna, 4 ‒ kolumna flotacyjna, 5 ‒ faza organiczna, 6 ‒ korek  

gumowy, 7 ‒ spiek szklany. 

 

siarkowym(VI) zużytych ogniw galwanicznych niklowo-kadmo- 

wych (Ni-Cd) oraz niklowo-wodorkowych (Ni-MH) zawierają- 

cych 3230 μg/cm
3
 Ni

2+
, 113.9 μg/cm

3
 Cd

2+
oraz 238.9 μg/cm

3
  

Co
2+

. Badane roztwory powstały poprzez rozcieńczenie roz- 

tworu wyjściowego, tak aby sumaryczna zawartość kationów  

metali wynosiła 5∙10
‒5 

M. 

Do badań zastosowano szereg nieorganicznych i orga- 

nicznych odczynników chemicznych. Odczynniki nieorganicz- 

ne to wodne roztwory: amoniaku o stężeniach 0.1 M i 0.5 M  

(otrzymane poprzez rozcieńczenie roztworu wyjściowego  

o stężeniu 1.0 M) oraz kwasu siarkowego(VI) (przygotowane  

w ten sam sposób jak roztwory amoniaku). Wymienione roz- 

twory wykorzystano w celu korekty pH badanego roztworu.  

Odczynnikami organicznymi były: alkohol izoamylowy (stano- 

wiący fazę odbierającą), eter oktylofenylodeka-etylenogliko- 

lowy (spieniacz Triton X-100), kwasy m-dodecylofosforowy  

i m-tetradecylofosforowy (kolektory). 

Zastosowanie różnych jonizowalnych eterów lariatowych  

umożliwiło zbadanie szeregu czynników wpływających na  

obydwa procesy flotacyjne. Wielkość wnęki koronowej po- 

chodnych eterów lariatowych była taka sama (DB-14-C-4). 

Natomiast różniły się one grupami kwasowymi, tj. karboksy- 

lową i sulfonową, a także długością łańcucha węglowodoro- 

wego od C4H9 do C10H21. Rozpuszczalnikiem organicznym  

użytym do przygotowania roztworów związków makrocyklicz- 

nych o stężeniu 5.0·10
‒3

 M był alkohol etylowy. 

Zastosowane kolektory (Tabela 1) syntezowane były na  

Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, które różniły  

się między sobą długością łańcucha węglowodorowego. Roz-

puszczalnikiem organicznym użytym do przygotowania roz-

tworów związków organicznych o stężeniu 5.0·10
‒5

 M był 

alkohol metylowy. 

 

2.3. Metodyka pomiarów flotoekstrakcji i flotacji jonowej 
 

Proces flotoekstrakcji i flotacji jonowej prowadzono na roz- 

tworze rzeczywistym, którego odczyn ustalany był za pomocą  

roztworu amoniaku lub kwasu siarkowego(VI) i wynosił od  

3.65 do 11.0. Objętość początkowa badanej próby stanowiła  

100 cm
3
, a temperatura roztworów podczas procesów wynosi- 

ła 20°C ±2°C. 

Badania odzysku jonów Ni(II) i Co(II) metodą flotoeks- 

trakcji prowadzono w obecności fazy organicznej, tj. alkoholu  

izoamylowego (4 cm
3
), stanowiącego warstwę odbierającą,  

a także związków organicznych, zwanymi kolektorami. Po- 

czątkowo eksperyment przebiegał bez obecności kolektorów  

(1 cm
3
), celem ustalenia możliwości wydzielenia badanych ka- 

tionów do fazy organicznej bez udziału substancji pomocni- 

czych. Próby bez dodatku kolektorów stanowiły również punkt  

odniesienia dla kolejnych doświadczeń. 

Podczas prowadzenia procesu flotacji jonowej równocześ- 

nie z dodaniem kolektorów, do roztworów flotacyjnych wpro- 

wadzono spieniacz Triton X-100 (1 cm
3
). Zastosowanie eteru  

powoduje zwiększenie ilości i trwałości powstającej piany. 

Czas trwania doświadczeń za pomocą obydwu omawia- 

nych metod ustalono na 20 minut. Po zakończonym badaniu  

fazę wodną poddawano analizie w celu oznaczenia zawar- 

tości ilościowej jonów niklu i kobaltu. 

 

2.4. Metodyka oznaczania jonów Ni2+ i Co2+

 
Oznaczenia ilościowego jonów niklu i kobaltu dokonano  

metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) z atomi- 

zacją płomieniową na spektrofotometrze VARIAN SpectrAA  

20 Plus. Stopień wydzielenia jonów metali (W): 
 

W
cr

ci
(1) 

 

gdzie ci – początkowe stężenie flotowanych jonów, mol/dm
3
; 

cr – stężenie jonów po flotacji (po opadnięciu piany w roztwo- 

rze), mol/dm
3
. 

 

3. Wyniki i dyskusja 

 

3.1. Flotoekstrakcyjne wydzielenie jonów niklu i kobaltu  
do fazy organicznej 

 
W pierwszej kolejności wykonano badania dotyczące  

stopnia wydzielenia jonów Ni(II) i Co(II) z roztworów wodnych  

metodą flotoekstrakcji w zakresie pH od 3.65 do 11.0 (bez do- 

datku kolektora). Otrzymane wyniki zestawiono w Tabeli 2. 
  

Tabela 1. Zestawienie kolektorów stosowanych w procesie flotoekstrakcji i flotacji jonowej. 

Nr Nazwa związku Wzór sumaryczny Wzór strukturalny 

1 Kwas m-dodecylofosforowy C12H27O4P 

 

2 Kwas m-tetradecylofosforowy C14H31O4P 
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Badania umożliwiły wyznaczyć wpływ pH badanych roz- 

tworów na stopień wydzielenia badanych kationów. Wykaza- 

no, że możliwe jest prawie całkowite (99.9%) wydzielenie ka- 

tionów kobaltu przy pH = 4.00 oraz pH = 11.0. Istotne jest  

przy tym, że w roztworze nie stwierdzono obecności jonów  

niklu(II). Przedstawiony wniosek pozwala na stwierdzenie, iż  

przy odpowiedniej wartości pH zachodzi selektywna flotoek- 

strakcja jonów Co(II) wobec braku flotacji jonów Ni(II) do alko- 

holu izoamylowego stanowiącego warstwę odbierającą. Przy  

pH równym 10.0 zauważono wydzielenie jonów Ni(II), jednak- 

że odzysk ten był niewielki i wynosił zaledwie 6.80%. Przy po- 

zostałych wartościach pH, tj. 3.65, 7.00 i 9.00 nie odnotowano  

obecności żadnego z badanych jonów metali w fazie odbiera- 

jącej. 

Otrzymane wyniki badań wykazały, że możliwe jest efek- 

tywne wydzielenie jonów kobaltu w procesie flotoekstrakcji  

i zależy ono od pH badanego roztworu wodnego. Zmiana war- 

tości odczynu nawet o jedność powoduje całkowity zanik wy- 

dzielenia tego metalu. W związku z tym zdecydowano, że  

w dalszej części badań do roztworów dodawane będą kolek- 

tory w celu zwiększenia zakresu pH roztworu, przy którym był- 

by możliwy odzysk badanych jonów. 

 

3.2. Flotoekstrakcyjne wydzielenie jonów niklu i kobaltu  
w obecności kolektorów 

 
Kolejnym etapem badań było flotoekstrakcyjne wydziele- 

nie jonów niklu i kobaltu w obecności kolektorów 1 i 2. Pozos- 

tałe warunki prowadzenia procesu pozostały niezmienne.  

W Tabeli 3 zestawiono wyniki przeprowadzonych badań. 

 Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że za  

pomocą obu analizowanych kolektorów możliwe jest wydzie- 

lenie jonów kobaltu(II). Dla roztworów poflotacyjnych przy pH  

3.65, 4.00 i 9.00 odzysk ten jest selektywny, jednakże najlep- 

sze rezultaty (99.9%) osiągnięto przy użyciu kolektora 2 i war- 

tości pH równej 4.00. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż 

przy pH równym 9.00 jony kobaltu wydzielono dla obu stoso-

wanych kolektorów, ale dla kolektora 1 stopień odzysku wyno- 

si jedynie ok. 50%. Ponadto zaobserwowano obecność jonów  

kobaltu w roztworze poflotacyjnym bez korekty pH (3.65) oraz  

prawie całkowity stopień wydzielenia omawianych jonów dla 

roztworu o pH równym 10.0 przy zastosowaniu kolektora 2.  

Dla pozostałych wartości pH roztworu nie stwierdzono obec- 

ności badanych jonów metali w roztworach poflotacyjnych. 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów wskazują, że jedynie  

przy pH = 10.0 i tylko w obecności kolektora 2 możliwe jest  

wydzielenie jonów niklu (14.0%). Otrzymany stopień odzysku  

jonów Ni jest niewielki, jednakże jest to wartość dwukrotnie  

wyższa niż w przypadku prowadzenia procesu flotoekstrakcji  

bez dodatku kolektorów. W procesach flotoekstrakcyjnych ba- 

danych roztworów w obecności związku 1 w całym badanym  

zakresie pH wydzielenie jonów niklu było nieefektywne. 

 

4. Podsumowanie 

 
Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania pro- 

cesów odzysku niklu i kobaltu z roztworów po kwaśnym ługo- 

waniu odpadów chemicznych źródeł energii pozwalają na  

sformułowanie następujących wniosków: 

(1) Możliwe jest całkowite flotoekstrakcyjne wydzielenie  

jonów kobaltu(II) z roztworów wodnych o pH = 4.0 i 11.0 do  

warstwy odbierającej, którą stanowił alkohol izoamylowy. Na- 

tomiast kationy niklu(II) pozostają w poflotacyjnym roztworze. 

(2) Prowadzenie procesu flotoekstrakcji kationów niklu  

i kobaltu z roztworów wodnych w obecności kolektora 2  

umożliwiło selektywne wydzielenie jonów kobaltu przy pH  

równym 9.0 z wydajnością 99.9%. 

(3) Obecność kolektora 1 lub 2 w procesie flotoekstrakcji  

badanych kationów umożliwił selektywne wydzielenie jonów  

kobaltu(II), gdy odczyn flotowanego roztworu był równy 4.0.  

Stopień wydzielenia tych kationów wyniósł odpowiednio: dla  

związku 1 – 94.2%, zaś dla 2 – 99.9%. 

(4) Zastosowanie kolektora 2 w procesie flotoekstrakcyj- 

nego wydzielenia jonów niklu(II) i kobaltu(II) przy pH = 10.0  

umożliwiło wydzielenie jonów do fazy organicznej z następu- 

jącą wydajnością – Co(II) – 99.9, zaś Ni(II) – 14.0%. 
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Streszczenie: Nieorganiczne związki amonowe to grupa substancji chemicznych znanych od bardzo dawna i wykorzystywa- 

nych w wielu gałęziach przemysłu oraz w życiu codziennym. Przedstawicielami tej właśnie grupy związków chemicznych są  
tetrafluoroboran amonu i heksafluorofosforan amonu. Ze względu na to, że substancje te są rozpuszczalne w wodzie, to jakie- 

kolwiek przedostanie się ich do środowiska przyrodniczego może spowodować ich szybkie rozprzestrzenienie się i skażenie  
dużych terenów. Roślinami szeroko rozpowszechnionymi w przyrodzie i mającymi duży kontakt z różnymi zanieczyszczeniami  
są chwasty. W prezentowanej pracy zbadano wpływ tetrafluoroboranu amonu i heksafluorofosforanu amonu, zastosowanych  
w formie oprysku, na wzrost i rozwój trzech popularnych w Polsce gatunków chwastów: żółtlicy drobnokwiatowej, szczawiu  
zwyczajnego i komosy białej (lebiody). Po zastosowaniu badanych związków stwierdzono, że substancją wykazującą większą  
fitotoksyczność był heksafluorofosforan amonu, a rośliną najbardziej wrażliwą okazał się być szczaw zwyczajny. Siła wpływu  
badanych związków była uzależniona w dużym stopniu od zastosowanego stężenia związku. Obserwacje dokonane na pod- 

stawie wyglądu roślin znalazły swoje potwierdzenie w inhibicji długości części nadziemnych roślin i ich korzeni oraz zmianach  
zawartości suchej masy i barwników fotosyntetycznych. 

 

Słowa kluczowe: fitotoksyczność; właściwości chwastobójcze; żółtlica drobnokwiatowa; szczaw zwyczajny; komosa biała;  

sucha masa; chlorofil; inhibicja wzrostu roślin i korzeni 

 
Abstract: Inorganic ammonium compounds are a group of compounds known for a long time and is used in many industries  

and in everyday life. Representatives of this group of compounds are ammonium tetrafluoroborate and ammonium hexafluoro- 

phosphate. Due to the fact that these compounds are soluble in water, any entering into the environment can cause them to  

spread rapidly and contaminate large areas. Plants widely distributed in nature and having high contact with the various impu- 

rities are weeds. In the present study we investigated the effect of ammonium tetrafluoroborate and ammonium hexafluoro- 

phosphate, used in the form of a spray on the growth and development of the three popular in Poland weed species: gallant  

soldier, common sorrel and white goosefoot (pigweed). Application of the test compounds showed that the substance having  

the highest phytotoxicity was ammonium hexafluorophosphate, and the plant was most sensitive to be common sorrel. The  

strength of the effect of test compounds was also dependent to a large extent upon the concentration of the compound.  

Observations made on the basis of the appearance of the products were confirmed to inhibit the length of the aerial parts of  

the plants and of their roots, and changes the content of dry matter and photosynthetic pigments.
 

Keywords: phytotoxicity; herbicidal properties; gallant soldier; common sorrel; white goosefoot; dry weight; chlorophyll;  

inhibition of plant growth and roots 

 

 
1. Wstęp 
1 

Nieorganiczne związki amonowe to olbrzymia grupa sub- 

stancji chemicznych znajdujących szerokie zastosowanie  
w różnych gałęziach przemysłu, a część z nich jest również  
wykorzystywana przez ludzi w codziennym życiu. Jednymi  
z przedstawicieli tej grupy związków są tetrafluoroboran  
amonu i heksafluorofosforan amonu. Tetrafluoroboran amonu 
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[NH4][BF4] to substancja chemiczna dobrze rozpuszczalna  

w wodzie i nierozpuszczalna w alkoholu. Związek ten wyko- 

rzystywany jest jako składnik kąpieli galwanicznych, w obrób- 

ce metali oraz jako katalizator reakcji alkilowania i polimery- 

zacji. Prowadzono również badania mające na celu zastoso- 

wanie tetrafluoroboranu amonu do impregnacji drewna [1].

Związek ten wykazuje jednak działanie szkodliwe dla oczu,  
skóry oraz błon śluzowych ludzi i zwierząt [2]. Heksafluorofos- 

foran amonu [NH4][PF6], podobnie jak tetrafluoroboran, to  

związek dobrze rozpuszczalny w wodzie. Związek ten jest wy- 

korzystywany w syntezie organicznej, jak i nieorganicznej [3].  

Zarówno tetrafluorofosforan amonu, jak i heksafluorofosforan  
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amonu mogą być wykorzystywane w syntezie cieczy jono-

wych. W ostatnich latach udowodniono jednak, że ciecze jo- 

nowe z tymi anionami charakteryzują się wysoką toksycznoś- 

cią dla różnych elementów środowiska przyrodniczego. Bada- 

cze sugerują, że może to być związane z faktem, że związki 
te mogą uwalniać do gleby w wyniku hydrolizy niezwykle tok- 

syczny i niepożądany w ekosystemach jon fluorkowy [4,5]. 

Zanieczyszczenie gleby różnymi związkami chemicznymi,  
jak i produktami ich rozkładu, stanowi olbrzymie zagrożenie  
dla różnych elementów środowiska przyrodniczego. Należy  
bowiem pamiętać, że gleba to środowisko życia wielu organiz- 

mów żywych oraz roślin, dla których jest ona nie tylko źródłem  
składników pokarmowych, ale również miejscem występowa- 

nia wielu substancji toksycznych [6]. Roślinami bardzo licznie  
występującymi w przyrodzie praktycznie w każdym dostęp- 

nym miejscu są chwasty. Do grupy chwastów występujących  
pospolicie na całym terenie naszego kraju, jak również w wie- 

lu innych rejonach świata należą: żółtlica drobnokwiatowa  
(Galinsoga parviflora Cav.), szczaw zwyczajny (Rumex aceto- 

sa L.) i komosa biała (Chenopodium album L.) zwana lebiodą.  
Są to chwasty azotolubne i wiatropylne, posiadające bardzo  
duże zdolności do rozpowszechniania się oraz olbrzymie  
właściwości przystosowawcze. Jednocześnie należy pamię- 

tać, że są takie miejsca na świecie np. Indie, gdzie rośliny  
te są uprawiane, a także wykorzystywane w ziołolecznictwie 

[7‒13]. 

Dzięki szerokiemu rozpowszechnieniu chwastów w przy- 

rodzie mogą stanowić one wskaźnik zanieczyszczenia środo- 

wiska naturalnego m.in. związkami chemicznymi. Dlatego  
niezwykle ważnym jest zbadanie, jaki wpływ mają poszcze- 

gólne związki chemiczne na różne gatunki roślin. Celem na- 

szej pracy było określenie wpływu dwóch związków nieorgani- 
cznych, a mianowicie tetrafluoroboranu amonu i heksafluoro- 

fosforanu amonu na wzrost i rozwój trzech popularnych w Pol- 
sce gatunków chwastów: żółtlicy drobnokwiatowej, szczawiu  

zwyczajnego i komosy białej. Jednocześnie ewentualny, nie- 

korzystny wpływ tych substancji na chwasty może być wyko- 

rzystany w projektowaniu nowych związków o właściwościach  
herbicydowych, które mogłyby zastąpić stosowane obecnie  
preparaty chwastobójcze. 
 

2. Część eksperymentalna 

 

2.1. Związki chemiczne 

 
Sole nieorganiczne wykorzystane w badaniach: [NH4][BF4]  

(czystość ≥ 97%) i [NH4][PF6] (czystość: 99.99%) zakupione  
zostały w Sigma-Aldrich Chemical Co. 

 

2.2. Badania toksyczności związków 

 
Eksperyment wazonowy dotyczący oznaczenia potencjal- 

nych właściwości fitotoksycznych [NH4][BF4] i [NH4][PF6], zos- 

tał przeprowadzony w hali wegetacyjnej Zakładu Biochemii  
i Ekotoksykologii, Akademii im. Jana Długosza w Częstocho- 

wie. 

Do doniczek plastikowych o średnicy 90 mm zawierają- 

cych 250 g gleby, wysiano jednakową ilość (0.25 g) nasion  

żółtlicy drobnokwiatowej (Galinsoga parviflora Cav.), komosy  

białej (Chenopodium album L.) i szczawiu zwyczajnego (Ru- 

mex acetosa L.). Glebą użytą w doświadczeniu był piasek gli- 
niasty lekki o zawartości frakcji < 0.02 mm około 10%, węgla 

organicznego 9 g·kg
‒1 i pH równym 6.0. Po 3 tygodniach od 

wschodów rośliny zostały opryskane roztworami badanych  
związków, użytych w postaci roztworów wodnych w stęże- 

niach 0.5%, 1.0% i 2.0%. W analogiczny sposób przygoto- 

wano również próby kontrolne, które opryskano wodą destylo-

waną bez dodatku związków. 
Badania prowadzone były przez 14 dni od momentu op- 

rysku. Przez cały okres badań utrzymywano stałą wilgotność  
podłoża na poziomie wymaganym dla roślin (70% polowej po- 

jemności wodnej), stałą temperaturę 20°C ±2°C i stałe natę- 

żenie oświetlenia równe 7000 lux. w systemie 16 godz./dzień  
i 8 godz./noc. 

Jako wskaźnik toksyczności badanych związków posłuży- 

ła ocena wizualna zahamowania wzrostu, powstałych uszko- 

dzeń czy usychania badanych gatunków chwastów, co zosta- 

ło udokumentowane w postaci zdjęć cyfrowych przedstawio- 

nych w niniejszej pracy. W 14 dniu od oprysku oznaczono za- 

wartość chlorofilu a i b oraz karotenoidów w badanych rośli- 
nach, a także inhibicję wzrostu roślin i ich korzeni. Na podsta- 

wie wartości inhibicji długości części nadziemnych roślin i ich  
korzeni wyznaczono wartości EC50. Inhibicję wzrostu części  
nadziemnych roślin i ich korzeni określono jako różnicę dłu- 

gości części nadziemnych roślin i ich korzeni roślin badanych  
w stosunku do obiektów kontrolnych i wyrażono w %. Efek- 

tywne stężenia (EC50) oszacowano natomiast za pomocą  
nieliniowej analizy regresji, korzystając z oprogramowania  
GraphPad Prism (GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA,  

USA). 

 

2.3. Oznaczanie zawartości barwników asymilacyjnych  
i suchej masy w roślinach 
 

Zawartość barwników fotosyntetycznych oznaczano meto- 

dą spektroskopową zgodnie ze sposobem opisanym przez 
Oren i wsp. [14]. Zawartość chlorofilu a, chlorofilu b i karote- 

noidów, oznaczono poprzez pomiar absorbancji (A) przy dłu- 

gości fali 470 nm, 647 nm i 664 nm. Zawartość pigmentów  
fotosyntetycznych wyrażoną w mg·g‒1

 świeżej masy (św.m.)  
obliczono z następujących wzorów: 
 

a 11.78 A664 2.29 A647 (1) 
 

b 20.05 A647 4.77 A664 (2) 
 

c 1000 A470 3.27 a 104 b (3)
 

chl a 25
a

m
(4) 

 

chl b 25
b

m
(5) 

 

kar
25 c

229 m
(6) 

 

gdzie m – ilość mg świeżej masy materiału roślinnego. 
Zawartość suchej masy oznaczono metodą suszarkowo- 

wagową [15], prowadząc suszenie około 1 g świeżej masy  
roślin w temp. 105°C do uzyskania stałej masy. Zawartość su- 

chej masy podano w g/g św.m. 
 

2.4. Analiza statystyczna 
 

Wszystkie otrzymane w badaniach wyniki poddano anali- 

zie statystycznej, do określenia istotności stwierdzonych róż- 

nic wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji (ANO- 

VA), a wartości NIR przy poziomie istotności 0.05% obliczono  
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testem Tukey’a. Prezentowane w tabelach dane są średnią ± 
odchylenie standardowe z 3 powtórzeń badań dla każdego  
stężenia związku. 
 

3. Wyniki i dyskusja 

 
Uzyskane w omawianym eksperymencie wazonowym wy- 

niki badań pozwalają stwierdzić, że tetrafluoroboran i heksa- 

fluorofosforan amonu to związki charakteryzujące się selek- 

tywnymi właściwościami chwastobójczymi. Związkiem o sil- 
niejszych właściwościach herbicydowych okazał się być  

[NH4][PF6], a rośliną najbardziej wrażliwą był szczaw zwy- 

czajny. Na obserwowaną toksyczność badanych związków  
nieorganicznych największy wpływ miał zastosowany związek  
oraz jego stężenie, jak również gatunek rośliny. 

Zastosowanie [NH4][BF4] w postaci oprysku liści roślin roz- 

tworem o stężeniu 0.5 i 1.0% nie powodowało większych  
zmian w wyglądzie komosy białej i żółtlicy drobnokwiatowej.  
Jedynie po zastosowaniu najwyższego stężenia (2.0%) tego  

związku zaobserwowano, że pojedyncze liście żółtlicy drobno- 

kwiatowej zbrązowiały i po pewnym czasie uschły. Znalazło to  
niejako odzwierciedlenie w stwierdzonym braku inhibicji dłu- 

gości części nadziemnych roślin i ich korzeni oraz w wyliczo- 

nych wartościach EC50 dla roślin opryskanych [NH4][BF4].  

W przypadku szczawiu zwyczajnego wszystkie wykonane za- 

biegi, niezależnie od zastosowanego stężenia [NH4][BF4] spo- 

wodowały, że ponad połowa roślin uschła, a rośliny praktycz- 

nie nie rosły. Zmiany te następowały tym szybciej, im wyższe  
było zastosowane stężenie związku. Obserwacje dokonane  
na podstawie wyglądu roślin również znalazły swoje potwier- 
dzenie w wartościach inhibicji długości części nadziemnych  
roślin oraz ich korzeni, jak również w wyliczonych wartościach  
EC50 (Rysunek 1, Tabela 1 i 2). 

Silniejsze właściwości chwastobójcze stwierdzono w przy- 

padku zastosowania heksafluorofosforanu amonu [NH4][PF6] 

w postaci oprysku liści badanych roślin. Związek ten wykazy-

wał właściwości fitotoksyczne w stosunku do wszystkich ba- 

danych gatunków chwastów, które były tym silniejsze, im wyż- 

sze było zastosowane stężenie tej substancji. W przypadku  

komosy białej zaobserwowano, że rośliny opryskane rosły du-

żo wolniej, niż kontrolne, a w przypadku zastosowania stęże- 

nia 2.0% po około 14 dniach od oprysku rośliny komosy białej  
uschły. W czwartym dniu po oprysku [NH4][PF6] zaobserwo- 

wano zmiany w wyglądzie roślin żółtlicy drobnokwiatowej.  
Przy zastosowaniu roztworu [NH4][PF6] o stężeniu 0.5% widać  
było tylko brązowe plamy na liściach żółtlicy, ale na obiektach  
doświadczalnych, na których zastosowano wyższe stężenia  
tej substancji, stwierdzono zasychanie większości roślin tego  
gatunku chwastów. Najbardziej wrażliwą rośliną na [NH4][PF6]  

okazał się być jednak szczaw zwyczajny, u którego zmiany  
w wyglądzie roślin obserwowano już w pierwszym dniu po  
oprysku. Czym wyższe, zastosowane było stężenie związku  
użyte do oprysku, tym więcej roślin uschło w kolejnych dniach  
prowadzenia eksperymentu (Rysunek 2). W przypadku roślin  
opryskanych [NH4][PF6] dokonane obserwacje znalazły pot- 
wierdzenie w określonych wartościach inhibicji długości części  
nadziemnych roślin i ich korzeni oraz w wyliczonych wartoś- 

ciach EC50. Warto jednak zauważyć, że ze względu na to, że  
zabieg został wykonany w postaci oprysku liści, w przypadku  
obu zastosowanych związków większą inhibicję zaobserwo- 

wano w przypadku długości części nadziemnych roślin, które  
miały bezpośredni kontakt z badanymi związkami, niż w przy- 

padku ich korzeni (Tabela 1 i 2). 

Wyniki uzyskane w niniejszym eksperymencie znajdują  
niejako potwierdzenie w badaniach własnych dotyczących  
toksyczności cieczy jonowych z różnym anionem jak również  
w badaniach innych autorów na ten temat. Cho i wsp. [16], na  

podstawie reakcji fitoplanktonu Selenstrum capricornutum  

uszeregowali toksyczność imidazoliowych cieczy jonowych ze  
względu na rodzaj towarzyszącego anionu wg schematu:  
  

Tabela 1. Inhibicja wzrostu części nadziemnych roślin oraz wartości EC50 po oprysku chwastów roztworami tetrafluoroboranu  
amonu [NH4][BF4] oraz heksafluorofosforanu amonu [NH4][PF6] o stężeniu 0.5%, 1.0% i 2.0%. 

 
Żółtlica 

drobnokwiatowa 
EC50 (%) 

Szczaw 
zwyczajny 

EC50 (%) Komosa biała EC50 (%) 

0.5% [NH4][BF4] ‒14.73 ±1.58  26.00 ±2.17  ‒0.02 ±1.98  

1.0% [NH4][BF4]     2.51 ±1.26   4.22 ±3.69 29.49 ±2.95 4.03 ±5.13   4.60 ±1.78 48.31 ±1.60 

2.0% [NH4][BF4]     6.23 ±1.44  41.82 ±2.55    4.78 ±1.34  

0.5% [NH4][PF6]   15.33 ±2.30  43.09 ±3.40  18.94 ±2.07  

1.0% [NH4][PF6]   18.61 ±2.50 12.59 ±0.20 54.39 ±3.82 0.81 ±0.12 30.22 ±3.50 13.75 ±0.75 

2.0% [NH4][PF6]   27.19 ±1.97  58.46 ±4.44  30.03 ±3.04  

 

Tabela 2. Inhibicja wzrostu korzeni oraz wartości EC50 po oprysku chwastów roztworami tetrafluoroboranu amonu [NH4][BF4]  
oraz heksafluorofosforanu amonu [NH4][PF6] o stężeniu 0.5%, 1.0% i 2.0%. 

 
Żółtlica 

drobnokwiatowa 
EC50 (%) 

Szczaw 
zwyczajny 

EC50 (%) Komosa biała EC50 (%) 

0.5% [NH4][BF4]     0.30 ±12.06    8.31 ±1.64  ‒14.88 ±1.94  

1.0% [NH4][BF4]     2.42 ±10.20 8.14 ±1.22 15.01 ±2.52 6.34 ±3.71   ‒6.32 ±2.18 nietoksyczny 

2.0% [NH4][BF4]   7.31 ±9.67  25.50 ±2.54      1.65 ±1.68  

0.5% [NH4][PF6] 15.43 ±2.79  ‒0.35 ±1.45 ‒7.65 ±1.59

1.0% [NH4][PF6] 21.48 ±2.87 2.40 ±0.32   4.52 ±2.68 4.78 ±0.53   ‒3.83 ±2.50 26.78 ±2.33 

2.0% [NH4][PF6] 45.72 ±3.13  14.19 ±2.97      5.69 ±2.26  
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Rysunek 1. Reakcja chwastów na oprysk roztworami tetrafluoroboranu amonu [NH4][BF4] o stężeniu 0.5%, 1.0% i 2.0%. 
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Rysunek 2. Reakcja chwastów na oprysk roztworami heksafluorofosforanu amonu [NH4][PF6] o stężeniu 0.5%, 1.0% i 2.0%. 
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obserwowaną fitotoksyczność [NH4][BF4] i [NH4][PF6] najwięk- 

szy wpływ miał rodzaj związku oraz jego stężenie, jak również  
gatunek rośliny. We wcześniejszych badaniach [17], dotyczą- 

cych wpływu kwasu 2,2'-tiodioctowego na wzrost i rozwój  
lądowych roślin wyższych również wykazano, że działanie  
związku uzależnione było w dużym stopniu od zastosowane- 

go stężenia, a chwastem wykazującym największą wrażliwość  
na zastosowany zabieg był szczaw zwyczajny. Do podobnych  
wniosków doszli również Biczak i wsp. [18], którzy wykazali  
w swoim eksperymencie selektywne właściwości chwastobój- 
cze cieczy jonowych z anionem tetrafluoroboranowym. Wielu  

autorów [5,17,19,20] dowodzi wręcz liniowej zależności po- 

między toksycznością badanych związków, a zastosowanym  
ich stężeniem. Tak silny wpływ na rośliny obserwowany był  
głównie dla wyższych stężeń związków, natomiast niższe stę- 

żenia soli mogą działać wręcz jak hormony roślinne i powodo- 

wać szybszy wzrost i rozwój roślin [21]. 

W wyniku przeprowadzonych badań dokonano również  
oceny zawartości suchej masy roślin po opryskaniu ich roz- 

tworami [NH4][BF4] i [NH4][PF6]. Stwierdzono, że jedynie  
w przypadku roślin żółtlicy drobnokwiatowej, opryskanej roz- 

tworami [NH4][BF4] nastąpił spadek zawartości suchej masy  
w stosunku do kontroli, który był tym większy, im wyższe było  
zastosowane stężenie związku. Jest to zgodne z wynikami  
uzyskanymi przez Liu i wsp. [21], którzy badając wpływ chlor- 
ku 1-butylo-3-metyloimidazoliowego na sadzonki bobu, zaob- 

serwowali spadek suchej masy w liściach tej rośliny. W przy- 

padku roślin żółtlicy opryskanych roztworami [NH4][PF6],  

stwierdzono spadek poziomu suchej masy w stosunku do  

kontroli jedynie po zastosowaniu oprysku roztworem o stę- 

żeniu 0.5%, ale już zabieg wykonany przy użyciu wyższych  
stężeń tego związku spowodował wzrost zawartości suchej  
masy w liściach tej rośliny, w stosunku do obiektów kontrol- 
nych. Zastosowanie oprysku roztworami [NH4][BF4] roślin ko-

mosy białej i szczawiu zwyczajnego doprowadziło natomiast  
do wzrostu zawartości suchej masy w liściach tych chwastów.  
O wzroście zawartości suchej masy w roślinach mających  
kontakt ze związkami chemicznymi znajdującymi się w podło-

żu donoszą także Biczak i wsp. [6,18,22] oraz Matusiak i wsp.  

[23]. Opryskanie roślin szczawiu zwyczajnego roztworami  
[NH4][PF6], niezależnie od zastosowanego stężenia, nie po- 

wodowało natomiast istotnych zmian zawartości suchej masy  
roślin, które nie uschły po zabiegu, w stosunku do kontroli  
(Tabela 3). 

Za najważniejszy biomarker stresu oksydacyjnego wywo- 

łanego różnymi czynnikami abiotycznymi np. suszą, niewłaś-

ciwą temperaturą, zasoleniem czy obecnością w środowisku  
różnych związków chemicznych uważana jest zawartość bar- 
wników asymilacyjnych. Badania prowadzone przez wielu na- 

ukowców na całym świecie niezbicie dowodzą, że obecność  
związków chemicznych może powodować uszkadzanie mem- 

bran chloroplastów wskutek peroksydacji lipidów i zaburzenia  

w funkcjonowaniu fotosystemów PSI i PSII, a co za tym idzie  
zmniejszenie wydajności procesu fotosyntezy [24‒27]. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że nie- 

zależnie od związku i zastosowanego stężenia, nastąpił spa- 

dek zawartości chlorofilu a, chlorofilu b, chlorofilu całkowitego  
oraz karotenoidów (Tabela 4). Świadczy to niezbicie o tym, że  
zastosowanie [NH4][BF4] i [NH4][PF6] w postaci oprysku spo- 

wodowało wystąpienie stresu oksydacyjnego u badanych roś- 

lin i co z kolei doprowadziło do zaburzenia w funkcjonowaniu  
ich procesów fizjologicznych. Podobne zmiany zawartości  
chlorofili u komosy białej pod wpływem NaCl i KCl obser- 
wowali Yao i wsp. [28] oraz Stupnica-Rodzynkiewicz i wsp.  

[29] badając zawartość chlorofili u chwastnicy jednostronnej,  

włośnicy zielonej, komosy białej oraz żółtlicy drobnokwiato- 

wej, wystawionych na działanie ośmiu kwasów fenolowych  
(kwasu chlorogenowego, kwasu ferulowego, kwasu p-hydro- 

ksybenzoesowego, kwasu p-kumarowego, kwasu protokate- 

chowego, kwasu salicylowego, kwasu trans-cynamonowego,  

kwasu wanilinowego). O wręcz liniowym spadku zawartości  
barwników asymilacyjnych, zaobserwowanym przy wzroście  
stężenia w podłożu czwartorzędowych soli amoniowych oraz  
cieczy jonowych, w glonach, rzęsie wodnej, liściach bobu  
i rzodkiewki zwyczajnej oraz siewkach pszenicy i jęczmienia  
jarego donoszą także odpowiednio Ma i wsp. [30], Zhang  

i wsp. [31], Liu i wsp. [21], Wang i wsp. [32] oraz Biczak [26].  

Zaobserwowany w badaniach własnych spadek poziomu bar- 
wników asymilacyjnych w liściach komosy białej, żółtlicy drob- 

nokwiatowej oraz szczawiu zwyczajnego może być spowodo- 

wany obecnością fluoru w anionach soli wykorzystanych 
w eksperymencie wazonowym. Telesiński i Śnioszek [33] do- 

wodzą bowiem, że fluor ma niszczący wpływ na chloroplasty,  
a co za tym idzie ujemnie wpływa na procesy asymilacji i foto- 

syntezę, co w konsekwencji prowadzi do hamowania wzrostu 
rośliny oraz zmniejszenia objętości ich nasion. 

Bardzo ważnymi parametrami świadczącymi o zdrowiu  
roślin jest również stosunek zawartości chlorofilu a do pozio- 

mu chlorofilu b (a/b) oraz zawartości chlorofilu całkowitego do  
karotenoidów. W przypadku tych parametrów nie stwierdzono  
tak liniowych zależności, pomiędzy wartościami tych biomar- 
kerów, a stężeniem zastosowanych soli amonowych, jakie za- 

obserwowano w przypadku zmian zawartości samych barwni- 
  

Tabela 3. Zawartość suchej masy w roślinach żółtlicy drobnokwiatowej, szczawiu zwyczajnego i komosy białej po 14 dniach od  
oprysku roztworami [NH4][BF4] i [NH4][PF6] o stężeniu 0.5%, 1.0% i 2.0% (średnia ± odch. stand., n = 3). 

  
Kontrola 

Stężenie związków 
NIR0.05 

  0.5% 1.0% 2.0% 

Żółtlica 
drobnokwiatowa 

[NH4][BF4] 
0.1507 ±0.0077 

0.1509 ±0.0006 0.1439 ±0.0038 0.1257 ±0.0004 0.0066 

[NH4][PF6] 0.1288 ±0.0050 0.1780 ±0.0040 0.2460 ±0.0060 0.0090 

Szczaw 
zwyczajny 

[NH4][BF4] 
0.1069 ±0.0035 

0.1139 ±0.0050 0.1460 ±0.0050 ‒ 0.0084 

[NH4][PF6] 0.1027 ±0.0055 0.1069 ±0.0030 0.1074 ±0.0045 0.0065 

Komosa biała 
[NH4][BF4] 

0.0814 ±0.0045 
0.1030 ±0.0040 0.0995 ±0.0051 0.0978 ±0.0035 0.0067 

[NH4][PF6] ‒ ‒ ‒ ‒ 
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ków asymilacyjnych (Tabela 4). Wzrost wartości stosunku  
chlorofilu a/b może świadczyć o obronie rośliny przed zais- 

tniałym stresem, natomiast spadek tej wartości dowodzić mo- 

że, że stres oksydacyjny jest zbyt silny i następują zaburzenia  
w procesie fotosyntezy [27]. Potwierdzeniem tej hipotezy mo- 

gą być wartości stosunku chlorofilu całkowitego do karoteno-

idów. Początkowy wzrost zawartości karotenoidów w stosun- 

ku do poziomu chlorofili niezbicie świadczy o próbie obrony  
rośliny przed zaistniałym stresem. Wiadomo jest bowiem, że  
karotenoidy to jeden z podstawowych zmiataczy reaktywnych  

form tlenu (RFT), a głównym zadaniem tych barwników jest  
ochrona fotosystemów PSI i PSII [31,34‒36]. Wzrost wartości  
  

Tabela 4. Zawartość barwników asymilacyjnych (mg/g św.m.) w liściach żółtlicy drobnokwiatowej, szczawiu zwyczajnego i ko- 
mosy białej opryskanych roztworami [NH4][BF4] i [NH4][PF6] o stężeniach 0.5%, 1.0% i 2.0% (średnia ± odch. stand., n = 3). 

   
Kontrola 

Stężenie związku 
NIR0.05 

   0.5% 1.0% 2.0% 

[NH4][BF4] 

Żółtlica 
drobno- 

kwiatowa 

Chl a 0.872 ±0.004 0.810 ±0.003 0.723 ±0.004 0.633 ±0.001 0.005 

Chl b 0.288 ±0.004 0.271 ±0.001 0.214 ±0.006 0.214 0.006 

Chl a+b 1.160 ±0.007 1.081 ±0.004 0.937 ±0.009 0.847 0.010 

Kar 0.238 ±0.001 0.227 ±0.001 0.196 ±0.002 0.205 ±0.028 0.022 

a/b 3.030 ±0.038 2.987 ±0.004 3.379 ±0.090 2.963 ±0.008 0.075 

Chl/Kar 4.869 ±0.029 4.755 ±0.016 4.790 ±0.093 4.179 ±0.533 0.418 

Szczaw 
zwyczajny 

Chl a 0.708 ±0.009 0.675 ±0.003 0.630 ±0.012 0.529 ±0.011 0.015 

Chl b 0.230 ±0.004 0.206 ±0.001 0.213 ±0.004 0.187 ±0.004 0.005 

Chl a+b 0.938 ±0.013 0.881 ±0.003 0.842 ±0.015 0.716 ±0.014 0.019 

Kar 0.193 ±0.002 0.162 ±0.001 0.168 ±0.003 0.148 ±0.004 0.005 

a/b 3.073 ±0.012 3.272 ±0.027 2.959 ±0.004 2.834 ±0.047 0.043 

Chl/Kar 4.859 ±0.007 5.432 ±0.029 5.022 ±0.026 4.843 ±0.063 0.057 

Komosa 
biała 

Chl a 1.012 ±0.005 0.974 ±0.126 0.747 ±0.004 0.712 ±0.020 0.098 

Chl b 0.281 ±0.003 0.391 ±0.071 0.204 ±0.002 0.209 ±0.004 0.055 

Chl a+b 1.293 ±0.008 1.365 ±0.055 0.951 ±0.010 0.921 ±0.024 0.047 

Kar 0.250 0.251 ±0.019 0.197 ±0.002 0.199 ±0.006 0.016 

a/b 3.598 ±0.020 2.595 ±0.088 3.659 ±0.087 3.417 ±0.057 0.069 

Chl/Kar 5.175 ±0.039 5.438 ±0.190 4.837 ±0.111 4.633 ±0.034 0.174 

[NH4][PF6] 

Żółtlica 
drobno- 

kwiatowa 

Chl a 0.872 ±0.003 0.741 ±0.012 0.595 ±0.008 ‒ 0.016 

Chl b 0.288 ±0.004 0.262 ±0.007 0.219 ±0.001 ‒ 0.009 

Chl a+b 1.160 ±0.007 1.003 ±0.019 0.814 ±0.008 ‒ 0.023 

Kar 0.238 ±0.001 0.182 ±0.002 0.140 ±0.003 ‒ 0.005 

a/b 3.030 ±0.038 2.831 ±0.040 2.720 ±0.037 ‒ 0.071 

Chl/Kar 4.869 ±0.029 5.504 ±0.036 5.812 ±0.083 ‒ 0.102 

Szczaw 
zwyczajny 

Chl a 0.708 ±0.009 0.649 0.573 ±0.004 0.526 ±0.003 0.008 

Chl b 0.230 ±0.004 0.210 0.176 ±0.002 0.183 ±0.003 0.004 

Chl a+b 0.938 ±0.013 0.859 0.749 ±0.006 0.709 ±0.005 0.012 

Kar 0.193 ±0.002 0.169 ±0.008 0.146 ±0.002 0.147 ±0.001 0.003 

a/b 3.073 ±0.012 3.081 3.251 ±0.027 2.872 ±0.027 0.031 

Chl/Kar 4.859 ±0.007 5.083 ±0.023 5.134 ±0.071 4.827 ±0.010 0.058 

Komosa 
biała 

Chl a 1.012 ±0.005 0.916 ±0.023 ‒ ‒ 0.041 

Chl b 0.281 ±0.003 0.275 ±0.027 ‒ ‒ 0.048 

Chl a+b 1.293 ±0.008 1.192 ±0.048 ‒ ‒ 0.084 

Kar 0.250 0.220 ±0.009 ‒ ‒ 0.015 

a/b 3.598 ±0.020 3.345 ±0.286 ‒ ‒ 0.496 

Chl/Kar 5.175 ±0.039 5.410 ±0.008 ‒ ‒ 0.062 

Chl a – chlorofil a; Chl b – chlorofil b; Chl a+b – chlorofil a + chlorofil b; Kar – karotenoidy; a/b – chlorofil a/chlorofil b; Chl/Kar –  
– (chlorofil a + chlorofil b)/karotenoidy.
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stosunku chlorofilu całkowitego do karotenoidów, stwierdzony 
w liściach chwastów głównie po zastosowaniu [NH4][PF6],  

świadczyć może o daleko idącym uszkodzeniu fotosystemów,  
a co za tym idzie o dużych zaburzeniach w procesie fotosyn- 

tezy, co prowadziło z kolei do istotnego ograniczenia tzw. pro-

dukcji pierwotnej roślin. Znajduje to odzwierciedlenie w obser- 
wacjach dokonanych na podstawie wyglądu roślin komosy  
białej, żółtlicy drobnokwiatowej i szczawiu zwyczajnego oraz  
w wartościach inhibicji wzrostu tych roślin, a także zawartości  
suchej masy w liściach badanych chwastów. 
 

4. Podsumowanie 

 
Przeprowadzone badania dotyczące wpływu dwóch soli  

nieorganicznych – tetrafluoroboranu i heksafluorofosforanu  

amonu, zastosowanych w postaci oprysku liści trzech popu- 

larnych w Polsce gatunków chwastów: żółtlicy drobnokwiato- 

wej, komosy białej i szczawiu zwyczajnego pozwalają stwier- 
dzić, że są to związki wykazujące selektywne właściwości  
chwastobójcze. Związkiem wykazującym silniejsze właściwoś- 

ci chwastobójcze, niezależnie od gatunku chwastu na którym  
wykonany został oprysk, okazał się [NH4][PF6]. [NH4][BF4] na- 

tomiast, wykazał silniejsze działanie w stosunku do roślin  
szczawiu zwyczajnego. Wpływ obydwu badanych związków  
nieorganicznych był silnie uzależniony od zastosowanego stę- 

żenia. Obserwacje dokonane na podstawie wyglądu roślin  
znalazły swoje potwierdzenie w zmianach zawartości suchej  
masy roślin oraz w spadku zawartości barwników asymila- 

cyjnych w liściach żółtlicy drobnokwiatowej, komosy białej  
i szczawiu zwyczajnego. 

Uzyskane w niniejszym eksperymencie wazonowym wyni- 

ki badań mogą pomóc w ochronie środowiska przyrodniczego  
przed zanieczyszczeniem go związkami chemicznymi, w tym  
solami nieorganicznymi. Uzyskane rezultaty mogą również  
być przydatne w ponownym zagospodarowaniu terenów za- 

nieczyszczonych związkami zawierającymi aniony tetrafluoro- 

boranowe i heksafluorofosforanowe, poprzez wprowadzenie  

na te tereny roślin odpornych na działanie tych związków che- 

micznych. Ponadto wyniki te mogą posłużyć w projektowaniu  
nowych związków wykazujących selektywne bądź totalne  
właściwości chwastobójcze, będących alternatywą dla stoso- 

wania konwencjonalnych środków ochrony roślin. 
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Streszczenie: Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem herbicydu napropamid na wybrane właściwości antyoksydacyjne  
soku z ziela nagietka lekarskiego. Doświadczenie polowe założono w układzie bloków losowanych w czterech powtórzeniach.  
Przed rozpoczęciem doświadczenia zastosowano doglebowo herbicyd Devrinol 450 SC (substancja aktywna napropamid 450  
g·dm‒3) w ilościach: połowa dawki polowej (0.5 DP), dawka polowa (1 DP) i dwukrotność dawki polowej (2 DP). Punktem  
odniesienia były rośliny nagietka rosnące w glebie, na której nie zastosowano herbicydu. Ziele zebrano w okresie kwitnienia  
roślin. Za pomocą sokowirówki sporządzono z ziela sok, który następnie do analiz rozcieńczono wodą dejonizowaną w stosunku  
1:10 (v/v). W rozcieńczonym soku z nagietka lekarskiego oznaczono spektrofotometrycznie: zawartość polifenoli ogółem, fla- 

wonoidów ogółem, karotenoidów ogółem, a także aktywność antyoksydacyjną oraz pojemność antyoksydacyjną. Po zastoso- 

waniu napropamidu w ilości równej połowie dawki polowej, nie stwierdzono w większości przypadków istotnych zmian ozna- 

czanych parametrów w soku z nagietka lekarskiego. Dawka polowa oraz dwukrotnie większa napropamidu wywołały obniżenie  
wszystkich oznaczanych parametrów przeciwutleniających soku z nagietka lekarskiego. Szczególnie istotną zmianę zawartości  
stwierdzono w zawartości flawonoidów ogółem. 

 

Słowa kluczowe: nagietek lekarski; flawonoidy; polifenole; karotenoidy; aktywność antyoksydacyjna 

 
Abstract: The paper presents results of experiment on the effects of the herbicide napropamide on some antioxidant proper- 

ties of the juice from the herb marigold. The field experiment was carried out in a randomized block design with four repli- 

cations. Before the experiment herbicide Devrinol 450 SC (active substance napropamide 450 g·dm‒3) was applied to the soil  

in doses: half the field dose (0.5 DP), the field dose (1 DP) and twofold higher then field dose (2 DP). Marigold plants growing  

in the soil without herbicide were the reference. Herb was collected during the flowering, the juice was prepared and diluted  

with deionized water 1:10 (v/v). In the diluted juice of marigold total polyphenol contents, total flavonoid contents, total caro- 

tenoids contents, antioxidant activity and antioxidant capacity were determined. After application of napropamide in amount of  

half field dose significant changes measured parameters was not observed. Field dosage and twofold higher dosage of herbici- 

de caused decrease all parameters, especially total flavonoid contents. 
 

Keywords: marigold; flavonoids; polyphenols; carotenoids; antioxidant activity 

 

 
1. Wstęp 

1 

Od kilkunastu lat zauważalny jest malejący w zastraszają- 

cym tempie asortyment środków ochrony roślin, szczególnie  

herbicydów dopuszczonych do stosowania w Polsce w upra- 

wach roślin zielarskich. Jednym spośród siedmiu aktualnie  

stosowanych herbicydów jest Devrinol 450 SC, zawierający  

jako substancję aktywną napropamid. Herbicyd ten stosowa- 

ny jest przy kontroli zachwaszczenia w uprawie następują- 

cych ziół: dziurawiec zwyczajny, jeżówka purpurowa, kozłek  

lekarski oraz nagietek lekarski. 

Napropamid (N,N-dietylo-2-(1-naftalenyloksy)-propano- 

amid) jest stosunkowo łatwo rozpuszczalną w wodzie  

substancją szeroko stosowaną do ograniczenia wzrostu traw  

i innych chwastów, zwłaszcza jednoliściennych [1]. Pulgarin 
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i Bermejo [2], podają, że dawka śmiertelna (LD50) u myszy  

przy podaniu doustnym jest mniejsza niż 5 g·kg
‒1

, a przy po- 

daniu dootrzewnowym lub podskórnym poniżej 1 g·kg
‒1

. Czas  

połowicznego zaniku napropamidu w glebie wynosi około 70  

dni. Ponadto herbicyd ten może w znacznych ilościach aku- 

mulować się w roślinach uprawnych [3]. 

Ponieważ zielarskie normy surowcowe są dosyć restryk- 

cyjne, dlatego ważne jest poznanie wpływu stosowanych her- 

bicydów na zawartość najważniejszych substancji czynnych  

w pozyskanym surowcu. Coraz częściej pojawiają się donie- 

sienia o wykorzystaniu w fitoterapii soku z nagietka [4]. 

Działanie lecznicze surowców z nagietka jest częściowo  

związane z antyoksydacyjnymi właściwościami niektórych je- 

go składników. Telesiński i in. [5], badając sok z rożnych su- 

rowców zielarskich nagietka lekarskiego, wykazali, że naj- 

większymi właściwościami przeciwutleniającymi odznaczał się  

sok z kwiatów oraz ziela. Do naturalnych antyoksydantów  

występujących w surowcach zielarskich zaliczamy między  
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innymi witaminę E, kwas askorbinowy, flawonoidy oraz polife-

nole, karotenoidy. Antyoksydanty roślinne wpływają na zaha- 

mowanie aktywności enzymów odpowiedzialnych za powsta- 

wanie reaktywnych form tlenu (RFT) – oksydazy ksantynowej,  

oksydazy NADPH, czy mieloperoksydazy [6]. Prawdopodob-

nie pełnią one m.in. rolę donorów elektronów dla tych enzy- 

mów [7]. Antyoksydanty mają też zdolność chelatowania me- 

tali katalizujących reakcje powstawania RFT, w tym jonów  

miedzi i żelaza. Oprócz zapobiegania tworzeniu rodników tle- 

nowych, związki roślinne mogą także wiązać i inaktywować  

już powstałe rodniki [8]. 

Celem podjętych badań było określenie wpływu napropa- 

midu na właściwości antyoksydacyjne soku z nagietka lekar- 

skiego. 

 

2. Część eksperymentalna 

 
Materiał do badań stanowiło ziele nagietka lekarskiego  

(Calendula officinalis L.) zebrane w trakcie dwuletniego doś- 

wiadczenia polowego założonego w miejscowości Uniemino  

w województwie zachodniopomorskim. Doświadczenie polo- 

we założono w układzie bloków losowanych w czterech pow- 

tórzeniach. Powierzchnia jednego poletka wynosiła 1.44 m
2
  

(1.2 m × 1.2 m). Poletka przed założeniem doświadczenia  

przygotowano zgodnie z wymogami agrotechniki przy uprawie  

nagietka lekarskiego. Gleba, na której przeprowadzono doś- 

wiadczenie, charakteryzuje się składem granulometrycznym  

gliny piaszczysto-ilastej, a zawartość w niej Corg wynosi 12.08  

g·kg
‒1

. Również przed rozpoczęciem doświadczenia zastoso- 

wano doglebowo herbicyd Devrinol 450 SC (substancja ak- 

tywna napropamid 450 g·dm
‒3

) w ilościach: połowa dawki po- 

lowej (0.5 DP), dawka polowa (1 DP) i dwukrotność dawki po- 

lowej (2 DP). Punktem odniesienia były rośliny nagietka ros- 

nące w glebie, na której nie zastosowano herbicydu. Każdego  

roku badań doświadczenie założono 2 maja. Rok 2013 cha- 

rakteryzował się wyższą średnią miesięczną temperaturą oraz  

większą sumą opadów, co spowodowało, że w roku 2013  

kwitnienie nagietka lekarskiego nastąpiło po 74 dniach,  

a w roku 2014 po 88 dniach od wysiewu nasion. 

Ziele zebrano w okresie kwitnienia roślin w następujących  

terminach: 15 lipca 2013 r. oraz 26 lipca 2014 r. Po zbiorze,  

za pomocą sokowirówki sporządzono z ziela sok, który nas- 

tępnie do analiz rozcieńczono wodą dejonizowaną w stosunku  

1:10 (v/v). 

W rozcieńczonym soku z nagietka lekarskiego oznaczo-

no spektrofotometrycznie: zawartość polifenoli ogółem (Pfe)  

z odczynnikiem Folina-Ciocalteu, flawonoidów ogółem (Flav)  

z AlCl3, a także aktywność antyoksydacyjną (AA), polegającą  

na zmiataniu rodnika DPPH [12] oraz pojemność antyoksyda-

cyjną (TAEC) z rodnikiem ABTS
•+

 [13]. Oznaczono również  

zawartość karotenoidów ogółem (Car). Karotenoidy ekstraho- 

wano z soku 80% roztworem acetonu i dokonano pomiaru ab- 

sorbancji ekstraktów przy dwóch długościach fali: 440 nm  

i 663 nm. Otrzymane wyniki podstawiono do wzorów poda- 

nych w metodyce [14]. Oznaczenia wykonano z wykorzysta- 

niem spektrofotometru UV-1800 firmy Shimadzu. 

Wszystkie oznaczenia wykonano w trzech powtórzeniach.  

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie za pomocą dwu- 

czynnikowej analizy wariancji ANOVA oraz komplementarnie 

porównano testem post-hoc Tukey HSD, wykorzystując op- 

rogramowanie Statistica 10.0. Przyjęty poziom istotności wy- 

nosił p < 0.05. Obliczono również współczynniki korelacji linio- 

wej Pearsona pomiędzy oznaczanymi parametrami na dwóch  

poziomach istotności: p < 0.05 oraz p < 0.01. 

 

3. Wyniki i dyskusja 

 
Zastosowanie napropamidu, zawartego w preparacie Dev- 

rinol 450 SC, spowodowało w większości przypadków istotne  

zmiany oznaczanych parametrów antyoksydacyjnych w soku  

z nagietka lekarskiego (Tabela 1 i 2), z tendencją malejącą  

w stosunku do roślin kontrolnych. 

Zawartość flawonoidów ogółem oraz karotenoidów była  

największa w soku z nagietka lekarskiego, rosnącego w gle- 

bie bez dodatku herbicydu (obiekt kontrolny) w roku 2013 (od- 

powiednio 28.99 mg kwercetyny·dm
‒3

 oraz 24.16 mg·dm
‒3

).  

Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w koncentracji po- 

lifenoli ogółem w obiekcie kontrolnym, pomiędzy rokiem 2013  

i 2014 (odpowiednio 52.65 i 52.80 mg kwasu galusowego· 

·dm
‒3

). 

Zastosowanie napropamidu w ilości 0.5 DP nie spowodo- 

wało istotnych zmian zawartości polifenoli ogółem w soku  

z nagietka lekarskiego w obu latach trwania doświadczenia.  

W przypadku flawonoidów ogółem aplikacja herbicydu w ilości  

0.5 DP wywołała w roku 2013 istotne statystycznie obniżenie  

(o 27%), a w roku 2014 – podwyższenie (o 34%) koncentracji  

tych związków. Natomiast zawartość karotenoidów ogółem  

jedynie w roku 2013 uległa statystycznie istotnemu obniżeniu  
  

Tabela 1. Zawartość niskocząsteczkowych antyutleniaczy w soku z nagietka po zastosowaniu herbicydu Devrinol 450 SC. 

Rok 
Wielokrotność dawki  

polowej herbicydu  
Devrinol 450 SC 

Karotenoidy ogółem  
(Car) 

mg·dm
‒3

 

Flawonoidy ogółem  
(Flav) 

mg kwercetyny·dm
‒3

 

Polifenole ogółem  
(Phe) 

mg kwasu galusowego·dm
‒3

 

2013 

0 (kontrola)  24.16 ±0.49
a
  28.99 ±0.90

a
  52.65 ±5.87

a

0.5    20.04 ±0.38
d,e

  21.13 ±0.79
b
    49.17 ±5.40

a,b
 

1 19.74 ±0.47
f
    9.13 ±1.14

d
    39.49 ±2.82

c,d
 

2  17.90 ±0.29
g
    8.32 ±0.39

d
  30.09 ±3.26

d

2014 

0 (kontrola)  22.25 ±0.18
b
  15.76 ±1.44

c
  52.80 ±4.01

a

0.5    21.36 ±0.71
b,c

  21.13 ±0.79
b
  53.33 ±1.47

a

1    20.59 ±0.50
c,d

  11.83 ±1.25
d
      46.56 ±1.58

a,b,c
 

2 19.14 ±0.09
f
    8.20 ±0.93

d
    40.99 ±1.11

b,c
 

Wyniki podane jako średnia ± odchylenie standardowe; wartości średnie oznaczone takimi samymi literami w obrębie kolumn  

nie różnią się statystycznie przy poziomie istotności p < 0.05. 
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(o 17%). 

Po zastosowaniu napropamidu w dawce polowej (1 DP)  

oraz dwukrotnie większej (2 DP) stwierdzono istotnie statys- 

tyczny spadek zawartości oznaczanych niskocząsteczkowych  

antyutleniaczy, pogłębiający się wraz ze wzrostem dawki her- 

bicydu. Największy wpływ napropamidu odnotowano w przy- 

padku flawonoidów ogółem – przy ilości 2 DP wykazane obni- 

żenie koncentracji tych związków wynosiło w próbkach roślin  

pobranych w roku 2013 – 71%, a w roku 2014 – 48% (Rysu- 

nek 1). Negatywny wpływ napropamidu na zawartość karote- 

noidów oraz innych barwników asymilacyjnych w roślinach śli- 

wy domowej wykazali również Nacheva i in. [9]. Spadek za- 

wartości oznaczanych substancji przeciwutleniających może  

wynikać z mechanizmu działania napropamidu. Związek ten  

hamuje syntezę białek roślinnych, przez co zaburza proces  

mitozy oraz indukuje produkcję O2
•−

 i H2O2, powodując wystę- 

powanie stresu oksydacyjnego w komórkach roślinnych [10]. 

Przeciwutleniające związki niskocząsteczkowe odpowia- 

dają za potencjał antyoksydacyjny surowców roślinnych, dla- 

tego też analizując zmiany aktywności oraz pojemności anty- 

oksydacyjnej stwierdzono podobne tendencje, jak w przypad- 

ku polifenoli ogółem, flawonoidów ogółem i karotenoidów ogó- 

łem. Aktywność antyoksydacyjna obiektu kontrolnego wynosi-

ła w kolejnych latach doświadczenia 16.16 i 15.24% DPPH,  

a pojemność antyoksydacyjna – 2.72 i 5.57 mmol Trolox·dm
‒3

.  

Istotne obniżenie tych parametrów wystąpiło po aplikacji nap- 

ropamidu dla roślin, gdzie stosowano dawkę 1 i 2 krotną. Za- 

obserwowane obniżenie aktywności antyoksydacyjnej dla roś- 

lin pobranych w roku 2013 i 2014 wynosiło 13 i 20% dla 1 DP  

oraz 47 i 29% dla 2 DP. Natomiast pojemność antyoksydacyj- 

na zmniejszyła się odpowiednio o 26 i 30% dla 1 DP oraz 53  

i 40% dla 2 DP (Rysunek 2). 

W dostępnych danych literaturowych niewiele jest donie- 

sień o wpływie środków ochrony roślin na właściwości antyok- 

sydacyjne surowców zielarskich. Ciołek i Makarska [11], ba- 

dając wpływ chemicznej ochrony na aktywność antyoksyda- 

cyjną polifenoli i frakcji tokoferoli ziarniaków pszenicy twardej  

wykazały, że aktywność antyutleniająca ekstraktów polifenoli  

zależała od: czasu trwania reakcji oraz poziomu i rodzaju  

środków ochrony chemicznej użytych w doświadczeniu. Zas- 

tosowane pestycydy nie wpływały na aktywność antyoksyda- 

cyjną ekstraktów tokoferoli z badanych pszenic. 

Na podstawie obliczonych współczynników korelacji linio- 

wej Pearsona stwierdzono istotną dodatnią zależność pomię- 

dzy oznaczanymi parametrami antyoksydacyjnymi na pozio- 

mie p < 0.05 (Tabela 3). Ponadto pomiędzy zawartością poli- 
  

 Tabela 2. Właściwości antyoksydacyjne soku z nagietka po zastosowaniu herbicydu Devrinol 450 SC.  

 

Rok 
Wielokrotność dawki  
polowej herbicydu  
Devrinol 450 SC 

Aktywność antyoksydacyjna  
(AA) 

% DPPH 

Pojemność antyoksydacyjna  
(TAEC) 

mmol Trolox·dm
‒3

 

 

 

2013 

0 (kontrola)   16.16 ±0.88
a,b

 5.72 ±0.60
a
  

 0.5 17.22 ±0.40
a
 5.85 ±0.45

a
  

1   13.99 ±1.20
c,d

   4.26 ±0.25
b,c

 

 2  8.59 ±0.32
f
 2.72 ±0.13

d
  

 

2014 

0 (kontrola)     15.24 ±0.40
a,b,c

 5.57 ±0.52
a
  

 0.5   14.59 ±0.16
b,c

   5.02 ±0.15
a,b

  

 1   12.21 ±1.19
d,e

 3.91 ±0.13
c
  

 2  10.89 ±0.52
e
   3.37 ±0.42

c,d
  

 Wyniki podane jako średnia ± odchylenie standardowe; wartości średnie oznaczone takimi samymi litera-

mi w obrębie kolumn nie różnią się statystycznie przy poziomie istotności p < 0.05. 

 

  

Rysunek 1. Procentowe zmiany niskocząsteczkowych antyutleniaczy w soku z nagietka po zastosowaniu herbicydu Devrinol  

450 SC. 
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fenoli ogółem, zawartością karotenoidów ogółem oraz ak- 

tywnością antyoksydacyjną, a pojemnością antyoksydacyjną  

współczynniki korelacji były wysoce istotne statystyczne (p <  

< 0.01). Telesiński i in. [5], wykazali, że pojemność antyoksy- 

dacyjna oraz aktywność antyoksydacyjna soku otrzymanego  

z surowców pozyskanych z nagietka lekarskiego, uprawiane- 

go bez środków ochrony roślin, w największym stopniu zale- 

żała od zawartości flawonoidów. Ciołek i Makarska [11] nie  

stwierdziły natomiast w ekstraktach z ziarniaków pszenicy  

twardej, istotnej zależności pomiędzy zawartością polifenoli  

oraz aktywnością antyoksydacyjną, po zastosowaniu różnych  

pestycydów. 

 

4. Podsumowanie 

 
(1) Zastosowanie doglebowe napropamidu spowodowało  

zmiany zawartości niskocząsteczkowych antyutleniaczy (poli- 

fenoli, flawonoidów i karotenoidów) oraz aktywności i pojem- 

ności antyoksydacyjnej soku z ziela nagietka lekarskiego. 

(2) Po zastosowaniu napropamidu w ilości równej połowie  

dawki polowej nie stwierdzono w większości przypadków is- 

totnych zmian oznaczanych parametrów w soku z nagietka le- 

karskiego. Ma to duże znaczenie, ze względu na coraz częś- 

ciej podejmowane próby opracowania technologii stosowania  

mniejszych dawek herbicydów w rolnictwie i ogrodnictwie. 

(3) Dawka polowa oraz dwukrotnie większa napropami- 

du wywołały obniżenie wszystkich oznaczanych parametrów  

przeciwutleniających soku z nagietka lekarskiego. Szczegól- 

nie istotną zmianę zawartości stwierdzono w przypadku flawo- 

noidów ogółem. 

(4) W soku z nagietka lekarskiego wystąpiła istotna statys- 

tycznie, dodatnia korelacja pomiędzy wszystkimi oznaczanymi  

właściwościami antyoksydacyjnymi. 

 

Literatura 

 
[1] M. Cycoń, A. Markowicz, Z. Piotrowska-Seget,. Appl. Soil  

Ecol., 2013, 72, 242‒250. doi: 10.1016/j.apsoil.2013.07.015 

[2] J.A.M. Pulgarin, L.F.G. Bermejo, Anal. Chim. Acta, 2003,  

491, 37‒45. doi: 10.1016/S0003-2670(03)00802-X 

[3] L.E. Cui, H. Yang, J. Hazard. Mater., 2011, 190, 81‒86. doi:  

10.1016/j.jhazmat.2011.02.086 

[4] S.M. Mohammad, H.H. Kashani, Sci. Res. Essays, 2012, 7,  

1468‒1472. doi: 10.5897/SRE11.630 

[5] A. Telesiński, A. Wieteska, M. Onyszko, M. Okińska, E.  

Niedźwiecki, Bromat. Chem. Toksykol., 2013, 46, 428‒433. 

[6] R. Masella, R. Di Benedetto, R. Varì, C. Filesi, C.  

Giovannini, J. Nutr. Biochem., 2005, 10, 577‒586. doi: 10.1 

016/j.jnutbio.2005.05.013 

[7] S. Kohnen, T. Franck, P. van Antwerpen, K.Z. Boudjeltia,  

A. Mouithys-Mickalad, C. Deby, N. Moguilevsky, G. Deby- 

Dupont, M. Lamy, D. Serteyn, J. Agric. Food Chem., 2007,  

55, 8080‒8087. doi: 10.1021/jf071741n 

[8] M. Paszkiewicz, A. Budzyńska, B. Różalska, B. Sadowska,  

Post. Hig. Med. Dośw., 2012, 66, 637‒646. doi: 10.5604/17 

322693.1009908 

[9] L. Nacheva, Z. Rankova, P. Gercheva, Bulg. J. Agric. Sci.,  

2012, 18, 583‒588. 

[10] P.K. Biswas, S.K. Pramanik, S.R. Mitra, A. Bhattacharyya,  

Bull. Environ. Contam. Toxicol., 2007, 79, 566‒569. doi: 10. 

1007/s00128-007-9275-7  

Tabela 3. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona pomiędzy parametrami antyoksydacyjnymi soku z nagietka po zastosowa- 

niu herbicydu Devrinol 450 SC. 

Parametr Pfe Flav Car AA TAEC 

Pfe – 0.78 0.85 0.83 0.87 

Flav * – 0.82 0.79 0.84 

Car ** * – 0.71 0.78 

AA * * * – 0.98 

TAEC ** * * ** – 

* Istotne statystycznie przy p < 0.05. ** Istotne statystycznie przy p < 0.01. 

 

Rysunek 2. Procentowe zmiany właściwości antyoksydacyjnych soku z nagietka po zastosowaniu herbicydu Devrinol 450 SC. 



 

 

© 2016 Jan Długosz University, Częstochowa 

 

Zmiany wybranych właściwości antyoksydacyjnych soku z ziela nagietka lekarskiego... 

A. Telesiński,* M. Onyszko, J. Wróbel, B. Marska 

Chem. Environ. Biotechnol., 2016, 19, 29‒33 33www.ceb-journal.com 

[11] A. Ciołek, E. Makarska, Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl., 2004,  

234, 147‒156. 

[12] A. Kumaran, R.J. Karunakaran, Food Sci. Technol., 2007,  

40, 344‒352. doi: 10.1016/j.lwt.2005.09.011 

[13] R. Re, N. Pellegrini, A. Proteggente, A. Pannala, M. Yang,  

C. Rice-Evans, Free Rad. Biol. Med., 1999, 26, 1231‒1237.  

doi: 10.1016/S0891-5849(98)00315-3 

[14] A. Hager, T. Mayer-Berthenrath, Planta, 1966, 69, 198‒217. 



 

 © 2016 Jan Długosz University, Częstochowa Chem. Environ. Biotechnol., 2016, 19, 35‒45 35

http://dx.doi.org/10.16926/cebj.2016.19.05 

Otrzymano: 22 maja 2016 
Zaakceptowano: 13 czerwca 2016 

Udostępniono online: 17 czerwca 2016 

 

PEŁNA PRACA 

 
Inhibicja wzrostu i stres oksydacyjny w roślinach pod wpływem  
chiralnej imidazoliowej cieczy jonowej z anionem  
tetrafluoroboranowym 
 

Growth inhibition and oxidative stress in plants under the  

influence of chiral imidazolium ionic liquid with tetrafluoroborate  
anion 
 
Robert BICZAK,1,* Barbara PAWŁOWSKA,1 Joanna FEDER-KUBIS2 
 
1 Zakład Biochemii i Ekotoksykologii, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 13/15,  

Polska; 
2 Zakład Inżynierii Chemicznej, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Polska 

 
 
Streszczenie: Ciecze jonowe to związki chemiczne, które dzięki swoim pożądanym właściwościom budzą duże zainteresowa- 

nie wśród naukowców i przedstawicieli przemysłu. Skutkuje to komercyjnym stosowaniem tych związków, co z kolei na pewno  

doprowadzi do skażenia nimi gleb stanowiących podstawę wegetacji roślin. W niniejszej pracy określono oddziaływanie chiral- 

nej imidazoliowej cieczy jonowej (CIL), zawierającej naturalny komponent terpenowy ‒ mentol ‒ mianowicie: tetrafluorobora- 

nu 3-[1R,2S,5R-(‒)-mentoksymetylo]-1-metyloimidazoliowego [Im-Men][BF4] na wzrost oraz rozwój siewek jęczmienia jarego  

i rzodkiewki zwyczajnej. Zastosowana CIL charakteryzowała się toksycznością dla obu roślin, co przejawiało się skracaniem  

długości części nadziemnych roślin, ich korzeni oraz spadkiem plonu świeżej masy. Użyty w eksperymencie wazonowym  

[Im-Men][BF4] prowadził ponadto do spadku zawartości wszystkich barwników asymilacyjnych w siewkach jęczmienia jarego  

i liściach rzodkiewki zwyczajnej, co znalazło odzwierciedlenie we wspomnianym już spadku plonu. Ponadto, zmiany zawartości  

dialdehydu malonowego (MDA) i nadtlenku wodoru (H2O2) oraz aktywności enzymów antyoksydacyjnych takich, jak: dysmuta- 

za ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT) i peroksydaza (POD) świadczyć mogą o występowaniu stresu oksydacyjnego w obu  

roślinach. 
 

Słowa kluczowe: chiralne ciecze jonowe; fitotoksyczność; inhibicja wzrostu; barwniki asymilacyjne; stres oksydacyjny 

 
Abstract: Ionic liquids (ILs) constitute a large group of chemical substances, which, thanks to their desirable properties, still  

attract attention of scientists and representatives of industry. This results in commercial use of these compounds, what will  

doubtlessly lead to soil contamination with these substances and formation of soil ‒ the basis of plant vegetation. The present  

paper researches the influence of chiral imidazolium ionic liquid (CIL), containing a natural component of the terpene ‒ men- 

thol: 3-[1R,2S,5R-(-)-menthoxymethyl]-1-methylimidazolium tetrafluoroborate [Im-Men][BF4] on the growth and the deve- 

lopment of spring barley and common radish. The used CIL was toxic for both plants, what resulted in shortening of the plant  

stem and root length and decrease in fresh weight yield. [Im-Men][BF4] used in the pot experiment led to a decrease of all  

photosynthetic pigments content in spring barley seedlings and common radish leaves, what reflected on the mentioned yield  

level. Furthermore, changes in contents of malondialdehyde (MDA) and hydrogen peroxide (H2O2) and the activity of antioxi- 

dant enzymes, i.e. superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and peroxidase (POD) may indicate the occurrence of oxida- 

tive stress in both plants.

Keywords: chiral ionic liquids; phytotoxicity; growth inhibition; photosynthetic pigments; oxidative stress 

 

 
1. Wstęp 
1
 

Reaktywne formy tlenu (RFT) to niskocząsteczkowe  
związki chemiczne, wytwarzane naturalnie i ciągle w proce- 

sach metabolicznych przez wiele organelli komórkowych roś- 

lin. Powstają one jako produkty uboczne w procesie fotosyn- 

tezy, w łańcuchu oddechowym oraz w reakcjach chemicznych  

związanych z utlenianiem substratów. Reaktywne formy tlenu  

takie, jak anionorodnik ponadtlenkowy (O2
•-

), tlen singletowy  

(
1
O2), nadtlenek wodoru (H2O2), czy rodnik hydroksylowy  

(OH
•) są substancjami charakterystycznymi dla normalnego 

                                                            

* Autor korespondencyjny. 
Adres e-mail: r.biczak@ajd.czest.pl (R. Biczak). 

 

metabolizmu roślin. Występując w niskich stężeniach pełnią  
bardzo ważną funkcję sygnalizacyjną, wykorzystywaną w re- 

gulacji wielu procesów fizjologicznych, takich jak: reakcje od- 

pornościowe roślin, geotropizm, działanie fitohormonów,  
wzrost liści czy rozwój kwiatów, kiełkowanie nasion, czy  
wreszcie sygnalizacja śmierci komórki. Dlatego, niektórzy ba- 

dacze uważają, że zamiast określenia „stres oksydacyjny”  
należy używać sformułowania „sygnalizacja oksydacyjna”.  
O stresie oksydacyjnym mówimy zaś wówczas, kiedy w rośli- 
nach następuje nadprodukcja wolnych rodników tlenowych  
i występują one w komórkach w znacznych ilościach. Taki  

stan rzeczy może skutkować bardzo poważnymi konsekwen- 

cjami dla roślin, ponieważ wszystkie RFT prowadzą do per- 
oksydacji lipidów w błonach komórkowych, uszkodzenia DNA,  
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białek, węglowodanów, barwników asymilacyjnych oraz mogą  
prowadzić do upośledzenia aktywności enzymatycznych, co  
skutkuje przedwczesnym starzeniem się roślin, a w skrajnych  

wypadkach ich śmiercią [1-5].

W związku z powyższym, podstawowym zadaniem dla or- 
ganizmów roślinnych jest utrzymanie stężenia RFT na zrów- 

noważonym poziomie. Rośliny, będąc organizmami osiadłymi,  
nie mogą unikać czynników stresogennych, musiały więc  
w drodze ewolucji wykształcić w miarę doskonały system ob- 

rony przed RFT. Do pierwszej linii obrony przed szkodliwym  

działaniem RFT zalicza się nieenzymatyczne przeciwutlenia- 

cze. Są to niskocząsteczkowe substancje chemiczne, takie  

jak: zredukowany glutation, tokoferol, karotenoidy, flawonoidy  

oraz kwas askorbinowy. Drugą linię obrony przed RFT stano- 

wi wysoce specjalistyczny system enzymatyczny, składający  
się z takich enzymów, jak: dysmutaza ponadtlenkowa (SOD),  

katalaza (CAT), peroksydaza askorbinianowa (APX) i gwaja- 

kolowa (GPX) czy reduktaza glutationowa (GR) i dehydroas- 

korbinianowa (DHAR) [2,4,6-8]. 

Lądowe rośliny wyższe, w ciągu całego okresu wegetacji  
są ciągle narażone na szereg abiotycznych i biotycznych  

czynników środowiskowych, powodujących powstawanie stre- 

su oksydacyjnego w komórkach. W badaniach naukowych  

bardzo często dowodzi się, że znaczny wzrost stężenia RFT  
następuje w roślinach poddanych stresowi związanemu z za- 

soleniem [2,8-10], suszą [4,6], niskimi temperaturami [3], za- 

nieczyszczeniem gleb metalami ciężkimi [7,11] i glinem  
[11,12] oddziaływaniem herbicydów [13], fumigacją ozonem  
[14], czy w końcu atakiem patogenów [15]. 

Coraz częściej do czynników abiotycznych powodujących  
występowanie stresu oksydacyjnego w roślinach, zalicza się  
czwartorzędowe sole amoniowe (CSA), w tym ciecze jonowe  
(ILs). ILs to jedne z najbardziej obiecujących i uniwersalnych  
związków chemicznych ostatnich dekad, charakteryzują się  
budową jonową oraz tym, że w szerokim zakresie temperatur  
mogą być zarówno cieczami, jak i ciałami stałymi. Olbrzymie  
zainteresowanie cieczami jonowymi wynika z ich wielu pożą- 

danych właściwości takich, jak nieznaczna prężność par, po- 

larność, wysoka termiczna i elektrochemiczna stabilność, du- 

że przewodnictwo jonowe, niepalność oraz dobre właściwości  
katalityczne. Jednak najważniejszą cechą tych związków che- 

micznych jest możliwość uzyskiwania założonych teoretycznie  
właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych, poprzez do- 

bór odpowiedniego kationu, wymianę anionu lub zmieszanie 2  
lub 3 cieczy jonowych. Stąd w literaturze bardzo często cie- 

cze jonowe opisywane są jako „rozpuszczalniki projektowal- 
ne”. Powyższe cechy cieczy jonowych pozwoliły na uznanie  
ich za doskonałe zamienniki dla lotnych organicznych roz- 

puszczalników i wykorzystanie w procesach biokatalizy, anali- 
tyce chemicznej, separacji i ekstrakcji, elektrochemii, a także  
w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologii. Ciecze jono- 

we są z powodzeniem stosowane także w nanotechnologii  
oraz jako superkondensatory, elektrolity w bateriach i subs- 

tancje zwiększające odporność metali na korozję [16-19]. 

Ciecze jonowe, podobnie jak wszystkie związki chemicz- 

ne, mogą trafić do środowiska glebowego, gdzie zostaną zat- 
rzymane przez koloidy glebowe lub będą występować w roz- 

tworze glebowym. Stamtąd są pobierane przez rośliny, wpły- 

wając tym samym na ich wzrost i rozwój, a także wielkość i ja- 

kość plonu. Dlatego w dostępnej literaturze pojawiają się co- 

raz częściej doniesienia opisujące wpływ ILs na lądowe rośli-

ny wyższe [20-24]. W wymienionych pracach stopień oddzia- 

ływania ILs na lądowe rośliny wyższe został określony na  
podstawie wzrostu roślin, poziomu świeżej i suchej masy oraz  
ich wyglądu zewnętrznego, natomiast jak podaje Cvjetko 
Bubalo i wsp. [24] sam mechanizm toksyczności ILs nie został  
jeszcze w pełni zrozumiały. Dlatego w ostatnich kilku latach  
w literaturze naukowej prezentowany jest pogląd, że ciecze  

jonowe wywołują u badanych organizmów stres oksydacyjny  

[25-30]. 

Mając na uwadze wyniki cytowanych badań, w niniejszej  
pracy podjęto próbę określenia inhibicji wzrostu roślin i osza- 

cowania wielkości stresu oksydacyjnego w jęczmieniu jarym  
i rzodkiewce zwyczajnej uprawianych na glebie z dodatkiem  

tetrafluoroboranu 3-[1R,2S,5R-(-)-mentoksymetylo]-1-metylo- 

imidazoliowego [Im-Men][BF4]. Ta chiralna ciecz jonowa za- 

wiera w swoim składzie naturalny surowiec - mentol, alkohol  

terpenowy posiadający charakterystyczny miętowy zapach.  
Mentol to nietoksyczny i tani materiał, często wykorzystywany  
do produkcji m.in. farmaceutyków. Dlatego interesującym wy- 

daje się być określenie fitotoksyczności cieczy jonowych za- 

wierających ten alkohol terpenowy, tym bardziej, że we  

wcześniejszych pracach [31-34] opisano już właściwości an- 

tystatyczne i wykorzystanie CILs z mentolem w katalizie orga- 

nicznej oraz stabilizacji i aktywowaniu lakazy. Wybór do ba- 

dań CIL zawierającej anion tetrafluoroboranowy podyktowany  

był także doniesieniami w literaturze o wysokiej toksyczności  
tych anionów z uwagi na fakt, że w wyniku ich hydrolizy pow- 

staje toksyczny i wysoce niepożądany w środowisku natural- 
nym jon fluorkowy. Telesiński i Śnioszek [35] stwierdzili, że  
oddziaływanie fluoru na rośliny dotyczy m.in. ujemnego wpły- 

wu tego pierwiastka na procesy asymilacji i fotosyntezę, co  
w konsekwencji prowadzi do hamowania wzrostu rośliny itp.  
Zjawiska te wynikają z destrukcyjnego wpływu fluoru na chlo- 

roplasty. Celem przeprowadzenia powyższych badań było po- 

nadto porównanie oddziaływania [Im-Men][BF4] na rośliny jed- 

no- i dwuliścienne, co może stanowić podstawę do wyboru ta- 

kich gatunków roślin, które na glebach skażonych ILs będą le- 

piej radzić sobie ze stresem oksydacyjnym, dając jednocześ- 

nie oczekiwanej wielkości i wymaganej jakości plony. Jęcz- 

mień jary to bowiem czwarte zboże na świecie, zarówno pod  
względem produkcji, jak i obszaru uprawy, mające olbrzymie  
znaczenie z punktu widzenia gospodarki i żywienia człowieka.  
Rzodkiewka zwyczajna jest natomiast bardzo popularnym wa- 

rzywem, uzupełniającym dietę człowieka w szereg makro-  

i mikroelementów oraz witamin [1,36,37]. 

 
2. Część eksperymentalna 

 
2.1. Chiralna ciecz jonowa 

 

Będąca przedmiotem badań chiralna ciecz jonowa - tetra- 

fluoroboran 3-[1R,2S,5R-(-)-mentoksymetylo]-1-metyloimida- 

zoliowy [Im-Men][BF4] została zsyntezowana w Zakładzie  
Inżynierii Chemicznej Wydziału Chemicznego, Politechniki  
Wrocławskiej. Szczegółowa metodyka otrzymywania tej hyd- 

rofobowej soli została opisana w pracy Pernak i wsp. [34].  
Strukturę związku, wydajność reakcji oraz zawartość środka  
powierzchniowo czynnego zaprezentowano w Tabeli 1. 

Struktura [Im-Men][BF4] została potwierdzona za pomocą  
1
H

 
NMR i 

13
C

 
NMR (Bruker DRX z tetrametylosilanem jako  

standardem, przy 600 MHz i 75 MHz). Analiza elementarna  
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otrzymanej soli: tetrafluoroboran 3-[1R,2S,5R-(-)-mentoksy- 

metylo]-1-metyloimidazoliowy - obliczono (%) dla C15H27BF4 

N2O (338.24). C 53.26, H 8.06, N 8.28; znaleziono: C 53.33,  

H 8.17, N 8.22. 

 

2.2. Warunki prowadzenia eksperymentu wazonowego 

 
Badania dotyczące określenia fitotoksyczności [Im-Men] 

[BF4] zostały przeprowadzone w Zakładzie Biochemii i Eko- 

toksykologii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie  
w oparciu o przewodnik OECD/OCDE 208/2006 [38]. W eks- 

perymencie wazonowym wykorzystano roślinę jednoliścienną  
- jęczmień jary (Hordeum vulgare) i roślinę dwuliścienną -  

rzodkiewkę zwyczajną (Raphanus sativus L. subvar. radicula  

Pers.). Doniczki o średnicy 90 mm, napełniono glebą kontrol- 
ną i glebą z dodatkiem [Im-Men][BF4]. W tym celu tetrafluoro- 

boran [1R,2S,5R-(-)-mentoksymetylo]-1-metyloimidazoliowy  

rozpuszczono w acetonie i zmieszano z piaskiem kwarco- 

wym. Po napowietrznym odparowaniu acetonu piasek kwar- 

cowy z [Im-Men][BF4] dokładnie wymieszano z glebą. Do kon- 

troli dodano piasek kwarcowy bez zawartości CIL. W omawia- 

nym eksperymencie [Im-Men][BF4] zastosowano w stężeniach  
0, 1, 10, 50, 100, 400, 700 i 1000

 
mg/kg suchej masy gleby.  

Analiza składu granulometrycznego gleby wykazała, że był to  
piasek gliniasty, o około 11% zawartości frakcji o średnicy <  
< 0.02

 mm, węgla organicznego – 8.5
 
g·kg

-1
 i pH(KCl) rów- 

nym 5.9. Do tak przygotowanych wazonów wysiano po 20  
jednakowych i pochodzących z tego samego źródła nasion  
wybranych gatunków roślin. Przez cały okres prowadzenia  
badań (14 dni) utrzymywano stałą wilgotność podłoża (70%  
ppw), stałą temperaturę 20°C ±2°C i stałe oświetlenie na po- 

ziomie 170
 μmol·m-2·s-1

 w systemie 16
 h dzień/8 

h noc. 

Jako wskaźnik toksyczności [Im-Men][BF4] posłużyło  
określenie plonu świeżej masy roślin oraz zahamowanie  
wzrostu ich korzeni i części nadziemnych. Długość części  
nadziemnych i korzeni była mierzona w sposób opisany przez  
Wang i wsp. [39]. Współczynnik inhibicji obliczono jako (dłu- 

gość/masa w grupie kontrolnej – długość/masa w grupie trak- 

towanej [Im-Men][BF4])/długość/masa w grupie kontrolnej x
  

100%. Wyniki wyrażono jako % inhibicji plonu świeżej masy,  
długości części nadziemnych i długości korzeni w porównaniu 
do kontroli oraz obliczono EC50. Skuteczne stężenia (EC50)  

oszacowano za pomocą analizy regresji nieliniowej, korzysta- 

jąc z oprogramowania GraphPad Prism (GraphPad Software,  

Inc., La Jolla, CA, USA). 

W świeżym materiale roślinnym określono ponadto zawar- 
tość wszystkich barwników asymilacyjnych, dialdehydu malo-

nowego i H2O2 oraz aktywność dysmutazy ponadtlenkowej,  
katalazy i peroksydazy. Obiekty, na których zastosowano wy- 

sokie stężenia CIL, nie zostały uwzględnione w niektórych  
analizach, ponieważ inhibicja wzrostu części nadziemnych  
jęczmienia jarego i rzodkiewki była tak duża, że nie udało się  
zebrać materiału roślinnego do badań. 

 
2.3. Oznaczanie zawartości barwników asymilacyjnych 

 
Zawartość barwników fotosyntetycznych oznaczano meto- 

dą spektroskopową zgodnie ze sposobem opisanym przez  
Oren i wsp. [40]. W tym celu naważkę (0.2

 g) świeżej masy  
liści homogenizowano z dodatkiem 80% roztworu acetonu  

schłodzonego do temp. 4°C, następnie odwirowano, a prze- 

sącz uzupełniono do stałej objętości 25 
cm

3. Zawartość chlo- 

rofilu a, chlorofilu b i karotenoidów, oznaczono poprzez po- 

miar absorbancji przy długości fali 470 nm, 647 nm i 664 nm.  

Zawartość pigmentów fotosyntetycznych wyrażoną w mg·g-1
  

świeżej masy (św.m.) obliczono z następujących wzorów: 
 

a 11.78 A664 2.29 A647 (1) 
 

b 20.05 A647 4.77 A664 (2) 
 

c 1000 A470 3.27 a 104 b (3) 
 

chl a 25
a

m
(4) 

 

chl b 25
b

m
(5) 

 

kar
25 c

229 m
(6) 

 

gdzie m - ilość świeżej masy materiału roślinnego [mg]. 

 
2.4. Oznaczanie zawartości dialdehydu malonowego 
(MDA) i nadtlenku wodoru (H2O2) 

 
Naważkę (0.5 g) świeżej masy liści homogenizowano  

z dodatkiem schłodzonego (4°C) 0.1% roztworu kwasu tri- 

chlorooctowego, a po odwirowaniu uzyskany supernatant po- 

służył do oznaczenia zawartości MDA i H2O2. Zawartość dial- 
dehydu malonowego określono zgodnie z metodą opisaną  
przez Hodges i wsp. [41], wykorzystując jako substrat kwas  
tiobarbiturowy. Zawartość MDA oznaczono poprzez pomiar  
absorbancji przy długości fali 532 nm i 600 nm, następnie obli- 
czono, wykorzystując współczynnik ekstynkcji równy 155  

nm
-1·cm

-1
, i wyrażono w μmol·g-1

 św.m. Dla określenia za- 

wartości H2O2 zmierzono absorbancję przy długości fali 390  

nm mieszaniny reakcyjnej składającej się z supernatantu, bu- 
  

Tabela 1. Struktura i właściwości tetrafluoroboranu 3-[1R,2S,5R-(-)-mentoksymetylo]-1-metyloimidazoliowego. 

Skrót Struktura 
Wydajność reakcji 

% 

Zawartość środka 
powierzchniowo czynnego 

% 

[Im-Men][BF4] 

 

99.0 98.5 
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foru fosforanowego o pH – 7.0 i jodku potasu [42]. Zawartość  
H2O2 obliczono, wykorzystując współczynnik ekstynkcji równy  

155 nm
-1·cm

-1
, i wyrażono w μmol·g-1

 św.m. 
 

2.5. Określenie aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, 
katalazy i peroksydazy 

 
Naważkę (0.5 g) świeżej masy liści zhomogenizowano  

z dodatkiem schłodzonej (4°C) mieszaniny ekstrakcyjnej za- 

wierającej bufor fosforanowy o pH = 7.4, 1 mM roztwór EDTA  
i 0.1% roztwór poliwinylopirolidonu (PVP). Po odwirowaniu  
uzyskany supernatant posłużył do oznaczenia aktywności ba- 

danych enzymów i zawartości białka. 
Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) [EC  

1.15.1.1] oznaczono spektrofotometrycznie poprzez pomiar  

stopnia redukcji błękitu nitrotetrazoliowego (NBT) przez anio- 

norodnik ponadtlenkowy powstały w wyniku fotochemicznej  
redukcji ryboflawiny na świetle [43]. Forma utleniona NBT  
(barwa żółta) ulega redukcji przez O2 do formy diformazano- 

wej (barwa fioletowa). Reakcja redukcji NBT hamowana jest  

przez SOD. Określając aktywność SOD, zmierzono absorban- 

cję mieszaniny reakcyjnej przy długości fali 560 nm. Aktyw- 

ność SOD wyrażono w jednostkach aktywności – U·mg
-1

 biał- 
ka. 1 [U] – jednostka aktywności, określa taką ilość enzymu  
która powoduje 50% inhibicję reakcji redukcji NBT. 

Aktywność katalazy (CAT) [EC 1.11.1.6] oznaczono mia- 

reczkowo, wykorzystując metodę Kar i Mishra [44]. Aktywność  
CAT została określona przez rozkład H2O2 w czasie 15 min.  

Pozostały H2O2 odmiareczkowano 0.01 N roztworem KMnO4,  

aż do uzyskania słabo fioletowego zabarwienia utrzymujące- 

go się przez co najmniej 15 sekund. Aktywność katalazy wy- 

rażono jako U·mg
-1

 białka·min
-1

. 

Aktywność peroksydazy (POD) [EC 1.11.1.7] oznaczono  
spektrofotometrycznie (pomiar absorbancji przy długości fali  
470 nm) poprzez określenie szybkości utleniania gwajakolu  
w obecności H2O2 przez enzym zawarty w określonej objętoś- 

ci próbki w czasie 1 min [45]. Aktywność peroksydazy wyrażo- 

no jako U·mg
-1

 białka·min
-1

. 

Zawartość białka ogółem, potrzebną do przeliczenia ak- 

tywności enzymatycznej SOD, CAT i POD określono metodą  
Bradforda [46]. 

 

2.6. Analiza statystyczna 

 
Wszystkie otrzymane wyniki badań poddano analizie sta- 

tystycznej. Do określenia istotności stwierdzonych różnic wy-

 

korzystano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA), 
a wartości NIR przy poziomie istotności p < 0.05 obliczono  

testem Tukey’a. Prezentowane w tabelach i na rysunkach da- 

ne są średnią ± odchylenie standardowe z 3 powtórzeń wyko- 

nanych analiz dla każdego stężenia związku. W pracy przed-

stawiono również korelacje pomiędzy aktywnością POD, a za- 

wartością chlorofilu całkowitego w siewkach jęczmienia jarego  
i liściach rzodkiewki zwyczajnej uprawianych na glebie z do- 

datkiem [Im-Men][BF4]. 

 

3. Wyniki i dyskusja 
 

3.1. Inhibicja wzrostu roślin 
 

W wyniku przeprowadzonego eksperymentu wazonowego  

okazało się, że tetrafluoroboran 3-[1R,2S,5R-(-)-mentoksy- 

metylo]-1-metyloimidazoliowy [Im-Men][BF4] jest substancją  
toksyczną dla jęczmienia jarego. Świadczy o tym wzrastająca  
inhibicja długości korzeni, części nadziemnych oraz plonu  
świeżej masy tej rośliny, skorelowana ze zwiększaniem się  
stężenia CIL w glebie (Rysunek 1). Wyliczone wartości EC50  

wynosiły 218 mg, 227 mg i 177 mg/kg gleby, odpowiednio dla  

inhibicji długości korzeni, długości części nadziemnych i świe- 

żej masy jęczmienia jarego. Rzodkiewka zwyczajna okazała  
się natomiast rośliną o nieco wyższej tolerancji na zastosowa- 

ną w badaniach chiralną ciecz jonową. Wartości EC50 oszaco- 

wane na podstawie wielkości inhibicji długości korzeni, części  
nadziemnych roślin i plonu świeżej masy były większe, niż te  
wyznaczone dla jęczmienia i wynosiły odpowiednio 352 mg,  

270 mg i 194 mg/kg suchej masy gleby. 

Uzyskane w omawianym eksperymencie wazonowym wy- 

niki badań znajdują pełne odzwierciedlenie w dostępnej litera- 

turze [21,24–29,47–49]. W cytowanych pracach autorzy  

stwierdzili, że niskie stężenia ILs mogą nawet powodować  
stymulację wzrostu roślin, działając podobnie, jak np. hormo- 

ny wzrostu, podczas gdy wysokie stężenia tych substancji  
prowadzą do niemalże liniowego spadku plonu, długości pę- 

dów roślin i ich korzeni. Za najbardziej istotny biomarker fito- 

toksyczności niektórzy badacze [50] uważają inhibicję długoś- 

ci korzeni, ze względu na funkcje tych organów, związane  
m.in. z trzymaniem rośliny w podłożu, pobieraniem wody  
i składników pokarmowych oraz ich transportem. Prawidłowy  
rozwój i kondycja korzeni, warunkuje zatem optymalny wzrost  
i rozwój rośliny, co z kolei przekłada się na wielkość i jakość  
plonu. Różnice w budowie korzeni pomiędzy roślinami jedno-  

i dwuliściennymi są ponadto odpowiedzialne za różną toleran- 

Rysunek 1. Inhibicja długości części nadziemnych roślin i ich korzeni oraz plonu świeżej masy jęczmienia jarego i rzodkiewki  
zwyczajnej. 
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cję tych roślin na występowanie w podłożu ILs [51]. W swoich  
wcześniejszych badaniach [23,30,48] stwierdziliśmy również  
wyższą tolerancję roślin dwuliściennych na zastosowane CSA  
i ILs. 

 

3.2. Wpływ [Im-Men][BF4] na zawartość barwników 
asymilacyjnych 
 

Wszystkie rośliny zielone, zdolne do prowadzenia procesu  
fotosyntezy są wyposażone w system barwników asymilacyj- 
nych, odpowiedzialnych m.in. za absorpcję światła. Barwniki  

asymilacyjne to niskocząsteczkowe substancje, występujące  
w błonach tylakoidów w połączeniu z białkami. Do najważniej- 
szych barwników asymilacyjnych zaliczyć można chlorofile  
i karotenoidy, różniące się między sobą nie tylko budową che- 

miczną, ale również pełnionymi funkcjami. Jedynym barwni- 
kiem, który jest zdolny do prowadzenia reakcji fotochemicznej  

jest chlorofil a i to tylko te cząsteczki, które umieszczone są  
w centrach fotoukładów PSI i PSII. Pozostałe barwniki 
(chlorofil b i karotenoidy) nazywane są barwnikami antenowy- 

mi, ponieważ ich rolą jest wychwytywanie energii i przekazy- 

wanie jej do centrum reakcji. Karotenoidy (karoteny i ksantofi- 

le) oprócz funkcji antenowej pełnią także funkcję ochronną,  
polegającą na rozpraszaniu w postaci ciepła nadmiaru energii  
dostarczanej do centrów fotoukładów [10,52,53]. 

Chloroplasty są organellami komórkowymi, które są wyjąt- 
kowo podatne na produkcję RFT, co związane jest z dużą  
ilością energii pochłanianej przez barwniki asymilacyjne.  
W momencie kiedy mechanizmy fotoochronne są niewystar- 
czające, wzbudzony chlorofil reaguje z tlenem dając tlen sin-

gletowy 
1
O2 i inne rodniki, pochodne wielonienasyconych  

kwasów tłuszczowych. Powstałe RFT utleniają i uszkadzają  
białka występujące w PSII, zaburzając jego normalne funkcjo- 

nowanie. Obniża to wydajność fotosyntezy, ograniczając tym  
samym wzrost i rozwój roślin. Do takich wniosków doszli auto- 

rzy, którzy dokonali oceny wpływu stresu oksydacyjnego wy- 

wołanego przez różne czynniki zewnętrzne na funkcjonowa- 

nie systemów PSI i PSII oraz mechanizmy rozpraszania nad- 

miaru energii [2,7,10,54]. 

Z uwagi na powyższe wnioski, w wielu pracach dotyczą- 

cych oddziaływania różnych czynników stresogennych na  

zmiany fizjologiczne roślin, oznacza się zawartość barwników  
asymilacyjnych [8,37,52,55]. Coraz częściej, również w pra- 

cach dotyczących określenia fitotoksyczności CSA i ILs ozna- 

cza się zmiany poziomu chlorofili i karotenoidów, jako jednego  

z objawów stresu oksydacyjnego [24,26–30,39,53]. Niektórzy  
badacze [24,29] dowodzą ponadto, że chlorofil jest najważ- 

niejszym biomarkerem stresu oksydacyjnego, którego zmiany  
są ściśle skorelowane m.in. z zahamowaniem wzrostu roślin.  
Islam i wsp. [56] uważają również, że zawartość chlorofilu jest  
dobrym wskaźnikiem zdrowotności liści roślin. 

Analiza wyników dotyczących oddziaływania [Im-Men] 

[BF4] na zawartość barwników asymilacyjnych w siewkach  
jęczmienia jarego i liściach rzodkiewki zwyczajnej jedno- 

znacznie dowodzi o inhibitującym wpływie tej soli na poziom  
chlorofili i karotenoidów. W omawianym eksperymencie zasto- 

sowana CIL prowadziła do systematycznego obniżania się za- 

wartości tych barwników w obu roślinach, co było skorelowa- 

ne ze wzrostem stężenia [Im-Men][BF4] w glebie (Tabela 2).  
  

 

Tabela 2. Zawartość barwników asymilacyjnych w siewkach jęczmienia jarego i liściach rzodkiewki zwyczajnej uprawianych na  
glebie z dodatkiem [Im-Men][BF4] (średnia ± odch. stand., n = 3). 

Stężenie CIL 
mg/g s.m. 

gleby 

Barwniki asymilacyjne 
mg/g św.m. 

Chl a Chl b Car Chl a+b Chl a/Chl b Chl a+b/Car 

Jęczmień jary 

0 9.402 ±0.064 2.783 ±0.064 2.523 ±0.010 12.185 ±0.119 3.378 ±0.049 4.830 ±0.054 

1 8.759 ±0.048 2.636 ±0.026 2.390 ±0.034 11.394 ±0.032 3.322 ±0.047 4.767 ±0.042 

10 9.017 ±0.056 2.672 ±0.043 2.430 ±0.051 11.689 ±0.086 3.374 ±0.048 4.810 ±0.074

50 7.605 ±0.055 2.293 ±0.027 2.405 ±0.157   9.899 ±0.036 3.317 ±0.062 4.116 ±0.102 

100 7.696 ±0.153 2.419 ±0.089 2.390 ±0.022 10.115 ±0.239 3.183 ±0.061 4.232 ±0.044 

400 5.068 ±0.245 1.564 ±0.086 1.607 ±0.039   6.632 ±0.331 3.140 ±0.031 4.127 ±0.059 

700 – – – – – – 

1000 – – – – – – 

NIR0.05 0.153 0.080 0.086 0.216 0.062 0.079 

 Rzodkiewka zwyczajna 

0 9.341 ±0.178 3.573 ±0.094 2.544 ±0.015 12.914 ±0.271 2.614 ±0.032 5.076 ±0.067 

1 8.645 ±0.086 3.221 ±0.036 2.406 ±0.049 11.866 ±0.121 2.684 ±0.012 4.932 ±0.028 

10 8.623 ±0.064 3.363 ±0.119 2.345 ±0.065 11.986 ±0.229 2.546 ±0.140 5.111 ±0.078 

50 7.229 ±0.065 2.873 ±0.062 2.063 ±0.036 10.162 ±0.128 2.537 ±0.055 4.926 ±0.037 

100 6.808 ±0.025 2.552 ±0.077 1.884 ±0.002   9.359 ±0.083 2.667 ±0.141 4.968 ±0.046 

400 5.204 ±0.017 1.964 ±0.023 1.545 ±0.005   7.168 ±0.033 2.650 ±0.077 4.639 ±0.101 

700 4.227 ±0.095 1.610 ±0.044 1.599 ±0.031   5.837 ±0.137 2.625 ±0.053 3.650 ±0.050 

1000 2.844 ±0.006 1.371 ±0.017 1.258 ±0.006   4.217 ±0.014 2.074 ±0.095 3.352 ±0.048 

NIR0.05 0.276 0.081 0.035 0.156 0.083 0.114 
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W przypadku jęczmienia jarego udało się dokonać analizy  
barwników asymilacyjnych do stężenia 400 mg CIL na kg gle- 

by, obserwowany wówczas spadek poziomu chlorofilu całko- 

witego (Chl a+b) i karotenoidów wynosił odpowiednio 46%  
i 36% w porównaniu do kontroli. Analizę zawartości barwni- 
ków asymilacyjnych w liściach rzodkiewki zwyczajnej dokona- 

no w całym zakresie zastosowanych stężeń, a na obiektach  
o najwyższej koncentracji CIL (1000 mg/kg gleby) stwierdzo- 

no około 67% obniżenie się zawartości chlorofilu całkowitego  
i około 51% spadek poziomu karotenoidów w odniesieniu do  
kontroli. 

Oprócz zawartości barwników asymilacyjnych, bardzo  
ważnym wskaźnikiem oceny zmian fizjologicznych jest okreś- 

lenie wzajemnego stosunku chlorofilu a do chlorofilu b (Chl a 

/Chl b). Wiadomo bowiem, że wzrost wartości Chl a/Chl b trak- 

towany jest jako niezawodny wskaźnik stresu. Obniżenie się  
natomiast wartości tego wskaźnika ma dwojakie znaczenie.  
Jeżeli wynika tylko ze wzrostu zawartości Chl b, to jest to  

symptom korzystnych zmian poziomu barwników asymilacyj- 
nych, decydujących o odpowiednim poziomie wychwytywania  
światła. Spadek stosunku Chl a/Chl b wynikający ze spadku  
poziomu Chl a świadczy natomiast o dużych uszkodzeniach  
fotosystemów i idącą za tym fotoinhibicją [13,55]. W przypad- 

ku badań własnych, w jęczmieniu jarym stwierdzone zmiany  
wartości Chl a/Chl b były niewielkie, wyraźnie widać natomiast  
tendencję spadkową tego wskaźnika w obiektach na których  
zastosowano stężenia CIL równe 100 i 400 mg/kg gleby.  

W przypadku rzodkiewki zwyczajnej, statystycznie istotny  

spadek wartości stosunku Chl a/Chl b stwierdzono jedynie po  

zastosowaniu najwyższego stężenia CIL (Tabela 2). W litera- 

turze [39] istnieje pogląd, że obniżenie syntezy barwników  
asymilacyjnych na skutek oddziaływania ILs dotyczy głównie  
Chl a, stąd wynika obserwowany także w naszej pracy spadek  
stosunku wartości Chl a/Chl b w w/w przypadkach. 

Innym istotnym wskaźnikiem decydującym o wielkości  
stresu oksydacyjnego w roślinach jest stosunek zawartości  
Chl a+b do zawartości karotenoidów (Chl a+b/Car) [37,55].  

Spadek wartości tego stosunku jest niezbitym dowodem ist- 

nienia stresu oksydacyjnego w roślinach, a jednocześnie  
wskazuje na próbę obrony, poprzez zwiększenie zawartości  
karotenoidów, bo jak wiadomo barwniki te są skutecznymi  
zmiataczami RFT [8,9,53]. Zarówno w przypadku jęczmienia  
jarego, jak i rzodkiewki zwyczajnej, stwierdzono wyraźny spa- 

dek wartości Chl a+b/Car, co związane jest ze zwiększeniem  
się poziomu karotenoidów, w stosunku do zawartości chlorofi- 
lu całkowitego. Świadczyć to może o skutecznej obronie anty- 

oksydacyjnej w obu badanych roślinach. 
 

3.3. Wpływ CIL na poziom peroksydacji lipidów  
i akumulację H2O2 

 
Stopień peroksydacji lipidów w roślinach określany jest za  
pomocą zawartości nadtlenków lipidów (LOOH) lub lotnego  
dialdehydu malonowego (MDA). Dialdehyd malonowy jest  

produktem rozkładu wielonienasyconych kwasów tłuszczo- 

wych obecnych w błonach białkowo-lipidowych, głównie kwa- 

su linolowego. Wzrost zawartości MDA w komórkach roślin- 

nych jest niepodważalnym wskaźnikiem panującego stresu  
oksydacyjnego i pośrednio odzwierciedla również stopień usz- 

kodzenia komórki. Dlatego poziom MDA jest jednym z flago- 

wych wskaźników, określanych zawsze w przypadku badań  
wielkości stresu oksydacyjnego w roślinach poddanych róż-

 

Rysunek 2. Wpływ [Im-Men][BF4] na zawartość dialdehydu  
malonowego w siewkach jęczmienia jarego i liściach rzod- 

kiewki zwyczajnej (średnia ± odch. stand., n = 3). 

 

nym stresogennym czynnikom biotycznym i abiotycznym [4, 

10,13,25,57,58]. 

W omawianej pracy, siewki jęczmienia jarego uprawiane  
na glebie zawierającej wzrastające ilości [Im-Men][BF4] nie  

akumulowały zwiększonych ilości MDA. W liściach rzodkiewki  
zwyczajnej, początkowo zaobserwowano niewielki wzrost,  
a następnie począwszy od stężenia 400 mg CIL/kg gleby,  

średnio około 25% obniżenie się zawartości dialdehydu malo- 

nowego w odniesieniu do kontroli (Rysunek 2). Taki trend  

zmian analizowanego biomarkera stresu oksydacyjnego może  
sugerować, że w obu roślinach poprawnie funkcjonuje obrona  
antyoksydacyjna.

W literaturze naukowej, dotyczącej oddziaływania ILs na  
zmiany biochemiczno-fizjologiczne w roślinach dominuje po- 

gląd, że zastosowane związki prowadzą do wyraźnego wzro- 

stu zawartości MDA, który z reguły jest skorelowany ze stęże- 

niem soli w pożywce [24–26,28,53]. Obserwowaną tendencję  
zmian zawartości MDA badacze tłumaczą faktem, że wysokie  
stężenia ILs generują tak duży stopień stresu oksydacyjnego,  
z którym mechanizmy obronne roślin nie są już w stanie sobie  
poradzić. Istnieją jednakże prace naukowe [29,30] wskazują- 

ce na fakt, że wielkość akumulacji MDA jest w bardzo dużym  
stopniu uzależniona również od cech gatunkowych roślin. 

Kolejnym biomarkerem, świadczącym o zaistniałym stre- 

sie oksydacyjnym jest obserwowana w komórkach roślinnych  
akumulacja nadtlenku wodoru. Wzrost poziomu tej reaktywnej  

formy tlenu w roślinach zachodzi zawsze wtedy, gdy stwier- 
dza się w komórkach wzmożoną detoksykację anionorodnika  
ponadtlenkowego (O2

•-) prowadzoną przez dysmutazę ponad- 

tlenkową (SOD) oraz wtedy, gdy zawodzą w roślinach enzy- 

matyczne mechanizmy detoksykacji H2O2 [6,12,24,27,59,60].  

H2O2 jest ponadto najbardziej stabilną cząsteczką chemiczną  
spośród wszystkich RFT, zdolną do szybkiego przenikania  
przez wszystkie błony komórkowe [7]. Zhang i wsp. [53], Liu  

i wsp. [26] i Biczak [29] uzależniają ponadto akumulację H2O2  

od stężenia ILs w środowisku wegetacji roślin, co zaobserwo- 

wali odpowiednio dla rzęsy wodnej, siewek pszenicy i jęcz- 

mienia jarego oraz rzodkiewki zwyczajnej. 

W badaniach własnych stwierdzono, że rzodkiewka zwy- 

czajna akumulowała w swoich komórkach H2O2, a obserwo- 

wany wzrost był dodatnio skorelowany ze stężeniem zastoso- 

wanej soli. Największy, około 23%–30% wzrost zawartości  
nadtlenku wodoru w liściach rzodkiewki zwyczajnej w porów- 

naniu do kontroli, zaobserwowano w roślinach uprawianych  
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Rysunek 3. Wpływ [Im-Men][BF4] na zawartość H2O2 w siew- 

kach jęczmienia jarego i liściach rzodkiewki zwyczajnej (śred- 

nia ± odch. stand., n = 3). 

 

na glebie z zawartością CIL od 100 mg do 1000 mg/kg gleby.  

Zupełnie inaczej prezentują się zmiany zawartości H2O2  

w siewkach jęczmienia jarego. Do stężenia 50 mg/kg s.m. gle- 

by nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości tej formy  
RFT w siewkach jęczmienia jarego, podczas, gdy dalsze  
zwiększanie koncentracji tej soli w glebie spowodowały około  
50% redukcję zawartości H2O2 w porównaniu do kontroli  
(Rysunek 3). Zaistniała sytuacja może wiązać się ze zróżnico- 

waną aktywnością enzymów detoksykujących H2O2 w jęcz- 

mieniu jarym i rzodkiewce zwyczajnej, co zostało opisane  
w Rozdziale 3.4. niniejszej pracy. 

Należy jednocześnie pamiętać, że H2O2 nie jest całkowi- 
cie usuwany z komórek przez enzymy, ponieważ w niskich  
zawartościach, w warunkach stresu, pełni on funkcje sygnali- 

zacyjną [55]. 

 
3.4. Wpływ CIL na zmiany aktywności enzymów 
antyoksydacyjnych 

 
Chcąc zapobiec skutkom stresu oksydacyjnego, rośliny  

w drodze ewolucji wykształciły system przeciwutleniaczy.  
Oprócz niskocząsteczkowych związków chemicznych, rośliny  

dysponują specyficznym układem enzymów, do których zali- 
czyć można m.in. dysmutazy ponadtlenkowe (SOD), katalazę  
(CAT), peroksydazy (POD) i reduktazę glutationową (GR).  
Działanie tych enzymów jest wzajemnie skorelowane, ponie- 

waż kolejno przekształcają one wygenerowane w komórkach  
roślinnych RFT do związków nietoksycznych [2,6,8,12].

Pierwszą linię obrony przed RFT stanowi SOD, która roz- 

kłada anionorodnik ponadtlenkowy (O2
•-

) do H2O2 i O2. SOD  

to ogólna nazwa całej rodziny metaloenzymów, które prowa- 

dzą dysmutację O2
•-

 w różnych organellach komórkowych,  
a mianowicie: Mn-SOD w mitochondriach, Fe-SOD w plasty- 

dach, Cu/Zn-SOD w cytozolu i chloroplastach [2,61]. SOD eli- 

minując O2
•-

 zapobiega tym samym peroksydacji lipidów, dla- 

tego aktywność tego enzymu jest jedną z pierwszych, jaką oz- 

nacza się w pracach naukowych dotyczących określenia od- 

działywania stresu oksydacyjnego na zmiany biochemiczno- 

fizjologiczne w roślinach [25,27,29,30,53,55]. Wyniki prezen- 

towanych w literaturze badań nie pozwalają jednak na wy- 

ciągnięcie jednoznacznych wniosków, co do kierunku zmian  
aktywności SOD w roślinach poddanych warunkom stresu  
oksydacyjnego. Wzrost aktywności SOD pod wpływem ILs  
obecnych w podłożu obserwowali w sadzonkach ryżu Liu  
i wsp. [25] i Liu i wsp. [28], w siewkach pszenicy Liu i wsp. 

[26] i jęczmienia Cvjetko Bubalo i wsp. [24] czy roślinach bobu  
Liu i wsp. [27]. Wielkość zmian aktywności SOD autorzy uza- 

leżniają od gatunku rośliny oraz stężenia ILs. Jednak w dos- 

tępnej literaturze można znaleźć również prace [14] dowodzą- 

ce, że np. stres oksydacyjny związany z fumigacją ozonem  
nie miał żadnego wpływu na aktywność SOD w kapuście. 

Analiza wyników badań prezentowanych w niniejszej pra- 

cy pokazała, że zarówno w siewkach jęczmienia jarego, jak  
i liściach rzodkiewki zwyczajnej nie stwierdzono statystycznie  
istotnych zmian aktywności dysmutazy ponadtlenkowej po- 

między kontrolą, a roślinami uprawianymi na glebie z dodat- 
kiem [Im-Men][BF4]. W obu roślinach zaobserwowano jednak  
niewielkie obniżenie się aktywności tego enzymu po zastoso- 

waniu niskich stężeń CIL, przy wyższych stężeniach tego  
związku aktywność enzymu wzrastała (Tabela 3). Warto jed- 

nocześnie zaznaczyć, że zmiany aktywności SOD w obu rośli- 
nach były powiązane z zawartością w nich MDA. 

Powstały w wyniku reakcji dysmutacji anionorodnika po- 

nadtlenkowego H2O2 jest bardzo stabilną cząsteczką i jak już  
wspomniano na łamach niniejszej pracy, zdolną do przenika- 

nia przez wszystkie błony komórkowe. W związku z tym rośli- 
ny dysponują systemem enzymów zajmujących się detoksy- 

kacją H2O2. Jednym z nich jest katalaza (CAT), enzym zlokali- 

zowany głównie w peroksysomach i glioksysomach, który po- 

woduje rozkład H2O2 bezpośrednio do H2O i O2. Peroksydaza,  

będąca zaś zbiorem izoenzymów występujących w wielu or- 
ganellach komórkowych, jest odpowiedzialna za rozkład H2O2  

przy udziale związków fenolowych (pirogalol, benzydyna,  

gwajakol) lub niektórych antyoksydantów (kwas askorbinowy) 

[2,62,64]. 

Prezentowane w dostępnej literaturze zmiany aktywności  
CAT, wskutek zaistniałego stresu oksydacyjnego, nie pozwa- 

lają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków co do ich kie- 

runku. Niektórzy autorzy prac [2,8,11,24] o reakcji roślin na  
występowanie w środowisku czynników stresogennych, ob- 

serwowali wzrost aktywności wszystkich enzymów antyoksy- 

dacyjnych, w tym także CAT. Podobnie w naszych badaniach,  
w siewkach jęczmienia jarego uprawianego na glebie zawie- 

rającej największe ilości [Im-Men][BF4] stwierdzono wzrost ak- 

tywności CAT o 24% w porównaniu do kontroli (Tabela 3). Ta- 

ki kierunek zmian aktywności CAT tłumaczy niejako opisane  
już wcześniej obniżenie się poziomu H2O2 w komórkach jęcz- 

mienia jarego, co może być związane z faktem, że jak podają  
Anjaneyulu i wsp. [2] oraz Chen i wsp. [55], rolą CAT jest usu- 

wanie H2O2, podczas gdy rola POD ogranicza się do regulacji  
ilości tej RFT w komórkach. 

Dokonując przeglądu literaturowego można znaleźć jed- 

nak prace, które wyraźnie dowodzą obniżania się aktywności  
CAT w roślinach poddanych warunkom stresu [6,26,58,62].  
Do jeszcze innych wniosków doszli Liu i wsp. [25], Liu i wsp.  
[28], Liu i wsp. [27] oraz Biczak [29], którzy w sadzonkach ry- 

żu i bobu, siewkach jęczmienia i roślinach rzodkiewki uzależ- 

niają kierunek zmian aktywności CAT od czasu trwania stresu  
oksydacyjnego i stężenia CSA i ILs w podłożu. Autorzy obser- 
wowali bowiem, przy niższych stężeniach badanego kseno- 

biotyku wzrost aktywności CAT, podczas gdy wysokie stęże- 

nia soli wyraźnie prowadziły do redukcji aktywności tego en- 

zymu. W omawianym eksperymencie nie stwierdzono jednak  

żadnych istotnych zmian aktywności tego enzymu w liściach  
rzodkiewki zwyczajnej, stąd najprawdopodobniej wynikała ob- 

serwowana akumulacja H2O2 w liściach tej rośliny rosnącej na  
glebie  z  wysoką  zawartością  [Im-Men][BF4]  (Tabela 3).  Taki  
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kierunek zmian aktywności katalazy może być związany z bu- 

dową tego enzymu [63]. Inaktywacja katalazy następuje bo- 

wiem po przyłączeniu się substancji chemicznej do miejsca  
aktywnego enzymu, do którego prowadzi bardzo wąski kanał.  
Dlatego duże cząsteczki ILs nie zawsze są w stanie pokonać  
tej bariery przestrzennej. Z tego względu katalaza jest dość  
odpornym enzymem na inhibitujące działanie cieczy jono- 

wych. Brak jednoznaczności co do kierunku zmian aktywności  
CAT pod wpływem różnych czynników zewnętrznych, upo- 

ważnia ponadto do stwierdzenia, że aktywność tego enzymu,  
podobnie jak aktywność SOD, nie może być traktowana jako  
wiarygodny marker istnienia stresu oksydacyjnego w roślinie  
[1]. 

Zupełnie inaczej prezentuje się opinia wielu naukowców,  
dotycząca zmian aktywności POD w wyniku zaistniałego stre- 

su oksydacyjnego. Praktycznie wszyscy autorzy są zgodni, że  
nadmiar H2O2 jest bodźcem, który natychmiast powoduje  
wzrost aktywności tego enzymu, bez względu na przyczynę  
stresu [2,11,25,29,30,58]. Niektórzy badacze [9,53], wbrew  
istniejącym opiniom o jedynie regulującej roli POD, wnioskują  
o dużo większym powinowactwie tego enzymu do H2O2, niż  
w przypadku CAT. Jak bardzo istotną jest rola POD w detok- 

sykacji H2O2 mogą świadczyć obserwacje Wang i wsp. [39],  
którzy uważają, że wzrost aktywności POD będzie następo- 

wał zawsze, gdy tylko czynniki stresogenne będą oddziaływać  
na roślinę i tak długo, jak będzie ona zdolna prowadzić swoją  
wegetację w tych warunkach. 

Wyniki badań własnych niezbicie dowodzą, że zastosowa- 

na w eksperymencie CIL spowodowała wzrost aktywności 

POD, zarówno w siewkach jęczmienia jarego, jak i roślinach  
rzodkiewki zwyczajnej (Tabela 3). Obserwowane zwiększenie  
się aktywności omawianego enzymu było dodatnio skorelowa- 

ne ze wzrostem stężenia [Im-Men][BF4] w glebie. Warto jed- 

nocześnie zaznaczyć, że w siewkach jęczmienia jarego ak- 

tywność POD była zasadniczo większa, niż stwierdzona w liś- 

ciach rzodkiewki zwyczajnej, co znalazło odbicie w poziomie  
H2O2 w komórkach tych roślin. Prezentując wyniki badań do- 

tyczących aktywności POD w jęczmieniu jarym i rzodkiewce  
zwyczajnej, można wnioskować, że zmiany aktywności tego  
enzymu, podobnie jak zawartość barwników asymilacyjnych,  
są bardzo dobrym biomarkerem istnienia stresu oksydacyjne- 

go w tych roślinach. Do podobnych wniosków doszli wcześ- 

niej Zhang i wsp. [53] oraz Liu i wsp. [26] analizując zmiany  
aktywności POD w rzęsie wodnej i siewkach pszenicy pod  
wpływem imidazoliowych cieczy jonowych. W naszych wcześ- 

niejszych badaniach [29] również sugerowaliśmy, że aktyw- 

ność POD w liściach rzodkiewki zwyczajnej i siewkach jęcz- 

mienia jarego była doskonałym wskaźnikiem skażenia gleby  
QAS z anionami BF4

-. Warto także zaznaczyć, że obserwo- 

wany wzrost aktywności POD, często skorelowany ze spad- 

kiem zawartości barwników, to wyraźny symptom świadczący  
o przedwczesnym starzeniu się rośliny [29,64]. 

W przeglądzie literaturowym, coraz częściej zwraca się  
jednak uwagę na fakt, że wzrost aktywności enzymów antyok- 

sydacyjnych nie jest jednak do końca korzystny dla organiz- 

mów roślinnych. Enzymy te bowiem nie tylko zmiatają szkodli- 
we RFT, ale mogą upośledzać metabolizm roślin poprzez  
usuwanie także tych cząsteczek RFT, które są odpowiedzial- 
  

Tabela 3. Zmiany aktywności enzymów antyoksydacyjnych (SOD, POX, CAT) w siewkach jęczmienia jarego i liściach rzodkiew- 

ki zwyczajnej uprawianych na glebie z dodatkiem [Im-Men][BF4] (średnia ± odch. stand., n = 3). 

Stężenie CIL 
mg/kg s.m. gleby 

Aktywność enzymatyczna 

Dysmutaza ponadtlenkowa 
U/mg białka 

Katalaza 
U/mg białka·min 

Peroksydaza 
U/mg białka·min 

Jęczmień jary 

0 10.239 ±0.712 0.0272 ±0.0014 10.055 ±0.140 

1   9.654 ±0.340 0.0288 ±0.0014 10.223 ±0.376 

10   9.340 ±0.190 0.0257 ±0.0017   9.917 ±0.400 

50   9.449 ±0.218 0.0247 ±0.0013 10.336 ±0.293 

100 10.391 ±0.381 0.0280 ±0.0032 12.508 ±0.399 

400 10.403 ±0.704 0.0336 ±0.0023 17.749 ±0.040 

700 – – – 

1000 – – – 

NIR0.05 0.373 0.0024 0.575 

 Rzodkiewka zwyczajna 

0 10.239 ±0.712 0.0250 ±0.0042 0.486 ±0.032 

1   9.654 ±0.340 0.0274 ±0.0015 0.523 ±0.017 

10   9.340 ±0.190 0.0238 ±0.0000 0.590 ±0.022 

50   9.449 ±0.218 0.0249 ±0.0000 0.634 ±0.010 

100 10.391 ±0.381 0.0237 ±0.0009 0.780 ±0.016 

400 10.403 ±0.704 0.0247 ±0.0013 0.967 ±0.024 

700 10.391 ±0.381 0.0235 ±0.0000 1.418 ±0.130 

1000 10.403 ±0.704 0.0235 ±0.0009 3.769 ±0.137 

NIR0.05 0.072 0.0028 0.426 
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ne za sygnalizację komórkową [1]. Wang i wsp. [39] podaje  

ponadto, że wysoki poziom aktywności POD odpowiada za  
uszkodzenia chlorofilu w siewkach pszenicy. W omawianym  

eksperymencie stwierdziliśmy również ujemną korelację po- 

między wzrostem aktywności POD, a obniżeniem się zawar- 
tości chlorofilu całkowitego (Rysunek 4). 

Stwierdzona zależność świadczyć może o sytuacji, w któ- 

rej obserwowany spadek zawartości chlorofilu całkowitego  
wynikał nie tylko bezpośrednio ze wzrostu w glebie stężenia  
CIL, ale również był rezultatem zaistniałego, niekontrolowane- 

go wzrostu aktywności POD w obu roślinach eksperymental- 
nych. 

 

4. Wnioski 

 
Przeprowadzone badania dotyczące określenia wpływu  

[Im-Men][BF4] na wzrost oraz rozwój jęczmienia jarego i rzod- 

kiewki zwyczajnej niezbicie pokazały, że zastosowana CIL  
charakteryzowała się fitotoksycznością. Wielkość toksyczne- 

go oddziaływania uzależniona była głównie od stężenia i od  
gatunku rośliny. Roślina jednoliścienna – jęczmień jary – była  
bardziej wrażliwa niż rzodkiewka zwyczajna (roślina dwuliś- 

cienna) na zastosowaną w badaniach wazonowych ciecz jo- 

nową. Świadczy o tym m.in. procent inhibicji długości części  
nadziemnych, długości korzeni i plonu świeżej masy. 

Zastosowany w eksperymencie wazonowym [Im-Men] 

[BF4] spowodował spadek zawartości barwników asymilacyj- 
nych w siewkach jęczmienia jarego i liściach rzodkiewki zwy- 

czajnej, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie we  

wspomnianym już spadku świeżej masy tych roślin. CIL pro- 

wadziła jednocześnie do wystąpienia w obu roślinach oznak  
stresu oksydacyjnego, o czym może świadczyć wzrost aktyw- 

ności peroksydazy, będącej jednocześnie najczulszym bio- 

markerem zaistniałego stresu oksydacyjnego.

Uzyskane w badaniach wyniki mogą być przydatne do  
oceny potencjalnego zagrożenia skażenia środowiska natural- 
nego cieczami jonowymi. Uzyskana zaś wiedza dotycząca  
zmian fizjologiczno-biochemicznych w siewkach jęczmienia  
jarego i rzodkiewki zwyczajnej, może być bardzo pomocna  
w zrozumieniu samego mechanizmu fitotoksyczności ILs dla  
lądowych roślin wyższych. Efekty naszych badań mogą być  
także wykorzystane w doborze takich gatunków i odmian roś- 

lin uprawnych, które na glebach zanieczyszczonych ILs będą  
lepiej radzić sobie ze stresem oksydacyjnym, co w praktyce  
spowoduje uzyskanie odpowiedniej wielkości i jakości plonów. 

Podziękowania 

 
Praca została sfinansowana z dotacji Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Matematyczno-Przyrod- 

niczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz  
Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na badania  
statutowe jednostki. 
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Flotoekstrakcyjne wydzielenie Zn(II) i Mn(II) z roztworów po 
kwaśnym ługowaniu odpadowych chemicznych źródeł energii 
 

Solvent sublation of zinc(II) and manganese(II) from solution 
after acid leaching of chemical power sources 
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Streszczenie: Produkty procesów kwaśnego ługowania odpadów chemicznych źródeł energii Zn-C i/lub Zn-Mn są potencjal- 

nym źródłem cennych metali. Stosowane do tej pory rozwiązania pozwalają na stosunkowo łatwe przeprowadzenie wybranych  

pierwiastków do roztworów. Jednak w celu wytworzenia produktów, których postać byłaby korzystna zarówno z punktu widze- 

nia technologicznego, jak i handlowego, konieczne jest opracowanie kolejnych jednostkowych procesów technologicznych.  

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki flotoekstrakcyjnego wydzielania jonów cynku(II) i manganu(II) za pomocą  

związków makrocyklicznych z rozcieńczonych roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów bateryjnych. 
 

Słowa kluczowe: recykling baterii, cynk, mangan, flotoekstrakcja 

 
Abstract: Products of acid leaching of spent Zn-C and/or Zn-Mn batteries are possible source of valuable metals. Although  

there are some methods which are leading to successful transfer of chosen metals to a solution in these paper a novel  

approach to selective metal separation is presented. To achieve a product that will be both technically easy to achieve and  

commercially suitable solvent sublation process was used. Extraction ability of macrocyclic compounds in selective solvent  

sublation of zinc and manganese from diluted solutions was examined. 
 

Keywords: waste batteries recycling, zinc, manganese, solvent sublation 

 

 
1. Wstęp 
1
 

Wśród podstawowych wyzwań współczesnego świata  

znajduje się gospodarowanie odpadami, powstałymi w wyniku  

intensywnej działalności przemysłowej i bytowej człowieka.  

Wraz ze wzrostem poziomu życia, narastającym problemem  

staje się zapobieganie ich powstawaniu, odzyskiwanie surow- 

ców oraz bezpieczne dla środowiska ich unieszkodliwienie.  

W obszarze gospodarowania odpadami szczególne znacze- 

nie mają odpady zawierające substancje niebezpieczne, ne- 

gatywnie oddziałujące na człowieka i środowisko. Przykładem  

mogą być zużyte chemiczne źródła energii, które ze względu  

na swoje właściwości, wymagają specjalnego traktowania.  

Ograniczenie negatywnego wpływu zużytych baterii na środo- 

wisko poprzez redukcję zawartych w nich substancji niebez- 

piecznych oraz właściwe zbieranie i recykling powstających  

z nich odpadów, wynika z przepisów prawa obowiązujących  

wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Dyrektywa 

2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6  

września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zuży- 

tych baterii i akumulatorów w art. 13 zawiera wskazanie, aby 
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Państwa Członkowskie zachęcały do opracowywania nowych  

technologii recyklingu i przetwarzania chemicznych źródeł  

energii oraz wspierały badania nad przyjaznymi dla środowis- 

ka naturalnego i opłacalnymi metodami recyklingu wszystkich  

rodzajów baterii i akumulatorów [1]. 

Metody flotacyjne stanowią ważną grupę fizykochemicz- 

nych metod wydzielania i rozdzielania cennych jonów metali  

z odpadowych roztworów wodnych. Proces flotoekstrakcji  

umożliwia nie tylko zatężanie cennych składników chemicz- 

nych do małej objętości fazy odbierającej (osiągane zatężenie  

1:100), wykorzystując przy tym własności powierzchni mię- 

dzyfazowej, ale także możliwość wydzielania jonów o bardzo  

niskich stężeniach [2]. Metoda ta jest modyfikacją procesu flo- 

tacji jonowej i polega na koncentrowaniu oraz rozdzielaniu jo- 

nów z roztworów wodnych, gdzie generowane pęcherzyki ga- 

zu w fazie wodnej umożliwiają wyniesienie kompleksów jon- 

kolektor do lżejszej i niemieszającej się z wodą warstwy roz- 

puszczalnika organicznego, gdzie następuje roztworzenie po- 

łączenia jon-kolektor [3–5]. Efektywność tej metody, a zara- 

zem prostota aparatury, wzbudza ciągłe zainteresowanie  

wśród naukowców, jak i technologów, o czym świadczy sze- 

reg prac badawczych opublikowanych w ostatnich latach  

[6–22]. 

W pracy przedstawiono metodę flotoekstrakcyjnego od- 

zysku cynku i manganu z roztworów otrzymanych w wyniku  

kwaśnego ługowania odpadów chemicznych źródeł energii. 
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2. Część eksperymentalna 

 

2.1. Metodyka pomiarów flotoekstrakcji 
 

Proces flotoekstrakcji jonów cynku(II) i manganu(II) z mo- 

delowych roztworów wodnych, jak i rozcieńczonych roztwo- 

rów wodnych po kwaśnym ługowaniu odpadów bateryjnych  

prowadzony był w szklanej kolumnie flotacyjnej o długości  

45.7 cm i średnicy 2.4 cm, wyposażonej w generator pęche- 

rzyków gazu o średnicy otworów 20–30 µm. Argon jako gaz  

inertny wprowadzany był do układu poprzez płuczkę wodną  

i przepływomierz z szybkością 12 cm
3
/min. 

Objętość początkowa badanego roztworu modelowego  

i rzeczywistego wynosiła 100 cm
3
. pH badanych roztworów  

wodnych ustalano za pomocą roztworu kwasu siarkowego(VI)  

lub wodorotlenku amonu. Fazę odbierającą stanowił alkohol  

izoamylowy, natomiast jako kolektorów użyto jonizowalnych  

eterów lariatowych, które były wprowadzane do kolumny flota- 

cyjnej w postaci etanolowych roztworów o początkowym stę- 

żeniu 5.0·10
–5

 mol/dm
3
. Objętość etanolu w kolumnie flotacyj- 

nej stanowiła zawsze 1% objętości roztworu wodnego. Każdy  

proces flotoekstrakcji prowadzono czasie 20 minut w tempe- 

raturze 20°C ±2°C. 

Efektywność procesu przedstawiono stopniem wydziele- 

nia jonów obliczonego według następującego wzoru: 
 

W
c0 c

c0
(1) 

 

gdzie W – stopień wydzielenia jonów, %; c0 – stężenie jonów  

w roztworze przed flotoekstrakcją, mg/dm
3
; c – stężenie jo- 

nów w roztworze po flotoekstrakcji, mol/dm
3
. 

Obliczono również współczynnik selektywności (S): 
 

SZn/Mn

WZn

WMn

(2) 

 

gdzie WZn, WMn – stopień wydzielenia jonów cynku i manga- 

nu. 

 

2.2. Związki makrocykliczne 

 
W badaniach zastosowano sulfonowe pochodne jonizo-

walnych eterów lariatowych różniące się między sobą wiel- 

kością wnęki koronowej (DB19C6, DB22C7) oraz długością  

łańcucha węglowego (C4H9, C7H15). Ogólną strukturę związ- 

ków makrocyklicznych wykorzystanych podczas badań przed-

stawiono w Tabeli 1. 

2.3. Badane roztwory 

 
Badaniom wstępnym został poddany modelowy roztwór  

wodny zawierający 0.428 mg/l jonów Zn(II) oraz 0.200 mg/l jo- 

nów Mn(II), poprzez rozpuszczenie odpowiedniej naważki  

ZnSO4·7H2O i MnSO4·5H2O o czystości analitycznej (Alchem)  

w wodzie demineralizowanej. Stosunek wagowy Zn:Mn wyno- 

szący 2.14:1.00 odpowiadał proporcji tych metali w roztworze  

rzeczywistym. Procedury przygotowania roztworu rzeczywis- 

tego zawierającego 55.0 g/dm
3
 jonów Zn(II) i 25.7 g/dm

3
 jo- 

nów Mn(II) szczegółowo opisano w pracy [23]. 

Efektywność wydzielenia i/lub rozdzielenia jonów cynku(II)  

i manganu(II) z rozcieńczonych roztworów wodnych badano  

w odniesieniu do głównych czynników wpływających na pro- 

ces flotoekstrakcji, tj. odczynu flotowanego roztworu oraz ro- 

dzaju zastosowanego związku makrocyklicznego. 

 

3. Wyniki i dyskusja 

 

3.1. Flotoekstrakcja z roztworów modelowych 

 
Otrzymane wyniki badań zestawiono na Rysunkach 1 i 2.  

Po analizie uzyskanych wyników oceniono wpływ pH roztwo- 

ru, wielkości wnęki koronowej oraz długości łańcucha alkilo- 

wego makrocyklu na stopień wydzielenia badanych jonów  

metali. 

Stwierdzono, że odczyn roztworu wodnego poddawanego  

procesowi flotoekstrakcji ma istotny wpływ na stopień wydzie- 

 

 

Rysunek 1. Wpływ pH fazy wodnej na stopień wydzielenia  

jonów Zn(II) z modelowych roztworów wodnych. 

 

 

Rysunek 2. Wpływ pH fazy wodnej na stopień wydzielenia  

jonów Mn(II) z modelowych roztworów wodnych. 

Tabela 1. Badane jonizowane etery lariatowe. 

 

Nr związku –Y –R 

1 DB22C7 –C4H9 

2 DB22C7 –C7H15 

3 DB19C6 –C7H15 
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lenia badanych jonów metali. W obecności kolektorów 1, 2  

i 3 możliwe było flotoekstrakcyjne wydzielenie od 30.10 do  

55.30% jonów Zn(II) i Mn(II) obecnych w roztworze wodnym  

o pH = 5.0, a wydajność tego procesu malała w szeregu 2 > 3  

> 1. Najwyższe stopnie wydzielenia jonów Zn(II) i Mn(II) z roz- 

tworów wodnych o pH 5.0 wynoszą 55.30% dla manganu  

i 51.31% dla cynku. Podwyższenie pH flotowanego roztworu  

do 7.0 lub 9.0 spowodowało odpowiednio ponad 90.00% lub  

całkowite wydzielenie badanych jonów (w zależności od zas- 

tosowanego kolektora). Ponadto zauważono, że najlepsze  

wyniki uzyskano dla badań przy pH równym 7.0 i 9.0,  

zwłaszcza dla eksperymentów wykonanych z użyciem związ- 

ku makrocyklicznego nr 3 – stopień wydzielenia jonów Mn(II)  

i Zn(II) był bliski lub równy 100%. Dobre efekty, przy pH rów- 

nym 7.0 oraz 9.0, zauważono także dla dwóch pozostałych  

kolektorów nr 1 i 2, gdzie stopnie wydzielenia badanych jonów  

metali mieściły się w przedziale od 90.00% do 100.0%. Zaob- 

serwowano również, że stopień wydzielenia jonów Mn(II)  

i Zn(II) z roztworów wodnych o pH = 5.0 przy zastosowaniu  

związku nr 2 był zdecydowanie mniejszy w porównaniu z po- 

zostałymi kolektorami i wynosił odpowiednio 55.30% oraz  

51.31%. Stwierdzono, że dzięki zastosowaniu kolektorów nr  

1, 2 lub 3 dla prób dla roztworów o pH równym 7.0 i 9.0 sto- 

pień wydzielenia jonów Mn(II) i Zn(II) jest wyższy niż dla pró- 

by badanej bez dodatku kolektora. 

Otrzymane wartości współczynników selektywności  

(Tabela 2) wskazują na brak możliwości selektywnego wy- 

dzielania jonów Zn(II) i Mn(II) metodą flotoekstrakcji z rozcień- 

czonych modelowych roztworów wodnych przy zastosowaniu  

badanych kolektorów. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że rozmiar średnicy  

wnęki koronowej ma wpływ na stopień wydzielenia badanych  

jonów metali. Stwierdzono, że dla eteru nr 3 o mniejszej śred- 

nicy wnęki koronowej (DB19C6) przy pH równym 7.0 i 9.0 sto- 

pień wydzielenia jest wyższy, zarówno dla jonów Mn(II), jak  

i Zn(II), niż w przypadku związku nr 2 o większej średnicy  

(DB22C7). Jednak zauważono, że jest możliwe całkowite  

wydzielenie badanych kationów metali zarówno w obecności  

eteru nr 2, jak i 3. 

Na podstawie otrzymanych wyników zauważono, że dłu- 

gość łańcucha alkilowego cząsteczki eteru lariatowego wpły- 

wa na efektywność procesu flotoekstrakcji jedynie jonów  

Mn(II). Stwierdzono, że stopień wydzielenia badanych jonów  

z roztworów o pH 7.0 przy użyciu eterów nr 1 i 2 jest porów- 

nywalny i wynosi ponad 90%. W przypadku jonów Mn(II) za-

obserwowano nieznacznie wyższy stopień wydzielenia tych  

jonów (99%) w przypadku prowadzenia procesu z użyciem  

związku nr 1 zawierającego grupę butylową –C4H9 niż  

w obecności związku nr 2 z grupą heptylową –C7H15. Wyższy  

stopień wydzielenia jonów Zn(II) i Mn(II) z rozcieńczonych  

roztworów modelowych o pH równym 9.0 otrzymano dla sulfo- 

nowej pochodnej eteru lariatowego z heptanową grupą lipofi- 

lową (kolektor 2) w porównaniu z kolektorem 1 z butylową  

grupą węglowodorową (–C4H9). Ponadto, zastosowanie kolek- 

tora nr 2 podczas prowadzenia procesu flotoekstrakcji umożli- 

wia ilościowe wydzielenie jonów Zn(II). 

 

3.2. Flotoekstrakcja z roztworów rzeczywistych 

 
Wyniki badań flotoekstrakcyjnego wydzielenia jonów Zn(II)  

i Mn(II) z roztworu modelowego pozwoliły na dobór optymal- 

nych warunków procesu odzysku tych jonów z roztworu rze- 

czywistego. W tym etapie badań wykorzystano kolektory 1, 2  

i 3 oraz roztwór rzeczywisty o pH = 7.0 i 9.0. Określono wpływ  

czynników determinujących proces flotoekstrakcji, tj.: pH roz- 

tworu wodnego, wielkość wnęki koronowej oraz długość łań- 

cucha węglowodorowego stosowanego związku makrocyk- 

licznego. 

Na Rysunkach 3 i 4 przedstawiono wpływ pH na proces  

flotoekstrakcji jonów Zn(II) oraz Mn(II) z rzeczywistych roztwo- 

rów wodnych. 

 

 

Rysunek 3. Wpływ pH fazy wodnej na stopień wydzielenia  

jonów Zn(II) z rzeczywistych roztworów wodnych. 

 

 

Rysunek 4. Wpływ pH fazy wodnej na stopień wydzielenia  

flotoekstrakcji jonów Mn(II) z rzeczywistych roztworów wod- 

nych.  

Tabela 2. Współczynniki selektywności Zn(II)/Mn(II) z mode- 

lowych roztworów wodnych. 

Kolektor pH SZn/Mn 

1 

5.0 1.41 

7.0   0.908 

9.0 1.00 

2 

5.0   0.928 

7.0 1.00 

9.0 1.01 

3 

5.0 1.14 

7.0 1.01 

9.0 1.01 
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Zastosowany proces flotoekstrakcji pozwolił na niemal  

ilościowe (93–96%) wydzielenie jonów Zn(II) z rzeczywistych  

roztworów wodnych o pH 7.0 lub 9.0. Najwyższy stopień wy- 

dzielenia jonów Mn(II) (55%) z roztworu rzeczywistego o pH  

9.0 uzyskano przy zastosowaniu kolektorów nr 1 i 3 oraz  

z roztworu o pH 7.0 przy zastosowaniu kolektora nr 2. 

Z analizy danych eksperymentalnych wynika, że wielkość  

wnęki koronowej nie ma wpływu na stopień wydzielenia jonów  

Zn(II) i Mn(II) z rzeczywistych roztworów wodnych. Zaobser- 

wowano jedynie 5% wzrost wydajności flotoekstrakcji jonów  

Mn(II) oraz 1.5% wzrost wydajności jonów Zn(II) przy użyciu  

kolektora 3 w stosunku do kolektora 2. Z kolei wzrost wartości  

pH flotowanego roztworu z 7.0 do 9.0 spowodował spadek  

wydajności badanych jonów odpowiednio o 5.00% w przypad- 

ku jonów Mn(II) i 2.21% w przypadku jonów Zn(II). 

Podobnie jak w przypadku flotoekstrakcji badanych jonów  

z roztworów modelowych, nie wykazano istotnego wpływu  

długości łańcucha węglowodorowego na efektywność wydzie- 

lenia jonów Zn(II). W przypadku jonów Mn(II) kolektor nr 2  

z łańcuchem heptylowym wykazywał w roztworze o pH 7.0  

lepsze powinowactwo do jonów Mn(II) niż kolektor nr 1 zawie- 

rający grupę butylową oraz kolektor nr 3 z grupą heptylową.  

Z kolei dla roztworów o pH 9.0 zaobserwowano tendencję od- 

wrotną – lepsze powinowactwo do jonów Mn(II) wykazywały  

kolektory nr 1 i 3. 

Współczynnik selektywności jonów Zn(II) do Mn(II) uzys- 

kany w procesie flotoekstrakcyjnego wydzielania tych jonów 

z roztworu wodnego o pH 7.0 i 9.0 w obecności badanych  

eterów zestawiono w Tabeli 3. Najwyższą wartość SZn/Mn rów- 

ną 2.38 odnotowano w procesie flotoekstrakcji z roztworu rze- 

czywistego o pH 7.0 dla kolektora nr 1, natomiast w przypad- 

 

 

Rysunek 5. Efektywność wydzielenia jonów Zn(II) i Mn(II)  

z roztworów modelowych (m) i rzeczywistych (r) o pH 7.0 za  

pomocą kolektorów 1, 2 i 3. 

 

Rysunek 6. Efektywność wydzielenia jonów Zn(II) i Mn(II)  

z roztworów modelowych (m) i rzeczywistych (r) o pH 9.0 za  

pomocą kolektorów 1, 2 i 3. 

 

ku zastosowania roztworu rzeczywistego o pH 9.0 najbardziej  

selektywnym kolektorem był eter nr 2. 

Na Rysunkach 5 i 6 porównano efektywność flotoekstrak-

cyjnego wydzielenia jonów Zn i Mn z modelowych i rzeczywis- 

tych roztworów wodnych. 

Efektywność wydzielania jonów Zn(II) zarówno z roztwo- 

rów modelowych jak i rzeczywistych o pH 7.0 i 9.0 jest porów- 

nywalna i mieści się w zakresie od 90 do 100.00%. W przy- 

padku jonów Mn(II) zaobserwowano zdecydowanie niższe  

wartości stopnia ich wydzielenia z roztworów rzeczywistych  

w porównaniu z roztworami modelowymi. Przyczyną niemal  

45% spadku wydajności zastosowanego procesu flotoekstrak- 

cji może być obecność w roztworze rzeczywistym jonów in- 

nych metali, konkurujących z jonami Mn(II) podczas reakcji  

kompleksowania z makrocyklicznymi kolektorami. 

 
4. Wnioski 

 
Z przeprowadzonych badań wynika, że zarówno dla mo- 

delowych, jak i rzeczywistych roztworów wodnych, otrzyma- 

nych w wyniku kwaśnego ługowania odpadów chemicznych  

źródeł energii, możliwy jest efektywny flotoekstrakcyjny od- 

zysk jonów Zn(II) i Mn(II) w obecności jonizowalnych eterów  

lariatowych. Najwyższy stopień wydzielenia jonów cynku(II) –  

100.0% i manganu – 99% z modelowych roztworów wodnych  

uzyskano, stosując sulfonową pochodną eteru lariatowego  

o koronie DB19C6 z heptanową grupą lipofilową (3). Pochod- 

na ta pozwala również na wydajne i selektywne wydzielenie  

jonów Zn(II) (96%) z roztworów rzeczywistych przy zdecydo- 

wanie niższym, w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla roz- 

tworów modelowych, stopniu wydzielenia jonów Mn(II) (55%).  

Jednakże, pomimo wysokiej efektywności wydzielenia jonów  

Zn(II) i Mn(II) przy użyciu zastosowanych kolektorów, nie jest  

możliwe całkowite rozdzielenie tych jonów. 
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Streszczenie: W pracy dokonano oceny jakości żeli pod prysznic i płynów do kąpieli o różnym składzie ZPC, na podstawie  
wybranych właściwości fizykochemicznych, samych kosmetyków lub ich roztworów, tj. pH, roztwarzalność, zdolność emulgo- 

wania tłuszczu, pianotwórczość, napięcie powierzchniowe. Wśród badanych żeli pod prysznic najskuteczniejsze okazały się trzy  
produkty tj. żel „Silver protect” (Nivea), „Magnolia mit Magnolien-Extrakt” (Dusch das) i żel „Senses Sensual Mystique”  
(Avon). Spośród wszystkich badanych płynów do kąpieli, najlepszymi własnościami myjącymi charakteryzuje się „Ziajka”  
(Ziaja), płyn przeznaczony do kąpieli dla dzieci po pierwszym roku życia. Preparaty te są bezpieczne dla skóry, bardzo dobrze  

roztwarzają się w wodzie, charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami pianotwórczymi, zdolnościami emulgacji tłuszczu  
i obniżania napięcia powierzchniowego. 

 

Słowa kluczowe: kosmetyki, surfaktanty, właściwości fizykochemiczne 

 
Abstract: Cosmetics are substances that have daily, direct contact with the human body, which is why it is extremely impor- 

tant to control their quality and safety. The group washing cosmetics includes shower gels and bubble baths, whose function is  

to clean the skin. Their main component, due to the utility properties, are surfactants. The quality of washing cosmetics is  

directly related to the type used surfactants, since some of them may cause skin dryness and skin irritation and even allergic  

reactions. The aim of study is estimation of the quality of shower gels and bubble baths of different surfactants composition,  

based on selected physicochemical properties as cosmetics or their solutions, i.e. pH, solubility, the ability to emulsify fat,  

foaming capacity, surface tension. Among the examined cosmetics, shower gels proved to be the most effective three pro- 

ducts, i.e. gel “Silver protect” (Nivea), a gel “Magnolia myth Magnolien-Extrakt” (Dusch Das) and gel “Senses Sensual Mys- 

tique” (Avon). Of all the examined bubble baths, the best cleansing properties characterized by “Ziajka” (Ziaja), designed for  

children after the first year of life. These cosmetics are safe for the skin, very well soluble in water and has very good pro- 

perties foaming, emulsification capacity of fat and lowering the surface tension. 
 

Keywords: cosmetics, surfactants, physicochemical properties 

 
 
1. Wstęp 
1
 

„Kosmetykiem jest każda substancja chemiczna lub mie- 

szanina przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem  
człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami, zewnę- 

trznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi ja- 

my ustnej, których wyłącznym lub podstawowym celem jest  

utrzymanie ich w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumo- 

wanie, zmiana wyglądu ciała lub ulepszenie jego zapachu”  
(Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach art. 2). 

Kosmetyki to produkty, które mają codzienny, bezpośredni  
kontakt z ludzkim ciałem, dlatego niezwykle ważna jest kon- 

trola ich jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Można wśród  
nich wymienić te, które nawilżają i pielęgnują naszą skórę, np.  
balsamy do ciała oraz te, które nadają jej zapach, np. perfu- 

my. Jeszcze inną grupą kosmetyków są produkty, których ce- 

lem jest upiększenie i ozdoba naszego wyglądu, np. cienie do  
powiek czy szminki. 

                                                            

* Autor korespondencyjny. 
Adres e-mail: m.szyrej@ajd.czest.pl (M. Szyrej). 
 

 

Do odmiennej grupy należą kosmetyki myjące, tj. żele pod  
prysznic oraz płyny do kąpieli. Ich podstawowym zadaniem  
jest likwidacja zabrudzeń bądź mikroorganizmów, które nieus- 

tannie gromadzą się na powierzchni skóry. 
Głównym ich składnikiem, ze względu na właściwości  

użytkowe, są związki powierzchniowo czynne (ZPC) [1], zwa- 

ne surfaktantami. Dobre zdolności myjące tej grupy związków  
związane są z ich amfifilową budową. Podstawą tych włas- 

ności jest adsorpcja cząsteczek surfaktantów na powierzchni  
międzyfazowej. Surfaktanty stanowią ok. 7–20% zawartości  
składu kosmetyków myjących. 

ZPC w kosmetyce mają różnorodne zastosowania. Mogą  
być używane jako: 

– emulgatory, 

– środki czyszczące (detergenty), 
– substancje zwilżające, 
– substancje pianotwórcze. 
Jakość kosmetyków myjących jest bezpośrednio związa- 

na z rodzajem zastosowanych ZPC, gdyż niektóre mogą po- 

wodować wysuszenie i podrażnienie skóry a nawet odczyny  
alergiczne [2,3].  
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Poszczególne grupy surfaktantów, w zależności od ich  
właściwości, spełniają różnorodne zadania. 

Surfaktanty anionowe stosowane są jako emulgatory,  
mydła i detergenty. Podczas tworzenia emulsji, ważna jest  
trwałość powstających emulsji oraz łatwość ich tworzenia.  
Emulgatory powinny posiadać choć jedną z tych cech. Ponad- 

to, najczęściej wymaga się od nich: obniżania napięcia  
powierzchniowego, zagwarantowania odpowiedniej lepkości  
emulsji oraz zapewnienia stabilności emulsji w czasie jej użyt- 
kowania. Dla uzyskania lepszej i odpowiednio trwałej emulsji  
używa się kilku emulgatorów równocześnie [4]. 

Z kolei dodatek kationowych ZPC polepsza efektywność  
zwilżania powierzchni skóry, którą określa się jako umiejęt- 
ność obniżania napięcia powierzchniowego pomiędzy ciałem  
stałym a cieczą, przez wodne roztwory badanych preparatów.  
Zwiększona zwilżalność powoduje wzrost efektywności  
oczyszczania powierzchni. Definiując nieco inaczej, jest to  

zdolność wodnych roztworów ZPC do adsorpcji na zwilżanej  
warstwie [5]. 

Dobrymi właściwościami pianotwórczymi charakteryzują  
się ZPC o charakterze amfoterycznym. Trwałość oraz obję- 

tość piany jest istotna podczas prania i mycia [5–7]. 

Surfaktanty kationowe wykazują zdolność zmiękczającą  
dzięki usuwaniu powierzchniowego ładunku elektrycznego  
w czasie prania. Istniejąca różnica między ładunkiem surfak- 

tantu kationowego a ładunkiem tkaniny powoduje adsorpcje  

cząsteczek surfaktantu na powierzchni tkaniny, co udoskona- 

la poślizg, wyczuwalny w dotyku [8]. 

Pożądane właściwości myjące posiadają tylko roztwory  
tych preparatów kosmetycznych, w których detergenty mają  
postać micelarną [6,9]. Wszystkie te substancje, niezależnie  
od pełnionej funkcji, muszą charakteryzować się brakiem tok- 

syczności, drażliwości oraz nieprzyjemnego zapachu. 
Związki powierzchniowo czynne wykazują również włas- 

ności biobójcze oraz biostatyczne. Wśród tych związków, naj- 
większą aktywność biologiczną wykazują surfaktanty kationo- 

we [6]. 

Bezpieczeństwo stosowania wytwarzanych kosmetyków  
jest podstawowym kryterium ich jakości. Wymagania dotyczą- 

ce składu, oznakowania kosmetyków oraz warunków obrotu  
kosmetykami określa Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kos- 

metykach (Dz.U. 2001 Nr 42 poz. 473). Technologia wytwa- 

rzania kosmetyków charakteryzuje się stosowaniem wielu  
substancji, których czystość i rodzaj mają wpływ na oddzia- 

ływanie preparatu ze skórą czy błonami śluzowymi. Należy  
mieć świadomość, że każdy organizm jest inny i inaczej mogą  
działać na niego kosmetyki. Dlatego też substancje chemicz- 

ne wykorzystywane do produkcji kosmetyków nie mają ściśle  
określonych kryteriów zagrożeń dla ludzkiego zdrowia. Ten  

fakt uniemożliwia jednoznaczną ocenę jakości kosmetyków.  
Jedynym rozwiązaniem jest samodzielna ocena jakości posz- 

czególnych preparatów kosmetycznych „na własnej skórze”,  
aby dowiedzieć się czy dany produkt jest dla nas bezpieczny  
czy nie [2,3]. 

W potocznym rozumieniu jakość preparatu kosmetyczne- 

go ma związek z ceną. Jednak dość często wysoka cena do- 

tyczy nie jakości, lecz marki określonego kosmetyku. 
Celem prowadzonych badań była ocena jakości jedenastu  

preparatów kosmetycznych w zależności od użytych surfak- 

tantów. Przedmiotem badań były kosmetyki myjące, tj. żele  
pod prysznic oraz płyny do kąpieli. 

Badania wykonano dla roztworów zarówno w wodzie des- 

tylowanej, jak i wodociągowej, aby sprawdzić, czy jakość wo- 

dy wpływa na wartości wyżej wymienionych parametrów.  
Wszystkie pomiary wykonano zgodnie z wymaganymi norma- 

mi. 

 

2. Część eksperymentalna 

 
Do badań wybrano jedenaście preparatów myjących, tj.  

sześć żeli pod prysznic oraz pięć płynów do kąpieli. Pełny  
skład surfaktantów zastosowanych w wybranych preparatach  
przedstawiono w Tabelach 1 i 2. 

Jakość żeli pod prysznic oraz płynów do kąpieli została  
oceniona w oparciu o wyznaczenie wartości parametrów, tj.:  
pH, zdolności pienienia i trwałości piany, roztwarzalności,  
  

Tabela 1. Charakterystyka badanych żeli pod prysznic. 

Nazwa/Producent Surfaktanty 

Dove Silk Glow /  
Unilever Polska  

Sp. z o.o. 

 

Lauretosiarczan sodu 
(ang. Sodium Laureth Sulfate) 

Kokamidopropylobetaina 
(ang. Cocamidopropyl Betaine) 

Monoetanoloamid kwasów  
tłuszczowych z oleju kokosowego 

(ang. Cocamide MEA) 

Nivea For Men Silver  
protect deo-shower /  

Nivea Polska  
Sp. z o.o. 

 

Lauretosiarczan sodu 
(ang. Sodium Laureth Sulfate) 

Kokamidopropylobetaina 
(ang. Cocamidopropyl Betaine) 

Polioksyetylenowany 7 molami tlenku 
etylenu monogliceryd kokosowy 
(ang. PEG-7 Glyceryl Cocoate) 

No Sleep New York  
Playboy / Coty Polska 

Sp. z o.o. 

 

Poliglukozyd kwasów oleju  
kokosowego 

(ang. Coco-Glucoside) 

Lauretosiarczan sodu 
(ang. Sodium Laureth Sulfate) 

Kokamidopropylobetaina 
(ang. Cocamidopropyl Betaine) 

Dusch das (Magnolia  
mit Magnolien-Extrakt)  

/ Unilever  
Deutschland 

 

Distearynian glikolu etylenowego 
(ang. Glycol Distearate) 

3,6,9,12-tetraoksatetrakozan-1-ol 
(ang. Laureth-4) 

Lauretosiarczan sodu 
(ang. Sodium Laureth Sulfate) 

Kokamidopropylobetaina 
(ang. Cocamidopropyl Betaine) 

Dove Pure 
Verwöhnung / 

Unilever Deutschland 

 

(ang. Sodium Cocoyl Glycinate) 

(ang. Sodium Lauroyl Isethionate) 

Lauretosiarczan sodu 
(ang. Sodium Laureth Sulfate) 

Kokamidopropylobetaina 
(ang. Cocamidopropyl Betaine) 
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zdolność emulgowania tłuszczów oraz napięcia powierzchnio- 

wego wodnych roztworów preparatów. 
Ocenę jakości badanych preparatów względem poszcze- 

gólnych parametrów przedstawiono w skali punktowej (od 1  
do 5 punktów). Jedynie w przypadku oceny emulgacji tłusz- 

czów skala ocen wynosiła od 0 do 6 punktów. 
W celu odtworzenia warunków użytkowania produktów,  

wszystkie przeprowadzone pomiary wykonano zarówno dla  
roztworów w wodzie destylowanej (zgodnie z normami), jak  

i w wodzie wodociągowej. 
Analizowano roztwory o składzie: 
– 1% wodny roztwór – pomiar pH, 

– 4% wodny roztwór – zdolność tworzenia i utrzymywania  
piany, 

– 1%, 2%, 3%, 4% oraz 5% wodne roztwory – gęstość, 
– 2% (objętościowe) wodny roztwór – roztwarzalność, 
– 0.8% wodny roztwór – zdolność emulgacji tłuszczów, 

– 1%, 2%, 3%, 4% oraz 5% wodne roztwory – napięcie  
powierzchniowe (w temperaturze otoczenia 25°C). 

Badania wykonano zgodnie z wymaganymi normami  

[10–12] oraz w wybranych przypadkach z metodyką opisaną  
w pracy doktorskiej [13] oraz artykule Kaniewski [14]. 

 

3. Wyniki i dyskusja 

 

3.1. Odczyn kąpieli wodnej 
 

Na wykresie (Rysunek 1) przedstawiono wartości pH  
wszystkich badanych preparatów kosmetycznych w wodzie  
destylowanej i wodociągowej. 

Z przeprowadzonych pomiarów pH wynika, iż 1% roztwory  
wszystkich badanych preparatów kosmetycznych mają od- 

czyn lekko kwaśny lub obojętny w zależności od jakości wody,  
wahając się wokół optymalnej wartości pH = 5.5. Składniki  
chemiczne znajdujące się w wodzie wodociągowej podwyż- 

szają wartości pH roztworów kosmetyków myjących. Roztwo- 

ry w wodzie destylowanej mają zdecydowanie korzystniejsze  

pH. 

Badanym preparatom przypisano punkty zgodnie z zakre- 

sami pH ich 1% roztworów wodnych (Tabela 3) zamieszczo- 

nymi w pracy Kaniewskiego [13]. 

Liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne prepara- 

ty zamieszczono w Tabeli 4.  

Tabela 1. (c.d.). 

Nazwa/Producent Surfaktanty 

Avon Senses Sensual  
Mystique / Avon  

Operations Polska  
Sp. z o.o. 

 

Monoetanoloamid kwasów  
tłuszczowych z oleju kokosowego 

(ang. Cocamide MEA) 

Polioksyetylenowane 20 molami tlenku  
etylenu estry tłuszczowe sorbitanu 

(ang. Polysorbate 20) 

Kokamidopropylobetaina
(ang. Cocamidopropyl Betaine) 

Lauretosiarczan sodu 
(ang. Sodium Laureth Sulfate) 

 

Tabela 2. Charakterystyka badanych płynów do kąpieli. 

Nazwa/Producent Surfaktanty 

Nivea Baby  
(Pielęgnacyjny płyn do  
kąpieli – hipoalergicz-

ny) / Nivea Polska  
Sp. z o.o. 

 

Sól sodowa siarczanu eteru  
mirystylowego 

(ang. Sodium Myreth Sulfate) 

Glukozyd decylowy 
(ang. Decly Glucoside) 

Kokamidopropylobetaina
(ang. Cocamidopropyl Betaine) 

3,6,9,12-tetraoksatetrakozan-1-ol 
(ang. Laureth-4) 

Pinio szampon i płyn  
do kąpieli powyżej  

1 roku życia /  
Global Cosmed S.A. 

 

Lauretosiarczan sodu 
(ang. Sodium Laureth Sulfate) 

Kokamidopropylobetaina
(ang. Cocamidopropyl Betaine) 

Poliglukozyd kwasów oleju  
kokosowego 

(ang. Coco-Glucoside) 

Monogliceryd kwasu oleinowego 
(ang. Glyceryl Oleate) 

Johnson's baby płyn  
do kąpieli na 

dobranoc / Johnson & 
Johnson Poland  

Sp. z o.o. 

 

Lauroamfooctan sodu 
(ang. Sodium Lauroamphoacetate) 

Poliglukozyd kwasów oleju  
kokosowego 

(ang. Coco-Glucoside) 

Lauretosiarczan sodu 
(ang. Sodium Laureth Sulfate) 

Ziaja – Ziajka magicz- 
ny płyn do kąpieli dla  
dzieci, hokus pokus  

kolorowa kąpiel od 12  
miesiąca życia / Ziaja,  

Zakład Produkcji  
Leków Sp. z o.o. 

Poliglukozyd kwasów oleju  
kokosowego 

(ang. Coco-Glucoside) 

Mieszanina soli sodowych glicynia- 
nów kwasów tłuszczowych oleju  

kokosowego 
(ang. Sodium Cocoamphoacetate) 

Lauretosiarczan sodu 
(ang. Sodium Laureth Sulfate) 

Kokamidopropylobetaina
(ang. Cocamidopropyl Betaine) 

Tabela 2. (c.d.). 

Nazwa/Producent Surfaktanty 

Bebeauty Body  
Expertiv Creme hipo- 

alergiczny płyn  
do kąpieli /  

Global Cosmed S.A. 

 

Dietanoloamid kwasów tłuszczowych  
z oleju kokosowego 

(ang. Cocamide DEA) 

Poliglukozyd kwasów oleju 
kokosowego 

(ang. Coco-Glucoside) 

Polioksyetylenowane 20 molami tlenku 
etylenu estry tłuszczowe sorbitanu 

(ang. Polysorbate 20) 

Kokamidopropylobetaina 
(ang. Cocamidopropyl Betaine) 

Lauretosiarczan sodu 
(ang. Sodium Laureth Sulfate) 
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Największe różnice wartości pH (tj. 2.06) między roztwo-

rem w wodzie wodociągowej a destylowanej zanotowano dla  
żelu „Magnolia mit Magnolien-Extrakt”. Natomiast najmniej- 

sza różnica występuje dla żelu „Silk Glow” (tj. 1.48). 

Spośród płynów do kąpieli, preparat „Pinio” charakteryzuje  

się największą różnicą wartości pH (tj. 1.78) między roztwo- 

rem w wodzie wodociągowej a destylowanej. Natomiast naj- 
mniejsze zmiany pH pojawiają się w przypadku „Creme hipo- 

alergiczny” (tj. 1.49). 

 

3.2. Roztwarzalność 

 
Roztwarzalność preparatów kosmetycznych, tj. żeli i pły- 

nów stosowanych do kąpieli, jest bardzo ważna w procesie  
mycia i usuwania z powierzchni skóry wszelkich zabrudzeń.  
Dobra roztwarzalność płynów wpływa istotnie na efektywność  
procesu zmywania brudu, gdyż przyspiesza proces mycia  
oraz przyczynia się do szybszego ich spłukiwana z powierz- 

chni skóry. Wyniki badania roztwarzalności żeli pod prysznic  
w wodzie destylowanej oraz wodociągowej przedstawiono na  

Rysunku 2, natomiast płynów do kąpieli na Rysunku 3. 

Przeprowadzone badania roztwarzalności preparatów do  
mycia ciała pokazują, iż wśród żeli pod prysznic najlepszą  
roztwarzalność w wodzie destylowanej i wodociągowej posia- 

dają żele „Senses Sensual Mystique”, „Silver protect”. Czas  

roztwarzania nie przekracza 12 sekund. Z kolei najgorszą roz- 

twarzalność w dwóch rodzajach wód wykazują żele „Silk  

Glow”, „Pure Verwöhnung”. Ich roztwarzalność przekracza 30  
sekund. 

Inną sytuację zauważono w przypadku płynów do kąpieli.  
W tej grupie preparatów myjących, wszystkie badane produk- 

ty cechują się znakomitą roztwarzalnością w wodzie (zarówno  
destylowanej, jak i wodociągowej). Wszystkie pięć zbadanych  
płynów do kąpieli wykazuje bardzo szybką roztwarzalność  
mieszcząca się w granicach 12 sekund. Najlepszą roztwarzal- 
ność w wodzie destylowanej i wodociągowej posiadają płyny:  
„Johnson’s baby”, „Creme hipoalergiczny” i „Nivea Baby”. Wy- 

niki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że szyb- 

kość roztwarzania żeli pod prysznic i płynów do kąpieli nie jest  
zależna od twardości wody. 

Korzystając z kryteriów zamieszczonych w Tabeli 5, doko- 

nano punktowej oceny jakości badanych żeli i płynów do ką- 

pieli. Wyniki zamieszczono w Tabeli 6. 

 

3.3. Zdolność pianotwórcza 

 
Zdolność tworzenia piany to jedna z własności, która  

określa zdolności myjące zarówno żeli pod prysznic i płynów  
  

Tabela 3. Skala ocen jakości żeli pod prysznic i płynów do  
kąpieli z uwagi na wartość pH ich wodnego roztworu o stę- 

żeniu 1% (Kaniewski i in.1999). 

Skala ocen pH 

5 4.5–6.2 

4 6.3–6.8 

3 6.9–7.4 

2 7.5–8.0 

1 > 8.0 

 

Tabela 4. Ocena jakości badanych żeli pod prysznic i płynów  
do kąpieli z uwagi na pH ich 1% wodnych roztworów. 

Lp. Nazwa produktu 

Ocena 

Woda 
destylowana 

Woda 
wodociągowa 

Żele pod prysznic 

1. Silk Glow 5 4 

2. Silver protect 5 4 

3. No Sleep New York 5 3 

4. 
Magnolia mit  

Magnolien-Extrakt 
5 4 

5. Pure Verwöhnung 5 3 

6. 
Senses Sensual 

Mystique 
5 3 

Płyny do kąpieli 

1. Nivea Baby 5 3 

2. Pinio 5 3 

3. Johnson's baby 5 4 

4. Ziajka 5 5 

5. Creme hipoalergiczny 5 3 

 

Rysunek 1. Wartości pH wszystkich badanych preparatów kosmetycznych w wodzie destylowanej i wodociągowej. 
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do kąpieli, jak i wielu innych preparatów stosowanych do  
czyszczenia różnego rodzaju powierzchni. Preparat charakte- 

ryzujący się wysoką jakością użytkową, wytwarza obfitszą  
pianę o dużej trwałości. Wykresy ilustrujące zmiany wysokoś- 

ci słupa piany w czasie, dla roztworów żeli w wodzie destylo- 

wanej (a) i wodociągowej (b), przedstawiono na Rysunku 4. 

Tabela 5. Zasady klasyfikacji roztwarzalności żeli pod prysz- 

nic i płynów do kąpieli. 

Punkty Opis 

5 
Roztwarzalność preparatu do 12 s 

(bardzo szybka, bardzo dobra) 

4 
Roztwarzalność preparatu do 18 s 

(dobra) 

3 
Roztwarzalność preparatu do 24 s 

(dostateczna) 

2 
Roztwarzalność preparatu do 30 s 

(powolna) 

1 
Roztwarzalność preparatu > 30 s  

(preparat wykazuje małą roztwarzalność) 

 

Tabela 6. Ocena punktowa roztwarzalności żeli pod prysznic  
oraz płynów do kąpieli. 

Lp. Nazwa produktu 

Ocena 

Woda 
destylowana 

Woda 
wodociągowa 

Żele pod prysznic 

1. Silk Glow 1 1 

2. Silver protect 5 5 

3. No Sleep New York 4 4 

Tabela 6. (c.d.). 

Lp. Nazwa produktu 

Ocena 

Woda 
destylowana 

Woda 
wodociągowa 

Żele pod prysznic 

4. 
Magnolia mit  

Magnolien-Extrakt 
5 4 

5. Pure Verwöhnung 1 1 

6. 
Senses Sensual 

Mystique 
5 5 

Płyny do kąpieli 

1. Nivea Baby 5 5 

2. Pinio 5 5 

3. Johnson's baby 5 5 

4. Ziajka 5 5 

5. Creme hipoalergiczny 5 5 

 

Rysunek 2. Roztwarzalność żeli pod prysznic w wodzie destylowanej oraz w wodzie wodociągowej. 

Rysunek 3. Roztwarzalność płynów do kąpieli w wodzie destylowanej oraz w wodzie wodociągowej. 
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Rysunek 4. Zależność wysokości słupa piany od czasu dla roztworów żeli pod prysznic w wodzie destylowanej (a) i wodociągo- 

wej (b). 

(a) 

(b) 

Rysunek 5. Zależność wysokości słupa piany od czasu dla roztworów płynów do kąpieli w wodzie destylowanej (a) i wodocią- 

gowej (b). 

(a) 

(b) 
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Wykresy ilustrujące zmiany wysokości słupa piany w cza- 

sie dla roztworów płynów do kąpieli, w wodzie destylowanej  
(a) i wodociągowej (b), przedstawiono na Rysunku 5. 

Aby ocenić jakość użytkową badanych żeli pod prysznic  
i płynów do kąpieli, wzięto pod uwagę ich zdolność pianotwór- 
czą, przypisując im punkty zgodnie ze skalą ocen umieszczo- 

ną w Tabeli 7. 

Uzyskane przez poszczególne kosmetyki oceny punkto- 

we zabrano w Tabeli 8. 

Podsumowując własności pianotwórcze badanych żeli  
pod prysznic i płynów do kąpieli, można stwierdzić, że prepa- 

raty te tworzą lepszą pianę w wodzie wodociągowej. Stabil- 
ność piany, w większości przypadków, również jest lepsza dla  
wody wodociągowej. 

Te wyniki są zadowalające, gdyż zdecydowanie lepsze  
właściwości użytkowe tych preparatów uzyskujemy w wodzie  
kranowej, powszechnie stosowanej do mycia ciała. 
 

3.4. Zdolność emulgacji tłuszczu 

 
Zdolność emulgacji tłuszczu przez żele i płyny do mycia  

ciała stanowi podstawową funkcję tych preparatów kosme- 

tycznych. Zawarte w nich substancje powierzchniowo czynne  

są potrzebne do usuwania z warstwy skórnej zabrudzeń  
o charakterze tłuszczu. Ponadto, surfaktanty pomagają prze- 

kształcić wyparte zabrudzenia tłuszczowe w stabilną emulsję. 
Jakość poszczególnych preparatów kosmetycznych oce- 

niono zgodnie z punktacją zamieszczoną w Tabeli 9. 
Oceniono również badane żele pod prysznic i płyny do ką- 

pieli ze względu na jednorodność uzyskanych emulsji. Wyod- 

rębniono preparaty tworzące emulsje polidyspersyjną i mono- 

dyspersyjną. 
Tabela 10 przedstawia punktową ocenę zdolności emul- 

gacji tłuszczu przez badane żele i płyny w wodzie destylowa- 

nej i wodociągowej oraz zróżnicowanie emulsji ze względu na  
jednorodność. 

Podsumowując zdolność emulgowania tłuszczu przez ba- 

dane żele pod prysznic i płyny do kąpieli w obu rodzajach  
wód, można stwierdzić, że badane preparaty porównywalnie  
emulgują tłuszcz w wodzie wodociągowej i destylowanej. Jed- 
  

Tabela 7. Skala oceniania zdolności tworzenia i trwałości piany dla wodnych roztworów żeli pod prysznic i płynów do kąpieli  
(opracowanie własne). 

Punktowa ocena jakości  
preparatu kosmetycznego 

Skala oceny wysokości piany i jej trwałości 

Wysokość słupa piany 
cm 

Trwałość piany – różnica wysokości piany  
między początkiem a końcem pomiaru 

cm

5 > 21.0 6.0–8.0 

4 18.0–21.0 8.1–9.0 

3 15.0–17.9 9.1–11.0 

2 13.0–14.9 12.0–13.0 

1 < 13.0 > 13.0 

 

Tabela 8. Ocena jakości żeli pod prysznic i płynów do kąpieli  
(opracowanie własne). 

Lp. Nazwa produktu 

Ocena 

Woda 
destylowana 

Woda 
wodociągowa 

Żele pod prysznic 

1. Silk Glow 5 4 

2. Silver protect 4 4 

3. No Sleep New York 3 4 

4. 
Magnolia mit  

Magnolien-Extrakt 
4 4 

5. Pure Verwöhnung 4 5 

6. 
Senses Sensual  

Mystique 
3 4 

Płyny do kąpieli 

1. Nivea Baby 3 4 

2. Pinio 4 4 

3. Johnson's baby 4 4 

4. Ziajka 4 5 

5. Creme hipoalergiczny 3 4 

 

 

Tabela 9. Skala oceniania zdolności emulgacji tłuszczu dla żeli pod prysznic i płynów do kąpieli (opracowanie własne). 

Opis zachodzących zmian w temp. 45–50°C Punktowa ocena jakości preparatu kosmetycznego 

Warstwa jednorodna całkowicie zemulgowanego tłuszczu 6 

Warstwa zemulgowanego tłuszczu powyżej 5 mm 5

Warstwa zemulgowanego tłuszczu od 3–5 mm 4 

Warstwa zemulgowanego tłuszczu od 1–3 mm 3 

Warstwa zemulgowanego tłuszczu poniżej 1 mm 2 

Mało dostrzegalna warstwa zemulgowanego tłuszczu 1 

Obecność wyraźnych, dużych kropel, widoczna warstwa 
klarownego tłuszczu 

0 
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Tabela 10. Ocena zdolności emulgacji tłuszczu przez żele pod prysznic i płyny do kąpieli oraz jednorodności otrzymanych  
emulsji. 

Lp. Nazwa produktu 
Woda destylowana Woda wodociągowa 

Ocena Jednorodność emulsji Ocena Jednorodność emulsji 

Żele pod prysznic

1. Silk Glow 4 Polidyspersyjna 6 Monodyspersyjna 

2. Silver protect 5 Polidyspersyjna 4 Polidyspersyjna 

3. No Sleep New York 4 Polidyspersyjna 4 Polidyspersyjna 

4. 
Magnolia mit  

Magnolien-Extrakt 
5 Polidyspersyjna 5 Polidyspersyjna 

5. Pure Verwöhnung 6 Polidyspersyjna 4 Polidyspersyjna 

6. Senses Sensual Mystique 4 Polidyspersyjna 6 Polidyspersyjna 

Płyny do kąpieli 

1. Nivea Baby 3 Polidyspersyjna 5 Monodyspersyjna 

2. Pinio 4 Polidyspersyjna 5 Polidyspersyjna 

3. Johnson's baby 5 Polidyspersyjna 5 Polidyspersyjna 

4. Ziajka 6 Monodyspersyjna 6 Monodyspersyjna 

5. Creme hipoalergiczny 5 Polidyspersyjna 5 Polidyspersyjna 

Rysunek 6. Zależność napięcia powierzchniowego wodnych roztworów żeli pod prysznic od stężenia w wodzie destylowanej  
(a) i wodociągowej (b). 

(a) 

(b) 
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nak w przypadku dwóch żeli pod prysznic „Silver protect”  
i „Pure Verwöhnung”, zdolność ta jest większa w wodzie des- 

tylowanej. Z przeprowadzonych badań wynika, że płyny do  
kąpieli charakteryzują się lepszą zdolnością emulgacji tłusz- 

czu niż żele pod prysznic. Płyn „Ziajka” firmy Ziaja uzyskał  
najwyższą ocenę zarówno w wodzie destylowanej, jak i wodo- 

ciągowej. 

 
3.5. Napięcie powierzchniowe 

 
Na wartość napięcia powierzchniowego wody w procesie  

mycia wpływa znacząco stężenie surfaktantów. Otrzymane  
wartości napięcia powierzchniowego dla 1%, 2%, 3%, 4%  
i 5% roztworów wodnych posłużyły do zbadania zależności tej  
wielkości od stężenia badanych preparatów (Rysunek 6 – że- 

le, Rysunek 7 – płyny), oddzielnie dla wody destylowanej (a)  

i wodociągowej (b). 

Podsumowując otrzymane wyniki, można stwierdzić, że  
żelem pod prysznic najefektywniej obniżającym napięcie po- 

wierzchniowe zarówno w wodzie destylowanej, jak i wodocią- 

gowej jest preparat kosmetyczny „Pure Verwöhnung”. 
Natomiast płynem do kąpieli najefektywniej obniżającym  

napięcie powierzchniowe zarówno w wodzie destylowanej, jak  

i wodociągowej jest preparat kosmetyczny „Ziajka”. 
Jakość żeli pod prysznic i płynów do kąpieli, z uwagi na  

zdolność obniżania napięcia powierzchniowego, oceniono  
punktowo według Tabeli 11. Wyniki oceny zostały umieszczo- 

ne w Tabeli 12. 

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że: 
– Żel marki Avon „Senses Sensual Mystique” to jeden  

z najlepszych preparatów wśród wszystkich zbadanych żeli.  
Te korzystne właściwości kosmetyku zapewnia zastosowanie  
mieszaniny surfaktantów, z których dwa kokamidopropylobe- 

taina (ang. Cocamidopropyl Betaine) oraz monoetanoloamid  
  

 

Tabela 11. Skala oceniania napięcia powierzchniowego wodnych roztworów żeli pod prysznic i płynów do kąpieli (opracowanie  
własne). 

Jakość preparatu według punktów 
Słowna ocena zdolności obniżania 

napięcia powierzchniowego 
Średnia wartość napięcia powierzchniowego 

N/m 

1 Bardzo słaba powyżej 40.51·10
–3

 

2 Słaba 32.51·10
–3–40.50·10–3

 

3 Dostateczna 29.51·10
–3–32.50·10–3

 

4 Dobra 26.51·10
–3–29.50·10–3

 

5 Bardzo dobra do 26.50·10
–3

 

Rysunek 7. Zależność napięcia powierzchniowego wodnych roztworów płynów do kąpieli od stężenia w wodzie destylowanej  
(a) i wodociągowej (b). 

(a) 

(b) 
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kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego (ang. Cocamide  

MEA) wykazują łagodne działanie na skórę i błony śluzowe,  
a ponadto niwelują drażniące działanie anionowych ZPC,  
dzięki czemu jego rozwór wodny posiada optymalne pH dla  
skóry. Ich główną funkcją użytkową jest tworzenie i stabilizo- 

wanie piany, dlatego roztwór wodny obficie się pieni, a wytwo- 

rzona piana jest trwała w wodzie wodociągowej. Ponadto, Co- 

camide MEA oraz Polysorbate 20 przyczyniają się do bardzo  
dobrych zdolności emulgacji tłuszczu. Kosmetyk ma również  
dobre właściwości zmniejszające napięcie powierzchniowe. 

– Kolejnym kosmetykiem, zasługującym na najlepszą opi- 
nię, jest żel Marki Dusch das: „Magnolia mit Magnolien-Ex- 

trakt”. To preparat stworzony dla kobiet przez niemieckiego  

producenta. W składzie surfaktantów tego żelu, oprócz laure- 

tosiarczanu sodu (ang. Sodium Laureth Sulfate), znajdują się  
distearynian glikolu etylenowego (ang. Glycol Distearate)  

i 3,6,9,12-tetraoksatetrakozan-1-ol (ang. Laureth-4). Glycol Di- 

stearate pełni funkcję renatłuszczającą i nawilżającą a Lau- 

reth-4 spełnia funkcję związku zwilżającego. Surfaktanty te  

wykazują trwałość w niskim pH, a każdy z nich jest bardzo  

wrażliwy na zmianę tej wartości, dlatego żel ten ma najniższe  
pH w wodzie destylowanej, podczas gdy w wodzie wodocią- 

gowej odczyn jest obojętny. Mimo niskiej ceny, jego własności  
myjące są zadowalające. Dobrze roztwarza się w wodzie,  
znakomicie tworzy emulsję i dobrze obniża wartość napięcia  
powierzchniowego. Tworzy niewielką ilość nietrwałej piany. 

– Trzecim żelem, który uzyskał największą ilość punktów  
podczas oceny jakości, jest preparat przeznaczony dla męż- 

czyzn marki Nivea „Silver protect”. Roztwory tego żelu w wo- 

dzie destylowanej i wodociągowej mają doskonałą roztwarzal- 
ność. Dzięki temu, preparat jest skuteczny w użytkowaniu pod  
prysznicem, gdyż bardzo łatwo spłukuje się ze skóry. Jedno- 

cześnie kosmetyk ten doskonale obniża napięcie powierz- 

chniowe oraz wytwarza dużą ilość trwałej piany. Również  
zdolności emulgacji tłuszczu są dobre. Oprócz powszechnie  
stosowanego, niekorzystnie działającego na skórę Sodium  

Laureth Sulfate oraz łagodnego Cocamidopropyl Betaine, żel  
ten zawiera jeszcze polioksyetylenowany 7 molami tlenku ety- 

lenu monogliceryd kokosowy (ang. PEG-7 Glyceryl Cocoate).  

Ten ZPC zagęszcza preparat myjący, a jego wpływ na skórę 

nie jest szkodliwy w przypadku kosmetyków myjących, ponie- 

waż preparat szybko zostaje z niej zmyty. 

W drugiej grupie żeli znalazły się preparaty, które uzyska- 

ły od 39 do 37 punktów: 
– Żel dla mężczyzn marki Playboy „No Sleep New York”  

produkcji hiszpańskiej stosować można w dwojakiej formule,  
jako żel do mycia ciała oraz szampon do włosów. W bada- 

niach uzyskał łącznie 39 punktów. Posiada zróżnicowany  
skład surfaktantów: anionowy Sodium Laureth Sulfate, amfo- 

teryczny Cocamidopropyl Betaine oraz niejonowy Poligluko- 

zyd kwasów oleju kokosowego (ang. Coco-Glucoside). Ostat- 

ni surfaktant odróżnia go od pozostałych badanych żeli. Jest  
delikatny i bardzo łagodny dla ludzkiej skóry. Odczyn roztwo- 

rów jest optymalny dla skóry. Preparat ma dobre zdolności  
emulgacji tłuszczu. Bardzo dobrze redukuje napięcie powierz- 

chniowe w wodzie wodociągowej. Do wad zaliczyć można  
dość trudne roztwarzanie w wodzie oraz niewielkie zdolności  
pianotwórcze. 

– Produkt marki Dove „Pure Verwöhnung” to niemieckiej  

produkcji żel pod prysznic. Jego konsystencja jest bardzo  
gęsta, dlatego kosmetyk słabo roztwarza się w wodzie.  
W skład żelu wchodzą tenzydy wcześniej opisane: Sodium  

Laureth Sulfate i Cocamidopropyl Betaine. Poza nimi wystę- 

puje także: Sodium Cocoyl Glycinate – łagodnie działający na  
skórę oraz lauroilo izetionian sodu (ang. Sodium Lauroyl Ise- 

thionate) mogący podrażniać skórę przy indywidualnych  
skłonnościach i dużym stężeniu. Roztwory wodne tego kos- 

metyku mają pH optymalne dla skóry (szczególnie w wodzie  
destylowanej). Kosmetyk dobrze się pieni, szczególnie w wo- 

dzie wodociągowej. Istnieje różnica między zdolnością emul- 
gowania tłuszczu w wodzie wodociągowej (słaba) i destylowa- 

nej (bardzo dobra). Podobnie twardość wody znacznie redu- 

kuje zdolność obniżania napięcia powierzchniowego. 
– Spośród zbadanych żeli pod prysznic najgorszym pre- 

paratem myjącym jest żel polskiej produkcji, przeznaczony dla  
pań, marki Dove „Silk Glow”. W składzie tego żelu odnaleźć  
można trzy popularne surfaktanty: Sodium Laureth Sulfate,  

Cocamidopropyl Betaine oraz Cocamide MEA, które zostały  
wcześniej scharakteryzowane. Żel ten ma bardzo gęstą kon- 

systencję, dlatego najsłabiej roztwarza się w wodzie. Nie po- 
  

Tabela 12. Ocena jakości żeli pod prysznic i płynów do kąpieli (opracowanie własne). 

Lp. Nazwa produktu 
Ocena 

Woda destylowana Woda wodociągowa 

Żele pod prysznic

1. Silk Glow 3 4 

2. Silver protect 4 3 

3. No Sleep New York 4 4 

4. Magnolia mit Magnolien-Extrakt 4 3 

5. Pure Verwöhnung 5 4 

6. Senses Sensual Mystique 5 3 

Płyny do kąpieli 

1. Nivea Baby 5 3 

2. Pinio 4 2 

3. Johnson's baby 4 3 

4. Ziajka 5 4 

5. Creme hipoalergiczny 4 3 

 



 

 
© 2016 Jan Długosz University, Częstochowa 

Badanie wybranych własności żeli pod prysznic i płynów do kąpieli w zależności od... 
P. Kowalik, M. Szyrej* 

Chem. Environ. Biotechnol., 2016, 19, 53–64 63www.ceb-journal.com 

siada on zadowalających własności użytkowych do kąpieli  
pod prysznicem, bo z trudem spłukuje się ze skóry. Odczyn  
roztworów jest optymalny. Bardzo dobrze się pieni a wytwo- 

rzona piana jest trwała w wodzie destylowanej. Natomiast  

zdolność emulgacji tłuszczu jest lepsza w wodzie wodociągo- 

wej. Jego roztwory w sposób umiarkowany obniżają napięcie  
powierzchniowe. 

Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że wśród wszys- 

tkich badanych płynów do kąpieli, najlepszymi własnościami  
myjącymi charakteryzuje się: 

(1) Płyn „Ziajka” – preparat marki Ziaja, przeznaczony do  

kąpieli dla dzieci po pierwszym roku życia. Produkt uzyskał  
łącznie 50 punktów. Kosmetyk ten posiada optymalne pH  

w obu rodzajach wód. Ponadto, doskonale obniża napięcie  
powierzchniowe bez względu na twardość wody. Właściwości  
pianotwórcze są nieco gorsze od pozostałych płynów, nato- 

miast zdolność emulgacji tłuszczu jest najwyższa. W skład te- 

go preparatu, prócz powszechnie znanych: Sodium Laureth  

Sulfate i Cocamidopropyl Betaine, wchodzą następujące sur- 
faktanty: Coco-Glucoside, który jest delikatny i bardzo łagod- 

ny dla ludzkiej skóry oraz Sodium Cocoamphoacetate – am- 

foteryczny ZPC o działaniu również bardzo łagodnym. Jego  
występowanie zwiększa stopień bezpieczeństwa preparatu.  
Taki skład pozwala czynić ten produkt najlepszym wśród  
wszystkich rozpatrywanych płynów do kąpieli. Bez żadnych  
wątpliwości płyn ten można stosować do kąpieli, nie martwiąc  
się o skórę swych dzieci. W tym przypadku również można  
stwierdzić, że cena nie zawsze jest adekwatna do jakości da- 

nego produktu. Nie był on najdroższy spośród wybranych do  
badania płynów, a jednak otrzymał najlepszą ocenę. 

(2) Płyn do kąpieli „Johnson’s baby” (43 punkty) – bardzo  

dobrze emulguje tłuszcz, wytwarza obfitą i trwałą pianę w wo- 

dzie destylowanej. Płyn ten w doskonały sposób roztwarza się  
w wodzie, bo jego konsystencja jest bardzo płynna. Jest on  
przeznaczony głównie dla małych dzieci. Surfaktantem odróż- 

niającym jego skład od innych płynów jest lauroamfooctan so- 

du (ang. Sodium Lauroamphoacetate). To amfoteryczny ZPC,  

bardzo łagodny w działaniu. Jest bezpieczny nawet dla wrażli- 
wej skóry. 

(3) Płyn do kąpieli „Creme hipoalergiczny” (42 punkty) za- 

wiera ekstrakt z morskich alg oraz kompleks witamin, m.in. A,  

B5 i E. Posiada w swym składzie aż pięć surfaktantów, w tym  
także niepożądany i powszechny Sodium Laureth Sulfate.  

Atutem tego płynu jest bardzo dobra roztwarzalność, właści- 
wości pianotwórcze oraz zdolność do emulgacji tłuszczu  
w wodzie wodociągowej. Wartości pH jego 1% roztworów są  
odpowiednie dla ludzkiej skóry. W składzie tego żelu odnaleźć  
można również opisane wcześniej surfaktanty, m.in. Coco- 

Glucoside, Polysorbate 20, Cocamidopropyl Betaine oraz nie- 

występujący wcześniej Cocamide DEA. Ten ostatni jest niejo- 

nowym tenzydem pomagającym tworzyć i stabilizować pianę. 
(4) Produkt kosmetyczny „Pinio” (41 punktów) to płyn do  

kąpieli dla dzieci. Przeznaczony jest on także do mycia wło- 

sów. Trudno roztwarza się w wodzie. Roztwory wodne tego  
preparatu mają optymalne dla skóry pH. Zdolność obniżania  
napięcia powierzchniowego przez ten produkt jest słaba, na- 

tomiast dobre są zdolności emulgowania tłuszczu. Twardość  
wody znacznie obniża zdolność tworzenia piany. Znajdujące  
się w nim ZPC to mieszanina różnego typu związków o różnej  
budowie i właściwościach. Należą do nich: Sodium Laureth  

Sulfate mający drażniące działanie na skórę, Cocamidopropyl  

Betaine wspomagający tworzenie piany, Coco-Glucoside 

i Glyceryl Oleate poprawiające tworzenie emulsji. Nie wystę- 

pujący wcześniej emolient Glyceryl Oleate ma działanie kon- 

dycjonujące, ochraniając skórę przed nadmiernym odparowa- 

niem wody. 

(5) Płyn „Nivea Baby” – polski produkt, przeznaczony do  

kąpieli dla dzieci, (41 punktów) charakteryzuje się dobrą roz- 

twarzalnością w wodzie i bardzo dobrą aktywnością powierz- 

chniową (zdolności pianotwórcze, emulgacja tłuszczu) nawet  
w wodzie o znacznej twardości, dobrze obniża napięcie po- 

wierzchniowe w wodzie destylowanej. W składzie tego żelu  
odnaleźć można sól sodową siarczanu eteru mirystylowego  
(ang. Sodium Myreth Sulfate) – tenzyd skutecznie tworzący  
pianę, mogący jednak powodować suchość i podrażnienia  
skóry. Ponadto, tworzy on problemy związane z wydzielaniem  
potu. Kolejny surfaktant – glukozyd decylowy (ang. Decly Glu- 

coside) to tenzyd o niejonowym charakterze działający bardzo  
łagodnie na skórę, stąd najczęściej jest używany w prepara- 

tach kosmetycznych przeznaczonych dla osób z nadwrażli- 
wością skórną oraz w przypadku preparatów dla niemowląt. 
 

4. Wnioski 
 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że wśród wszys- 

tkich badanych żeli pod prysznic, według przyjętej punktowej  
oceny jakości, na „złoty medal” zasługują trzy produkty, które  
łącznie uzyskały 43 punkty w obu wodach. Preparatami tymi  
są: żel przeznaczony dla mężczyzn marki Nivea: „Silver pro- 

tect”, żel dla kobiet marki Dusch das: „Magnolia mit Magno- 

lien-Extrakt” oraz żel marki Avon: „Senses Sensual Mystique”. 
Zastosowano w tych produktach następujące mieszaniny  

surfaktantów: 
– „Senses Sensual Mystique”/Avon Operations Polska  

– monoetanoloamid kwasów tłuszczowych z oleju kokosowe- 

go (ang. Cocamide MEA), polioksyetylenowane 20 molami  

tlenku etylenu estry tłuszczowe sorbitanu (ang. Polysorbate  

20), kokamidopropylobetaina (ang. Cocamidopropyl Betaine),  

lauretosiarczan sodu (ang. Sodium Laureth Sulfate), 

– „Magnolia mit Magnolien-Extrakt”/Unilever Deutsch- 

land – distearynian glikolu etylenowego (ang. Glycol Distea- 

rate), 3,6,9,12-tetraoksatetrakozan-1-ol (ang. Laureth-4), lau- 

retosiarczan sodu (ang. Sodium Laureth Sulfate), kokamido- 

propylobetaina (ang. Cocamidopropyl Betaine), 

– „Silver protect deo-shower”/Nivea Polska – laureto- 

siarczan sodu (ang. Sodium Laureth Sulfate), kokamidopropy- 

lobetaina (ang. Cocamidopropyl Betaine), polioksyetylenowa- 

ny 7 molami tlenku etylenu monogliceryd kokosowy (ang. 

PEG-7 Glyceryl Cocoate). 

Wśród płynów do kąpieli najwyższą ocenę osiągnął płyn  
„Ziajka”/Ziaja, Zakład Produkcji Leków, który w swoim skła- 

dzie surfaktantów ma: poliglukozyd kwasów oleju kokosowe- 

go (ang. Coco-Glucoside), mieszaninę soli sodowych glicynia- 

nów kwasów tłuszczowych oleju kokosowego (ang. Sodium  

Cocoamphoacetate), lauretosiarczan sodu (ang. Sodium Lau- 

reth Sulfate), kokamidopropylobetaina (ang. Cocamidopropyl  

Betaine). 

Pomimo zastosowanego, w obu kategoriach produktów, 

taniego i agresywnego lauretosiarczanu sodu, kosmetyki 

osiągnęły optymalne dla skóry efekty myjące. 
Porównanie własności roztworów badanych preparatów  

w wodzie wodociągowej i destylowanej wskazuje, że związki  
chemiczne obecne w wodzie wodociągowej (twardej): 

– podwyższają wartości pH roztworów kosmetyków myją-

cych, powyżej pH = 6,  
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– są korzystne dla tworzenia i stabilizacji piany, 
– nie wpływają na zdolność emulgacji tłuszczu i szybkość  

roztwarzania, 

– zmniejszają zdolność obniżania napięcia powierzchnio- 

wego. 
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Streszczenie: Głównym celem polityki unijnej w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz  
traktowanie odpadów wytworzonych jako źródła zasobów surowcowych. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności powinny  
zostać poddane procesom odzysku, w tym recyklingu. Spełnienie wymagań Unii Europejskiej (w zakresie poziomów odzysku  
i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji) jest niemożliwe bez wprowadzenia efektyw- 

nych systemów selektywnego gromadzenia odpadów. Niestety, wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów nie  
gwarantuje pozyskania dużej ilości frakcji surowcowych nadających się do recyklingu. W celu podniesienia świadomości społe- 

czeństwa i jego motywacji do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych konieczne jest prowadzenie kampanii informacyjno- 

edukacyjnych. Brak odpowiedniej edukacji powoduje, że surowce wtórne trafiają do strumienia odpadów zmieszanych. Celem  
badań była analiza systemu selektywnej zbiórki odpadów z terenu zabudowy jednorodzinnej (po 1 lipca 2013 r.). W ocenie  
wykorzystano badania opinii mieszkańców. Ankietę przeprowadzono wśród 156 respondentów zamieszkujących jedną z gmin  
wiejsko-miejskich w Polsce. 

 

Słowa kluczowe: badania ankietowe, gromadzenie odpadów, surowce wtórne, odzysk odpadów 

 
Abstract: The main objective of the European Union when it comes to waste management is preventing waste production and  

the treatment of waste produced as a source of raw materials. Produced waste should be primarily recycled or other recovery  

should be applied. To meet the European Union requirements (in terms of the recovery and recycling rates of selected munici- 

pal solid waste (MSW) fractions, and the total quantities of biodegradable municipal solid waste which can be landfilled) the in- 

troduction of selective waste collection is necessary. Unfortunately, introduction of compulsory selective waste collection does  

not guarantee achieving a large amounts of relatively high-quality fractions of municipal waste that can be recycled. The infor- 

mational and educational campaigns are necessary to raise public's awareness and motivate people to perform selective MSW  

collection. A lack of proper education causes recyclable materials to be thrown away with other residual waste. The aim of the  

research was the analysis of the selective waste collection in the detached housing area (after 1st July 2013). The evaluation  

was prepared on the basis of an opinion research conducted among the residents. One hundred fifty six respondents, living in  

one of the urban-rural municipality in Poland, took part in the survey. 
 

Keywords: research survey, waste collection, recyclable materials, waste recovery 

 
 
1. Wstęp 
1
 

Założeniem polityki unijnej jest dążenie do ograniczenia  
ilości odpadów wytwarzanych i deponowanych na składowis- 

kach. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, po- 

winny zostać w pierwszej kolejności poddane procesom od- 

zysku, w tym recyklingu. Zgodnie z dyrektywą ramową o od- 

padach (2008/98/WE) [1] do 2020 roku poziom przygotowania  

do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów takich  
jak papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne i szkło powi- 
nien wynosić minimum 50%. W przypadku odpadów ulegają- 

cych biodegradacji należy ograniczyć ich składowanie do 35%  
całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegra- 

dacji wytworzonych w 1995 r. [2]. Dodatkowo 2 grudnia 2015 

                                                            
* Autor korespondencyjny. 

Adres e-mail: iwona.pasiecznik@pwr.edu.pl (I. Pasiecznik). 
 

 

r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet zmian w gospodar- 
ce odpadami wynikający z założeń tzw. gospodarki o obiegu  
zamkniętym (ang. circular economy). Główne zmiany propo- 

nowane przez Komisję Europejską w przepisach z zakresu  
gospodarki odpadami, dotyczą: 

– zwiększenia do 60 i 65% poziomów przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  
odpowiednio w 2025 i 2030 roku [3], 

– osiągnięcia do 31 grudnia 2025 r. minimum 65% pozio- 

mu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych [4], 

– ograniczenia ilości składowanych odpadów do poziomu  
10% całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunal- 
nych w 2030 roku [5]. 

Osiągnięcie przez kraje członkowskie proponowanych po- 

ziomów odzysku, w tym recyklingu odpadów, będzie wymaga- 

ło wdrożenia istotnych zmian w funkcjonujących systemach  
gospodarki odpadami.  
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Kluczowym działaniem, mającym na celu realizację wy- 

mogów unijnych zapisanych w Dyrektywie 2008/98/WE, było  
wdrożenie 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpa- 

dami i przejęcie przez gminy odpowiedzialności za zagos- 

podarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami  
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami: do końca 2014 r.  
masa składowanych odpadów komunalnych nie powinna  
przekraczać 60% masy wytworzonych odpadów komunal- 

nych, do 2015 r. wszyscy mieszkańcy powinni zostać objęci  
systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych [6].  
Dodatkowo planowana na 2016 r. „Aktualizacja krajowego  
planu gospodarki odpadami 2014” [7] przewiduje m.in.:  
„osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponow- 

nego użycia ogólnej masy odpadów komunalnych w wyso- 

kości 50% do 2025 r., objęcie wszystkich mieszkańców syste- 

mem selektywnego zbierania odpadów (selektywne zbieranie  
odpadów „u źródła”), wprowadzenie we wszystkich gminach  

w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów zielo- 

nych i bioodpadów – do końca 2021 r.”. 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)  

w 2012 r., 2410 gmin w Polsce (97%) prowadziło selektywną  
zbiórkę odpadów [8], a w 2014 zaledwie jedna gmina nie  
wdrożyła systemu segregacji odpadów [9]. W 2014 r. odnoto- 

wano wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie w ogól- 
nej ilości zebranych odpadów komunalnych – z 13.5% w 2013  

r. do 19.8% masy odpadów zebranych. Całkowita waga ze- 

branych selektywnie odpadów wzrosła z około 1 275 tys. ton  
w 2013 r. do około 2 049 tys. ton w 2014 r. Na jednego miesz- 

kańca Polski przypadało około 53 kg zebranych selektywnie  
odpadów komunalnych (rok wcześniej – 33 kg) [8]. Analizując 
dane GUS, można stwierdzić, że wzrost masy selektywnie  
gromadzonych odpadów w latach 2007–2013 (w skali kraju),  

nie był znaczący i wynikał głównie z rozbudowy systemu indy- 

widualnej zbiórki o kolejne gminy (Rysunek 1). Z kolei obser- 
wowany ponad 6% wzrost masy selektywnie gromadzonych  

odpadów na przełomie 2013 i 2014 r. jest w dużej mierze wy- 

nikiem reorganizacji systemu gospodarki odpadami w Polsce  

polegającej na przejęciu przez gminy pełnej odpowiedzialno- 

ści za zbiórkę i przetwarzanie odpadów. 
Pomimo wielu zmian i inwestycji w sektorze gospodarki  

odpadami, nadal główną metodą unieszkodliwiania odpadów  

komunalnych w Polsce jest składowanie. W konsekwencji po- 

woduje to bezpowrotną stratę cennych surowców możliwych  
do ponownego wykorzystania (stanowiących około 30% masy  
odpadów), stratę energii, a także szereg negatywnych skut- 
ków mających wymiar ekologiczny i społeczny, do których za- 

licza się m.in. degradację środowiska naturalnego czy zagro- 

żenie zdrowia ludzi mieszkających w sąsiedztwie składowisk  
odpadów [16]. Dodatkowo, nie wykorzystanie cennych surow- 

ców z odpadów, przyczynia się do zwiększenia emisji gazów  
cieplarnianych [17]. 

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, racjonal- 
ne wdrażanie proekologicznej gospodarki odpadami komunal- 

nymi zaowocowało licznymi regulacjami prawnymi i coraz bar- 
dziej zaostrzającymi się normami środowiskowymi dotyczący- 

mi składowisk odpadów (w tym wzrostu opłat za składowanie  
odpadów) [18]. W 2013 r. unieszkodliwiono przez składowa- 

nie 63% ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych (tj.  
6.0 mln ton) [19], czyli o ok. 7% mniej niż w roku 2012 [8].  
Z kolei w 2014 r. udało się osiągnąć założony w KPGO 2014  
cel ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych.  

Masa zdeponowanych na składowisku odpadów stanowiła  
52.6% masy wytworzonych odpadów komunalnych (Rysunek  
2) [9]. Zasadniczym problemem związanym z zapewnieniem  
ciągłego wzrostu ilości oraz jakości odpadów gromadzonych  

 

Rysunek 2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Pol- 

sce [9,11].  

Rysunek 1. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Polsce w latach 2007–2014 [8–15]. 
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w sposób selektywny jest niskie zaangażowanie mieszkań- 

ców oraz błędy popełniane w segregacji będące wynikiem nis- 

kiej świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
Celem pracy była ocena systemu selektywnej zbiorki od- 

padów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej na terenie  
jednej z gmin województwa dolnośląskiego. Analizy dokonano  
w oparciu o badania opinii społecznej wśród losowo wybra- 

nych gospodarstw domowych we wszystkich sołectwach gmi- 
ny. Badania przeprowadzono na początku 2014 roku, pół roku  
po przejęciu przez gminy pełnej kontroli nad gospodarką od- 

padami. 

 

2. Wyniki i dyskusja 

 

2.1. Charakterystyka obszaru badań 

 
Analizę stanu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

przeprowadzono dla jednej z gmin miejsko-wiejskiej położonej  
w północnej części województwa dolnośląskiego. Gmina zaj- 
muje powierzchnię 266 km2

 [20]. Centralną częścią gminy jest  
miasto Góra – siedziba władz samorządowych. W mieście do- 

minuje zabudowa wielorodzinna [21]. 

Pod koniec 2013 roku, gminę Góra zamieszkiwało 20 694  
osób, (w tym 40% stanowili mieszkańcy terenów wiejskich).  

Gęstość zaludnienia wynosiła 78 osób/km2
 [20]. 

Od lipca 2013 roku odbiorem odpadów zajmuje się firma  
wyłoniona w przetargu, która zawarła umowę z gminą, a nie  
z mieszkańcami, jak w poprzednim systemie gospodarki od- 

padami. Opłata za odbiór odpadów od mieszkańców wnoszo- 

na jest do gminy. 

Lokalnym dokumentem regulującym gospodarkę odpada- 

mi na terenie miasta jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie  
regulaminu utrzymania czystości i porządku [22], w której  
określono m.in. zasady selektywnego i nieselektywnego gro- 

madzenia odpadów oraz częstotliwość ich odbioru. 
Na początku 2014 roku, w gminie Góra w zabudowie jed- 

norodzinnej na terenach wiejskich i miejskich, funkcjonował  
system zbiórki odpadów „u źródła”. Mieszkańcy zbierali takie  
frakcje jak papier, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe  

i wielomateriałowe, szkło bezbarwne, szkło kolorowe i odpady  

zielone. W zabudowie domów jednorodzinnych obowiązywał  
system workowy. Pojemność worków wynosiła 120 dm3

. Na  

obszarach zabudowy wielorodzinnej rozlokowane były konte- 

nery o pojemności 1 100 dm
3, a także zbiorcze pojemniki do  

frakcji zbieranych selektywnie. 

W mieście Góra firma odbierająca odpady utworzyła  
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), który został  
uruchomiony 1 lipca 2013 r. W PSZOK gromadzone były takie  
frakcje odpadów jak: metale, odpady budowlane i rozbiórko- 

we, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne od- 

pady wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, przetermino- 

wane leki, chemikalia. 

W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektro- 

nicznego (ZSEE), mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się na  
zakup nowych urządzeń o takim samym przeznaczeniu, mogli  
oddać nieodpłatnie ZSEE i odpady wielkogabarytowe pod- 

czas okresowych zbiórek, które były prowadzone dwa razy  
w roku, w odstępie co najmniej 5 miesięcy lub mogli dostar- 
czyć ww. frakcje do PSZOK’u. Barierą ograniczającą selek- 

tywną zbiórkę złomu elektrycznego i elektronicznego oraz ga- 

barytów była odległość około 16 km dzieląca najdalsze rejony  
gminy od wspomnianego punktu. 

Na stronie internetowej Urzędu Miasta brakowało informa- 

cji dotyczących lokalizacji punktów selektywnej zbiórki baterii  
czy przeterminowanych/niewykorzystanych lekarstw. Za- 

mieszczona była jedynie informacja o możliwości dostarcze- 

nia tego rodzaju odpadów do PSZOK’u, przy czym dowóz zu- 

żytych baterii czy medykamentów do tak oddalonego punktu  
wymagał znacznego zaangażowania mieszkańców, ponieważ  
nie miał ekonomicznego uzasadnienia. 

W 2013 r. na terenie województwa dolnośląskiego zebra- 

no ponad 853 tys. ton odpadów komunalnych [11]. Na jedne- 

go mieszkańca Polski przypadało średnio 246 kg zebranych  
odpadów, a w województwie dolnośląskim 293 kg [11].  
W przypadku gminy Góra odebrano łącznie 5 054 ton odpa- 

dów (244 kg/M), z czego 4 606.4 tony (91%) stanowiły odpa- 

dy zmieszane. 26% odpadów zmieszanych zebrano z tere- 

nów wiejskich [23]. 
W 2013 r. na omawianym obszarze zdeponowano na  

składowiskach 241.956 ton odpadów biodegradowalnych, co  
stanowiło 10.13% szacunkowej masy odpadów ulegających  
biodegradacji wytworzonych w 1995 roku. Z kolei poziom re- 

cyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, meta- 

li, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 13% (Tabela 1) [23]. 

Odpady komunalne zbierane z terenu miasta i gminy Góra  
przekazywane były do Regionalnej Instalacji do Przetwarza- 

nia Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Rudnej Wielkiej. 
 

2.2. Badania opinii mieszkańców 

 
Jednym z elementów oceny efektywności funkcjonujące- 

go modelu selektywnego gromadzenia odpadów były badania  
ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców terenów  
wiejskich gminy Góra. Znajomość opinii bezpośrednich użyt-
kowników systemu umożliwiła zidentyfikowanie barier utrud- 

niających właściwe (proekologiczne) postępowanie z wytwo- 

rzonymi odpadami. Formularz ankiety składał się z 30 pytań  
dotyczących: cech charakterystycznych respondentów (wiek,  
  

Tabela 1. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego  

użycia frakcji odpadów komunalnych odebranych z obszaru  
gminy Góra [23,24]. 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Łączna masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych  

[Mg] 

Masa odpadów 
poddanych 

recyklingowi 
[Mg] 

15 01 07 
Opakowania  

ze szkła
137.7 137.7 

15 01 02 
Opakowania  

z tworzyw  
sztucznych 

53.8 53.8 

15 01 01 
Opakowania  

z papieru  
i tektury 

3.2 3.2 

Osiągnięty poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego 

użycia [%]* 
13.03% 

Wymagany poziom recyklingu  
i przygotowania do ponow-
nego użycia [%], określony  

w rozporządzeniu [24]

12.0% 

* Obliczony zgodnie z [24]. 
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Rysunek 3. Wiek osób poddanych badaniu ankietowemu. 

 

sytuacja zawodowa, liczba osób zamieszkujących gospodar- 
stwo domowe); sposobu postępowania z odpadami oraz oce- 

ny obecnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunal- 
nych. 

Badania przeprowadzono na początku 2014 roku wśród  
156 losowo wybranych mieszkańców wszystkich sołectw gmi- 
ny Góra. Każdy z ankietowanych reprezentował osobne gos- 

podarstwo domowe (co stanowiło ok. 6.4% gospodarstw do- 

mowych na terenach wiejskich) [25]. Dla wyżej określonej licz- 

ności próby, przy założeniu 95% poziomu ufności i 50% wiel- 
kości frakcji (udziału zjawiska w populacji generalnej), otrzy- 

mano maksymalny błąd oszacowania na poziomie 7.6% (ko- 

rzystając z Creative Reserch System [26]). 

Największą grupą badanych byli ludzie w wieku 36–55 lat  

(54%). Prawie co trzeci ankietowany był w wieku 26–35 lat  

(29%). Najmniej respondentów stanowiły osoby w wieku 56– 

–65 lat, osoby po 66 roku życia, a także młodzież poniżej 18  
roku życia (Rysunek 3). 

Większość ankietowanych posiadało wykształcenie śred- 

nie (47%) i zawodowe (30%). Najmniejszą część badanych  
stanowili ludzie z wykształceniem wyższym (10%), a 13% res- 

pondentów miało wykształcenie podstawowe. Mimo tego, że  

ankieta została przeprowadzona na terenach wiejskich, tylko  

12% badanych pracowało w rolnictwie lub prowadziło własną  
firmę. Ponad połowa respondentów (54%) posiadała pracę  
stałą. Dla 11% osób źródłem dochodów była praca dorywcza.  
Natomiast 13% badanych stanowili renciści i emeryci, 1%  
uczniowie i studenci, a 8% ankietowanych to bezrobotni.  

W gminie Góra dominowały gospodarstwa czteroosobowe  
(27%) i trzyosobowe (21%). Gospodarstwa jedno- i dwuoso- 

bowe stanowiły każde 14%. 
Tylko 66% przebadanych mieszkańców zabudowy jedno- 

rodzinnej twierdziło, że w ich gospodarstwach domowych se- 

greguje się odpady, z tego jedynie 12% segregowało odpady  
co najmniej od 3 lat. Mimo, że początki selektywnej zbiórki od- 

padów przypadają na pierwszą połowę lat 90-tych XX wieku  

[27] – większość, aż 76% respondentów korzystało z pojem- 

ników na poszczególne frakcje materiałowe krócej niż rok, tj.  
od wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Wymagania  
unijne w zakresie coraz większego stopnia odzysku odpadów  
wymusiły przebudowę systemu gospodarowania odpadami  
w Polsce. Wdrożenie selektywnej zbiórki „u źródła” oraz pod- 

niesienie opłat za odbiór odpadów zmieszanych miało bezpo- 

średni wpływ na wzrost zainteresowania mieszkańców selek- 

tywną zbiórką odpadów. 
Głównym powodem zadeklarowania przez respondentów  

selektywnego zbierania odpadów była chęć poprawy środowi- 
ska (ok. 73% ankietowanych), a także niższe koszty za odbiór  
odpadów posegregowanych (67%) (Rysunek 4). 

Spośród segregujących, wszyscy prowadzili osobną zbiór- 
kę tworzyw sztucznych i szkła. Tylko 61% z nich segregowało  
papier, a w co trzecim gospodarstwie zbierano selektywnie  

metale. Nieliczne osoby gromadziły odpady zielone (15%).  
Zaledwie 2% tej grupy mieszkańców zbierało selektywnie od- 

pady wielkogabarytowe. Wśród innych odpadów gromadzo- 

nych selektywnie ankietowani wyróżnili opakowania wieloma- 

teriałowe. W przypadku strumieni odpadów zawierających  
substancje niebezpieczne (baterii, akumulatorów, zużytego  
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów czy  
przeterminowanych leków) selektywną zbiórkę prowadziło 
odpowiednio 34%, 20%, 20%, 2% oraz 6% badanych (odpo- 

wiednio 81%, 48%, 48%, 4% i 15% respondentów segregują- 

cych odpady – Rysunek 5). Segregacja ZSEE polegała głów- 

nie na oddawaniu wyeksploatowanych urządzeń podczas, or- 
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ganizowanych przez firmy zewnętrzne, akcji bezpłatnego  
zbierania. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 8 znowelizowanej ustawy  

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach [28], jednym  
z zadań gmin jest prowadzenie działań informacyjnych i edu- 

kacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpada- 

mi komunalnymi (w szczególności w zakresie selektywnego  
zbierania odpadów komunalnych). W omawianym przypadku,  
w każdej miejscowości gminy przeprowadzono po jednym  
spotkaniu edukacyjnym. Spotkanie miało umożliwić mieszkań- 

com pozyskanie wiedzy na temat wprowadzenia nowego sys- 

temu gospodarki odpadami, a także korzyści wynikających ze  
zbierania odpadów w sposób selektywny. Jednakże, kampa- 

nie i spotkania informacyjne nie przyczyniły się w większym  
stopniu do wzrostu zaangażowania mieszkańców. Dodatkowo  
ponad 30% badanych uważało, że nie było w gminie żadnych  
spotkań edukacyjnych. Prawie 60% respondentów nie wie- 

działo, co się dzieje z odpadami po ich odbiorze z posesji,  
a co piąty mieszkaniec negatywnie ocenił system gromadze- 

nia odpadów. 
Brak wiedzy mieszkańców na temat selektywnej zbiórki  

odpadów i wystarczającej świadomości ekologicznej dotyczą- 

cej odpadów niebezpiecznych, może wynikać ze zbyt pobież- 

nego prowadzenia przez gminę kampanii edukacyjnej. Gmina  

powinna położyć nacisk na działania informacyjne wyjaśniają- 

ce dlaczego warto segregować odpady i jakie to przynosi  
korzyści dla środowiska, a przede wszystkim informować  
o kosztach zagospodarowania odpadów. Edukacja powinna 
obejmować wszystkie grupy mieszkańców, zaczynając od  
dzieci i młodzieży szkolnej, aż po ludzi starszych. Badania  
opisane przez Muellera [29] pokazują, że zwiększenie nakła- 

dów finansowych na edukację mieszkańców, spowodowało 
wzrost poziomów selektywnej zbiórki odpadów. 

Jedno z najważniejszych pytań skierowanych do miesz- 

kańców dotyczyło przyczyn niepraktykowania selektywnej  
zbiórki odpadów. Respondenci w większości twierdzili, że  
przyczyną są głównie zbyt małe różnice w opłatach za odbiór  
odpadów posegregowanych i zmieszanych. Aż 58% respon- 

dentów niesegregujących twierdziło, że woli zapłacić więcej  
i nie segregować odpadów. Co piąty z badanych twierdził, że  
nie ma czasu i chęci do podejmowania działań w kierunku se- 

gregacji odpadów. Wynika to w dużej mierze z niskiej świado- 

mości ekologicznej mieszkańców. Poza tym respondenci od-

powiadali, że w domu nie mają wystarczająco dużo miejsca  
dla kilku pojemników w kuchni, a także, że punkty selektywnej  
zbiórki są ustawione zbyt daleko od posesji. Istotny był także  
brak podstawowej wiedzy i informacji o sposobie segregowa- 

nia odpadów oraz brak jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej  
(Rysunek 6). Wymienione powyżej przyczyny niepraktykowa- 

nia selektywnej zbiórki odpadów, opisywane są w literaturze  

[30] jako najczęstsze czynniki utrudniające mieszkańcom se- 

lektywne gromadzenie odpadów. 
Wzrost ilości oraz jakości selektywnie gromadzonych frak- 

cji nadających się do procesów recyklingu, nie będzie możliwy  
bez udziału społeczeństwa. Aktualnie w zasadzie wszystkie  
gminy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.  
Planowane w Aktualizacji KPGO 2014 wdrożenie w gminach  
selektywnej zbiorki „u źródła” może być działaniem niewystar- 
czającym do spełnienia określonych w prawie i proponowa- 

nych przez Komisję Europejską poziomów odzysku odpadów  
komunalnych w perspektywie lat 2020–2030 [7]. 

Na koniec zapytano osoby niesegregujące odpadów, co  
zachęciłoby ich do selektywnej zbiórki. Za najbardziej efek- 

tywne działanie zachęcające do selektywnego gromadzenia  
ankietowani uznali: zwiększenie różnicy w opłatach pomię- 

dzy odbiorem odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych  
(77% niesegregujących), otrzymanie pojemników domowych  
do selektywnego gromadzenia odpadów (49%) oraz pow- 

szechną edukację na temat gospodarki odpadami (38%).  
Większa wiedza na temat korzyści dla środowiska poprzez  
selektywne zbieranie odpadów, na pewno mogłaby zachęcić 
mieszkańców do gromadzenia odpadów (Rysunek 7). 
 

3. Wnioski 
 

Założeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów komu- 

nalnych jest pozyskanie jak największej ilości surowców wy- 

sokiej jakości nadających się do recyklingu. Cel ten może być  
zrealizowany tylko i wyłącznie przy wysokim zaangażowaniu  
społeczeństwa. Żeby zachęcić mieszkańców do segregacji  
odpadów nie wystarczy tylko i wyłącznie zapewnić im dostęp  
do pojemników. Ważnym elementem jest świadomość ekolo- 

giczna społeczeństwa i przekonanie, że selektywna zbiórka  
ma wymierny wpływ na stan środowiska. Wprowadzane sys- 

temy zbiórki powinny być intuicyjne i w trakcie wdrażania kon- 

sultowane z mieszkańcami, a nie tylko firmami przetwarzają- 

cymi odpady.  
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Badania ankietowe wykazały, że obowiązujący od 1 lipca  
2013 r. model selektywnego gromadzenia odpadów w gminie  
Góra nie funkcjonował prawidłowo i wymagał reorganizacji.  
Większość ankietowanych nie posiadała dostatecznej wiedzy  
na temat zasad segregacji i przeznaczenia poszczególnych  
pojemników. Aż 60% respondentów nie orientowała się, co  
się dzieje z odpadami odebranymi z posesji. Gmina powinna  
położyć nacisk na działania informacyjne polegające na wyja- 

śnieniu, dlaczego warto segregować odpady i jakie są tego  
namacalne efekty. Kampania powinna być skierowana do  
wszystkich mieszkańców. Każde z gospodarstw domowych  
powinno posiadać ulotkę z charakterystyką systemu gospo- 

darki odpadami w gminie zawierającą m.in. informacje o loka- 

lizacji pojemników na surowce wtórne, odpady niebezpieczne,  
wielkogabarytowe, bądź terminach zbiórek czasowych czy  
okazjonalnych akcjach zbiórki odpadów. 

W chwili obecnej Internet jest źródłem wiedzy dla wielu  
osób, dlatego strony internetowe miast i gmin powinny być na  
bieżąco aktualizowane. Powinny zawierać wszystkie najważ- 

niejsze informacje dotyczące firmy zajmującej się wywozem  
odpadów, lokalizacji punktów zbiórki, podstawowych celów 

i zasad selektywnego zbierania odpadów, podstaw prawnych  
oraz analizy gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono problem związany z obecnością bakterii lekoopornych oraz zestawienie danych literatu- 

rowych na temat sposobów ich zwalczania. Oporność na antybiotyki wynika z wykształcenia mechanizmów obronnych przez  
mikroorganizmy. Rozwiązań lekooporności poszukuje się zarówno w tradycyjnych sposobach, jak i innowacyjnych metodach,  
wynikających z rozwoju współczesnej nauki. Związki antybakteryjne pochodzenia naturalnego to między innymi powszechnie  
występujące bakteriofagi, peptydy przeciwdrobnoustrojowe, hydrolazy ściany komórkowej bakterii, inhibitory systemu Quorum  

sensing, inhibitory lipopolisacharydów czy fitoncydy. Do metod innych niż te zaczerpnięte z natury zaliczamy przede wszystkim  
terapię fotodynamiczną. Dogłębna analiza wszystkich dostępnych alternatyw dla obecnych antybiotyków z pewnością przyczyni  
się do rozwoju współczesnej medycyny i pozwoli ograniczyć zjawisko szerzącej się oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. 

 

Słowa kluczowe: lekooporność, bakteriofagi, BCWH, AMP, LPS, Quorum sensing, PACT, fitoncydy 

 
Abstract: This work presents the problem of drug-resistant bacteria and a review of the literature on how to fight them. Anti- 

biotic immunity is related to various mechanisms of resistance developed by these dangerous pathogenic microorganisms. So- 

lutions are being sought in the traditional methods and recent innovative methods resulting from the development of modern  

science. Antimicrobial compounds from natural product are inter alia antimicrobial peptides, bacterial cell wall hydrolases,  

Quorum sensing inhibitors, LPS inhibitors and phytoncides. Other methods than those taken from nature are mainly photody- 

namic therapy. Analysis of all alternatives to existing antibiotics will help to contemporary medicine to restrain spreading tole- 

rance against antimicrobial drugs. 
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1. Wstęp 
1
 

Mikroorganizmy od wieków stanowią poważne zagrożenie  
dla ludzi, którzy wypracowali przeciw nim proste mechanizmy  
obronne. Na przestrzeni lat bakterie były przyczyną śmierci  
ogromnej liczby ludzi i zwierząt. Antybiotyki były istotnym ele- 

mentem triumfalnego okresu dwudziestowiecznej medycyny.  

Po raz pierwszy penicyliny, wytwarzane przez pleśń Penicil- 
lium, zostały nazwane przez Aleksandra Fleminga w 1928 ro-

                                                           

* Autor korespondencyjny.
Adres e-mail: monika.lewanska@ajd.czest.pl (M. Lewańska). 
 

 

 

ku. Natomiast penicylina, jako lek została opracowana przez  
Normana Heatley Ernst Chain i Howarda Florey podczas  

trwania wojny w Anglii. Antybiotyki pozwalały na leczenie  
chorób dotychczas nieuleczalnych, ponadto były bardziej sku- 

teczne i powodowały mniej efektów ubocznych niż stosowane  
wcześniej sulfonamidy. Spowodowało to okrzyknięcie penicy- 

liny cudownym lekiem [1]. Obecnie masowa produkcja anty- 

biotyków oraz ich szerokie zastosowanie zarówno w medycy- 

nie, jak i w celach niemedycznych (hodowli zwierząt, rolnic- 

twie itp.), w sposób znaczący powiększa pulę antybiotyków  
znajdujących się w środowisku, a tym samym, przyczynia się  
do narastania zjawiska antybiotykooporności [2]. Oporność na  
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środki przeciwdrobnoustrojowe uderza w sedno nowoczesnej  

medycyny oraz globalnej, skutecznej opieki zdrowotnej i jest  

trwałym zagrożeniem ze strony chorób zakaźnych. Skuteczne  
leki przeciwko drobnoustrojom są konieczne zarówno jako  

środki zapobiegawcze, chroniące pacjentów z chorobami po- 

tencjalnie śmiertelnymi, jak i zapewniające, że standardowe  
procedury takie jak chirurgia ogólna czy chemioterapia znaj- 
dują się w grupie niskiego ryzyka. Obecnie nadużywanie tych  
środków w medycynie i produkcji żywności naraziło każdy kraj  
na ryzyko. Bez zharmonizowanych i natychmiastowych dzia- 

łań w skali globalnej, świat zmierza ku postantybiotykowej  
epoce, w której zwyczajne zakażenia ponownie mogą zabi- 
jać [1]. 
 

2. Rozwój bakterii lekoopornych 
 

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe notuje się  
obecnie we wszystkich regionach świata. Jest to jedno z naj- 
większych wyzwań dzisiejszej globalnej opieki zdrowotnej,  

a mimo to problem ten wciąż narasta. Antybiotykooporność to  
zdolność mikroorganizmu do adaptacji i wzrostu w obecności  
antybiotyku [3]. Najczęściej stosowane antybiotyki działają  
według określonych mechanizmów, które polegają na zabu- 

rzeniu syntezy ściany komórkowej (m.in. penicyliny, cefalo- 

sporyny, wankomycyny), blokowaniu procesu replikacji  

(kumaryny, chinolony) oraz hamowaniu biosyntezy białek  
(m.in. tetracykliny, erytromycyna, chloramfenikol, streptomy- 

cyny) [4]. Bakterie wypracowały cały szereg mechanizmów  
chroniących je przed działaniem antybiotyków. Należy tu wy- 

mienić przede wszystkim enzymatyczną inaktywację, zmniej- 
szenie przepuszczalności ściany komórkowej, pompy wypom- 

powujące antybiotyki z komórki oraz wytwarzanie enzymów  
modyfikujących cel działania lub sam antybiotyk. Najczęściej  

występującym rodzajem bakteryjnej oporności jest enzyma- 

tyczna inaktywacja leku (np. β-laktamazy wytwarzane m.in.  

przez Enterobacteriaceae, Acinetobacter, Pseudomonas). Do- 

tyczy ona antybiotyków, które zawierają w swojej strukturze  
pierścień β-laktamowy, czyli w głównej mierze penicylin, czy  
cefalosporyn. W wyniku udoskonalania i wprowadzania coraz  

to nowszych wersji antybiotyków β-laktamowych, bakterie wy- 

tworzyły enzymy o większym spektrum substratowym, są to  
tak zwane ESBL (z ang. extended spectrum β-lactamases).  

Potrafią one całkowicie hydrolizować i inaktywować antybioty- 

ki takie jak penicyliny, monobaktamy i cefalosporyny, z wyjąt- 
kiem karbapenemów i cefamycyn [5,6]. Drugim, równie istot- 
nym mechanizmem lekooporności jest zmiana struktury re- 

ceptora odpowiedzialnego za wiązanie antybiotyku. Mecha- 

nizm ten jest przyczyną powstawania metycylinoopornych  
szczepów Staphylococcus ureus (MRSA), a także opornych  
na ten lek gronkowców koagulazoujemnych (MRCNS). Istota  
powstawania tego typu oporności związana jest z białkami  
PBP (z ang. Penicillin Binding Proteins), które odgrywają zna- 

czącą rolę w strukturze bakteryjnej ściany komórkowej. Czą- 

steczki PBP w wyniku mutacji czy nadmiernej produkcji podle- 

gają modyfikacjom, co znacznie zmniejsza ich powinowactwo  

do antybiotyków β-laktamowych [5,7]. Kolejnym z mechani- 

zmów oporności bakteryjnej jest aktywne usuwanie leków  
z komórek bakteryjnych poprzez pompy. Istotą tego mechani- 
zmu są białka transportowe występujące w strukturze błony  
komórkowej, które zmniejszają wewnętrzne stężenie antybio- 

tyku. Duży problem stanowią pompy oporności wielolekowej  
(MDRs, z ang. Multi drug resistance pumps) zdolne do usu-

wania różnych antybiotyków. Przykładowo Pseudomonas ae- 

ruginosa posiada zdolność wypompowywania z komórki m.in.  
sulfonamidów, tetracyklin, β-laktamów, makrolidów oraz flu- 

orochinolonów [8]. Mikroorganizmy wykazują dwa rodzaje  
oporności: wrodzoną (charakterystyczną dla danego gatunku)  
oraz nabytą (charakterystyczną dla danego szczepu bakterii),  
która jest warunkowana różnymi mechanizmami [6]. Opor- 
ność naturalna może być związana z brakiem charaktery- 

stycznego miejsca docelowego dla danego leku, czy też po- 

siadaniem struktur blokujących ich dostęp do wnętrza komór- 
ki. Nie jest ona wynikiem terapii i zwykle nie pociąga za sobą  
problemów medycznych. Znacznie większym problemem jest  
oporność nabyta bakterii, których genom podlega dziedzicz- 

nym, a tym samym trwałym, zmianom. Mechanizm ten zwią- 

zany jest najczęściej z plazmidami oraz innymi ruchomymi  
elementami genetycznymi – transpozonami [5,9]. Kluczowym  

mechanizmem powstawania i rozprzestrzeniania się lekoopor- 
ności wśród bakterii jest horyzontalny transfer genów (HTG).  
Zjawisko to polega na przekazywaniu materiału genetycznego  
między komórkami bakteryjnymi na drodze koniugacji, trans- 

formacji lub transdukcji [2]. HTG jest często obserwowany  
w środowisku szpitalnym, gdzie pacjenci z obniżoną odpor- 
nością w łatwy sposób nabawiają się infekcji bakteryjnych.  
W przekazywaniu DNA pomiędzy mikroorganizmami udział  
mają także pracownicy szpitala, dlatego bardzo ważna jest  
prewencja i przestrzeganie zalecanych dawek przepisanych  

preparatów. Jednakże przykład coraz częstszego występowa- 

nia szczepów MRSA wśród młodych ludzi, zarażonych pod- 

czas codziennych czynności, pokazuje, iż szerzenie się leko- 

oporności nie ogranicza się jedynie do środowiska szpitalne- 

go [7]. Szybki transfer genów między chorobotwórczymi bak- 

teriami odpowiada za wzrost zachorowań oraz śmiertelności  
wśród ludzi na świecie. Zgodnie z Europejskim Centrum Pre- 

wencji i Kontroli Zakażeń, a także Europejską Agencją Leków  
(2009 rok) w wyniku infekcji lekoopornymi bakteriami, na tere- 

nie Unii Europejskiej, każdego roku umiera około 25 tysięcy  
osób [2]. 
 
3. Alternatywne metody zwalczania bakterii 

 
3.1. Bakteriofagi 

 
Jedną z alternatywnych metod zwalczania infekcji bakte- 

ryjnych jest wykorzystanie bakteriofagów. Bakteriofagi to wiru- 

sy zdolne do specyficznego infekowania komórek bakterii  
i w przypadku cyklu litycznego prowadzące do zakłóceń i lizy  
komórki gospodarza, tym samym doprowadzając do śmierci  
bakterii [10]. Fagi izolowane są ze wszystkich środowisk  
w których występują bakterie. Licznie występują w wodach  
słodkich, oceanach oraz glebie. Szacunkowo na jedną komór- 
kę bakteryjną przypada sto cząstek wirusowych [11]. Wyróż- 

niamy fagi lityczne, które prowadzą do lizy komórki bakteryj- 
nej wkrótce po jej rozpoznaniu oraz lizogeniczne, których ge- 

nom wbudowuje się w postaci profaga do chromosomu bakte- 

ryjnego i pozostaje uśpiony, replikując się wraz z nim podczas  
każdego podziału komórki. Zmiana warunków środowisko- 

wych może spowodować przejście w cykl lityczny, prowadząc  
tym samym do śmierci zainfekowanej komórki [12]. Początko- 

wo uważano, że za aktywność przeciwbakteryjną odpowiada- 

ją wolne enzymy, jednak w 1915 roku Frederick Twort dowiódł  
istnienia wirusowych czynników infekujących bakterie, a Felix  
d’Herrelle w 1917 nadał im nazwę bakteriofagi i jako pierwszy  
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zastosował je przeciwko czerwonce bakteryjnej. Od tego cza- 

su prowadzono pod tym kątem wiele badań, odnosząc liczne  
sukcesy [13]. W Polsce terapię fagową po raz pierwszy zasto- 

sowano u ludzi w 1925 roku. W klinice Chirurgii Uniwersytetu  

Jagiellońskiego 40 pacjentom z gronkowcem podano odpo- 

wiednio przygotowane lizaty bakteriofagowe i wykazano ich  

skuteczność [14]. Po doustnym stosowaniu bakteriofagi mogą  
swobodnie przedostać się do krwi i innych tkanek. Wykazano,  
że fagi znajdujące się w krwiobiegu z łatwością penetrują do  
zainfekowanych tkanek, zdolne są także do pokonywania ba- 

riery krew-mózg. Ich transport może odbywać się również za  
pośrednictwem układu limfatycznego. Bakteriofagi produkują  
enzymy, które niszczą peptydoglikan ściany komórkowej ofia- 

ry, a do całkowitej aktywności i zakończenia lizy wymagają  
obecności holin [14,15]. Zespół z Wrocławia stosował fagote- 

rapię do leczenia bakteryjnych schorzeń u ludzi wywoływa- 

nych m.in. przez Streptococcus, Escherichia, Staphylococcus,  

Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Proteus i Klebsiella. Fa- 

gi podawano doustnie, pozajelitowo lub miejscowo zarówno  
osobom dorosłym, jak i dzieciom. Taką metodą leczono infek- 

cje ropne, sepsy oraz różnego typu stany zapalne (jelit, żołąd- 

ka, szpiku, skóry i płuc). Terapia z użyciem fagów przyniosła  
spodziewane efekty w niemal 90% przypadków i tylko u nie- 

licznych wystąpiły skutki niepożądane w postaci alergii czy  
dolegliwości jelitowych [16]. W przeciągu ostatnich dwudzie- 

stu lat zainteresowanie fagami wzrosło. Z uwagi na stale roz- 

wijające się zjawisko lekooporności jest to jedna z najbar- 
dziej obiecujących strategii terapeutycznych. Odnotowano, że  
oporność bakteryjna na fagi wydaje się być niższa w porów- 

naniu do oporności wywołanej przez antybiotyki. Ponadto fagi  
posiadają dodatkowy atut w stosunku do powszechnie stoso- 

wanych antybiotyków (które są redukowane przez metabo- 

lizm i konieczne jest wielokrotne ich podawanie), mianowicie  

zwiększenie miana zależnie od różnych okresów eliminuje po- 

trzebę powtarzania dawek. Wysoka specyfika względem kon- 

kretnych bakterii nie stanowi zagrożenia dla gospodarza, po- 

nieważ fagi nie zaburzają pracy mikroflory jelit, co stanowi po- 

ważny efekt uboczny w przypadku antybiotykoterapii. Mimo,  
że fagi mogą być nośnikami czynników wirulencji lub „toksycz- 

nych” genów, pełna wiedza dotycząca sekwencji genomów  
fagowych może poszerzać możliwości terapeutyczne. Specy- 

ficzne i nietoksyczne fagi z wysokim indeksem terapeutycz- 

nym mogą być stosowane w celu zmniejszenia szans na roz- 

wój patogenów oportunistycznych [12,17,18] 

 
3.2. Hydrolazy ściany komórkowej bakterii (BCWH) 
 

BCWH to enzymy degradujące bakteryjny peptydoglikan  
i prowadzące tym samym do lizy ich komórek [19]. Hydrolazy  
te możemy pozyskiwać z różnych źródeł: zwierzęta, owady,  
rośliny, bakterie oraz bakteriofagi. Mimo podobnej budowy,  

funkcje omawianych enzymów hydrolitycznych znacznie róż- 

nią się od siebie. Obecnie dzieli się je na lizozymy, autolizyny  
i virolizyny [20]. Lizozym to kationowe białko pochodzenia eu- 

kariotycznego. Jego bakteriobójcze właściwości zostały zaob- 

serwowane już w 1922 roku przez Aleksandra Fleminga ba- 

dającego wydzielinę nosową. Obecnie wiadomo, że lizozym  
występuje również we łzach, ślinie, krwi oraz w licznych tkan- 

kach komórek zwierzęcych. Najbardziej wydajnym źródłem te- 

go enzymu jest jednak białko jaja kurzego. Mechanizm jego  
działania polega na hydrolizie wiązań glikozydowych mureiny,  
czego skutkiem jest zniszczenie ściany komórkowej, a wew-

nętrzne ciśnienie komórki powoduje jej rozerwanie [21]. Lizo- 

zymy działają skutecznie głównie na bakterie gram-dodatnie,  

ale także na wirusy i grzyby. Muramidazy te wykorzystuje się  
przeważnie do ochrony i przetwarzania żywności, ale z powo- 

dzeniem mogą być stosowane również w weterynarii i medy- 

cynie [20]. Na tej samej zasadzie działają autolizyny, u któ- 

rych wykazano zdolność do odpowiedzi immunologicznej  
przeciwko bakteriom, w związku z czym mogą być wykorzy- 

stywane jako szczepionki. Virolizyny to czynniki antybakteryj- 

ne kodowane przez dsDNA fagi lityczne [14]. Wśród virolizyn  
znaczny potencjał wykazuje lizyna LysK, która została prze- 

badana jako środek przeciwdrobnoustrojowy w zapobieganiu  
i leczeniu zakażeń powodowanych przez Staphylococcus au- 

reus. Enzym ten wyizolowany z bakteriofaga K daje możli- 
wość zwalczania szczepów MRSA stanowiących poważne za- 

grożenie środowiska szpitalnego [22]. Innym, skutecznym  
sposobem na walkę z chorobotwórczymi bakteriami jest lizyna  
PlyG, która wykazuje swoje lityczne właściwości zarówno wo- 

bec wegetatywnych komórek laseczek wąglika (Bacillus anth- 

racis), jak i jego przetrwalników [23]. Lizyna PlyC wyizolowa- 

na z bakteriofaga C1, jest z kolei enzymem o dużej swoistości  
działającym jedynie na paciorkowce z grupy A (Streptococcus  

pyogenes). Lizyna ta już po 5 minutach ekspozycji jest zdolna  
do całkowitej eliminacji z próby Streptococcus pyogenes [24].  

W badaniach wykazano, że niektóre virolizyny mogą być bar- 
dzo skutecznymi i bezpiecznymi środkami przeciwbakteryjny- 

mi, ponadto działają szybko i to już w niskich dawkach [20].  
Głównymi zaletami BCWH jest dobra skuteczność wobec  
bakterii antybiotykoopornych, ich wydajność, niskie koszty  
i szybkość działania. Wadą natomiast bardzo słabe oddziały- 

wanie z bakteriami gram-ujemnymi, co wiąże się z inną budo- 

wą ich ściany komórkowej [14]. 
 
3.3. Peptydy antybakteryjne (AMP) 
 

AMP to krótkie peptydy pochodzenia naturalnego, które  
w większości nie posiadają więcej niż 100 reszt aminokwaso- 

wych. Ich aktywność wynika głównie z amfipatycznego cha- 

rakteru i obecności cząsteczek o ładunku dodatnim. Pozwala  
im to wiązać się z błoną bakteryjną i wnikać w jej dwuwar- 
stwową strukturę, co powoduje jej destabilizację. Ze względu  
na pochodzenie peptydy antybakteryjne dzielimy na eukario- 

tyczne, bakteryjne i bakteriofagowe [12]. Pierwsze pogłoski  
dotyczące antybakteryjnego działania peptydów datowane są  
na lata sześćdziesiąte dwudziestego wieku i dotyczą bombini- 
ny pozyskanej ze skóry żaby Bombina variegata. Mimo prze- 

łomowego odkrycia, środek ten nie został zakwalifikowany do  
użytku terapeutycznego ze względu na hemolityczność. Wiel- 
kim sukcesem okazała się cekropia wyizolowana od ćmy Hya- 

lophora cekropia, opisana przez Hansa Bomana w 1981 roku  

i charakteryzująca się szerokim spektrum zastosowania prze- 

ciwbakteryjnego. Innymi, wcześnie opisanymi peptydami anty- 

bakteryjnymi były także tachyplezyny pozyskane od krabów  
oraz magaininy syntetyzowane przez gady [25]. AMP pocho- 

dzenia eukariotycznego skupiają trzy grupy peptydów: tra- 

wienne, wiążące pierwiastki i przerywające błony bakteryjne.  
Pierwsze z nich występują głównie w ziarnistościach granulo- 

cytów i działają na patogeny w sposób naruszający ich struk- 

turę komórkową. Zaliczamy do nich m.in. lizozymy i seprocy- 

dyny. Do peptydów wiążących pierwiastki zaliczamy laktofery- 

nę działającą bakteriobójczo zarówno wobec bakterii gram- 

dodatnich, jak i gram-ujemnych, hepcydynę i ikalprotektynę,  
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która działa dzięki zdolności przyłączania jonów cynku i wap- 

nia. Peptydy przerywające błony bakteryjne to przede wszyst- 
kim szeroko poznane defensyny. Wykazano, iż wiążą się one  
z błoną bakteryjną i w wyniku wieloetapowego mechanizmu  
uruchamiają procesy prowadzące do apoptozy komórki. Poza  
defensynami dobrze poznane są katelicydyny, które działają  
na podobnej zasadzie i również są peptydami o charakterze  
kationowym [26,27]. AMP pochodzenia bakteryjnego – bakte- 

riocyny działają na błony bakteryjne, tworząc w nich pory. Za- 

kłóca to stabilność błony i prowadzi do całkowitego zahamo- 

wania procesów uprzednio utrzymujących komórkę przy ży- 

ciu. Najbardziej znanymi bakteriocynami są produkowane  
przez bakterie gram-ujemne kolicyny. Poza tym, wyróżnia się  
także lantybiotyki, halocyny oraz bakteriocyny podobne do  
„ogonków” fagowych [27,28]. AMP pochodzenia bakteriofago- 

wego do niszczenia bakterii wykorzystują najczęściej mecha- 

nizm virolizyna-holina. AMP cieszą się coraz większym zain- 

teresowaniem badaczy ze względu na brak oporności bak- 

teryjnej i niską toksyczność wobec komórek eukariotycz- 

nych [14]. 

 
3.4. Inhibitory lipopolisacharydów (LPS) 
 

Lipopolisachydy (LPS) to endotoksyny cechujące bakterie  
gram-ujemne i odpowiedzialne za ich patogenność. LPS sta- 

nowi podstawowy składnik zewnętrznej błony komórki bakte- 

ryjnej i jest jej główną barierą fizyczną ograniczającą dostęp  
wielu substancjom, w tym także antybiotykom. Ponadto chroni  
błonę cytoplazmatyczną przed układem dopełniacza i komór- 
kami fagocytarnymi [29]. Szerząca się w szpitalach wieloleko- 

oporność i leczenie infekcji wywoływanych przez niektóre  
bakterie gram-ujemne, posiadające błonę zewnętrzną, wyma- 

ga poszukiwania różnych nowych metod, które pokonałyby tę  
barierę. Pomocne wydaje się wykorzystanie inhibitorów lipo- 

polisacharydów [30]. Inhibitory te są związkami, które działają  
na zasadzie hamowania aktywności enzymów niezbędnych  
bakteriom do biosyntezy LPS, a zatem do prawidłowego  
wzrostu [31]. Przykładem może być PD 404182, który celuje  
w syntazę 8 biorącą udział w tworzeniu heteropolimeru błony  
zewnętrznej. Istotne znaczenie ma również inhibitor deacety- 

lazy, która uczestniczy w syntezie lipidu A. Jego działanie  
udowodniono eliminując całkowicie bakterie Escherichia coli  

u eksperymentalnie zainfekowanych myszy [30]. Inhibitory li- 

popolisacharydów można podawać pacjentowi również pod- 

czas antybiotykoterapii i wspomagać antybiotyki, umożliwiając  
im pokonanie zewnętrznych osłon bakterii gram-ujemnych, co  

znacznie wspomaga proces leczenia [32]. 

 
3.5. Ingerencja w mechanizm Quorum Sensing (QS) 
 

Quorum sensing (QS) jest systemem komunikacji bakterii,  

który pozwala kontrolować ich zachowania w odpowiedzi na  

gęstość populacji. Za komunikację odpowiedzialne są drobne  
cząsteczki sygnałowe, tak zwane autoinduktory, które pozwa- 

lają bakteriom monitorować ich objętość i kierować ekspresją  
genów [33]. Bakterie, które od lat uważane były za organizmy  
asocjalne i nie sądzono by w pojedynkę mogły wywierać jaki- 
kolwiek wpływ na środowisko zaskoczyły badaczy. Przypusz- 

czenia dotyczące komunikacji bakterii zostały potwierdzone  
przez badania nad Vibrio fischeri i Vibrio harveyi w 1970 roku.  

Odkryto bowiem, iż bakterie te wytwarzają światło na zasa- 

dzie bioluminescencji tylko wtedy, gdy ich gęstość jest wystar-

czająco duża, a oddziałują na siebie poprzez wydzielanie che- 

micznych cząsteczek sygnałowych, które odbierają za pomo- 

cą powierzchniowych receptorów dopasowujących się do nich  
jak klucz do zamka, a następnie odpowiadają na nie skoordy- 

nowaną ekspresją specyficznych genów. W przypadku obser- 
wowanych bakterii z rodzaju Vibrio są to geny odpowiadające  
za bioluminescencję, jednakże mechanizm Quorum sensing  

warunkuje również inne cechy, do których należą m.in. eks- 

presja czynników wirulencji, wytwarzanie antybiotyków i bak- 

teriocyn, transfer genów, ruch pełzający, biokorozja, tworze- 

nie biofilmów, czy sporulacja [34]. Bakterie mają charaktery- 

styczny dla swojego gatunku system porozumiewania się  
i równolegle działający system międzygatunkowy. Wiadomo,  
że autoinduktory poszczególnych gatunków nieznacznie się  
między sobą różnią, natomiast cząsteczki biorące udział w ko- 

munikacji międzygatunkowej są identyczne [35]. Gram-ujem- 

ne bakterie jako autoinduktory wykorzystują acylowany lakton  
homoseryny (AHL), który ze względu na amfifilowy charakter  
swobodnie dyfunduje w poprzek bakteryjnej błony komórko- 

wej. Z kolei gram-dodatnie bakterie komunikują się przy po- 

mocy związków peptydowych (AIP) zawierających od 5 do 17  
aminokwasów [36]. Fakt, iż mechanizm Quorum sensing indu- 

kuje rozwój licznych chorób staje się jeszcze bardziej niepo- 

kojący z uwagi na stale wzrastającą lekooporność. Praktycz- 

ne zastosowanie znalazły inhibitory oraz antagoniści systemu  
Quorum sensing, które mogą stanowić nowe leki przeciwdrob- 

noustrojowe. Interferencja z systemem odbywa się na drodze  
hamowania biosyntezy cząsteczek sygnałowych, ich enzyma- 

tycznej oraz chemicznej degradacji lub poprzez blokowanie  

ich receptora białkowego [34]. Doświadczenia nad nowym  
sposobem zwalczania bakterii w inhibicji regulatorów komu- 

nikacji bakterii wykorzystują m.in. naturalne i syntetyczne  
związki furanonu skuteczne wobec Serratia liquefaciens, Sal- 

monella typhimurium, czy Pseudomonas aeruginosa [37,38].  

Chemiczna degradacja autoinduktorów odbywa się poprzez  
alkaliczną hydrolizę AHL lub przez traktowanie silnymi, prze- 

ciwbakteryjnymi utleniaczami m.in. ozonem. Enzymatyczna  

degradacja cząsteczek sygnałowych została udowodniona dla  
laktonazy AHL wyizolowanej od laseczek z rodzaju Bacillus  

i acylazy AHL pochodzenia bakteryjnego oraz eukariotyczne- 

go [35,39]. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych również ba- 

dali inhibitory systemu Quorum sensing. Za pomocą czą- 

steczki CAI-1, zahamowali komunikację między szczepami Vi- 

brio cholerae. Równocześnie zablokowano także powstawa- 

nie biofilmu, który chroni te chorobotwórcze bakterie przed  
antybiotykami. Dzięki cząsteczkom CAI-1 lek mógł swobodnie  

dyfundować do wnętrza komórki i zahamować rozwój cholery,  

co znacznie poszerzyło możliwości terapeutyczne [40]. Hamo- 

wanie bakteryjnego systemu Quorum sensing wydaje się być  
obiecującym sposobem rozwiązania problemu lekooporności  
wśród bakterii. Metoda ta nie jest bezpośrednio zaangażowa- 

na w procesy istotne dla wzrostu bakterii, więc nie wywiera  
wpływu na rozwój ich oporności tak jak antybiotyki. Ponadto,  
związki upośledzające bakteryjną komunikację mogą być suk- 

cesywnie łączone z tradycyjnymi antybiotykami w celu zwięk- 

szenia ich skuteczności [34]. 
 
3.6. Przeciwbakteryjna terapia fotodynamiczna (PACT) 

PACT to terapia określana jako zależna od tlenu reakcja  
fotochemiczna zachodząca przy udziale światła. W reakcji po- 

średniczy związek fotouczulający powodujący powstawanie  
  



 

 
© 2016 Jan Długosz University, Częstochowa 

Wybrane aspekty zwalczania bakterii lekoopornych 

M. Lewańska,* D. Olszewska, A. Godela, M. Myga-Nowak, M. Kuberska 

Chem. Environ. Biotechnol., 2016, 19, 79–85 83www.ceb-journal.com 

cytotoksycznych, reaktywnych form tlenu, głównie tlenu sin- 

gletowego [41]. Wykorzystanie światła jako terapii w medycy- 

nie i chirurgii jest monitorowane od czasów starożytnych do  
teraźniejszości. Zastosowanie terapii fotodynamicznej po raz  

pierwszy opisał duński lekarz Niels Finsen, który z powodze- 

niem wykazał, że światło ze skonstruowanej przez niego lam- 

py łukowej (lampa Finsena) wykazuje leczniczy wpływ w le- 

czeniu terytorialnego stanu zapalnego skóry znanego jako to- 

czeń skóry. Koncepcję niszczenia komórek indukowaną inter- 
akcją światła ze związkami chemicznymi badał Osaar Raab  
(student medycyny pracujący z profesorem Hermanem von  
Trappeiner w Monachium), który odkrył, że kombinacja czer- 

wieni akrydyny i światła ma śmiertelny wpływ na pierwotniaki.  

Znacznie później zespół Thomasa Dougherty sprawdzał  
wpływ światła na podskórne guzy złośliwe, osiągając tym sa- 

mym duży sukces kliniczny. Aktywne fotouczulacze używane  
w tych badaniach nazwano hematoporfirynami [42]. Do prawi- 

dłowego przebiegu procesu niezbędne są trzy zasadnicze  
elementy: fotouczulacz, tlen molekularny i źródło światła.  
Kombinacja tych składników pozwala na wyprodukowanie re- 

aktywnych form tlenu i zniszczenie docelowej komórki [43].  
Chociaż szczegółowy mechanizm PACT nie został dokładnie  
poznany, wiadomo, że występują dwa typy reakcji, które od- 

grywają tutaj kluczową rolę. I typ obejmuje transfer elektronów  
pomiędzy fotouczulaczem a związkami organicznymi (tłusz- 

cze, białka) komórki. Reakcja prowadzi do powstawania wol- 
nych rodników, które reagują z tlenem, generując tworzenie  
wysoce reaktywnych form tlenu takich jak nadtlenek wodoru,  

czy rodniki hydroksylowe wpływające na integralność błony  
komórkowej i jej nieodwracalne uszkodzenie. W reakcji typu II  
fotouczulacz znajdujący się w stanie trypletowym reaguje  
z tlenem w celu wytworzenia wysoce energetycznego tlenu  

singletowego, który może wchodzić w interakcje z licznymi  
substratami biologicznymi, wywołując tym samym oksydacyj- 
ne uszkodzenia zarówno ściany, jak i błony komórkowej. Tlen  
singletowy ma krótki czas i promień działania, przez co reak- 

cja zachodzi w ograniczonej przestrzeni. Z tego powodu wy- 

daje się więc idealnym rozwiązaniem dla konkretnie zlokalizo- 

wanych miejsc infekcji bez wpływu na oddalone komórki czy  
narządy. Przyjmuje się, że wytwarzanie tlenu sigletowego od- 

grywa kluczową rolę w terapii fotodynamicznej skierowanej  
przeciwko zakażeniom bakteryjnym, ale dowiedziono również,  
że jest skuteczne wobec innych chorób. Reaktywne formy tle- 

nu działają wewnątrz komórki bakteryjnej lub w jej pobliżu,  

wywołując martwicę lub apoptozę komórek [42,44]. Fotosen- 

sybilizatory to naturalne bądź syntetyczne substancje przeno- 

szące energię światła. Fotouczulacze, które mogą być wyko- 

rzystane w terapii powinny spełniać wiele wymogów m. in. być  
związkami chemicznymi o znanym, trwałym i czystym skła- 

dzie, które są nietoksyczne przed aktywacją (w ciemności),  
hydrofilowe w celu łatwiejszej aplikacji oraz ich pasma ab- 

sorpcji nie mogą pokrywać się z pasmami absorpcji barwni- 
ków endogennych [45,46]. W terapii PACT jako fotouczulacze  

stosuje się głównie błękit metylenowy oraz błękit toluidyno- 

wy O. Aby aktywować związek, mechanizm terapii fotodyna- 

micznej wymaga źródła światła o niskiej energii i określonej  
długości fali. Zarówno moc światła, jak i głębokość przenika- 

nia muszą być dostosowane zarówno do określonego zakaże- 

nia, jak i stosowanego fotouczulacza [42]. Skuteczność terapii  
fotodynamicznej testowano wielokrotnie z licznymi sukcesami.  

W swojej pracy Paulino wraz z wsp. przedstawia wpływ różu  
bengalskiego zastosowanego jako fotouczulacz na szczepy 

Streptococcus mutant w warunkach laboratoryjnych i dowodzi  

zniszczenia wszystkich bakterii w próbce bez cytotoksyczne- 

go wpływu na komórki eukariotyczne [47]. Soukos i wsp. ana- 

lizowali skuteczność terapii wobec biofilmów Enterococcus  

faecalis rozwijających się w wyekstrahowanych z zębów mia- 

zgach korzeniowych. Odpowiednio dobrane stężenie błękitu  
metylenowego w połączeniu z zastosowanymi promieniami  
świetlnymi doprowadziło do eliminacji 97% bakterii biofilmu,  
co dowodzi, iż terapia fotodynamiczna może posłużyć także  
jako zabieg wspomagający procedury zabijania bakterii pozo- 

stałych po standardowym leczeniu endodontycznym w syste- 

mach kanałowych [48]. Podejmowano także liczne próby  
zwalczania MRSA metodą PACT, co przyniosło wiele pozy- 

tywnych rezultatów w serii badań in vitro. Wilson i Pratten wy- 

kazali, że hodowlane szczepy MRSA ulegają znacznej inakty- 

wacji pod wpływem sulfonowanej ftalocyjaniny glinu. Grupa  
innych badaczy opisała destrukcyjny wpływ wobec wymienio- 

nych bakterii przy użyciu porfirynowego fotouczulacza – XF73  

[49]. Przeciwdrobnoustrojowa terapia fotodynamiczna wska- 

zana jest przede wszystkim do miejscowego leczenia po- 

wierzchni skóry oraz infekcji tkanek miękkich. To, w jakim  

stopniu nowe podejście zostanie wprowadzone w praktyce  
klinicznej, zależy przede wszystkim od farmakokinetyki,  
czyli idealnie opracowanego czasu inkubacji oraz naświetla- 

nia [41,50]. 

 
3.7. Substancje fitochemiczne 
 

Rośliny współistniały z mikroorganizmami przez miliony lat  
i do tej pory radzą sobie z nimi doskonale. Powinniśmy zrozu- 

mieć, że powstawanie mikroorganizmów lekoopornych będzie  
trwało nadal, ale zmieniając naszą strategię i powracając do  
natury zjawisko to można zminimalizować [51]. W tradycyjnej  
medycynie rośliny były stosowane od czasów starożytnych do  
leczenia i zapobiegania przed chorobami zakaźnymi. W ostat- 
nich latach stosowanie leków ziołowych i suplementów diety  
zawierających składniki roślinne uwydatniło się ze względu na  
wysoką zawartość substancji przeciwbakteryjnych [52]. Te  

cenne związki można pozyskiwać z nasion, liści, kwiatów,  
owoców oraz korzeni. Rośliny produkują szeroką gamę związ- 

ków organicznych, a główną przyczyną ich sukcesu jest ich  
chemiczna różnorodność. [53]. Do związków o właściwoś- 

ciach przeciwbakteryjnych zaliczamy głównie fenole, chinony,  
flawony, flawonoidy i flawonole, taniny, kumaryny, terpenoidy,  

olejki eteryczne, lektyny, polipeptydy i alkaloidy. Zastosowa- 

nie ekstraktów roślinnych ma duże znaczenie terapeutyczne.  
Przykładowo ekstrakty z roślin takich jak cynamon, goździk,  
granat, czapetka kuminowa, tymianek czy lantana pospolita  

hamują wzrost wielolekoopornych Pseudomonas aeruginosa.  

Obiecujące wydaje się również wykorzystanie synergistyczne- 

go działania ekstraktów roślinnych w połączeniu z antybioty- 

kami, co ma duży potencjał w zwalczaniu szczepów lekoopor- 
nych. Te synergistyczne kombinacje stanowią w dużej mierze  
niewykorzystane źródło nowych produktów farmaceutycznych  
o nowatorskich mechanizmach działania, które mogą prze- 

zwyciężyć oporność drobnoustrojów [54]. Chociaż większość  
antybiotyków pochodzi od mikroorganizmów glebowych lub  
grzybów, rośliny wyższe również były źródłem pierwotnych  
substancji przeciwbakteryjnych. Przykładem jest bakteriosta- 

tyczna i przeciwgrzybiczna właściwość allicyny pozyskiwanej  
z czosnku [55]. Pomimo, iż allicyny zmiażdżonego czosnku  
uważane są za jedne z najsilniejszych, przeciwbakteryjnych fi-
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toncydów, nie wykazują stabilności. Zastosowanie wyciągu na  
bazie wody stabilizuje cząsteczkę allicyny. Badania wykazały,  
że ekstrakty płynne allicyny były bardzo aktywne w stosunku  
do opornych izolatów klinicznych Staphylococcus aureus,  

w tym licznych szczepów MRSA [56]. Szacuje się, że surowce  
roślinne stanowią bazę dla około 50% leków produkowanych  
na zachodzie. Wiele spośród sprawdzonych medycznie, no- 

woczesnych leków początkowo było stosowane w postaci su- 

rowej w tradycyjnych praktykach ludowych. Główną korzyścią  
płynącą ze stosowania leków na bazie surowców roślinnych  
jest stosunkowe bezpieczeństwo w porównaniu z ich synte- 

tycznymi alternatywami. Dodatkowo oferują one duże korzyści  
terapeutyczne i bardziej przystępne leczenie [55]. 
 

4. Podsumowanie 
 

Głównym problemem współczesnego społeczeństwa jest  
narastająca oporność mikroorganizmów na większość stoso- 

wanych obecnie leków przeciwdrobnoustrojowych. Adaptacja  
bakterii do konwencjonalnych metod leczenia wynika w głów- 

nej mierze z niewłaściwego użytkowania preparatów. Zbyt  
małe dawki antybiotyków, a także brak dyscypliny w ich stoso- 

waniu, przyczyniają się dodatkowo do generowania mutacji  
genów bakteryjnych, a w konsekwencji do ich przenoszenia  
między bakteriami, nawet międzygatunkowo. Efekty niewła- 

ściwego postępowania doprowadziły do powstania licznych  
mechanizmów obronnych uniemożliwiających niszczenie ko- 

mórek bakterii przez dostępne leki. Obecnie spotykamy coraz  
więcej patogennych szczepów opornych na antybiotyki, które  
do tej pory dobrze sobie z nimi radziły. Doskonałym przykła- 

dem są metycylinooporne gronkowce Staphylococcus aureus  

(MRSA) stanowiące jedno z najpoważniejszych zagrożeń kli- 
nicznych. Z uwagi na to, że każdego roku notuje się coraz  
więcej szczepów mikroorganizmów wielolekoopornych, posta- 

nowiono skoncentrować się nad innymi możliwościami tera- 

peutycznymi. Liczne prace dowodzą, że zarówno tradycja, jak  
i innowacyjne odkrycia pozwalają na eliminację nawet bardzo  
opornych szczepów. Być może, powracając do korzeni, od- 

najdziemy sposoby walki z bakteriami i powstrzymamy induk- 

cję ich oporności. Związki przeciwbakteryjne pozyskiwane  
z natury to między innymi peptydy przeciwdrobnoustrojowe,  

hydrolazy ściany komórkowej bakterii, inhibitory systemu  
Quorum sensing oraz inhibitory lipopolisacharydów. Bardzo  
duży potencjał i udowodnione działanie wykazują również  
bakteriofagi i rośliny lecznicze stosowane z powodzeniem już  
od lat. Najważniejszym z punktu widzenia terapii i stosowania  
preparatów na bazie omawianych związków jest bezpieczeń- 

stwo i łatwość podania, wysoka aktywność przy jednoczes- 

nym braku generowania oporności u zwalczanych mikroorga- 

nizmów i brak skutków ubocznych. Nie bez znaczenia jest  

również aspekt ekonomiczny i osiągnięcie wszystkich powyż- 

szych efektów przy stosunkowo niskich kosztach. W obliczu  
globalnego zagrożenia opracowanie coraz to nowszych me- 

tod zwalczania lekoopornych bakterii jest koniecznością. Nie  
należy jednak zapominać o profilaktyce, która wydaje się być  
nieodzowną pomocą znacznie ograniczającą ryzyko zakaże- 

nia. 
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Streszczenie: Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na dwóch glebach o składzie granulometrycz- 

nym: piasku gliniastym (Corg 8.71 g/kg, pHKCl 6.36) i gliny lekkiej (Corg 10.92 g/kg, pHKCl 6.81). Do próbek gleb wprowadzono  
dwie ciecze jonowe: tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy [BMIM][BF4] oraz tetrafluoroboran 1-heksylo-3-metylo- 

imidazoliowy [HMIM][BF4] w dawkach: 0, 5, 50, 500 oraz 5000 mg/kg s.m. gleby. W 1., 7., 14., 28. i 56. dniu doświadczenia  
oznaczono chromatograficznie zawartość kationów imidazoliowych, potencjometrycznie zawartość fluoru rozpuszczalnego i po- 

tencjalnie dostępnego dla roślin oraz spektrofotometrycznie aktywność oksydazy o-difenolowej. Otrzymane wyniki wykazały,  
że kation [BMIM] okazał się układem odpornym na degradację w glebie, podczas gdy wydłużenie podstawnika alkilowego do  

sześciu atomów węgla zdecydowanie przyspieszyło proces zanikania. Zawartość fluoru rozpuszczalnego w roztworze glebo- 

wym, jak i potencjalnie dostępnego dla roślin, w glebie zanieczyszczonej imidazoliowymi cieczami jonowymi, zwiększała się  
w trakcie trwania doświadczeń. Natomiast zmiany aktywności oksydazy o-difenolowej w glebie zanieczyszczonej analizowany- 

mi cieczami jonowymi zależne były od dawki oraz rodzaju cieczy jonowej, a także właściwości gleby. 
 

Słowa kluczowe: imidazoliowe ciecze jonowe, fluor, oksydaza o-difenolowa, gleba 

 
Abstract: The experiment was carried out on two soil samples with granulometric composition: loamy sand (Corg 8.71 g/kg,  

pHKCl 6.36) and sandy loam (Corg 10.92 g/kg, pHKCl 6.81). Two ionic liquids: 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate  

[BMIM][BF4] and 1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate [HMIM][BF4] at dosages of: 0, 5, 50, 500, and 5000 mg/kg  

dm. were applied into soil. On days 1, 7, 14, 28, and 56 content of imidazolium cations, two forms of fluoride (soluble and po- 

tentially available to plants) and activity of o-diphenol oxidase were determined by chromatographic, potentiometric, and  

spectophotometric methods, respectively. Obtained results showed that the [BMIM] cation was resistant to degradation in the  

soil, while lengthening the alkyl substituent six carbon strongly accelerated the process of decomposition. Soluble and poten- 

tially available to plants fluoride content in the soil with imidazolium ionic liquids, increased during the experiments. Changes  

of o-diphenol oxidase activity in soil with imidazolium ionic liquids: with tetrafluoroborate anion were dependent on the dose  

and the type of ionic liquid, and the soil properties. 
 

Keywords: imidazolium ionic liquids, fluoride, o-diphenol oxidase, soil 

 

 
1. Wstęp 
1
 

Ciecze jonowe (ionic liquids – ILs) określane są często  
mianem tzw. „zielonych rozpuszczalników”. Jednak całkowite  
postrzeganie tych związków jako przyjaznych środowisku mo- 

że prowadzić do niewłaściwego eksperymentalnego ich  
projektowania i utylizacji. Ciecze jonowe są zaawansowany- 

mi, technologicznymi rozpuszczalnikami, które mogą zostać  
dostosowane do specyficznego celu. Oferują nowe, interesu- 

jące właściwości chemiczne i fizyczne, a ich niska prężność  
par stała się głównym powodem zainteresowania tymi związ- 

kami. Ważne jest jednak, aby wziąć pod uwagę, iż dalszy los  
większości cieczy jonowych w środowisku oraz ich potencjal- 
na toksyczność nie jest do końca poznana [1]. 

                                                           

* Autor korespondencyjny. 
Adres e-mail: arkadiusz.telesinski@zut.edu.pl (A. Telesiński). 
 

 

Ciecze jonowe mogą dostawać się do gleby między inny- 

mi w wyniku przypadkowego rozlania, stosowania kompostów  
z osadów ściekowych, czy odcieków ze składowisk odpadów.  
Kationy organiczne cieczy jonowych w niewielkim stopniu ule- 

gają biodegradacji oraz charakteryzują się dużą sorpcją na  
cząstkach gleby, zwłaszcza z dużą zawartością węgla orga- 

nicznego, przez co przez długi okres pozostają w środowisku  
glebowym. Ponadto, znajdujący się bardzo często w anionie  
fluor, ze względu na szereg ekstremalnych swoich właściwo- 

ści jest zaliczany do tych pierwiastków, których oddziaływanie  
na środowisko przyrodnicze należy uznać za szczególnie nie- 

bezpieczne [2]. 

Ze względu na heterogeniczność środowiska glebowego  
bardzo dobrym narzędziem pozwalającym w sposób komplek- 

sowy określić faktyczną jakość jest jego aktywność enzyma- 

tyczna. Przez długi okres czasu gleba była traktowana jako  
sorbent, filtr i bufor środowiska, zabezpieczający jakość wody  
i atmosfery. Zachodzą jednak w niej ciągłe procesy rozkładu  
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i syntezy zarówno związków mineralnych, jak i organicznych,  
a także ich przemieszczanie i akumulacja. Procesy biologicz- 

ne kształtujące żyzność gleby opierają się na transformacji  
materii organicznej, przy czym związane są one głównie  
z drobnoustrojami i wydzielanymi przez nie enzymami oraz  

z tempem prowadzonych przez nie przemian biogeochemicz- 

nych w krążeniu pierwiastków [3]. Jedną z ważniejszych grup  
enzymów są oksydazy polifenolowe, których podstawową  
funkcją jest katalizowanie niespecyficznych reakcji polimery- 

zacji, depolimeryzacji i transformowania szerokiego spektrum  

związków fenolowych [4]. Oksydazy polifenolowe mają rów- 

nież zdolność do degradacji aromatycznych zanieczyszczeń  
gleby. Przekształcają one te związki do form, które sponta- 

nicznie łączą się lub wbudowują kowalencyjnie w strukturę  
kwasów humusowych [5]. Jak podają Gramms i in. [6] oksy- 

dazy polifenolowe przekształcają cząsteczki aromatyczne  
w rodnikowe kationy, które spontanicznie ulegają polimeryza- 

cji lub wiążą się kowalencyjnie z reaktywnymi cząsteczkami  
próchnicy, przez co stają się biologicznie niedostępne. 

Celem podjętych badań było określenie szybkości zanika- 

nia dwóch kationów imidazoliowych różniących się podstawni- 
kiem alkilowym, a także zmian zawartości fluoru oraz aktyw- 

ności oksydazy o-difenolowej [EC 1.10.3.1] w piasku glinia- 

stym oraz glinie lekkiej. 

 
2. Część eksperymentalna 
 
2.1. Odczynniki chemiczne 
 

W badaniach zastosowano dwie ciecze jonowe: tetraflu- 

oroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy – [BMIM][BF4] oraz  

tetrafluoroboran 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy – [HMIM] 

[BF4], prod. Merck KGaA, Darmstadt. Substratami do ozna- 

czania aktywności oksydazy o-difenolowej były: katechol  
i prolina, prod. Fluka. W analizach potencjometrycznych wy- 

korzystano bufor TISAB III, prod. Fluka, a także standard flu- 

orkowy o stężeniu 100 mg/dm3, prod. Thermo Orion. Do  

analiz chromatograficznych zastosowano metanol czystości  
HPLC, prod. LaboChemie PVT.LTD. 

Pozostałe odczynniki stosowane w analizach wyproduko- 

wane zostały przez Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. oraz  
Chempur. Do sporządzania roztworów stosowano wodę dejo- 

nizowaną oczyszczoną przy użyciu demineralizatora HLP  
Smart 2000, Hydrolab, Polska o średnim przewodnictwie wła- 

ściwym 0.15 μS/cm i napięciu powierzchniowym 72.3 mN/m  

w 25°C. 
 
2.2. Aparatura 
 

W oznaczeniach spektrofotometrycznych zastosowano  

spektrofotometr UV-1800 firmy Shimadzu. W analizach poten- 

cjometrycznych wykorzystano pH-jonometr ORION 920A  

wraz z jonoselektywną elektrodą fluorkową. Natomiast do oz- 

naczeń chromatograficznych użyto zestawu do wysokospraw- 

nej chromatografii cieczowej HPLC Series 200 z detektorem  

UV wraz z kolumną Gemini C6-Phenyl RP 150 ´ 4.6 mm  

(5 μm) firmy Phenomenex. 
 
2.3. Schemat doświadczenia 
 

Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych  

na dwóch próbkach próbek gleb pobranych z poziomu orno- 

próchnicznego (0–30 cm) gleb rdzawych typowych RSD 

w Lipniku oraz czarnych ziem Równiny Gumienieckiej. Gleby  
te charakteryzują się składem granulometrycznym, odpowied- 

nio piasku gliniastego i gliny lekkiej, pH w 1 M KCl: 6.36  

i 6.81, zawartością węgla organicznego: 8.71 i 10.92 g/kg  

oraz zawartością azotu ogółem: 0.72 i 0.99 g/kg. 

Pobrane z pola próbki gleby przesiano przez sito o średni- 
cy oczek 2 mm i wprowadzono do nich analizowane ciecze jo- 

nowe w dawkach: 5, 50, 500 oraz 5000 mg/kg s.m. gleby. Na- 

stępnie doprowadzono wilgotność gleb do 60% maksymalnej  
pojemności wodnej. Glebę dokładnie wymieszano i przecho- 

wywano w szczelnie zamkniętych workach polietylenowych  
w temperaturze 20°C. Punktem odniesienia były próbki gleb  
kontrolnych (bez dodatku cieczy jonowych) utrzymywane  

w takich samych warunkach jak próbki glebowe z dodatkiem  

cieczy jonowych. 

We wszystkich kombinacjach badano w trzech powtórze- 

niach aktywność oksydazy o-difenolowej, zawartość kationów  
imidazoliowych, fluoru rozpuszczalnego oraz potencjalnie do- 

stępnego dla roślin, w następujących terminach: 1., 7., 14.,  
28., 56. dzień doświadczenia. 
 
2.4. Metody analityczne 
 

Zawartość kationów imidazoliowych oznaczano metodą  
wysokosprawnej chromatografii gazowej, zgodnie z warunka- 

mi chromatograficznymi podanymi przez Nichthauser i in. [7].  

Zawartość fluoru rozpuszczalnego (ekstrahowanego 0.01 M  

CaCl2) oraz potencjalnie dostępnego dla roślin (ekstrahowa- 

nego 2 M HClO4) mierzono potencjometrycznie metodami  

Larsena i Widdowsona [8] oraz Ogońskiego i Samujło [9],  
w modyfikacji Nowak i Kuran [10]. Pomiaru aktywności oksy- 

dazy o-difenolowej dokonano spektrofotometrycznie za pomo- 

cą metody Perucci’ego i in. [11]. 

 
2.5. Analiza danych 

 
Otrzymane wyniki pozostałości kationów imidazoliowych  

przeliczono na procentową pozostałość w stosunku do wpro- 

wadzonej do gleby ich dawki. Do danych doświadczalnych  
dopasowano wykładnicze równania regresji, otrzymując krzy- 

we zanikania w postaci: 
 

y peqt (1) 
 

gdzie: y – pozostałość kationu w stosunku do wprowadzonej  
dawki (%); t – czas trwania doświadczenia (dni); e – podstawa  

logarytmu naturalnego; p, q – oszacowane współczynniki rów- 

nania. 

Na podstawie otrzymanego równania krzywej obliczono  

okres połowicznego zanikania kationów imidazoliowych we- 

dług wzoru: 
 

T1/2
ln 50 ln p

q
(2) 

 

Wyniki aktywności oksydazy o-difenolowej opracowano  

statystycznie za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji,  
gdzie czynnikiem pierwszym był rodzaj kationu, a czynnikiem  
drugim – dawka cieczy jonowej. Najmniejsze istotne różnice  
(NIR) obliczono testem Tukey’a na poziomie istotności p <  

0.05. Wyliczono również współczynniki korelacji liniowej Pear- 
sona pomiędzy zawartością kationów imidazoliowych i fluoru  
a aktywnością oksydazy o-difenolowej. Do analiz statystycz- 

nych wykorzystano oprogramowanie Statistica 12.5 (StatSoft  

Inc.).  
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3. Wyniki i dyskusja 

 
Zanikanie kationów imidazoliowych w glebie przedstawio- 

no na Rysunkach 1 i 2. Natomiast wartości czasu ich poło- 

wicznego zaniku (T1/2) zestawiono w Tabeli 1. Pozostałości  
kationu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego [BMIM] w ostatnim  

dniu doświadczenia wynosiły od około 89% (przy dawce 5  
mg/kg s.m. gleby) do około 92% (przy dawce 5000 mg/kg  
s.m. gleby) w piasku gliniastym (Rysunek 1A), a w glinie lek- 

kiej od około 92% (przy dawce 5 mg/kg s.m. gleby) do około  
93% (przy dawce 5000 mg/kg s.m. gleby) (Rysunek 2A). Wy- 

dłużenie podstawnika alkilowego w kationie imidazoliowym do  

sześciu atomów węgla (1-heksylo-3-metyloimidazoliowy  

[HMIM]) spowodowało przyspieszenie rozkładu kationów.  
W ostatnim dniu doświadczenia pozostałości [HMIM] w piasku  

gliniastym kształtowały się na poziomie od około 52% do oko- 

ło 57% (Rysunek 1B), a w glinie lekkiej na poziomie od około  
53% do około 60% (Rysunek 2B). Analizując obliczone zgod- 

nie ze wzorem (2) okresy połowicznego zaniku (T1/2) [BMIM]  

stwierdzono, że w piasku gliniastym w zależności od dawki 

cieczy jonowej wahały się one od około 339 do około 343 dni.  
Podobne wartości stwierdzono w glinie lekkiej dla dawek 5, 50  

i 500 mg/kg s.m. gleby (340–344 dni). Natomiast po wprowa- 

dzeniu przy dawce 5000 mg/kg s.m. gleby T1/2 wynosił aż 689  
dni. Wielu autorów podaje, że kation [BMIM] jest odporny za- 

równo na biodegradację [12–15], jak i fotodegradację [16,17].  
W przypadku [HMIM] obliczone wartości T1/2 były zdecydowa- 

nie krótsze. Wraz ze zwiększaniem dawki okres połowicznego  
zaniku wydłużał się i przy stężeniu 5000 mg/kg s.m. gleby wy- 

nosił 75.44 dnia w piasku gliniastym oraz 85.21 dnia w glinie  

lekkiej (Tabela 1). Wielu autorów potwierdza występowanie  
zależności między długością podstawnika alkilowego i stop- 

niem biodegradacji kationu imidazoliowego [14,18,19]. Może  

to w dużej mierze wynikać z sorpcji kationów, która zwiększa  
się wraz z wydłużaniem podstawnika alkilowego [2]. 

Po wprowadzeniu do gleby 1-alkilo-3-metyloimidazolio- 

wych cieczy jonowych z anionem tetrafluoroboranowym zaob- 

serwowano w trakcie trwania doświadczenia stopniowy wzrost  
zawartości fluoru w formie rozpuszczalnej, jak i potencjalnie  
dostępnej dla roślin (Tabele 2 i 3). Przy dawkach cieczy jono- 
  

 

Tabela 1. Czasy połowicznego zaniku 1-alkilo-3-metyloimidazoliowych cieczy jonowych w glebie, dni. 

Dawka cieczy jonowych 
mg/kg 

[BMIM]  [HMIM] 

piasek gliniasty glina lekka  piasek gliniasty glina lekka 

5 339.35 342.73  51.35 57.24 

50 338.73 340.65  59.18 66.82 

500 340.36 344.52  66.35 75.82 

5000 343.10 689.28  75.44 85.21 

Rysunek 1. Pozostałości kationów 1-alkilo-3-metyloimidazoliowych w piasku gliniastym: A – [BMIM], B – [HMIM]. 

Rysunek 2. Pozostałości kationów 1-alkilo-3-metyloimidazoliowych glinie lekkiej: A – [BMIM], B – [HMIM]. 
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wych 50–5000 mg/kg koncentracja fluoru potencjalnie dostęp- 

nego dla roślin przekraczała 50 mg/kg s.m. Tak duża zawar- 
tość tego pierwiastka może być toksyczna dla roślin [23]. 

Zarówno obecność fluoru, jak i kationów imidazoliowych  
może toksycznie wpływać na populację mikroorganizmów gle- 

bowych. Jednym ze wskaźników stanu fizjologicznego mikro- 

flory jest aktywność enzymatyczna. Na podstawie przeprowa- 

dzonych badań stwierdzono, że badane imidazoliowe ciecze  
jonowe istotnie wpływały na aktywność oksydazy o-difenolo- 

wej w glebie. Zaobserwowany efekt zależny był zarówno od  
rodzaju kationu imidazoliowego (długości łańcucha alkilowe- 

go), dawki cieczy jonowej, jak i właściwości gleby (Rysunek 3  
i 4). Dawki od 5 do 500 mg/kg spowodowały nieregularne wa- 

hania aktywności oksydazy o-difenolowej w trakcie trwania  

doświadczenia (zaobserwowana stymulacja lub inhibicja ak- 

tywności nie przekraczała 20% w stosunku do gleby kontrol- 
nej), podczas gdy przy dawce 5000 mg/kg najczęściej obser- 
wowana była inhibicja aktywności enzymu (sięgająca 40% 

w piasku gliniastym i 50% w glinie lekkiej). Większość donie- 

sień literaturowych wskazuje na negatywny wpływ różnych  
cieczy jonowych na aktywność mikroorganizmów [24–27] oraz  

wydzielane przez nie enzymy: dehydrogenazy [28], lipazę  
[29], amylazę, proteazy i katalazę [30]. Ponadto Pernak i in.  

[31] podają, że aktywność przeciwdrobnoustrojowa cieczy jo- 

nowych wskazuje na negatywne oddziaływanie tych związków  
na środowisko, a także na trudności biodegradacyjne. 

Obliczone współczynniki korelacji wykazały w piasku gli- 
niastym istnienie istotnej ujemnej zależności pomiędzy zawar- 
tością kationów imidazoliowych i fluoru potencjalnie dostępne- 

go dla roślin a aktywnością oksydazy o-difenolowej. Nato- 

miast w glinie lekkiej wystąpiła istotna ujemna zależność po- 

między koncentracją obu form fluoru a aktywnością oznacza- 

nego enzymu (Tabela 4). Machoy-Mokrzyńska i Machoy [32]  
podają, że oksydazy polifenolowe są jednymi z nielicznych  
enzymów stymulowanych przez jony fluorkowe. Kremlenkova  
i Gaponyuk [33], a także Śnioszek i in. [34] odnotowali akty- 
  

Tabela 2. Zawartości fluoru rozpuszczalnego i potencjalnie dostępnego (mg/kg s.m.) w glebie z dodatkiem [BMIM][BF4]. 

Dawka cieczy 
jonowej 

 

mg/kg 

Dzień doświadczenia 

1 7 14 28 56  1 7 14 28 56 

Fluor rozpuszczalny  Fluor potencjalnie dostępny dla roślin 

Piasek gliniasty 

0 0.89   0.93   0.87     1.04     1.00      40.77     38.63     45.29     45.11     44.92 

5 0.92   1.10   1.00     1.09     1.09      41.38     39.37     46.33     45.78     45.74 

50 0.93   1.37   2.18     2.07     1.96      55.10     54.32     59.08     57.19     56.46 

500 1.57   6.26   8.57   15.41   17.56    152.59   188.60   196.01   197.15   191.04 

5000 8.03 49.85 88.81 139.53 153.13  1222.56 1367.22 1355.01 1367.22 1391.63 

Glina lekka 

0 1.44   1.43   1.44     1.45     1.44    79.43     76.50     76.13     76.51     76.34 

5 1.47   1.47   1.61     1.65     1.66    79.88     77.19     77.31     77.76     77.68 

50 1.58   1.61   1.85     2.30     2.49    83.70     85.65     89.72     90.99     90.86 

500 2.04   7.57 11.75   17.21   19.35  139.62   107.14   144.45   125.73   136.60 

5000 7.48 51.36 77.82 175.33 191.35  887.47 1193.88 1238.64 1383.50 1211.87 

 

 

Tabela 3. Zawartości fluoru rozpuszczalnego i potencjalnie dostępnego (mg/kg s.m.) w glebie z dodatkiem [HMIM][BF4]. 

Dawka cieczy 
jonowej 

 

mg/kg 

Dzień doświadczenia 

1 7 14 28 56  1 7 14 28 56 

Fluor rozpuszczalny  Fluor potencjalnie dostępny dla roślin 

Piasek gliniasty 

0 0.89   0.93   0.87     1.04     1.00    40.77   38.63     45.29     45.11     44.92 

5 1.04   1.25   1.13     1.24     1.34    40.96   39.12     45.96     46.22     45.96 

50 1.27   2.34   1.89     2.37     2.38    51.70   51.45     58.59     57.55     54.14 

500 1.48   4.93   7.58   12.74   14.25  144.57 144.05   184.94   182.50   142.21 

5000 7.21 43.40 79.51 135.41 154.50  971.70 965.60 1136.50 1001.00 1101.71 

Glina lekka 

0 1.44   1.43   1.44     1.45     1.44    79.43   76.50   76.13   76.51   76.34 

5 1.47   1.47   1.60     1.64     1.64    79.96   77.31   76.82   77.27   77.39 

50 1.59   2.32   2.00     2.50     2.54    88.38   87.00   86.75   88.75   88.46 

500 2.16   7.98 11.32   16.59   19.27  139.98 101.20 113.93 108.77 121.30 

5000 7.94 51.27 83.68 165.64 222.84  980.25 900.49 860.62 988.79 797.14 
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wację oksydazy o-difenolowej w glebie zanieczyszczonej flu-

orem. Brak takich wniosków w badaniach własnych może wy- 

nikać ze zdecydowanie silniejszego oddziaływania kationów  
imidazoliowych niż fluoru na procesy metaboliczne w glebie. 

Ponadto należy uwzględniać ewentualne synergistyczne bądź  
antagonistyczne oddziaływanie kombinacji kation-anion. 

 
4. Podsumowanie 

 
Kation 1-butylo-3-metyloimidazoliowy okazał się układem  

odpornym na degradację w glebie, podczas gdy wydłużenie  
podstawnika alkilowego do sześciu atomów węgla (kation  

1-heksylo-3-metyloimidazoliowy) zdecydowanie przyspieszyło  
proces rozkładu. Zawartość fluoru rozpuszczalnego w roztwo- 

rze glebowym, jak i potencjalnie dostępnego dla roślin, w gle- 

bie zanieczyszczonej imidazoliowymi cieczami jonowymi,  

zwiększała się w trakcie trwania doświadczeń, jednak na ilość  
uwalnianego fluoru nie miała większego wpływu długość pod- 

stawnika alkilowego w kationie. Zwiększanie dawki, oraz wy- 

dłużanie podstawnika alkilowego w kationie imidazoliowym,  

zwiększało oddziaływanie cieczy jonowych na aktywność ok- 

sydazy o-difenolowej. Zmiany aktywności oksydazy o-difeno- 
  

Tabela 4. Współczynniki korelacji liniowej pomiędzy zawarto- 

ścią kationów imidazoliowych (IM), fluoru potencjalnie dostęp- 

nego dla roślin (F-HClO4) i fluoru rozpuszczalnego (F-CaCl2)  

a aktywnością oksydazy o-difenolowej w glebie. 

Zawartość 
Aktywność oksydazy o-difenolowej 

Piasek gliniasty Glina lekka 

Zawartość kationów 
IM 

 –0.48* –0.22 

Zawartość F-HClO4  –0.55*  –0.48* 

Zawartość F-CaCl2 –0.28  –0.58* 

* Współczynniki istotne na poziomie p < 0.05. 

 

 Wartości oznaczone tymi samymi literami w określonym dniu pomiaru nie różnią się istotnie na poziomie p < 0.05. 

 

Rysunek 3. Aktywność oksydazy o-difenolowej w piasku gliniastym i glinie lekkiej po aplikacji [BMIM][BF4]. 

 Wartości oznaczone tymi samymi literami w określonym dniu pomiaru nie różnią się istotnie na poziomie p < 0.05. 

 

Rysunek 4. Aktywność oksydazy o-difenolowej w piasku gliniastym i glinie lekkiej po aplikacji [HMIM][BF4]. 
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lowej w glebie zanieczyszczonej imidazoliowymi cieczami jo- 

nowymi: tetrafluoroboranem 1-butylo-3-metyloimidazoliowym  

oraz tetrafluoroboranem 1-heksylo-3-metyloimidazoliowym,  

zależne były od dawki oraz rodzaju cieczy jonowej, a także  
właściwości gleby. 
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Abstract: Three homologues of 4-pyridylketoximes were synthesized and used as potential ligands for zinc(II). Their solvent  

extraction behaviors for zinc(II) in chloride solutions were investigated using CHCl3 as the diluent. The effect of different vari- 

ables on the extraction of zinc(II) ions, such as the pH of aqueous phase, metal and chloride ions as well as the type of oxime,  

has been investigated. Results indicated that 4-pyridylketoximes could extract zinc(II) ions from chloride solutions and the ex- 

traction depended on the concentrations of the ligand, chloride ions and hydrochloride acid. Slope analysis confirmed that the  

4-pyridylketoximes ligands form a 1:2 complex with zinc(II) in both chloride/nitrate and chloride/perchlorate solutions. After  

extraction, zinc(II) could be easily stripped from organic phase with water. 
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1. Introduction 
1
 

Zinc is an important metal required for various applica- 

tions in metallurgical, chemical and textile industries. Approxi- 

mately 30% of global zinc production arises from secondary  

zinc materials such as smelter wastes, spent batteries, galva- 

nizing pickle liquors, waste water streams from fiber manufac- 

tures, electroplating processes, etc., which also contain differ- 

ent levels of impurities depending on their sources. 

Extraction is very useful for a wide range of applications,  

such as separation, preconcentration or enrichment of metals  

prior to determination by an appropriate analytical technique.  

Solvent extraction is also a useful method to remove metal  

ions from an aqueous solution to organic solvents and/or  

complexing agents which are immiscible with water. 

The removal of zinc(II) ions from chloride solutions is very  

important in the industry. Different reagents, such as TBP,  

Kelex 100 [1], ACORGA ZNX50 [2,3], Cyanex 302 [4], Aliquat  

336 and secondary amines [5–7], have been investigated.  

However, there is still a need to search for new extractants  

which will effectively remove zinc(II) ions, especially from mul- 

ticomponent solutions. 

Pyridyl aldo- and ketoximes are popular ligands in coordi- 

nation chemistry [8–11]. The hydrophobic pyridylketoximes  

are considered to be prospective for removal and separation  

of metals. Hampl et al. [12] have proposed 2-pyridylketoximes  

as a ligands in membrane transportation of nickel(II). 

Hydrophobic oximes of 2- and 4-pyridylketones were pro- 

posed to extract metal ions such as copper(II), cadmium(II),  

iron(III) and zinc(II) from chloride solutions [13–17]. These  

reagents were also used to remove copper(II) from ammo- 

nium chloride, hydrochloric solutions, sulphate and sul- 

phate/chloride [18,19]. These studies showed the influence of  

the extractant structure, the type of diluents and presence of  

nitrate and chloride ions in aqueous feed on metal extraction. 
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The extraction of cadmium(II) ions was observed only with  

2-pyridylketoxmies and depended on several aspects, such  

as solvent type, ligand concentrations and chloride ions con- 

centration [14]. In next work, Parus et al. [15] reported data  

regarding iron(III) extraction from chloride solutions by  

reagents with a functional group in position 2 and 4 in the pyri- 

dine ring and possible separation of copper(II) and iron(III)  

ions from mulitielemental solutions. The current study shows  

that 2-pyridylketoximes could be used to extract zinc(II) ions  

from chloride solutions and that separation of copper(II) ions  

from mulielemental media is possible. The zinc(II) extraction  

percent depended on ligand and chloride ions concentration.  

At low chloride ions concentration an increase of extraction  

percentage was observed and at higher Cl– concentration  

the complex-forming potential of 2-pyridylketoximes slowly de- 

creased [16]. 

The aim of this study was to investigate the extraction of  

zinc(II) ions from aqueous solutions with 4-pyridylketoximes.  

The effect of pH, type of salts (salting-out effects), chloride  

ions concentration, the composition of the extracting agent  

and organic diluents have been investigated. 

 
2. Experimental 

 
2.1. Synthesis of model extractant 
 

Oximes of hydrophobic 4-pyridylketones with decyl, dode- 

cyl and tetradecyl alkyl chain (Table 1) were obtained in  

a two-stage reaction, as described earlier [8,20]. 

In the first stage, the 4-pyridylketones were synthesized  

by a reaction of pyridinecarbonitryle with alkyl magnesium  

bromide in diethyl ether (which was used as a diluent). In the  

second stage, the oximation reaction of the alkyl-pyridylke- 

tones was conducted by using hydroxylamine hydrochloride in  

ethanol solutions in the presence of Na2CO3. 

Yields of the synthesized hydrophobic oximes reached  

70%. Purities of ketones and oximes were at 98.9% (LC/MS).  

FT-IR and NMR (1H, 13C) spectra were used to confirm the  

structure of the compounds.  
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2.2. Extraction procedure 
 

The extraction of zinc(II) chloride by 4-pyridylketoximes  

was carried out at: 

– constant water activity aw = 0.835 and ionic strength  

I = 4 mol/L, σ = 8 mol/L, where NaCl, LiNO3 and NaNO3  

were used to adjust of water activity and the ionic  

strength, 

– aw = 0.835, I = 4 mol/L, σ = 8 mol/L, where NaCl and  

NaClO4 were used to adjust the activity of water and  

ionic strength, 

– aw = 0.966, I = 1 mol/L, σ = 2 mol/L, where NaCl and  

NaClO4 were used to adjust the activity of water and  

ionic strength. 

In the experiments, the chloride ions concentrations were  

changed: from 0.01 to 4 mol/L for I = 4.0 mol/L and from 0.01  

to 1 mol/L for I = 1.0 mol/L. The pH value of the aqueous  

phase was changed from 2 to 7 using 0.2 mol/L solutions of  

NaOH or HCl. The influence of chloride ions and the concen- 

tration of extractants was investigated under constant concen- 

tration of zinc(II) ions equal to 0.01 mol/L. In the loading tests,  

the concentrations of zinc(II) ions were changed from 0.01 to  

0.3 mol/L. The second step of the study was focused on in- 

vestigating the influence of hydrochloric acid concentration on  

zinc(II) extraction and examined the ability of 4-pyridylke- 

toximes to transfer hydrochloric acidic to the organic phase. 

In the solvent extraction studies, the concentrations of ex- 

tractants were changed from 0.01 to 0.1 mol/L. The extraction  

was carried out in a small scale at the volume ratio of organic  

/aqueous phases equal to 1. The phases were mechanically 

shaken for 30 min and left to separate. The stripping of zinc(II)  

ions was carried out with pure water, 5% HCl and 5% ammo- 

nia solutions. The second step of this study determined the 

possibility to selectively separate zinc(II) ions from solutions  

which also contained copper(II) or cadmium(II) ions. 

The concentration of zinc(II) ions in the aqueous feed was  

determined by potentiometric titration with EDTA (Mettler  

Toledo titrator). When zinc(II) ions were present together with  

cadmium(II) and copper(II) ions, the content of metals was de- 

termined by the ICP-OES technique. 

 
2.3. Calculations 
 

The concentration of metal ions in the organic phase was  

calculated based on the difference between the metal ion  

concentrations in the aqueous phase before and after extrac- 

tion. The distribution coefficient (D) is defined as the ratio of  

the zinc(II) concentrations in the organic phase to the metal  

concentration in the aqueous phase. The extraction percent- 

age (%E) of each metal was calculated using the following  

equation: 
 

%E
Zn

2+

Zn
2+

o

100% (1) 

 

where: [Zn2+] and [Zn2+]o denote the metal concentration at an  

equation in the aqueous and the initial metal concentration in  

that phase, respectively. 

 
3. Results and discussion 

 
3.1. The effect of organic diluents on zinc(II) extraction 
 

The extraction of zinc(II) ions with 1-(4-pyridyl)undecane- 

1-one oxime, 1-(4-pyridyl)tridecane-1-one oxime and 1-(4- 

pyridyl)pentadecane-1-one oxime in solutions with a varying  

polarity of diluents was studied (Table 2). Good solubility of  
  

Table 1. Structures of pyridylketoximes. 

Abbreviation Structure Name 

4PC10 
 
 
 
 
 
 
 

N

(CH2)9CH3N

OH

 

1-(4-pyridyl)undecane-1-one oxime 
 
 
 
 
 
 
 

4PC12 
 
 
 
 
 
 
 N

(CH2)11CH3N

OH

 

1-(4-pyridyl)tridecane-1-one oxime 
 
 
 
 
 
 
 

4PC14 
 
 
 
 
 
 
 N

(CH2)13CH3N

OH

 

1-(4-pyridyl)pentadecane-1-one oxime 
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4-pyridylketoximes was observed only in chloroform. The so- 

lubility of pyridylketoximes in other diluents, such as heptane,  

isooctane, toluene and Exssol 220/230, was limited. The addi- 

tion of 10% (v/v) of decan-1-ol increased the solubility of  

these reagents in isooctane, toluene and heptane, but not in  

Exssol 220/230. 

The results indicated that only chloroform was useful for  

zinc(II) extraction among the tested solvents. Chloroform ex- 

hibited the most rapid separation of phases. The highest ex- 

traction degree was observed for 1-(4-pyridyl)tridecane-1-one  

oxime (4PC12) and 1-(4-pyridyl)pentadecane-1-one oxime  

(4PC14), and was equal to 65% and 67%, respectively, how- 

ever when 1-(4-pyridyl)undecane-1-one oxime (4PC10) was  

used, the extraction degree was equal to 52%. Chloroform  

was used as the diluent during subsequent experiments. 

 
3.2. The effect of pH and HCl concentration on extraction  
of zinc(II) 
 

The effect of pH on the extraction of zinc(II) ions from  

chloride solutions with 1-(4-pyridyl)pentadecane-1-one oxime  

was investigated at pH range of 1.9–7. The obtained results  

are shown in Figure 1. The obtained results suggest that the  

pH did not affect the removal of zinc(II) ions. However, for so- 
 

 

Figure 1. Distribution coefficient of zinc(II) ions versus pH  

([Zn2+] = 0.010 mol/L, [Cl–] = 1.0 mol/L (chloride/nitrate), 

[4PC14] = 0.10 mol/L). 

lutions with pH below 2, complexes of 4-pyridylketoxime with  

zinc(II) ions precipitated. The ability of solutions with a pH be- 

low 4 to carry H+ ions (0.1–4 mol/L) to the organic phase  

required further examinations and the results are shown in  

Table 3. In case of the 1-(4-pyridyl)tridecane-1-one oxime,  

HCl was transferred to the organic phase in 0.008 mol/L just  

above 4.0 mol/L HCl in aqueous phase. For lower concentra- 

tion of HCl in the aqueous phase, the 1-(4-pyridyl)tridecane-1- 

one oxime did not transport the acid to the organic phase. The  

amount of HCl transferred to the organic phase was also af- 

fected by the chain length of the oxime group. 

The 4-pyridylketoxime with a decyl chain transferred the  

acid to the organic phase in the whole range of hydrogen ions  

concentration (0.010 mol/L for initial concentration of HCl =  

0.10 mol/L and 0.10 mol/L H+ for concentration 4.0 mol/L  

HCl). 

The 1-(4-pyridyl)pentadecane-1-one oxime forms stable  

emulsion even after exposure to low concentrations of the  

acid. 

The extraction of zinc(II) from hydrochloride solutions was  

also investigated (Table 4). In this experiment, the concentra- 

tion of hydrochloric acid was changed from 0.10 to 4.0 mol/L.  

The obtained results showed that the extraction degree of  

zinc(II) ions was constant in the whole investigated range of  

hydrochloric acid concentrations. The 1-(4-pyridyl)undecane- 

1-one oxime removed 45% of zinc(II) from the aqueous phase  

and 1-(4-pyridyl)tridecane-1-one oxime removed 50%, how- 
  

Table 2. The extraction of zinc(II) ions with 4-pyridylket- 

oximes ([Zn2+] = 0.010 mol/L, [Cl–] = 1.0 mol/L (chloride/ni- 

trate), [oxime] = 0.10 mol/L). 

Diluent 

Percent extraction  
%E 

4PC10 4PC12 4PC14 

Chloroform 52.2 65.0 67.0 

Toluene +  
10% v/v decan-1-ol 

0 0 0 

Isooctane +  
10% v/v decan-1-ol 

0 0 0 

Heptane +  
10% v/v decan-1-ol 

0 0 0 

Exssol 220/230 +  
10% v/v decan-1-ol 

 0+  0+  0+ 

+ Concentration of extractant (0.05 mol/L). 

 

Table 3. Hydrochloric acid content in organic phases de- 

pending on the concentration in the aqueous phase ([oxime]  

= 0.10 mol/L). 

HCl concentration  
 

mol/L 

Aqueous 
phase 

Organic phase 

4PC10 4PC12 4PC14 

0.1 0.01 0 

emulsion 

0.5 0.01 0 

1.0 0.02 0 

2.0 0.07 0 

3.0 0.07 0 

4.0 0.10 0.008 

 

 

Table 4. Influence of hydrochloric acid concentration on  

zinc(II) ions extraction ([Zn2+] = 0.010 mol/L, [oxime] = 0.10  

mol/L). 

HCl concentration (mol/L)  
in aqueous phase 

Percent extraction  
%E 

4PC10 4PC12 4PC14 

0.1 45.00* 50.00* 

emulsion 

0.5 45.00* 52.30* 

1.0 49.50* 50.60* 

2.0 44.80* 54.10* 

3.0 45.50* 49.10* 

4.0 47.60* 50.10* 

* Complex precipitated. 
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Figure 2. Influence of contact time on extraction of zinc(II)  

ions from chloride solution by chloroformic solution of 1-(4-py- 

ridyl)pentadecane-1-one oxime ([Cl–] = 1.0 mol/L, [Zn2+] =  

0.010 mol /L, [oxime] = 0.10 mol/L). 

 

ever the complexes precipitated in the organic phase during  

the extraction process for both used oximes. 

 
3.3. Effect of contact time 
 

The effect of contact time on the extraction of zinc(II) ions  

from chloride media by 1-(4-pyridyl)pentadecane-1-one oxime  

in chloroform was presented in Figure 2. 

The effect was studied by using a varying contact time  

from 5 to 50 min in a separate experiment. The extraction of  

zinc(II) ions with 4-pyridylketoximes was rapid, however the  

contact time of at least 30 min was necessary in order to ob- 

tain the highest extraction percent. Phase separation after ex- 

traction was very fast and no formation of emulsions was ob- 

served. 

 
3.4. Influence of chloride ions, ionic strength and salting- 
out agents on the extraction 
 

The influence of chloride ions concentration on the extrac- 

tion zinc(II) ions was established based on the obtained re- 

sults regarding the extraction of zinc(II) ions from chlo- 

ride/nitrate solutions (I = 4.0 mol/L) with chloroformic solutions  
 

 

Figure 3. Dependence of chloride ions concentration on  

zinc(II) ions distribution ratio for 4-pyridylketoximes ([Zn2+] =  

0.010 mol/L, aw = 0.835 (chloride/nitrate ions), [oxime] = 0.10  

mol/L). 

 

Figure 4. Dependence of chloride ions concentration on  

zinc(II) ions distribution ratio for 4-pyridylketoximes (I = 4.0  

mol/L (chloride/perchlorate solutions), aw = 0.835, [Zn2+] =  

0.010 mol/L, [oxime] = 0.10 mol/L). 

 

of 4-pirydylketoximes. At the initial chloride ions concentra- 

tion, the extraction degree of zinc cations (Zn2+) by 1-(4-py- 

ridyl)tridecane-1-one oxime and 1-(4-pyridyl)pentadecane-1- 

one oxime increased to reach the maximum value for 1 mol/L  

Cl– and after that slowly decreased (Figure 3). 

This growing and decreasing dependence of chloride ions  

concentration on the logarithm of distribution coefficient of  

zinc(II) ions has been also observed by Cote and Jakubiak  

[2]. A similar growing and decreasing effect was also ob- 

served for chloride/perchlorate solutions at I = 4.0 mol/L  

(Figure 4). The zinc(II) ions distribution ratio initially increased  

to reach a maximum at 0.50 mol/L Cl– (log D = 0.59 for  

4PC12, 0.45 for 4PC10 and 0.29 for 4PC14). Then, for the  

concentration of chloride ions in the range of 0.5–1.0 mol/L,  

the log D value was constant and above 1.0 mol/L Cl– it  

rapidly reduced to –0.02 for 4PC12, –0.67 for 4PC10 and  

–0.80 for 4PC14. 

Figure 5 illustrates the effect of chloride ions concentra- 

tion on zinc(II) ions distribution ratio for chloride/perchlorate  

solutions at I = 1.0 mol/L. 

The extraction of zinc(II) ions by 4-pyridylketoximes in- 

creased with increasing chloride ions concentration to achieve  

39% extraction efficiency (log D = –0.20) for 1-(4-pyridyl)tride- 
 

 

Figure 5. Dependence of chloride ions concentration on  

zinc(II) ions distribution ratio for 4-pyridylketoximes (I = 1.0  

mol/L (chloride/perchlorate solutions), aw = 0.966, [Zn2+] = 

0.010 mol/L, [oxime] = 0.10 mol/L).  
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Figure 6. The influence of type of salts on extraction of  

zinc(II) ions from chloride solutions with 1-(4-pyridyl)tridecane- 

1-one oxime ([Cl–] = 1.0 M, [Zn2+] = 0.010 mol/L, [oxime] =  

0.10 mol/L). 
 

cane-1-one oxime and approx. 30% extraction efficiency (log  

D = –0.35) for oximes of 1-(4-pyridyl)undecane-1-one and  

1-(4-pyridyl)pentadecane-1-one. The increase of extraction at  

low chloride ions concentration (below 1.0 mol/L) for chloride 

/perchlorate solutions was associated with the increase of the  

ZnCl2 form, which was preferred in terms of forming com- 

plexes with pyridylketoximes. On the other hand, for solution  

containing concentrations of Cl– higher than 1.0 mol/L, a de- 

crease of the extraction efficiency with increasing of chloride  

ions concentration was observed. The effect was associated  

with the increased concentration of ZnCl3
– and ZnCl4

2– ions  

which, even at high concentration of ZnCl2, limited the trans- 

portation of this metal to the organic phase [21]. 

In case of chloride/nitrate solutions with a low concentra- 

tion of Cl– ions and high concentration of NO3
– ions, the de- 

pendence of zinc(II) ions extraction on the concentration of  

chloride ions was not apparent, therefore, at high concentra- 

tion of NO3
– ions it could be assumed that it is possible to co- 

ordinate zinc(II) salt ZnCl(NO3). 

The influence of ionic strength and type of salting-out  

agents on extraction of zinc(II) ions was also studied. The re- 

sults for chloride ions concentration equal to 1.0 mol/L were  

shown in Figure 6. The extraction percent decreased with the  

decrease of ionic strength: for I = 1.0 mol/L the extraction was  

at 38.8% and for I = 4.0 mol/L it increased to 80% (compared  

to chloride/perchlorate systems). The change of salting-out  

agent from sodium perchlorate on sodium nitrate decreased  

the extraction from 80 to 67%. 

 
3.5. Equilibrium extraction isotherms and stoichiometry  
of extracted complexes 

 
Compositions of the extracted species were investigated.  

The slope analysis, based on the examination of the logarith- 

mic variation of the distribution coefficient D vs. the concentra- 

tion of ligand variable, is an effective method to obtain infor- 

mation regarding the number of ligands molecules in the ex- 

tracted complex and also about the equilibrium constant Kex. 

The reaction between the solvating 4-pyridylketoximes  

(HL) and zinc(II) chloride for solutions with concentration of  

chloride ions = 2.0 mol/L can be described by equation: 
 

Znw
2+

2Clw
–

n HLo ZnCl2 HL n o (2) 
 

The equilibrium constant for the above reaction can be ex- 

pressed, in terms of activities, as: 
 

Kex
ZnCl2 n HL o

Zn2+
w Cl

–
w
2 L o

n
(3) 

 

The following equation describes zinc speciation in the aque- 

ous solutions: 
 

Zn T Zn
2+

ZnCl
+

ZnCl2 ZnCl3
–

ZnCl4
2–

(4) 
 

The formation constant for the above complexes is defined  

as:  

 

Table 5. The slope as a results of examination of logarithmic plots of distribution coefficient of zinc(II) versus oxime equilibrium  

concentrations. 

Oximes Composition of aqueous phase Slope Metal:Ligand 

4PC10 
2 mol/L Cl–, I = 4 mol/L, aw = 0.823 

chloride/nitrate solution 
  1.44 (R2 = 0.996) 

   2.19* (R2 = 0.996) 
1:1 
1:2 

 
2 mol/L Cl–, I = 4 mol/L, aw = 0.823 

chloride/perchlorate solution 
  1.99 (R2 = 0.989) 1:2 

 
1 mol/L Cl–, I = 1 mol/L, aw = 0.961 

chloride/perchlorate solution 
  1.28 (R2 = 0.995) 1:1 

4PC12 
2 mol/L Cl–, I = 4 mol/L, aw = 0.823 

chloride/nitrate solution 
  1.17 (R2 = 0.990) 1:1 

 
2 mol/L Cl–, I = 4 mol/L, aw = 0.823 

chloride/perchlorate solution 
  1.99 (R2 = 0.999) 

   2.79* (R2 = 0.983) 
1:2 
1:3 

 
1 mol/L Cl–, I = 1 mol/L, aw = 0.961 

chloride/perchlorate solution 
  1.92 (R2 = 0.996) 1:2 

4PC14 
2 mol/L Cl–, I = 4 mol/L, aw = 0.823 

chloride/nitrate solution 
  1.38 (R2 = 0.992) 1:1 

 
2 mol/L Cl–, I = 4 mol/L, aw = 0.823 

chloride/perchlorate solution 
2.0 (R2 = 0.993) 1:2 

 
1 mol/L Cl–, I = 1 mol/L, aw = 0.961

chloride/perchlorate solution 
  1.29 (R2 = 0.998) 1:1 

* The slope for oxime concentration above 0.05 mol/L. 
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β
n

ZnCln
2–n

Zn2+ Cl
– n

(5) 

 

When n varies from 1 to 4. 

By substituting Eq. (5) to Eq. (4), it becomes: 
 

Zn T Zn
2+

1 β
n

Cl n (6) 

 

The substitution of Eq. (6) to Eq. (3) and considering the defi- 

nition of D gives: 
 

Kex Cl 2 1 β
n

Cl n
D

HL o
n (7) 

 

Equation (7) can be rewritten as: 
 

log D log Kex n log HL (8) 
 

Where Kex is an effective extraction constant defined as: 
 

Kex kex Cl 2 1 β
n

Cl n (9) 

 

Using this analysis, the extraction mechanism was graphi- 

cally investigated by plotting log D as a function of log [HL] in  

the organic phase and the slopes were shown in Table 5. 

For chloride/nitrate solutions (I = 4.0 mol/L; 2.0 mol/L Cl–;  

2.0 mol/L NO3
–) 4-pyridylketoximes have a slope near 1 (for  

oximes 4PC10, 4PC12 and 4PC14 the slopes were 1.44, 1.17  

and 1.38, respectively), which suggests that one molecule of  

the 4-pyridylketoxime coordinates one cation of zinc(II). 

For chloride/perchlorate solutions (I = 4.0 mol/L; 2.0 mol/L  

Cl–; 2.0 mol/L ClO4
–) the slopes for oximes 4PC10 and 4PC14  

are close to 2 (metal:ligand = 1:2). A similar slope was ob- 

served for oxime 4PC12, however the increase of the ligand  

concentration above 0.05 mol/L changed the slope from 1.99  

to 2.80, which suggests the formation of a 1:3 (metal:ligand)  

complex. 

The examination of the logarithmic plots of distribution co- 

efficient of zinc(II) ions versus oximes equilibrium concentra- 

tion was also carried out for chloride/perchlorate solutions  

with I = 1.0 mol/L (1.0 mol/L Cl–). For 4PC12, the slope was  

close 2, similar to solutions with I = 4.0 mol/L. However, the  

slopes obtained for the remaining 4-pyridylketoximes were  

smaller: 1.28 for 4PC10 and 1.29 for 4PC14. 
 

3.6. Extraction capacity of oximes 
 

The loading test of zinc(II) ions by all examined oximes  

was also conducted. The relation between the molar ratio of  
 

 

Figure 7. Loading isotherms of zinc(II) ions from chloride- 

/nitrate solutions ([Cl–] = 2.0 mol/L, [oxime] = 0.10 mol/L). 

 

Figure 8. Loading isotherms of zinc(II) ions from chloride/per- 

chlorate solutions ([Cl–] = 2.0 mol/L, [oxime] = 0.10 mol/L). 

 

the zinc(II) ions to the extractant in the chloroform solutions  

and the initial zinc(II) ions concentration in the aqueous phase  

in chloride/nitrate and chloride/perchlorate solutions with I =  

4.0 mol/L and aw = 0.835  were shown on Figure 7 and 8,  

respectively. 

The obtained results suggest that the molar ratio of zinc  

cations to 4-pyridylketoximes was 1:2 in both studied chlo- 

ride/nitrate and chloride/perchlorate solutions. However, in  

chloride/nitrate solutions 1-(4-pyridyl)tridecane-1-one oxime  

achieved maximum loading much faster than the rest of the  

tested oximes. The decrease of ionic strength to I = 1.0 mol/L  

did not change the zinc(II):oxime relation and for this system it  

was also at 0.5. 

 
3.7. Stripping process 
 

Zinc(II) could be effectively stripped from the organic solu- 

tion by water, 0.10 mol/L NH4OH and 0.10 mol/L HCl. Regard- 

less of the construction of ligand, the extraction and type of  

re-extractant, the stripping was almost 100% (Table 6). 

Hydrochloric acid seems to be good stripping solution,  

however it causes a slight decrease in the percentage of suc- 

cessive stages of extraction with oximes of 1-(4-pyridyl)unde- 

cane-1-one or 1-(4-pyridyl)pentadecane-1-one. The reduction  

of extraction was associated with the ability to transfer the HCl  

to the organic phase and the blocking of the coordination cen- 

ter. Ammonium solutions would make a good choice for the  

  

 

Table 6. Results of zinc(II) ions stripping from the organic  

phase. 

Oxime 
Composition of 
aqueous phase 

Re-extraction 
 

% 

4PC10 

0.10 mol/L HCl 100 

0.10 mol/L NH4OH   90 

Water    97 

0.10 mol/L HCl   98 

4PC12 

0.10 mol/L NH4OH   95 

Water  100 

0.10 mol/L HCl 100 

4PC14 
0.10 mol/L NH4OH   92 

Water   98 
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stripping agent, since they did not cause problems with turbid- 

ity and phase separation, however ammonia solutions cause  

problems in the further analysis, especially with EDTA deter- 

mination of metal concentration. Water is the best stripping  

solution. After two stages of stripping, the zinc(II) ions were  

completely removed from the loaded solutions. Moreover,  

there were no problems with emulsions and precipitation, both  

phases separate very fast. 

 
3.8. Investigations on the re-use of extractant 
 

The 1-(4-pyridyl)tridecane-1-one oxime did not lose the  

extraction ability after re-extraction of metal ions with water.  

Even after repeated extraction-stripping processes, the  

metal ions were removed from the aqueous phase in an  

amount comparable to the initial results (Table 7). 

 
3.9. Separation of zinc(II) ions from solutions containing  
cadmium(II) and copper(II) ions 
 

The recovery and separation of different metals ions, in- 

cluding Zn(II), Cd(II) and Cu(II), is a common problem in hy- 

drometallurgy. It is important to investigate whether cad- 

mium(II) ions in the presence of zinc(II) ions or other metal  

ions were not co-extracted. The 2-pyridylketoximes were used  

earlier for the separation of copper(II) ions from solutions con- 

taining copper(II), zinc(II) and cadmium(II) ions, but Zn(II) and  

Cd(II) were not removed from aqueous phases [15,16]. An- 

other study [14] demonstrated that 4-pyridylketoximes did not  

extract cadmium(II) from the chloride solution. Based on these  

reports, the selective study of zinc(II) removal from a solution  

containing cadmium(II) and copper(II) ions was proposed. 

In this study the extraction of zinc(II) ions in the presence  

of cadmium(II) and copper(II) ions using the 1-(4-pyridyl)tride- 

cane-1-one oxime dissolved in chloroform as an extractant  

was studied. The research was carried out for chloride/nitrate  

solutions with 2.0 mol/L Cl–. The study of the removal of Zn(II)  

and Cd(II) suggested that zinc(II) ions were extracted from  

multi-elemental solutions in a comparable amount to that ob- 

tained during the basic research (about 80% extraction). Addi- 

tionally, no co-extraction of cadmium(II) ions (0% extraction)  

was observed. Unfortunately, when the aqueous phase also  

contained copper(II) ions, 1-(4-pyridyl)tridecane-1-one oxime  

transferred copper(II) ions to the organic phase as easily as  

zinc(II) ions and Cu(II) was removed in 100%. Therefore, the  

recovery of zinc(II) ions from a solution containing copper(II) 

ions would require the removal of Cu2+ during an earlier stage  

of the cleaning solution using 4-pyridylketoxime in toluene  

with 10% addition of decan-1-ol solution or other selective ex- 

tractant. Selective recovery of zinc(II) ions from aqueous me-

dia which also contain copper(II) is not possible. 

4. Conclusions 
 

The basic studies regarding the recovery of zinc(II) ions  

from chloride media suggest that the extraction of zinc(II) ions  

by 4-pyridylketoximes was rapid and optimal contact time was  

found to be 30 min. The change of pH did not affect the per- 

centage of extraction however pH below 2 may cause precipi- 

tation or emulsion formation. 

The obtained results show that the concentration of chlo- 

ride ions influenced the extraction degree of zinc(II) ions. For  

example, the extraction degree of zinc(II) chloride from chlo- 

ride/nitrate solutions (with I = 4.0 mol/L at initial chloride ions  

concentration) by 1-(4-pyridyl)tridecane-1-one oxime and  

1-(4-pyridyl)pentadecan-1-one oxime increased to reach  

a maximum for 1.0 mol/L Cl– and after that slowly decreased.  

The growing and decreasing extraction is associated with the  

changing concentration of ZnCl2, ZnCl3
– and ZnCl4

2–. The de- 

creasing effect on zinc(II) ions extraction was also observed  

when ionic strength was changed from 4.0 mol/L on 1.0 mol/L  

and when sodium nitrate was used as the salting-out agent. 

Based on the graphical analysis, the composition of the  

complexes in chloride/nitrate and chloride perchlorate solu- 

tions was determined. In the first system, the ligand:metal mo- 

lar ratio was at 1:1. The presence of perchlorate ions at I =  

4.0 mol/L allowed to form mostly 1:2 complexes. Change of  

ionic strength affected the composition of the complex, and  

the analysis carried out for 1-(4-pyridyl)undecane-1-one  

oxime and 1-(4-pyridyl)pentadecane-1-one oxime showed the  

presence of the complex 1:1 in solution while for 1-(4-pyridyl)- 

tridecane-1-one oxime the graphical analysis suggested the  

presence of the 1:2 complex. 

The loading test of zinc(II) ions by all examined oximes  

was also conducted and showed the maximum about 0.50  

mol Zn/mol ligand. 

Zinc(II) ions could be effectively stripped by water, 0.10  

mol/L HCl and 0.10 mol/L NH4OH from the loaded organic  

phase. However, water seems to be the best stripping reagent  

(after repeated extraction-stripping process, the metal ions  

were removed from aqueous phase in an amount comparable  

to the initial results). 

The 4-pyridylketoximes could be used as selective extrac- 

tants of zinc(II) chloride from solutions containing cadmium(II)  

ions. Copper(II) ions was transferred with 1-(4-pyridyl)tride- 

cane-1-one oxime to the organic phase as easily as zinc(II)  

ions and even selective recovery was not possible. 
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Streszczenie: Na terenie rezerwatu „Zielona Góra” odnotowano 34 gatunki porostów w dwóch grupach ekologicznych: poro- 

sty epifityczne i epiksyliczne. 56% bioty stanowiły gatunki o plechach skorupiastych, a 44% porosty o plechach listkowatych  
i krzaczkowatych. Najbogatszą biotę porostów stwierdzono na zboczu ostańca wapiennego „Zielonej Góry” o ekspozycji SE.  
W rezerwacie odnotowano występowanie chronionego w Polsce gatunku Graphis scripta (L.) Ach. [1] na powierzchni ok. 0.7  

ha. Gatunek ten występował w rezerwacie „Zielona Góra” tylko na korze pni grabu na wysokości od 3 cm do 1 m na stanowi- 
skach badawczych 1–4. Spośród gatunków z regionalnej listy porostów podlegających ochronie w województwie śląskim odno- 

towano dwa gatunki Parmeliopsis ambiqua i Parmelia saxatilis [2]. Niewielka liczba taksonów stwierdzonych w rezerwacie była  
wynikiem bardzo silnego zanieczyszczenia tego obszaru chronionego przez aglomerację częstochowską, a w szczególności hutę  
„Częstochowa” leżącą zaledwie 1 km od „Zielonej Góry”. 

 

Słowa kluczowe: porosty, Jura, rezerwat „Zielona Góra” 

 
Abstract: 34 lichen species in two ecology groups: epiphytic and epixylic lichens were identified at the area of “Zielona Góra”  
forest reserve. 56% of the biota was composed of species with a crustose thallus and 44% constituted lichens with foliose and  

fruticose thalli. The richest lichen biota was noticed on the slope of limestone outlier of “Zielona Góra” with SE exposure on the  

area of 0.7 ha. The occurance of Graphis scripta (L.) Ach. species was recorded on this area [1]. The mentioned species oc- 

cured in “Zielona Góra” reserve only on the bark of harnbeam on the hight between 3 cm up to 1 m on the states 1–4. Four  

epiphytic species were identified among species under treath from silesian regional list of lichens: Parmeliopsis ambiqua and  

Parmelia saxatilis [2]. A small number of taxa recorded in the reserve resulted from heavy pollution of that protected area  

caused by Czestochowa agglomeration and in particular by the Czestochowa Steelworks located only 1 km from “Zielona Góra”  
area. 

 

Keywords: lichens, Jura, “Zieona Góra” nature reserve 

 

 
1. Wstęp 
1
 

Rezerwat leśny „Zielona Góra” leży w północnej części  

Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obszarze parku krajo- 

brazowego „Orle Gniazda”. Został utworzony w 1953 roku na  

powierzchni 19.66 ha (Rysunek 1). „Zielona Góra” to wa- 

pienne wzgórze ostańcowe (278–343 m n.p.m.), zbudowane  

z górnojurajskich wapieni skalistych wyraźnie odznaczające  

się w krajobrazie rolniczym, z uwagi na swoją formę. Na sa- 

mym szczycie wzgórza znajduje się ciekawa forma skałkowa,  

zwana „Diabelskim Kowadłem”, a na jego południowym zbo- 

czu występuje jaskinia. Pierwsze wzmianki dotyczące rezer- 

watu pochodzą z końca XIX wieku, kiedy to opisywany był  

jako wzgórze o nazwie „Krzyżowa Góra”, pochodzącej od  

ustawionego na jej szczycie krzyża [3]. Z biegiem lat wzgórze  

pokryła prawie zupełnie roślinność drzewiasta, tworząc na jej  

obszarze mozaikę ciepłolubnych zbiorowisk leśnych, która za- 

słania całkowicie formy skałkowe wzgórza. Celem utworzenia 
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rezerwatu była ochrona naturalnych drzewostanów leśnych,  

głównie grądu miodnikowego Melitti-Carpinetum i buczyny  

storczykowej Cephalanthero-Fagenion [4]. Drzewostan rezer- 

watu osiąga wiek od 70 do 100 lat. Dominuje w nim buk zwy- 

czajny, dąb bezszypułkowy i szypułkowy oraz sosna zwyczaj- 

na a towarzyszy grab zwyczajny, wiąz górski, klon zwyczajny,  

brzoza, jawor oraz lipa szerokolistna [5]. W rezerwacie panują  

słabe warunki świetlne z uwagi na dominujące w drzewosta- 

nie gatunki drzew liściastych, których zwarte korony tworzą  

barierę dla promieni słonecznych. 

Rezerwat „Zielona Góra” leży zaledwie 900 m w kierunku  

wschodnim od granicy administracyjnej miasta Częstochowa.  

Przy wschodniej granicy miasta usytuowany jest także naj- 

większy na terenie Częstochowy kompleks przemysłowy –  

huta „Częstochowa”, którego odległość od rezerwatu wynosi  

1000 m. Takie położenie badanego obszaru chronionego jest  

bardzo niekorzystne, z uwagi na stały napływ zanieczyszczeń  

wraz z wiatrami z terenu Częstochowy. Na terenie Częstocho- 

wy dominują wiatry z kierunków zachodniego i południowo-za- 

chodniego, które niosą zanieczyszczenia wprost nad teren re- 

zerwatu.  
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2. Część eksperymentalna 

 
Rezerwat leśny „Zielona Góra” nie był do tej pory obiek- 

tem studiów lichenologicznych, dlatego też celem podjętych  

badań była inwentaryzacja porostów nadrzewnych i na mur- 

szejącym drewnie występujących na tym terenie w warunkach  

silnej antropopresji. 

Pierwsze badania na terenie rezerwatu leśnego „Zielona  

Góra” były prowadzone w 2001 roku, a następnie kontynu- 

owano je w latach 2011–2012. W badaniach terenowych po- 

służono się mapą leśną rezerwatu z oznaczonymi oddziałami  

leśnymi i typem drzewostanu. Na terenie rezerwatu wyzna- 

czono 6 stanowisk badawczych, na których dokonano spisu  

gatunków porostów w dwóch grupach ekologicznych: porosty  

nadrzewne (epifityczne) i na murszejących kłodach i pniakach  

po ściętych drzewach (epiksyliczne). Stanowiska 1, 2 i 3 zo- 

stały wyznaczone na terenie zbiorowiska leśnego z dominacją  

grabu w wieku powyżej 100 lat, stanowisko nr 4 znajdujące  

się na szczycie wzgórza – w zbiorowisku z dominacją buka  

w wieku powyżej 120 lat, stanowisko nr 5 w borze sosnowym  

o średnim wieku drzewostanu ok. 75 lat, zaś stanowisko nr 6 

na terenie zbiorowiska z dominacją dębu w wieku powyżej  

125 lat. 

Spisu gatunków epifitycznych dokonano z kory drzew od  

podstawy pnia do wysokości ok. 2 m oraz z opadłych gałęzi  

koron. Nie uwzględniono proszkowatych porostów z rodzaju  

Lepraria – liszajec. 

Nazewnictwo porostów przyjęto za Diederich i innymi [6].  

Kategorię zagrożenia przypisano na podstawie czerwonej listy  

porostów Polski [PL] [1] i czerwonej listy porostów wojewódz- 

twa śląskiego [2]: RE – regionalnie wymarłe, CR – na granicy  

wymarcia, EN – wymierające, VU – narażone, NT – bliskie za- 

grożenia, LC – słabo zagrożone, DD – niedostateczne dane. 

 
3. Wyniki i dyskusja 

 
Na terenie rezerwatu leśnego „Zielona Góra” stwierdzono  

występowanie 34 gatunków porostów w dwóch grupach eko- 

logicznych (epifity i epiksylity): 

1. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. –  

brudziec kropkowaty, gatunek o plesze skorupiastej, wy- 

stępował na stanowiskach 1–3 na korze grabu. 

 

Rysunek 1. Obszar rezerwatu „Zielona Góra” wg Hereźniak [5]. 
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2. Bacidina phacodes (Körb.) Vĕzda – kropniczka biała- 

wa, gatunek o plesze skorupiastej, odnotowany został  

na stanowisku nr 6, na korze topoli na obrzeżu rezerwa- 

tu. 

3. Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau – liszajecz- 

nik ziarnisty, takson o plesze skorupiastej, występował  

na wszystkich sześciu stanowiskach rezerwatu, głównie  

na korze drzew liściastych: dębów, topól i brzóz. 

4. Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr. – trzonecz- 

nica żółta, porost o plesze skorupiastej, został odnoto- 

wany na stanowisku nr 5 na korze dębów. 

5. Cladonia coccifera (L.) Willd. – chrobotek koralkowy,  

gatunek o krzaczkowatej plesze, występował w rezerwa- 

cie na murszejącym drewnie na stanowiskach 5 i 6. 

6. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. – chrobotek szy- 

dlasty, gatunek o plesze krzaczkowatej, występował na  

stanowiskach 1, 5 i 6 na pniach brzóz. 

7. Cladonia digitala (L.) Hoffm. – chrobotek palczasty,  

takson o plesze krzaczkowatej, występował na wszyst- 

kich stanowiskach w rezerwacie u podstawy pni drzew  

liściastych, głównie brzóz. 

8. Cladonia fimbriata (L.) Fr. – chrobotek strzępiasty, ga- 

tunek o krzaczkowatej plesze, występował na stanowi- 

skach 1–6 na murszejącym drewnie. 

9. Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. – chrobotek kubkowaty,  

porost o plesze krzaczkowatej, występował na wszyst- 

kich sześciu stanowiskach, głównie na murszejącym  

drewnie. 

10. Graphis scripta s. I. (L.) Ach. – literak właściwy, gatu- 

nek o plesze skorupiastej, występował na stanowiskach  

1–4 na korze grabów, głównie u podnóża pni drzew.  

Gatunek umieszczony na czerwonej liście porostów Pol- 

ski [NT] [1] i czerwonej liście województwa śląskiego  

[EN] [2]. 

11. Hypocenomyce scalaris (Ach.) Choisy – paznokietnik  

ostrygowy, porost o drobnej plesze łuseczkowatej, wy- 

stępował na wszystkich stanowiskach, głównie na korze  

sosen i brzóz. 

12. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – pustułka pęcherzy- 

kowata, gatunek o plesze listkowatej w formie rozety,  

występował na wszystkich stanowiskach głównie na ko- 

rze sosen. 

13. Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. – miseczniczka drobna,  

takson o plesze skorupiastej, odnotowany na stanowi- 

sku nr 5 na obrzeżach rezerwatu, na korze topól. 

14. Lecanora carpinea (L.) Vain. – misecznica grabowa,  

takson o plesze skorupiastej, występował na korze gra- 

bów na stanowiskach 1–3 w rezerwacie. 

15. Lecanora chlarotera Nyl. – misecznica jaśniejsza, po- 

rost o skorupiastej plesze został odnotowany na stano- 

wiskach 2–4 na korze grabów. 

16. Lecanora conizaeoides Cromb. – misecznica proszko- 

wata, gatunek o plesze skorupiastej, występował na  

wszystkich stanowiskach badawczych na korze sosen,  

modrzewi i brzóz. 

17. Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. – misecznica brązowa,  

gatunek o plesze skorupiastej, występował na stanowi- 

skach 1–5 na korze sosen, buków, dębów, brzóz i gra- 

bów. 

18. Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr. – misecznica wierz- 

bowa, takson o plesze skorupiastej, został odnotowany  

na stanowisku 5 na korze topól. 

19. Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. –  

przylepniczka łuseczkowata, gatunek o plesze listkowa- 

tej w formie rozety występował na stanowiskach 2, 4 i 5,  

głównie na korze dębów i grabów. Gatunek umieszczo- 

ny na czerwonej liście porostów województwa śląskiego 

[LC] [2]. 

20. Melanelixia fuliginosa (Duby) O. Blanco et al. – przy- 

lepka okopcona, porost o plesze listkowatej w formie ro- 

zety został odnotowany w środkowej części rezerwatu  

na korze buka (stanowisko nr 4). Gatunek umieszczony  

na czerwonej liście porostów województwa śląskiego  

[LC] [2]. 

21. Micarea prasina Fr. – krużynka ziarenkowata, gatunek  

o skorupiastej plesze był notowany na stanowiskach 1,  

4–6 na korze sosen i brzóz. 

22. Parmelia saxatilis (L.) Ach. – tarczownica skalna, tak- 

son o listkowatej plesze w formie rozety, występował  

w rezerwacie na stanowisku nr 5, głównie na korze dę- 

bów. W województwie śląskim znajduje się na liście ga- 

tunków zagrożonych [LC] [2]. 

23. Parmelia sulcata Taylor – tarczownica bruzdkowana,  

gatunek o plesze listkowatej, rozetkowej, notowany był  

na wszystkich stanowiskach, głównie na korze dębów  

i grabów. 

24. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – płaskotka rozla- 

na, takson o plesze listkowatej w kształcie rozetki, wy- 

stępował na stanowiskach 2–4, głównie na korze gra- 

bów i brzóz najczęściej u podstawy pni drzew. Gatunek  

zagrożony na terenie województwa śląskiego [LC] [2]. 

25. Phaephyscia orbicularis (Neck.) Moberg – orzast koli- 

sty, gatunek obecny na stanowiskach 1, 5 i 6, występo- 

wał głównie na korze topól i brzóz. 

26. Physcia dubia (Hoffm.) Lettau – obrost zmienny, tak- 

son o drobnej plesze listkowatej, notowany na stanowi- 

skach 1, 5 i 6 głównie na korze brzóz i topól. 

27. Physcia tenella (Scop.) DC. – obrost drobny, gatunek  

o plesze listkowatej, występował na stanowiskach 1–6  

na korze dębów, topól, brzóz i grabów. 

28. Placynthiella incmalea (Ach.) Coppins & P. James –  

ziarniak drobny, porost o skorupiastej plesze odnotowa- 

ny głównie na korze brzóz na stanowiskach 5 i 6. 

29. Porina aenea (Wallr.) Zahlb – opryszczka grabowa, ga- 

tunek o plesze skorupiastej został odnotowany na sta- 

nowiskach 1–3 na korze grabów. 

30. Scoliciosporum chlorococcum (Stenh.) Vĕzda – sza- 

dziec ciemnozielony, porost o plesze skorupiastej wy- 

stępował na stanowiskach 1–6 na korze sosen, modrze- 

wi, buków, grabów i topól. 

31. Strangospora moriformis (Ach.) Stein – struziarnka  

guzkowata, gatunek o skorupiastej plesze występował  

na stanowiskach 4–6, głównie na korze sosen, buków  

i topól. 

32. Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James – sza- 

rek pogięty, gatunek o plesze skorupiastej występował  

na stanowiskach 3–6 na korze modrzewi, buków, dębów  

i brzóz. 

33. Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch – szarek  

gruzełkowaty, takson o skorupiastej plesze, występował  

na stanowiskach 1–6 rezerwatu, głównie na korze mo- 

drzewi i brzóz. 

34. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – złotorost ścienny, po- 

rost o listkowatej plesze w postaci rozety, występował  
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na stanowiskach 1, 5 i 6, głównie na korze drzew liścia- 

stych, np. topól, brzóz. 

 
4. Podsumowanie 

 
Rezerwat leśny „Zielona Góra” jest najsilniej zanieczysz- 

czonym chronionym obszarem leśnym północnej części Wy- 

żyny Krakowsko-Częstochowskiej. Przeprowadzone w rezer- 

wacie badania stanu obciążenia zbiorowisk leśnych metalami  

ciężkimi i siarką zaklasyfikowały go do grupy zdegradowa- 

nych terenów podlegających prawnej ochronie [7]. Powyższy  

fakt jest wynikiem bardzo bliskiego sąsiedztwa „Zielonej Góry”  

z aglomeracją częstochowską (ok. 1 km), na terenie której  

występuje kilkanaście dużych zakładów przemysłowych,  

z których największym jest zakład metalurgiczny – huta „Czę- 

stochowa”. Emisje z tego zakładu przemysłowego najsilniej  

wpływają na stan ekologiczny zbiorowisk leśnych „Zielonej  

Góry” [8]. Duże zanieczyszczenie tego rezerwatu znalazło  

także potwierdzenie w małej liczbie (34) odnotowanych na je- 

go terenie gatunków porostów epifitycznych i epiksylicznych.  

Podobna sytuacja dotycząca niewielkiej liczby taksonów  

w powyższych dwóch grupach ekologicznych (30 gatunków)  

odnosi się także do innego rezerwatu leśnego „Kaliszak” o po- 

wierzchni 14.64 ha leżącego na Jurze, 35 km na południowy- 

wschód od „Zielonej Góry” [9]. Innym przykładem potwier- 

dzającym silny wpływ aglomeracji Częstochowskiej na biotę  

porostów północnej części Jury jest rezerwat „Sokole Góry”  

(oddalony 10 km od badanego obszaru), gdzie na powierzch- 

ni 215.95 ha odnotowano także małą liczbę epifitów i epiksyli  

(65 taksonów) (dane niepublikowane). 

Ponad połowa odnotowanych gatunków porostów (56%)  

posiadała plechy skorupiaste, taksony o plechach listkowa- 

tych stanowiły 29%, zaś o plechach krzaczkowatych 15%.  

Plechy odnalezionych gatunków porostów listkowatych często  

były mniejsze niż rozmiary plech określonych diagnozą ga- 

tunku. Na terenie rezerwatu „Zielona Góra” nie odnotowano  

epifitów o dużych, rozbudowanych plechach, większych niż  

4 cm. Występowanie oraz wielkość plech porostów epifitycz- 

nych w największym stopniu jest determinowane stanem ja- 

kości powietrza atmosferycznego i obecnością takich zanie- 

czyszczeń jak dwutlenek siarki. Badania Nowaka [10] z terenu  

Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej przeprowadzone ponad  

pół wieku temu wykazały występowanie gatunków porostów  

o dużych, nitkowatych i krzaczkowatych plechach w tym ob- 

szarze, które obecnie w północnej części Jury są notowane  

sporadycznie. Według Leśniańskiego [2] największym zmia- 

nom na przestrzeni lat w obszarze województwa śląskiego,  

uległy epifity poprzez stopniowe wymieranie taksonów najbar- 

dziej wrażliwych. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać  

w wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza województwa  

śląskiego. 

Zdecydowana większość porostów odnotowanych na te- 

renie rezerwatu „Zielona Góra” to epifity (91%), pozostałą  

część stanowią epiksyle (8%). Najciekawsze gatunki poro- 

stów stwierdzono na zboczu wapiennego ostańca (stanowiska  

badawcze nr 2 i 3) o ekspozycji SE, które było jednocześnie  

położone po przeciwległej stronie w stosunku do położenia  

huty (strona zawietrzna). W tym obszarze odnotowano wy- 

stępowanie literaka właściwego – gatunku umieszczonego na  

czerwonej liście porostów Polski [NT] [1] i czerwonej liście wo- 

jewództwa śląskiego [EN] [2]. Gatunek ten występował w re- 

zerwacie „Zielona Góra” tylko na korze pni grabu na wyso- 

kości od 3 cm do 1 m na stanowiskach badawczych 1–4. Spo- 

śród gatunków zagrożonych, wymienionych w regionalnej li- 

ście porostów województwa śląskiego [LC], odnotowano tak- 

że występowanie na tym zboczu płaskotki rozlanej i przylep- 

niczki łuseczkowatej. Pozostałe dwa taksony wymienione  

w regionalnej liście [LC]: przylepkę okopconą odnotowano  

w środkowej częsci rezerwatu (stanowisko nr 4), a tarczowni- 

cę skalną w jego północnej części (stanowisko nr 5). Nie  

stwierdzono w rezerwacie „Zielona Góra” występowania ga- 

tunków objętych prawną ochroną w Polsce. 
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Streszczenie: W artykule podjęto próbę określenia wpływu poziomu wzbogacenia próbek żywności na wartości współczynni- 
ków odzysku substancji badanej. Na podstawie badań przeprowadzonych techniką FAAS na próbkach żywności należących do  
siedmiu różnych grup produktów spożywczych stwierdzono zależność pomiędzy rodzajem zastosowanej matrycy, wielkością  
naważki, poziomem wzbogacenia i warunkami mineralizacji, a wyznaczonymi wartościami współczynników odzysku. Średnie  
wartości współczynników odzysku wyznaczone dla analizowanych matryc były najbardziej zbliżone w przypadku wapnia, a naj- 
bardziej rozbieżne w przypadku sodu. Spośród analizowanych próbek żywności mięso surowe było matrycą, dla której średnie  
wartości współczynników odzysku wyznaczone dla wszystkich oznaczanych pierwiastków miały zbliżoną wartość. Z kolei naj- 
mniej wyrównanym poziomem średniej wartości odzysku charakteryzowało się mleko surowe. 

 

Słowa kluczowe: żywność, składnik mineralny, próbka wzbogacona, mineralizacja mikrofalowa, walidacja metody 
analitycznej 

 
Abstract: The article attempts to identify the impact of the state of food samples, their complexity, size, and homogeneity of  

weighed amounts, the level of enrichment, as well as the conditions used for mineralization on the recovery coefficients of the  

test substance. The research conducted by the FAAS technique on samples of food belonging to seven different groups of food  

products showed a relationship between the type of matrix used, the size of the sample, the level of enrichment, and minerali- 

zation conditions and the designated recovery coefficients. Average values of the coefficients set for the recovery among ana- 

lyzed matrices were most similar for calcium, and the most divergent in the case of sodium. Among the analyzed samples of  

food raw, meat was the matrix for which the average values of coefficients determined for the recovery of all elements had  

similar value. The lowest average balanced level of recovery was observed for raw milk. 
 

Keywords: food, mineral component of food, enriched samples, microwave mineralization, validation of analytical methods 

 

 
1. Wstęp 
1
 

Składniki mineralne stanowią około 4% masy ciała doro- 

słego człowieka. To sole 46 pierwiastków pełniących funkcje  
żywieniowe i technologiczne, z których 30 uważanych jest za  
niezbędne do zapewnienia prawidłowego rozwoju organizmu  
ludzkiego. Z punku widzenia żywieniowego najistotniejsze  
z nich to sole wapnia, fosforu, potasu, cynku i magnezu [1].  

Podczas procesów produkcji, przechowywania czy przetwa- 

rzania żywności poziom składników mineralnych może ulec  
obniżeniu, dlatego producenci uzupełniają straty, wzbogaca- 

jąc nimi żywność, stosując formy chemiczne określone w obo- 

wiązujących przepisach prawnych [2,3]. Należy jednak wziąć  
pod uwagę fakt, iż nadmierne spożycie składników mineral- 
nych może wywołać niekorzystne skutki, stąd konieczność 
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ustalenia maksymalnych bezpiecznych poziomów spożycia  
składników mineralnych obecnych w żywności lub dodanych  

do niej w celach technologicznych lub innych [4]. 

W Tabeli 1 przedstawiono wartości zalecanego dziennego  
spożycia magnezu, wapnia i potasu określone w Rozporzą- 

dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.10.2011 r.  

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat  

żywności (dziennik ustaw Unii Europejskiej nr L 304 z dnia  

22.11.2011 r., załącznik nr XIII) [3]. 
 
2. Część eksperymentalna 
 

2.1. Materiał badawczy 
 

Materiał badawczy stanowiły próbki żywności, rzeczywiste  
i wzbogacane dodatkiem roztworów wzorcowych oznacza- 

nych pierwiastków, należące do różnych grup produktów spo- 

żywczych: suplementy diety, środki specjalnego przeznacze- 

nia żywieniowego, mięso surowe, mleko spożywcze, produkty 
zbożowe, owoce świeże i woda mineralna. 
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2.2. Metodyka badawcza 
 

Zastosowana metoda polegała na mineralizacji mikrofalo- 

wej próbek i oznaczeniu w nich zawartości magnezu, wapnia,  
potasu i sodu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej  
z zastosowaniem odpowiednich modyfikatorów matryc [5–7].  

Naważki, których wielkość uzależniono od rodzaju próbki  
i spodziewanej zawartości składników mineralnych, przenie- 

siono ilościowo do naczyń ciśnieniowych przy użyciu 10 ml  
65% kwasu azotowego i dodano 2 ml 30% nadtlenku wodoru,  

a następnie macerowano przez godzinę. Analogicznie postę- 

powano z próbkami wzbogaconymi dodatkiem roztworów  
wzorcowych. Zaprogramowane warunki pracy mineralizatora  

zamieszczono w Tabeli 2. 

Po zakończeniu mineralizacji zawartości naczyń ciśnienio- 

wych przeniesiono przy użyciu wody dejonizowanej do kolb  
pomiarowych o pojemności 100 ml i dodano 10 ml roztworu  
podstawowego lantanu o stężeniu c(La3+) = 50 g/L w przypad- 

ku oznaczania magnezu i wapnia lub 10 ml roztworu podsta- 

wowego cezu o stężeniu c(Cs+) = 40 g/L, jako modyfikatorów  
matrycy. Ponadto przygotowano dwie próbki ślepe i postępo- 

wano z nimi tak jak z próbkami rzeczywistymi. 
Równolegle przygotowano sześciopunktowe krzywe wzor- 

cowania na bazie certyfikowanych materiałów odniesienia fir- 
my MERCK przeznaczonych do analiz techniką absorpcyjnej  
spektrometrii atomowej, roztworów mianowanych Mg(NO3)2,  

Ca(NO3)2, KNO3 i NaNO3 w 0.5 mol/L HNO3 o stężeniu 1000  
mg/L. Wykonano trzy równoległe pomiary absorbancji przygo- 

towanych roztworów wzorcowych po ustawieniu zera na prób- 

kę odczynnikową nie zawierającą oznaczanego pierwiastka,  
stosując odpowiednie długości fali, tj. 285.2 nm w przypadku  

oznaczania magnezu, 422.7 nm w przypadku oznaczania  

wapnia, 766.5 nm w przypadku oznaczania potasu i 589.0 nm  

w przypadku oznaczania sodu. Po wykonaniu pomiarów wy- 

znaczono równania krzywych wzorcowania. Następnie wyko- 

nano pomiary absorbancji roztworów mineralizatów próbek  
żywności i próbek ślepych, zachowując takie same warunki  
pomiarowe jakie zastosowano podczas pomiarów absorbancji  
roztworów wzorcowych dla magnezu, wapnia, potasu i sodu.  
W przypadku, gdy wskazania przyrządu były wyższe niż  
wskazania uzyskane dla roztworu wzorcowego o najwyż- 

szym stężeniu mineralizaty rozcieńczano. Obliczono zawar- 
tość oznaczanych pierwiastków w mg/100 g. 

2.3. Walidacja metody 
 

Zakresem walidacji objęto analizę próbek ślepych mającą  
na celu sprawdzanie czystości używanych materiałów pomoc- 

niczych oraz analizę materiału kontrolnego, tj. roztworów  
wzorcowych oznaczanych pierwiastków i roztworów fortyfiko- 

wanych próbek rzeczywistych przygotowanych w warunkach  
laboratoryjnych, mającą na celu sprawdzanie prawidłowości  
postępowania analitycznego. Prawidłowość postępowania  
analitycznego oceniono na podstawie wyznaczonych wartości  
współczynników zmienności wzorcowania i odzysku substan- 

cji badanej. W wyniku analizy próbek ślepych wyznaczono  
granice wykrywalności i oznaczalności dla magnezu, wapnia,  

potasu i sodu. W szacowaniu niepewności wyniku uwzględ- 

niono również niepewność związaną z używanymi przyrząda- 

mi pomiarowymi, wagami analitycznymi, pipetami automa- 

tycznymi i spektrometrami absorpcji atomowej. 

W celu oceny przydatności metody do oznaczania zawar- 
tości wybranych składników mineralnych w żywności przepro- 

wadzono analizę odzysku substancji badanej. Wartości  
współczynników odzysku obliczono ze wzoru: 
 

xm xz

xd
(1) 

 

w którym xm – stężenie substancji zmierzone w próbce  
[mg/100 g], xz – stężenie substancji zmierzone w próbce, do  
której nie dodano substancji oznaczanej [mg/100 g], a xd –  

stężenie substancji dodanej do próbki [mg/100 g]. 
Przyjęto następujące kryteria walidacji: wartość granicy  

wykrywalności ≤ 0.1 mg/L, wartość granicy oznaczalności ≤  
0.3 mg/L, wartość współczynnika korelacji liniowej r ≥ 0.996,  

średnia wartość współczynnika odzysku 0.8–1.2 i niepewność  
wyniku ≤ 30% [8]. 

 
3. Wyniki i dyskusja 

 
Zawartość pierwiastków oznaczono w próbkach rzeczywi- 

stych i fortyfikowanych należących do różnych grup żywności  
o wielkości naważek uzależnionej od jednorodności i złożono- 

ści matrycy wahającej się od 0.0250 g w przypadku suple- 

mentów diety do 1.0 g w przypadku wody mineralnej. Pozio- 

my wzbogacenia próbek odpowiednimi roztworami wzorcowy- 

mi, uzależnione od zawartości oznaczanych pierwiastków  
w badanych próbkach (X), wyniosły od 0.1 mg/L do 50.0  
mg/L. Najniższemu poziomowi wzbogacenia próbek odpowia- 

dała wartość 0.2 · X, średniemu X, a najwyższemu – 2 · X.  

Szczegółowe zestawienie poziomów wzbogacenia badanych  
próbek przedstawiono w Tabeli 3. 

W Tabeli 4 zestawiono wartości współczynników odzysku  
wyznaczone na podstawie analizy techniką FAAS zawartości  
magnezu, wapnia, potasu i sodu w matrycach należących do  
różnych grup żywności wzbogaconych na poziomach określo- 

  

 

Tabela 2. Podstawowe parametry mineralizacji próbek żywności. 

Parametr Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap V 

Temperatura [°C] 130 200 100 100 100 

Ciśnienie [bar]   24   30   20   20   20 

Czas [min]   10   20   14     3     3 

Czas narastania temperatury [min]     2     2     2     2     2 

Moc [%]   40   40   10   10   10 

Tabela 1. Dzienne referencyjne wartości spożycia składników  
mineralnych dla osób dorosłych. 

Składnik mineralny Zalecane dzienne spożycie 

Magnez    375 mg 

Wapń    800 mg 

Potas 2 000 mg 
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Tabela 3. Wielkości naważek i poziomy wzbogacenia badanych próbek. 

Rodzaj matrycy 
Wielkość naważki 

g 
Oznaczany 
pierwiastek 

Poziomy wzbogacenia 
mg/L 

I II III 

Suplement diety 0.0250 

Magnez 0.1   5.0 10.0 

Wapń 0.1 10.0 20.0 

Potas 0.2 10.0 20.0 

Sód 0.2 10.0 20.0 

Środek specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego 

0.10 

Magnez 0.1   2.5   5.0 

Wapń 0.5 10.0 20.0 

Potas 1.0 10.0 20.0 

Sód 0.5   5.0 10.0 

Mięso surowe 0.10 

Magnez 0.1   5.0 10.0 

Wapń 0.1 10.0 20.0 

Potas 0.2 10.0 20.0 

Sód 0.2 10.0 20.0 

Mleko spożywcze 1.0 

Magnez   0.25 25.0 50.0 

Wapń   0.25 25.0 50.0 

Potas   0.25 25.0 50.0 

Sód   0.25 25.0 50.0 

Produkt zbożowy 0.10 

Magnez 0.5 10.0 20.0 

Wapń 1.5 10.0 20.0 

Potas 1.0 10.0 20.0 

Sód 0.2 10.0 20.0 

Owoc świeży 0.10 

Magnez 0.1   2.5   5.0 

Wapń 0.1   2.5   5.0 

Potas 0.5   5.0 10.0 

Sód 0.1   2.5   5.0 

Woda mineralna 1.0 

Magnez 0.1   2.5   5.0 

Wapń 0.1   2.5   5.0 

Potas 0.1   2.5   5.0 

Sód 0.1   2.5   5.0 

 

Tabela 4. Wartości współczynników odzysku magnezu, wapnia, potasu i sodu z matryc należących do różnych grup żywności. 

Rodzaj matrycy 
Oznaczany  
pierwiastek 

Współczynnik odzysku dla różnych poziomów 
wzbogacenia 

Średnia wartość 
współczynnika  

odzysku I poziom II poziom III poziom 

Suplement diety 

Magnez   0.899   1.05 1.10 1.02 

Wapń   0.966   1.07 1.02 1.02 

Potas   0.969     0.984 1.02   0.991 

Sód   0.900     0.920   0.878   0.900 

Środek specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego 

Magnez 1.13     0.924   0.947 1.00 

Wapń   0.962   1.01 1.01   0.994 

Potas 1.11   1.01 1.01 1.04 

Sód   0.983 1.0 1.06 1.01 

Mięso surowe 
Magnez   0.988 1.1 1.08 1.06 

Wapń   0.986   1.08 1.02 1.03 
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nych w Tabeli 3. 

Na Rysunku 1 przedstawiono średnie wartości współczyn- 

ników odzysku uzyskane dla poszczególnych matryc fortyfiko- 

wanych na trzech różnych poziomach. 
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż naj- 

niższą średnią wartość współczynnika odzysku magnezu od- 

notowano w przypadku wody mineralnej (0.980), wapnia i po- 

tasu w przypadku owocu świeżego (0.990) i (0.954), a sodu  
 

 

Rysunek 1. Średnie wartości współczynników odzysku Mg,  
Ca, K i Na wyznaczonych dla różnych matryc* na trzech po- 

ziomach wzbogacenia. * 1 – suplement diety, 2 – środek spo- 

żywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 3 – mięso 
surowe, 4 – mleko spożywcze, 5 – produkt zbożowy, 6 –  

owoc świeży, 7 – woda mineralna. 

 

w przypadku suplementu diety (0.900). Najwyższą średnią  
wartość współczynnika odzysku magnezu odnotowano  
w przypadku mleka spożywczego (1.08), wapnia w przypadku  
produktu zbożowego (1.05), a potasu i sodu w przypadku  
mięsa surowego (1.05). Średnie wartości współczynników od- 
zysku wyznaczone dla analizowanych matryc były najbardziej  
zbliżone w przypadku wapnia, a najbardziej rozbieżne w przy- 
padku sodu. Spośród analizowanych próbek żywności mięso  
surowe było matrycą, dla której średnie wartości współczyn- 
ników odzysku wyznaczone dla wszystkich oznaczanych pier- 
wiastków miały zbliżoną wartość. 
 
4. Podsumowanie 

 
Zakresy robocze krzywych wzorcowania, w których współ- 

czynniki korelacji liniowej miały wartość nie mniejszą niż  
0.996 wyniosły odpowiednio 0.05–1.0 mg/L dla magnezu,  

0.05–2.0 mg/L dla wapnia, 0.1–2.0 mg/L dla potasu i 0.1–1.0  

mg/L dla sodu. Wyznaczone granice wykrywalności wyniosły  
0.01 mg/L dla magnezu, 0.03 mg/L dla wapnia, 0.03 mg/L dla  

potasu i 0.07 mg/L dla sodu, natomiast granice oznaczalności  
0.03 mg/L w przypadku oznaczania magnezu, 0.12 mg/L  

w przypadku wapnia, 0.11 mg/L w przypadku potasu i 0.23  

mg/L w przypadku sodu. Wartości niepewności wyników wy- 

rażone pierwiastkiem kwadratowym z sumy kwadratów nie- 

pewności cząstkowych związanych z dokładnością przyrzą- 

dów pomiarowych, wykonaniem krzywych wzorcowania oraz  
odzyskiem substancji badanej wyniosły odpowiednio 24% dla  
magnezu, 20% dla wapnia, 16% dla potasu i 15% dla sodu. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż  
wartości współczynników odzysku uzyskane w wyniku analizy  
wzbogaconych próbek żywności uzależnione są od stanu sku- 

pienia matrycy, jej złożoności, wielkości naważki i stopnia jed- 

norodności, a także od warunków mineralizacji. 

Tabela 4. (c.d.). 

Rodzaj matrycy 
Oznaczany  
pierwiastek 

Współczynnik odzysku dla różnych poziomów 
wzbogacenia 

Średnia wartość 
współczynnika  

odzysku I poziom II poziom III poziom 

Mięso surowe 
Potas   0.971   1.11 1.06 1.05 

Sód 1.11   1.07   0.966 1.05 

Mleko spożywcze 

Magnez 1.08   1.08 1.08 1.08 

Wapń   0.957   1.06 1.10 1.04 

Potas 1.03     0.986   0.998 1.01 

Sód   0.983     0.926   0.929   0.946 

Produkt zbożowy 

Magnez   0.951   1.08   0.985 1.01 

Wapń 1.01 1.1 1.04 1.05 

Potas 1.02   1.01   0.976 1.00 

Sód 1.01     0.885   0.899   0.931 

Owoc świeży 

Magnez 1.17     0.892   0.959 1.01 

Wapń   0.922   1.01 1.00   0.977 

Potas   0.977     0.885   0.921   0.928 

Sód 1.00   1.02 1.02 1.01 

Woda mineralna 

Magnez 1.00     0.920 1.01   0.977 

Wapń 1.00   1.11   0.994 1.03 

Potas 1.00     0.928 1.02   0.983 

Sód 1.00     0.975   0.914   0.963 
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Na wartość współczynników odzysku, poza czynnikami  
wymienionymi powyżej, istotny wpływ ma również poziom  
wzbogacenia próbek. 
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Jednoczesne oznaczanie nieorganicznych anionów oraz kwasów  
karboksylowych metodą chromatografii jonowej z elucją  
gradientową 
 

Simultaneous determination of inorganic anions and carboxylic  

acids by using ion chromatography with gradient elution 
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Streszczenie: Chromatografia jonowa jest referencyjną metodą oznaczania głównych nieorganicznych anionów i kationów  
w wodach i ściekach. Wraz z jej rozwojem rozszerza się zakres zastosowań o nowe rodzaje analitów i matryc. Przedmiotem  

badań była możliwość zastosowania chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną w układzie elucji gradientowej do  
oznaczania wybranych nieorganicznych anionów oraz kwasów karboksylowych w próbkach żywności na przykładzie naparów  
herbat ziołowych. Przedstawiono wpływ składu eluentu i jego gradientu na jednoczesne rozdzielanie jonów: F–

, Cl
–
, NO2

–
, NO3

–
,  

Br
–
, PO4

3–
, SO4

2–
 oraz kwasów: mrówkowego, octowego, szczawiowego i cytrynowego w próbkach naparów z herbat. 

 

Słowa kluczowe: aniony, chromatografia jonowa, detekcja konduktometryczna, elucja gradientowa, kwasy karboksylowe 

 
Abstract: Ion chromatography is the reference method for determining the major inorganic anions and cations in water and  

wastewater. Along with the developments its applications expand to the range of new types of analytes and matrices. The ob- 

ject of the study was the possibility of using ion chromatography with conductivity detection and gradient elution of selected  

inorganic anions and carboxylic acids in food samples for example of herbal tea infusions. The influence of eluent composition  

and its gradient on the simultaneous separation of ions: F
–
, Cl

–
, NO2

–
, NO3

–
, Br

–
, PO4

3–
, SO4

2–
, as well as formic acid, acetic  

acid, oxalic acid, and citric acid in samples of teas was tested. 
 

Keywords: anions, ion chromatography, conductometric detection, gradient elution, carboxylic acids 

 

 
1. Wstęp 
1
 

Do oznaczania nieorganicznych jonów  były i nadal są wy - 

korzystyw ane metody klasyczne takie jak metody miareczko-  

we, kolorymetryczne, graw imetryczne czy turbidymetryczne.  

Ich zalety to dostępność i niskie koszty analiz. Niestety w ięk- 

szość z nich charakteryzuje się znacznym w pływ em czynni- 
ków  przeszkadzających, w ysokimi granicami wykryw alności  
i oznaczalności, niską czułością i selektyw nością, a także  

w w ielu przypadkach koniecznością stosow ania drogich i tok-  

sycznych odczynników  oraz brakiem moż liw ości automatyza- 

cji pomiarów . Ponadto metody klasyczne, naw et jeśli spełniają  
kryteria jakościow e, zazwyczaj są pracochłonne, co utrudnia  

pracę w  laboratorium w ykonujących rutynow e analizy. W ta-  

kiej sytuacji zdecydow anie bardziej efektyw ne są metody   

instrumentalne, mimo w ysokiej ceny zakupu przyrządów .  
Wśród nich dominują metody separacyjne, a w szczególności  

chromatograficzne [1].  

Chromatografia jako metoda rozdzielania znana jest od  

początku XX w ieku, jednak jej szybki rozw ój nastąpił dopiero  

kilkadzies iąt lat później. Obecnie metody chromatograficzne  

ze względu na możliw ość szybkiego rozdzielania i analizy  
substancji, także w  próbkach o złożonych matrycach, należą 
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do najbardziej rozpow szechnionych metod instrumentalnych  

w chemii analitycznej. Różnymi metodami chromatograficzny - 

mi można rozdzielać  i analizow ać składniki polarne i niepolar-  

ne; kw aśne, obojętne i zasadow e; organiczne i nieorganiczne,  

a także monomery, oligomery i polimery. W zależności od  

w łaściw ości f izykochemicznych badanej próbki i jej składni-  

ków , do ich rozdzielania należy zastosow ać odpow iedni ro-  

dzaj chromatografii. Metody chromatograficzne są pow szech- 

nie stosow ane zarów no na skalę preparatyw ną, jak i anali-

tyczną, a chromatografy są najbardziej rozpow szechnionymi  

na św iecie przyrządami analitycznymi.  
O ile w  badaniach zw iązków  organicznych dominują chro-  

matografia gazow a (ang. Gas  Chromatography,  GC) i w yso- 

kospraw na chromatografia cieczow a (ang. High Performance  

Liquid Chromatography, HPLC), w  przypadku rozdzielania  

i oznaczania substancji nieorganicznych (w  tym rutynow o  

oznaczanych anionów  i kationów ) metody chromatograficzne  

długo nie mogły znaleźć zastosow ań. Jeszcze 50 lat temu,  

kiedy to chromatografia gazow a i cieczow a były już pow - 

szechnie stosow ane w  laborator iach, badania zw iązane z ich  

wykorzystaniem do analiz nieorganicznych jonów  nie przyno- 

siły spodziew anych efektów . Przełom nastąpił dopiero na po-  

czątku lat 70-tych XX w ieku, kiedy to ukazało się kilka prac   
dotyczących zastosow ania chromatografii jonow ymiennej do  

rozdzielania i oznaczania nieorganicznych anionów  i kationów  
[2]. Oficjalnie chromatografia jonow a jako metoda analityczna  
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istnieje od roku 1975, kiedy to na zjeździe A merykańskiego  

Tow arzystwa Chemicznego w  Chicago, f irma Dionex zapre-  

zentow ała pierw szy handlow y chromatograf jonow y, a praca  

Smalla, Stevena i Baumanna [3] uznana została za kamień  

milow y w  rozwoju tej metody analitycznej. Obecnie chromato-  

grafia jonow a jest najpopularniejszą instrumentalną metodą  

oznaczania nieorganicznych i organicznych anionów  i katio-  

nów  w  wodach i ściekach stosow aną w  w iększości laborato-  

riów  na św iecie. Zakres jej zastosow ań rozszerza się szybko  
m.in. na analizy próbek żyw ności, w  badaniach klinicznych,  
w przemyśle farmaceutycznym, metalurgicznym, produkcji  

półprzew odników  czy w badaniach środow iskowych [4].  

W Polsce zw iększone zainteresow anie tą metodą analityczną  

obserw uje się dopiero od kilkunastu lat, a przyczyniają się do  

tego konferencje naukow e na jej temat i zw iązane z nimi mo-  

nografie [5]. Chromatografia jonow a już w  latach 80-tych XX  

w ieku została uznana za referencyjną metodę w  badaniach  

wód i ścieków  zalecaną przez organizacje takie jak Północ- 

noamerykańska Agencja Ochrony Środow iska (US EPA)   

i Międzynarodow a Organizacja Standaryzacyjna ( ISO) [6].
O ile chromatografia jonow a została stw orzona na potrze- 

by analiz nieorganicznych anionów  i kationów  w  wodach  
i ściekach, jej rutynow e zastosow ania do analiz substancji  

organicznych takich jak m.in. kw asy karboksylow e czy aminy   

nastąpiły kilkanaście lat później. Niższe kw asy karboksylow e  

takie jak kw as mrów kowy, octowy, propionow y czy masłow y  
są pow szechnie stosow ane w  przemyśle spożyw czym, farma-  

ceutycznym, tw orzyw  sztucznych oraz barw ników  i farb. Jest  

to ich głów ne źródło obecności w  próbkach środow iskow ych.  
Kw asy karboksylow e takie jak kw as szczaw iowy, mrów kow y,  
octowy, propionow y, pirogronow y czy ketomalonow y są pro- 

duktami ubocznymi uzdatniania w ód – stąd ich potenc jalna  
obecność w w odach do spożycia [7]. Ponadto mogą one  

stanow ić produkty przemian zachodzących w  atmosferze  

z udziałem ozonu i halogenków  oraz w ystępow ać w  wodach  
opadowych [8]. 

Najw ażniejsze parametry decydujące o procesie rozdzie-  

lania w  chromatografii jonow ej to: rodzaj w ypełnienia kolumny   

analitycznej; rodzaj, stężenie, pH i natężenie przepływ u elu- 

entu; rodzaj detektora i parametry jego pracy; objętość na-  

strzyku; rodzaj odczynnika do deryw atyzacji zakolumnow ej  

i jego natężenia przepływ u (dla detektora UV/Vis) oraz spo- 

sób przygotow ania próbki do analizy. W analizie mieszanin  

w ieloskładnikow ych niezmiernie w ażny jest odpow iedni dobór   
składu eluentu. Ponadto składniki eluentu nie mogą reagow ać  
pomiędzy sobą, jak i z częściami chromatografu, z którymi  

mają bezpośredni kontakt. Eluent może być tłoczony za po-  

mocą pompy przez kolumnę w  trybie izokratycznym lub gra-  

dientow ym. Podczas elucji izokratycznej skład fazy ruchomej  

jest stały podczas całego procesu chromatografow ania,  

a w  elucji gradientow ej w  trakcie rozdzielania następuje zmia-  

na jego stężenia i w zrost siły elucyjnej fazy ruchomej. Eluen-  

tami najczęściej stosow anymi do rozdzielania anionów  z wy - 

korzystaniem chromatografii jonow ej z t łumieniem przew od- 

nictw a w układz ie izokratycznym są w odne roztw ory węglanu  

sodu, w odorow ęglanu sodu lub ich mieszaniny. W układzie  
gradientow ym stosow ane są w odne roztw ory w odorotlenku  

sodu lub potasu.  

Ze w zrostem stopnia utlenienia jonu próbki rośnie jego  

pow inow actw o do grupy funkcyjnej, np. jony na +III stopniu  

utlenienia są w iązane silniej niż jony na +II stopniu utlenienia.  

Dla różnych jonów  o tym samym stopniu utlenienia im w ięk-

szy jest promień jonow y i stopień polaryzacji, tym jon jest  

silniej zatrzymyw any na jonicie. Jony próbki charakteryzujące  

się silnym oddziaływ aniem hydrofobow ym lub siłami Van der   

Waalsa z  matrycą będą wymyw ane przed jonami o słabszych  
oddziaływ aniach. Im w yższy jest stopień utlenienia jonu, tym  

dłużej będzie on zatrzymyw any na jonicie. Zasada ta jest  

słuszna dla anionów  prostych i złożonych, w tym dla kw asów  
organicznych z jedną, dw iema lub trzema grupami funkcyjny- 

mi, a także dla kationów  nieorganicznych i prostych. Przykła-  

dow o jony takie jak: F–,  Cl– , Br–, I– czy Li+, Na+,  K+, Rb+, Cs+  

są eluow ane w  kolejności w zrostu ich promienia jonow ego.  
Na rozdzielanie anionów  i kationów  (w tym organicznych kw a- 

sów  i amin)  w pływ a rów nież pH eluentu, np. fosforany(V)  
w roztw orze o niskim pH w ystępują jako jony jednoujemne,  

a przy wzroście pH tw orzą jony dw u- lub trójujemne. Z tego  
pow odu w zględne położenie piku jonu fosforanow ego(V) na  

chromatogramie może się zmieniać. Tak samo zachow ują się  

w ielofunkcyjne kw asy organiczne, których czasy retencji ro-  

sną ze w zrostem pH eluentu. Biorąc pod uw agę ładunek oraz   

w ielkość jonów , niższe kw asy karboksylow e są eluow ane z ty -

pow ej kolumny anionow ymiennej w cześnie, pomiędzy jonami  

f luorkow ymi i chlorkow ymi, co utrudnia ich jednoczesne roz- 

dzielanie i oznaczanie. Z kolei sole w yższych kw asów  karbo- 

ksylow ych, takie jak m.in. szczaw iany i cytryniany są wymy - 

wane późno, w  zw iązku z czym, elucja izokratyczna pow inna  

być zastąpiona elucją gradientow ą [9]. 
Celem pracy było opracow anie i optymalizacja metodyki  

jednoczesnego rozdzielania i oznaczania w ybranych nieorga-  

nicznych anionów  (F–, Cl–, NO2
–, NO3

– , Br–, PO4
3–, SO4

2–) oraz   

kw asów  karboksylow ych (mrów kow y, octowy, szczaw iowy,  
cytrynowy) metodą chromatografii jonow ej z detekcją konduk-  

tometryczną w  układz ie elucji gradientow ej. 

 
2. Część eksperymentalna 

 
Do badań w ykorzystano chromatograf jonow y firmy  

Thermo Sc ientif ic (Dionex ICS-3000) w yposażony w : pompę  
gradientow ą; system odgazow ania próżniow ego; zaw ór strzy - 

kow y; program komputerow y Chromeleon 7; automatyczny  

podajnik próbek (AS-A P); supresor A ERST M300_2mm; detek-  

tor konduktometryczny DC-3000 oraz automatyczny genera-  

tor eluentu Dionex EGC KOH.  

W praktyce laboratoryjnej optymalizacja w arunków  roz - 

dzielania najczęściej dotyczy doboru odpow iedniego składu 
i stężenia eluentu oraz jego natężenia przepływ u. W prow a- 

dzonych badaniach w ykorzystano kolumnę firmy Dionex   

IonPac AS20 dedykow aną do jednoczesnego rozdzielania  

nieorganicznych anionów  oraz jonów  kw asów  karboksylo-  

wych. 

Zasadniczym problemem, z jakim spotykają s ię praktycy  
stosujący metody chromatograficzne w  laboratoriach, jest to,  

że noty aplikacyjne producentów  kolumn analitycznych są  
przygotowyw ane na czystych w zorcach, a skład próbki i stę-  

żenie poszczególnych analitów  nie są tak zróżnicow ane jak  

w  próbkach rzeczyw istych. W prow adzonych przez nas ba-  

daniach zastosow ano kolumnę analityczną Dionex IonPac   
AS20, ale o średnicy 2 mm, co w iązało się z obniżonym na-  

tężeniem przepływ u eluentu (0.25 mL/min). Pozostałe w arunki  
rozdzielania były takie same. W celu w ykondycjonow ania ko-  

lumny analitycznej, po każdym nastrzyku przepłukiw ano ją  
wodą dejonizow aną przez 15 minut dla analiz prow adzonych  
zgodnie z profilami gradientowymi II i III, 20 minut – dla profili  
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IV, V  i VI lub 30 minut – dla profilu izokratycznego I. W Tabeli  

1 podano w arunki elucji gradientow ej dla każdego testow ane- 

go programu. 

Przedmiotem badań było określenie w pływ u składu eluen-  

tu (jego gradientu) na moż liw ość jednoczesnego rozdzielania  

i oznaczania jonów : F–; Cl–; NO2
–; NO3

–; Br–; PO4
3 –; SO4

2–   

oraz mrów czanow ych, octanowych, szczaw ianow ych oraz cy - 

trynianow ych. Zastosow ano eluent KOH o 5-ciu różnych profi- 
lach gradientu oraz jeden układ izokratyczny. Ich profile stę-  

żeniow e przestaw iono na Rysunku 1. 

Do badań w ykorzystano mieszaninę wzorcow ą o składzie  

[mg/L]: F– – 5; Cl– – 25; NO2
– – 10; NO3

– – 25; Br– – 5; PO4
3–   

– 15; SO4
2– – 37.5 oraz aniony kw asów  organicznych (mrów - 

kow ego, octow ego, szczaw iow ego i cytrynow ego) – po 10  

każdy. Próbkami rzeczyw istymi by ły próbki naparów  herbaty  
„Bukiet ziół” i herbaty zielonej z opunc ją f irmy  Bastek oraz   

herbaty z mięty f irmy Belin. Próbki herbat przygotow ano  
w następujący sposób: odw ażono produkt w  ilości 1.0000 g  

±0.0001 g, który zalano 100 ml w rzącej dejonizow anej w ody  
i pozostaw iono pod przykryciem na 10 minut. Następnie na-  

par sączono przez średniej grubości bibułę f iltracyjną, a na-  

stępnie f iltrow ano przez f iltr strzykaw kowy Micropore NYLON  

66 0.45 µm. Przesącz przelano do plastikow ych pojemników  
i poddano analizie chromatograficznej i spektrometrycznej.  

 
3. Wyniki i dyskusja

 
Na Rysunkach 2–18 przedstaw iono chromatogramy uzy- 

skane dla próbki w zorcow ej oraz próbek rzeczyw istych dla  
poszczególnych profili stężeń eluentu.  

Chromatografia jonow a z detekcją konduktometryczną  
i w  układzie elucji gradientow ej jest użyteczną metodą do jed-  

noczesnego oznaczania nieorganicznych anionów oraz kw a- 

sów  karboksylow ych. Dobierając odpow iednio w arunki anali-  

tyczne takie jak: rodzaj kolumny analitycznej ( jej w ypełnienie),  

rodzaj i stężenie eluentu, natężenie jego przepływ u, parame-  

try pracy supresora i detektora, a także sposób przygotow ania  
próbki do analizy, można rozdzielać  i oznaczać te jony na po-  

ziomie od µg/dm3  do mg/dm3.  

Wyniki uzyskane podczas prow adzonych badań pozw ala- 

ją na w yciągnięcie następujących w niosków : 
Eluc ja izokratyczna (profil I)  nie pozw ala na jednoczesne  

rozdzielanie i oznaczanie w szystkich analitów  zarów no  
w próbce wzorcow ej (Rysunek 2), jak i w  próbkach herbat  
(Rysunki 8 i 14). Wpraw dzie dla 11-stu anionów obecnych  
w próbce uzyskano 9 pików , ale ich rozdzielczość jest słaba,  

a na chromatogramie nie ma piku jonów  fosforanow ych i cy - 
  

Tabela 1. Warunki elucji gradientow ej dla poszczególnych  

profili.  

Program gradientu 

Czas  

min 

Stężenie 
eluentu 

mM 

Czas  

min 

Stężenie 
eluentu 

mM 

Profil I Profil II 

  0–6   2 

  10   7 

  19 15 

0–35 10 20 30 

  22 30 

  24   5 

  26   2 

Profil III Profil IV

0–6 2 5 5

  7   7 5–12 10 

15 20 20–21 45 

20 35 21.1   5 

21–21.5 40  

23   5  

26   2  

Profil V  Profil V I 

0–6   2 0–5   5 

10   7 15 25 

15 30 30–31 55 

18–18.5 55 31.1   5 

23 10  

26   5  

 

Rysunek 1. Profile stężeniow e: izokratyczny (stałe stężenie KOH = 10 mM – profil I) i gradientow e (profile II–VI). 
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Rysunek 2. Chromatogram próbki w zorcow ej, profil I ( izokratyczny). 

Rysunek 3. Chromatogram próbki w zorcow ej, profil II (gradientow y). 

Rysunek 4. Chromatogram próbki w zorcow ej, profil III (gradientow y). 
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Rysunek 5. Chromatogram próbki w zorcow ej, profil IV (gradientow y). 

Rysunek 6. Chromatogram próbki w zorcow ej, profil V (gradientowy). 

Rysunek 7. Chromatogram próbki w zorcow ej, profil VI (gradientow y). 
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Rysunek 8. Chromatogram anionów  w  naparze z herbaty „Bukiet ziół”, profil I ( izokratyczny). 

Rysunek 9. Chromatogram anionów  w  naparze z herbaty „Bukiet ziół”, profil II (gradientow y). 

Rysunek 10. Chromatogram anionów  w  naparze z herbaty „Bukiet ziół”, profil III (gradientow y). 
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Rysunek 11. Chromatogram anionów  w  naparze z herbaty „Bukiet ziół”, profil IV (gradientow y). 

Rysunek 12. Chromatogram anionów  w  naparze z herbaty „Bukiet ziół”, profil V (gradientow y). 

Rysunek 13. Chromatogram anionów  w  naparze z herbaty „Bukiet ziół” , profil V I (gradientow y). 
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Rysunek 14. Chromatogram anionów  w  naparze z herbaty zielonej z opunc ją, profil I ( izokratyczny). 

Rysunek 15. Chromatogram anionów  w  naparze z herbaty zielonej z opunc ją, profil II (gradientow y). 

Rysunek 16. Chromatogram anionów  w  naparze z herbaty zielonej z opunc ją, profil III (gradientowy). 
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trynianow ych. W przypadku próbek rzeczyw istych, w  których  
stężenia anionów  są silnie zróżnicow ane w yraźne są garby   

i nierozdzielone pary pików  F–/mrówczany oraz PO4
3–/szcza-

w iany. Zastosow anie elucji gradientow ej (profil II) pozw ala na  

bardzo dobre rozdzielanie pierw szych 7 anionów  (w tym jo-  

nów  F–, mrów czanowych, octanow ych i Cl–). Jony silnie spo-  

laryzow ane (szczaw iany, fosforany, cytryniany) nie są dosta-  

tecznie dobrze rozdzielone ( Rysunek 3). Jest to szczególnie  
dobrze w idoczne w  próbkach rzeczyw istych o zróżnicow anym  
stężeniu analitów  (Rysunki 9 i 15). 

Bardzo dobrą efektyw ność rozdzielania uzyskano dla gra-  

dientu III,  zarów no w  przypadku próbki w zorcowej, jak i pró-  

bek rzeczyw istych (Rysunki 10 i 16). Na chromatogramie  

próbki rzeczyw istej w idoczne są piki niezidentyfikow ane, które  

jednak nie w pływ ają na jakość analiz. Porów nując chroma-  

togramy uzyskane dla gradientu III i IV ( Rysunki 4 i 5), znacz- 

nie lepsze rozdzielczości uzyskano dla silnie spolaryzow a- 

nych anionów  (profil IV). Charakterystyczna jest duża (około 5  

minutow a) różnica w  czasach retencji azotanów (V) i siarcza- 

nów (VI). Dla profilu gradientu V pierwsze aniony (f luorkow e) 

są w ymyw ane z kolumny dopiero po około 9 minutach,  

a ostatnie (cytryniany) już po 21 minutach. Pow oduje to duże  
nagromadzenie pików  środkow ej części chromatogramu 
i utrudnia analizę próbek rzeczyw istych (Rysunek 12). 

 
4. Podsumowanie 
 

Podsumow ując, należy stw ierdzić, że naw et zmiany w  jed- 

nym parametrze (skład eluentu) pozw alają zoptymalizow ać  
rozdzielanie badanych jonów . Inne w arunki należy w ybierać,  
gdy przedmiotem badań jest kilkanaście analitów , inne gdy   

istotne są tylko pojedyncze jony, a jeszcze inne gdy w ażny  
jest całkow ity czas rejestracji chromatogramu i liczba w yko- 

nanych analiz. Elucja gradientow a pozw ala na prostą i efek-  

tyw ną optymalizację jednoczesnego rozdzielania w ielu anali-  

tów , także w  próbkach o złożonej matrycy. 

 
Podziękowania 
 

Autorzy składają serdeczne podziękow ania f irmie A.G.A. Ana-  

lytical za bezpłatne udostępnienie chromatografu jonow ego  

Rysunek 17. Chromatogram anionów  w  naparze z herbaty z mięty, profil II (gradientow y). 

Rysunek 18. Chromatogram anionów  w  naparze z herbaty z mięty, profil III (gradientow y). 
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Thermo Sc ientif ic (Dionex) model ICS-3000, dzięki czemu  
możliw e było w ykonanie badań.  
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Streszczenie: Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący surowców naturalnych, odnawialnych, takich jak polisachary- 

dy, białka, tłuszcze, mogących posłużyć jako alternatywa do otrzymania biodegradowalnych materiałów. Omówiono właściwo- 

ści skrobi jako polisacharydu będącego surowcem biodegradowalnym i pozyskiwanym ze źródeł odnawialnych. Opisano kom- 

pleksy polimerowe oparte na skrobi jako przyszłościowe tworzywa biodegradowalne wykorzystywane w różnych dziedzinach  
przemysłu. 

 

Słowa kluczowe: naturalne surowce, surowce odnawialne, skrobia, kompleksy polimerowe, tworzywa biodegradowalne 

 
Abstract: The article is a review of the literature concerning natural and renewable raw materials, such as polysaccharides,  

proteins, fats, which can be used as an alternative to obtain biodegradable materials. Properties of the starch as a polysaccha- 

ride which is a raw biodegradable material harvested from renewable resources were discussed. Polymer complexes based on  

the starch in the various systems as future biodegradable materials used in various industries were described. 
 

Keywords: natural raw materials, renewable raw materials, starch, polymer complexes, biodegradable materials 

 

 
1. Wstęp 
1
 

Z powodu wyczerpujących się surowców petro- i karbo- 

chemicznych, czynników ekonomicznych, politycznych (dyktat  
surowcowy) oraz ekologicznych (zanieczyszczenie środowi- 
ska, zwłaszcza przy chemicznej przeróbce węgla) coraz wię- 

cej uwagi zwraca się na naturalne surowce odnawialne, takie  
jak polisacharydy, białka i tłuszcze. Tworzywa biodegradowal- 
ne, takie jak skóra, drewno czy jelita zwierząt znane były od  
pradziejów. W powszechnym użyciu były słoma i trzcina, ba- 

wełna i wełna, a już w głębokiej starożytności znano perga- 

min, papirus, a potem papier. Hossa na znany od późnego  
Średniowiecza kauczuk naturalny zaczęła się po opanowaniu  
przez Goodyeara jego sieciowania siarką (wulkanizacja).  
Goodyear stworzył gumę nadającą się m.in. na dętki i opony.  
Mocno usieciowany siarką kauczuk znany był jako ebonit. 

                                                           

* Autor korespondencyjny.
Adres e-mail: a.folentarska@ajd.czest.pl (A. Folentarska). 
 

 

 

Jednak biodegradowalność tych produktów była mizerna. Na  
przełomie XIX i XX w. Henry Ford szczycił się garniturem  
z włókna otrzymanego przez sieciowanie białka formaldehy- 

dem. Jako tworzywa biodegradowalne zrobiły karierę otrzy- 

mywane z kwasowej kazeiny (z mleka) galalit [1] oraz produk- 

ty słabo nitrowanej celulozy celofan i celuloid. 

 
2. Skrobia jako naturalny, odnawialny surowiec 

 
Unia Europejska planuje ok. 300% wzrost produkcji prze- 

mysłu chemicznego do 2040 roku [2]. Wymaga to poszukiwa- 

nia nowych źródeł surowców, ponieważ zasoby obecnie ist- 

niejących mogą okazać się niewystarczające do zrealizowa- 

nia tego założenia. Sytuację dodatkowo pogarszają coraz  

ostrzejsze regulacje ekologiczne. Wywołało to energiczne po- 

szukiwania nowych surowców. Jako surowce dla przemysłu  
chemicznego bierze się pod uwagę rośliny. Zainteresowanie  
roślinami jako surowcem wynika z ich dostępności, natury  
chemicznej, odnawialności, czasami wielokrotnie w ciągu roku  
i biodegradowalności. Gromadzą one w biomasie znaczące  
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ilości węglowodanów – skrobi, cukrów prostych, celulozy, lipi- 
dów oraz białka. Niektóre z nich znajdują powszechne zasto- 

sowanie jako środki spożywcze, a każdy z tych składników  
znajduje również zastosowanie niespożywcze. 

Dostępne krajowe zasoby surowców polisacharydowych  
można wykorzystywać, także bez głębokiego ich przetwarza- 

nia, przystosowując je do różnych celów przez modyfikacje  
fizykochemiczne, fizyczne, chemiczne i enzymatyczne. Przy- 

kładem takich zastosowań mogą być tworzywa biodegrado- 

walne [3–7]. Polisacharydy stanowią bardzo ważną grupę  
składników żywności. Ich zawartość i właściwości w dużym  
stopniu decydują o przydatności technologicznej oraz warto- 

ści surowców pochodzenia roślinnego [8,9]. 
Spośród licznej grupy polisacharydów, najważniejszą rolę  

jako składnika żywności odgrywa skrobia. Jest ona najbar- 
dziej rozpowszechnionym polisacharydem zapasowym roślin.  
Skrobia powstaje podczas asymilacji CO2 w zielonych czę- 

ściach roślin jako tzw. skrobia asymilacyjna i jest magazyno- 

wana w ziarnach, owocach i korzeniach. Jest ona mieszaniną  
dwóch związków: amylozy i amylopektyny. 

Skrobia w cyklu rocznym jest najłatwiej pozyskiwanym  
i najbardziej masowo uprawianym naturalnym surowcem od- 

nawialnym. Surowiec ten jest łatwo biodegradowalny w środo- 

wisku naturalnym. W wyniku rozkładu skrobi uwalnia się do  
atmosfery duża ilość CO2 (wcześniej pobieranego przez rośli- 
ny) [10]. Dodana do innych polimerów sprawia, że tworzywa  
sztuczne z dodatkiem skrobi w bardzo krótkim czasie ulegają  
biodegradacji. 

Szerokie wykorzystanie skrobi jako odnawialnego surow- 

ca wynika m.in. z wielu możliwości jej modyfikacji różnymi  
metodami, np. fizycznymi, chemicznymi i biotechnologiczny- 

mi. Jest stosowana także w postaci mieszanin (ang. blends)  

z polimerami syntetycznymi. Dzięki modyfikacjom, naturalne  

polimery biodegradowalne mogą być powszechniej wykorzy- 

stane. Celem modyfikacji jest zmiana lub polepszenie ich wła- 

ściwości [11]. Stąd może ona służyć nie tylko jako tradycyjne  
pożywienie, ale również jako źródło energii, surowiec do pro- 

dukcji wielu wyrobów, także do celów niespożywczych. Pro- 

dukcja przemysłu chemicznego oparta na wykorzystaniu poli- 
sacharydów będzie czynnikiem stymulującym rozwój polskie- 

go rolnictwa. 

W Europie skrobia produkowana jest głównie z pszenicy,  
kukurydzy i ziemniaków. Jest to około 99% całkowitej produk- 

cji skrobi. Pozostała niewielka część produkcji przypada na  
skrobie innego pochodzenia. Jest to m.in.: skrobia amarantu- 

sowa, ryżowa, bananowa i grochowa. W 1994 roku całkowita  
produkcja skrobi w Europie wyniosła ponad 6 milionów ton,  
z czego 55% jej wykorzystania przypadała na przemysł spo- 

żywczy, a 45% na cele z nim niezwiązane [12]. 
Skrobia natywna, skrobia modyfikowana i hydrolizaty  

skrobi (syropy i dekstryny) są szeroko stosowane równocześ- 

nie do celów przemysłowych, jak i konsumpcyjnych [13].  
Otrzymano szereg produktów opartych na wykorzystaniu  
skrobi, które zwiększyło przez to ekologiczność samych pro- 

cesów przemysłowych [13,14]. 
Funkcjonalne właściwości skrobi, tj. żelowanie, wytrzyma- 

łość mechaniczna czy zdolność do biodegradacji, zależą od  
jej mikrostruktury. Dzięki badaniom fizykochemicznym skrobi  
i otrzymywanych produktów, coraz większe znaczenie ma  
możliwość manipulacji zachowaniem skrobi w celu uzyskania  
konkretnych, oczekiwanych właściwości końcowego produktu. 

Biotechnologia dodatkowo rozszerza zakres wykorzysta- 

nia skrobi. W ostatnich latach rozwijają się badania nad możli- 
wością zwiększenia produkcji skrobi oraz badania nad zmianą  
jej struktury podczas syntezy w roślinach. Prowadzi to do  
otrzymania skrobi o nowych lub ulepszonych właściwościach  
funkcjonalnych, m.in. do obniżenia temperatury kleikowania  
oraz zwiększenia odporności mechanicznej [14]. 

 
3. Kompleksy polimerowe na bazie skrobi jako two- 

rzywa biodegradowalne 

 
O przydatności tworzyw biodegradowalnych decydują  

obok właściwości fizycznych, takich jak wytrzymałość mecha- 

niczna i termiczna, właściwości barierowe, adekwatny do po- 

trzeb czas ich rozkładu w środowisku i powstające produkty  
rozkładu. 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku starano się  
wprowadzić do użytku przedmioty jednorazowego użycia, jak  
wypraski i ekstrudaty skrobiowe, z których produkowano np.:  

naczynia stołowe, foremki i opakowania [15–20]. Ich wytrzy- 

małość mechaniczna i trwałość były zbyt niskie i dlatego do  
skrobi domieszkowano kilka procent naturalnych włókien [21]  
i polimerów syntetycznych [22]. Z łączenia skrobi z syntetycz- 

nymi, lecz biodegradowalnymi polimerami, jak różne poliestry,  

otrzymano powoli biodegradujące się polimery typu Mater-Bi  

[23,24]. Dużą popularność zyskały polimery biodegradowalne  
otrzymywane bez użycia skrobi. Wśród nich znajdują się:  

kwas polimlekowy i polilaktydy [25–30] oraz inne polihydrok- 

sykwasy alkanowe [31,32], a także ich kopolimery z moleku- 

łami nisko- i wysokocząsteczkowymi [33–36]. Biodegradowal- 

nymi tworzywami syntetycznymi są poliester-polikaprolakton  

[37,38] i poliamid-polikaprolaktam; ten ostatni znany jest jako  

nylon 6 [39]. 

Równolegle rozpoczęto użytkowanie tzw. tworzyw zielo- 

nych, którymi były kompozyty produkowane np. ze skrobi (do  

40%) wprasowanej w polimery winylowe, np. polietylen. Takie  

tworzywa w większym stopniu zaspokajały wymogi estetyczne  

niż ekologiczne. Skrobia dość szybko rozkładała się na CO2  

i wodę, pozostawiając w środowisku nierozłożony, ale zdy- 

spergowany i gołym okiem niewidoczny polimer syntetyczny  
[40]. 

Znane są też całkowicie degradowalne do CO2 i H2O syn- 

tetyczne tworzywa z polimeryzowanych monomerów winylo- 

wych zawierające odpowiednie katalizatory (tworzywa d2w),  

ale z racji swego pochodzenia, nie spełniają one dyrektywy  
Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania materiałów odna- 

wialnych. Ponadto ich wytwarzanie pochłania zbyt dużo ener- 
gii. Wymogi takie spełniają kompozyty tworzone przez polisa- 

charydy, białka i tłuszcze. Znane są w literaturze biodegrado- 

walne tworzywa trójskładnikowe, ale nie są to tworzywa skła- 

dające się z polisacharydów, białek i lipidów. Zazwyczaj obok  
polisacharydów i białek zawierają one polikwasy, poliestry lub  
poliamidy. Otrzymane przydatne praktycznie kompozyty z su- 

rowców odnawialnych, ich właściwości użytkowe oraz cena są  
konkurencyjne wobec kompozytów w pełni wykonanych z ma- 

teriałów syntetycznych lub zawierających tworzywa syntetycz- 

ne jako kluczowy składnik. 
Na właściwości użytkowe kompozytów polimerowych,  

w tym złożonych z polisacharydów i/lub białek, mają wpływ  
także czynniki strukturalne określane jako drugo- lub trzecio- 

rzędowe, np. splątania łańcuchów, które jak dotąd, nie dają  
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się modelować numerycznie, ale manifestują się, przykłado- 

wo, we właściwościach reologicznych i termicznych. 
Badając zachowanie się wody (czasy relaksacji) w binar- 

nych kompozytach składających się wyłącznie z polisachary- 

dów za pomocą niskopolowego protonowego rezonansu ją- 

drowego, poznano mechanizmy odpowiedzialne za powsta- 

wanie i właściwości tych kompozytów [41–49]. Kompozyty ta- 

kie nadają się jako czynniki kontrolujące reologię żeli i ich tek- 

sturę. 
Kompozyty polisacharydowo-białkowe otrzymywano albo  

poprzez elektrosyntezę albo współstrącenie w punkcie izo- 

elektrycznym. Niektóre z tych kompozytów posiadają wytrzy- 

małość kopolimerów styrenowo-butadienowych. 

Znana jest także synteza kompozytu polisacharydowo- 

fosfolipidowego [50]. Składnik polisacharydowy tych komplek- 

sów musi mieć charakter anionowy (skrobia ziemniaczana,  
karboksymetyloceluloza, pektyny, syntetyczna skrobia fosfo- 

rylowana, karageniany, kwas hialuronowy, guma ksantano- 

wa). 

W odróżnieniu od kompleksów polisacharydowo-białko- 

wych, które tworzą się dzięki wiązaniom wodorowym, polisa- 

charydy tworzą z lipidami kompleksy heliakalne [51]. Tworze- 

nie helisy możliwe jest dzięki odpowiedniej orientacji łańcucha  
polisacharydowego względem hydrofobowej nitki lipidu. Dzięki  
temu, zewnętrzna strona kompleksu staje się hydrofilowa. Ta- 

kie uporządkowanie struktury jest najczęściej wykorzystywane  
do nadawania odpowiedniej tekstury i właściwości tiksotropo- 

wych artykułom spożywczym (ciasta, kremy, sosy) i kosmety- 

kom. 

Kompleksy białkowo-tłuszczowe (lipoproteidy) są interesu- 

jące przede wszystkim z powodu ich znaczenia fizjologiczne- 

go. Badania skupiają się na oddziaływaniach białek błon ko- 

mórkowych z lipidami [52–56], co wiąże się z budową i funk- 

cjami tych błon. Tego rodzaju oddziaływania stwarzają możli- 
wości odtwarzania błon komórkowych [57]. Lipoproteidy, ma- 

jąc zwiększone powinowactwo do tłuszczów, odpowiedzialne  

są za transport tłuszczów i substancji tłuszczopodobnych  
w organizmie [58]. Budowa błon komórkowych została wyko- 

rzystana do konstrukcji membran osmotycznych i dializacyj- 

nych [59]. 

Opisane tworzywa biodegradowalne służą do celów kon- 

strukcyjnych (np. nakrycia stołowe jednorazowego użycia,  
opakowania) oraz spożywczych (jadalne osłonki i opakowa- 

nia, mikrokapsułki). Ponieważ surowce do otrzymywania tych  
tworzyw są pochodzenia rolniczego, może to rzutować na po- 

litykę rolną kraju. Obecnie rozwój naszego rolnictwa jest krę- 

powany unijnymi limitami produkcji żywności. Limity te nie do- 

tyczą produkcji rolnej na cele niespożywcze, np. na cele ener- 
getyczne. Produkcja biodegradowalnych tworzyw całkowicie  
z płodów rolnych potencjalnie stanowi szansę dla rewitalizacji  
produkcji rolnej w Polsce, w tym też na hodowlę zwierząt oraz  
stanowi drogę do niespożywczego wykorzystania płodów rol- 
nych. Wytwarzane biodegradowalne i biozgodne, zgoła jadal- 
ne, opakowania żywności z produktów pochodzenia organicz- 

nego dotyczą ważnej ekonomicznie dziedziny związanej ze  
składowaniem odpadów, w tym odpadów spożywczych. 
 
4. Podsumowanie 

 
Polimery otrzymywane z naturalnych, odnawialnych su- 

rowców, ulegające biodegradacji, stanowią ważną grupę poli- 
merów, które, zdaniem wielu autorów, mogą w przyszłości 

rozwiązać problemy zarówno surowcowe, jak i związane z za- 

gospodarowaniem odpadów. Duża dostępność odnawialnych  
surowców otwiera szerokie możliwości wytwarzania biopoli- 
merów stosowanych w bardzo różnorodnych dziedzinach  
przemysłu. Badania nad budową i właściwościami biopolime- 

rów, w połączeniu ze znaczącym postępem w dziedzinie inży- 

nierii materiałowej, przyczyniły się do rozwoju technik wytwa- 

rzania nowych tworzyw biodegradowalnych z surowców natu- 

ralnych. Duże osiągnięcia w tym zakresie nastąpiły dzięki wy- 

korzystaniu wiedzy o wzajemnych oddziaływaniach między  
polisacharydami i białkami oraz tłuszczami. Obok znanych, ty- 

powych zastosowań w przemyśle spożywczym pojawiają się  
nowe, w obszarach ochrony środowiska, biotechnologii czy  
kosmetyki. Duże perspektywiczne znaczenie ma także stoso- 

wanie kompleksów polisacharydów i białek oraz tłuszczów ja- 

ko materiałów biodegradowalnych. Ważnym problemem przy  
wytwarzaniu z nich różnych wyrobów jest zachowanie odpo- 

wiedniej wytrzymałości. Omawiane kompleksy wielokrotnie  
wykazują lepsze właściwości mechaniczne niż komponenty,  
z których powstają. Dlatego też stanowią one duże zaintere- 

sowanie instytucji zajmujących się wytwarzaniem opakowań  
biodegradowalnych. Istotną zaletą takich produktów jest ich  
naturalne pochodzenie oraz to, że są materiałami odnawialny- 

mi i biodegradowalnymi. 
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Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono nowoczesne materiały mogące posłużyć do magazynowania paliwa przy- 

szłości, jakim jest wodór. Omówiono wodór jako alternatywne źródło energii mogące perspektywicznie zastąpić wyczerpujące  
się zasoby ropy czy gazu ziemnego. Opisano systemy magazynujące wodór, tj. zbiorniki ciśnieniowe wodoru gazowego, zbior- 

niki ciekłego wodoru w postaci wodorków metali, wodorków chemicznych oraz w materiałach węglowych. 
 

Słowa kluczowe: wodór, systemy magazynujące wodór, paliwo przyszłości 

 
Abstract: This article presents modern materials that can be used for storing fuel of the future, which is hydrogen. Hydrogen 

as an alternative energy source that could prospectively replace that are running out reserves of oil or natural gas was 

discussed. Systems for storing hydrogen, such as hydrogen gas pressure vessels, tanks of liquid hydrogen in the form of metal 

hydrides, chemical hydrides, and carbon materials were described. 
 

Keywords: hydrogen, hydrogen storage systems, fuel of the future 

 

 
1. Wstęp 
1
 

Rozw ój sytuacji na rynku energetycznych surowców natu- 

ralnych, t j.  ropa naftow a, gaz ziemny i in. oraz  prognozy doty- 

czące potrzeb energetycznych stw arzają konieczność po-

szukiw ania now ych alternatyw nych źródeł energii.  Najw iększe  

nadzieje w iąże się z w odorem jako paliw em przyszłości. Po-  

wodem jest znaczna ilość energii, jaką można pozyskać   

w procesie spalania w odoru, bo aż 120 MJ/kg, przy rów no- 

czesnym braku jakichkolw iek zanieczyszczeń, gdyż produk-  

tem ubocznym jest jedynie w oda. Jednak istnieje duży pro-  

blem z jego przechow ywaniem i transportem w  postaci gazo- 

wej. 

Zbiorniki ciśnieniow e zaw ierają gaz pod bardzo wysokim  

ciśnieniem, a przez to są niebezpieczne oraz w ymagają  

dużych terenów  eksploatacyjnych. Przechow yw anie w odoru  

w  postaci skroplonej wymaga bardzo niskiej temperatury oraz   

dodatkow ych kosztów  na jego skraplanie.  

                                                                 

* Autor korespondencyjny. 

Adres e-mail: a.folentarska@ajd.czest.pl (A. Folentarska). 
 

 

 

Magazynow anie w odoru w  materiałach stałych jest bez - 

piecznym i skutecznym sposobem przechow ywania energii.   

Tego typu ogniw a mogą być w ykorzystane zarów no dla urzą- 

dzeń stacjonarnych, jak i dla mobilnych. Bardzo perspekty - 

w icznym obecnie rozw iązaniem jest magazynow anie w odoru  

za pomocą adsorpcji w  ciałach stałych (stopy, kompozyty,  

inne). Wykorzystując tę metodę, można zaadsorbow ać w odór  

w ilości naw et do 6–7% w agi metalu lub stopu [1].  

 
2. Wodór jako alternatywne źródło energii 
 

Wodór jest najczystszym nośnikiem energii w śród paliw .  

Należy on do pierw iastków  bardzo rozpow szechnionych  

w przyrodzie, a jego zapasy są praktycznie niew yczerpalne.  

Stanow i on jedno z najbardziej promow anych paliw  alterna-  

tyw nych przyszłości. Ważnym argumentem dla w ykorzystania  

wodoru jako paliw a jest to, że przemysł metalurgiczny i che-  

miczny może łatw o przestaw ić swe technologie na w ykorzy- 

stanie go jako nośnika energii,  zamiast gazu z iemnego. Może  

on rów nież służyć do napędu różnego rodzaju środków  trans - 

portu, takich jak koleje, samochody, statki kosmiczne czy  

okręty [2,3,4].  
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W chw ili obecnej produkcja paliw a w ykorzystującego w o- 

dór nie należy do najtańszych, przez co nie jest jeszcze opła-  

calna. Przy jego pozyskiw aniu metodą klasycznej elektrolizy,  

będącą najstarszą metodą produkcji w odoru, zużyw a się w ię- 

cej energii niż można by jej później uzyskać z w odoru. Do  

uzyskania 1 m3  w odoru potrzeba 3 kWh prądu. Należy jednak  

podkreślić, że 100 mln m3 „w odorow ego” paliw a odpow iada  

25 tys. ton ropy naftow ej. Istnieją jednak inne metody  produk-  

cji w odoru, do których należą: fotokonw ersja, fermentacja bio-  

masy, reforming oraz chemiczna w ymiana [5,6].  

Najistotniejszą zaletą w odoru jest to, że produktem jego  

spalania jest czysta w oda, co przy zastosow aniu go jako pali-  

wa nie w pływ a ujemnie na środow isko naturalne. Wodór ma  

rów nież małą energię inicjacji zapłonu, przez co jego spalanie  

jest o 60% spraw niejsze od innych paliw . Większa w artość  

opałow a i w iększa lotność w odoru w  porów naniu np. z gazem  

ziemnym pozw ala na zw iększenie przepustow ości rurociągów  

wskutek możliw ości stosow ania w iększej prędkości w odoru  

niż gazu ziemnego. To w  efekcie umoż liw ia przesył znacznie  

w iększej ilości ciepła w  jednostce czasu. Większa lotność po-

woduje jednak nieco w iększe straty w odoru w  rurociągach  

i zbiornikach [7].  

Zastosow anie w odoru w iąże się jednak z problemami  

z przechowyw aniem w ytworzonego produktu oraz z w ieloma  

trudnościami technicznymi, jak np. silne oddziaływ anie che-  

miczne na metale.  

Patrząc z perspektyw y czasu, w odór wykorzystyw any jest  

najczęściej w  ogniw ach paliw owych, w  których stosuje się go  

jako paliw o [2,3]. 

W porów naniu z energią elektryczną, która w  celu zmaga-  

zynow ania musi być przekształcona w  inną postać energii,   

wodór można łatw o przechow ywać w postaci ciekłej, gazow ej  

lub stałej. W zw iązku z tym, może się on stać najw ygodniej-  

szym sposobem magazynow ania energii. Do w ytw orzenia te-  

go gazu z rozkładu w ody będą zużyte nadw yżki energii,   

a uzyskiw ane w ielkie ilości w odoru będą użyte jako czynnik  

chłodzący kable i urządzenia elektroenergetyczne w ykonane  

z w ysokotemperaturow ych nadprzew odników . Dzięki czemu,  

zmniejszą się straty przesyłu i rozdziału energii elektrycznej  

[8,9]. 

Jako czynnik chłodzący, w odór góruje nad pow ietrzem  

pod w zględem pojemności cieplnej i znacznie niższej lepko-  

ści. Generatory chłodzone tym czynnikiem mają rów nież  

mniejsze straty w entylacji, dzięki czemu ich spraw ność jest  

wyższa [8,10].  

Wodór charakteryzuje się rów nież szczególnymi w łaści- 

wościami jako paliw o silnikow e, a zasilanie nim silnika pow o- 

duje tylko niew ielką emisję zw iązków  toksycznych do atmos- 

fery, co obrazuje Tabela 1. Jak w ynika z tabeli poniżej, zasto-  

sow anie w odoru jako paliw a nie spow oduje naruszenia rów - 

now agi przyrody, poniew aż jego wykorzystanie odbyw a się  

w  obiegu zamkniętym, a ze w zględu na brak w  paliw ie w ęgla, 

w spalinach zas ilanego nim silnika praktycznie nie występuje  

dw utlenek w ęgla [11,12].  

Amerykańskie Stow arzyszenie na Rzecz Postępu Nauki  

(AAAS) ogłosiło, że czysty w odór, jako paliw o do samocho-  

dów  czy energię dla przemysłu, produkow ać będą mikrosko-  

pijne algi, które natura w yposażyła w  specjalny mechanizm  

hydrogenezy  umożliw iający „rozkładanie” w ody na w odór i tlen.  

Pozw ala to produkow ać małej aldze czysty gaz – w odór [5].  

W chw ili obecnej, prace nad w ytw arzaniem prądu i ciepła  

przy udziale w odoru prow adzi w iele koncernów  samochodo-  

wych, mając duże osiągnięcia w  tej dz iedzinie. Obecnie każdy   

koncern ma co najmniej jeden model posiadający silnik napę-  

dzany alternatyw nie, ale przodującymi pod w zględem now ości  

technicznych są koncerny japońskie. Koncern Toyota skon-  

struow ał model FCHV 4 (Fuel Cell Hybrid Vehicle) napędza-  

ny w odorem zgromadzonym w  specjalnych kuloodpornych  

i ogniotrw ałych butlach ładow anych pod ciśnieniem 250  

atmosfer. Zapasy paliw a pozw alają na pokonanie dystansu  

250 km bez tankow ania [13–15]. 

Duże osiągnięcia w  wykorzystaniu alternatyw nych źródeł 

energii mają takie przedsiębiorstw a energetyki cieplnej jak:  

Buderus, Yiessmann, czy Vaillant.  

Firma DaimlerChrysler na św iatow ym zjeździe Inżynierów  

w  Hanow erze w  czerwcu 2000 r. zaprezentow ała now y model  

samochodu elektrycznego Neckar (New Electric Car), w  któ- 

rym w łaściw ym źródłem energii są tzw . stosy ogniw  paliw o- 

wych, gdzie zachodzi kontrolow ana reakcja w odoru ze zbior-  

nika pojazdu z tlenem atmosferycznym. Poza czystą w odą  

usuw aną w  postaci pary w odnej, pow staje przy tym energia  

elektryczna wykorzystyw ana do napędzania silnika i jego pod-  

zespołów  [13–15]. 

Jedynym utrudnieniem w iążącym się z zastosow aniem  

wodoru do napędu silnika jest brak rozw iniętej sieci stacji pa-  

liw  z dystrybutorami w odoru (niemniej jednak pierw sze dystry- 

butory już funkcjonują np. w  Niemczech) oraz problem jego  

przechowyw ania w  samochodach [13–15]. 

 
3. Systemy magazynujące wodór 

 
3.1. Zbiorniki ciśnieniowe wodoru gazowego 

 
Aby w odór mógł w  przyszłości stanow ić alternatyw ę dla  

obecnie stosow anych paliw  konw encjonalnych, w ażną  

kw estią jest opracow anie opłacalnych i efektyw nych metod 

zw łaszcza jego magazynow ania. Problematyka przechow y - 

wania w odoru szczególnie intensyw nie rozpatryw ana jest  

w kontekście jego zastosow ania w motoryzacji oraz do celów  

energetycznych. Ze w zględu na w łaściw ości w odoru, tzn. ni-  

ska gęstość energii w  porów naniu z paliw ami konw encjonal-  

nymi, palność oraz wysoka w ybuchow ość, materiały magazy - 

nujące w odór pow inny w yróżniać się w ysoką pojemnością  

magazynow anego w odoru, prostotą technologiczną, efektyw - 

nym przebiegiem cykli absorpcji/desorpcji w odoru, niską ceną  

oraz bezpieczeństw em stosow ania [16,17].  

Przechowyw anie w odoru w  zbiornikach ciśnieniow ych jest  

najbardziej rozpow szechnioną metodą jego magazynow ania.  

Ze względu na to, że w odór posiada niew ielką gęstość ener-  

gii, aby ją zw iększyć, należy go sprężyć pod w ysokim ciśnie-  

niem, by uzyskać w  zbiorniku odpow iednią ilość masow ą ma-  

gazynow anego w odoru [18,19].  

Przechowyw anie w odoru w  zbiornikach c iśnieniowych mo-  

że odbyw ać się w  systemie stacjonarnym lub mobilnym [16].   
  

 

Tabela 1. Emis ja spalin w  w odorowych ogniw ach paliw o- 

wych. 

Wodór zastosow any  

w ogniw ach paliw owych 

Emis ji spalin w 

NOx CO 

gazu ziemnego 0.45 0.17 

benzyny 0.32 0.32 

metanolu 0.64 0.32 
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Magazynow anie w odoru w  stacjonarnych zbiornikach ciśnie-  

niow ych jest mniej problematyczne niż w przypadku ich mo-  

bilnych odpow iedników . Przykładem tego typu zbiorników  są  

zbiorniki stalow e przechow ujące w odór dla szerokich zastoso-  

wań, np. na potrzeby przemysłu oraz butle stalow e na w odór  

gazowy pod ciśnieniem 15–20 MPa, w ykorzystywane w  labo- 

ratoriach chemicznych [16,19]. Zbiorniki stalow e do przecho-  

wywania w odoru charakteryzują się następującymi parame-  

trami: ciśnienie magazynow anego w odoru: 5 MPa, średnica  

zbiornika: 8 m, długość zbiornika: 7.8 lub 19 m, maksymalna  

pojemność: 1  300–4 500 Nm3 [16,19]. 

Przechowyw anie w odoru w  mobilnych zbiornikach ciśnie-  

niow ych ma zastosow anie w  motoryzacji, gdzie zbiorniki te in-  

stalow ane są w  pojazdach samochodow ych w ykorzystujących  

wodór jako paliw o. Trudności, jakie się z tym w iążą, wynikają  

przede w szystkim z niskiej gęstości energii w odoru, przez co  

konieczne jest jego sprężanie do c iśnienia rzędu 30–35 MPa  

lub w iększego. Sprężanie w odoru z kolei wymaga stosow ania  

wysokich ciśnień, co pow oduje duże ryzyko w ybuchu (w  przy - 

padku rozszczelnienia instalacji), a także nakłada koniecz-

ność stosow ania odpow iednich materiałów  konstrukcyjnych,  

które cechują się w ysoką szczelnością, niew ielką w agą, wy- 

trzymałością mechaniczną pozw alającą na ich zastosow anie  

w pojazdach samochodow ych. Sprężanie w odoru także zw ią- 

zane jest z dużymi nakładami energetycznymi [16,18,19].  

Ze w zględu na dużą w agę stalow e zbiorniki ciśnieniow e,  

które jak najbardz iej mogą być stosow ane w  stacjonarnym  

systemie przechowyw ania w odoru, nie znajdują praktyczne-  

go zastosow ania w  systemie magazynow ania mobilnego.  

W zw iązku z tym, zainteresow anie budzą zbiorniki kompozy- 

tow e zbudow ane z lekkich tw orzyw sztucznych. Pierw szymi  

takimi zbiornikami były zbiorniki aluminiow e pow leczone w łók- 

nami kompozytow ymi mającymi za cel zw iększenie w ytrzyma-  

łości mechanicznej zbiornika na panujące w  nim w ysokie ci- 

śnienie w ew nętrzne [20].  

Obecnie trw ają badania zmierzające do  zastąpienia zbior- 

ników  aluminiowych takimi zbiornikami, których budow a bę- 

dzie opierała się tylko na materiałach kompozytow ych. Poz- 

woli to na zmniejszenie ich w agi, przez co mogą być lżejsze  

o 50–75% w porów naniu z metalow ymi zbiornikami ciśnienio-  

wymi. Wysoka przenikliw ość wodoru przez różnego typu ma-  

teriały (w  tym materiały kompozytow e) stanow i w ażną prze- 

szkodę na drodze ku zbiornikom zbudow anym tylko z lekkich  

mater iałów  kompozytowych. Stw arza to konieczność stoso- 

wania w  nich pow łoki metalicznej zapew niającej odpow iednią  

szczelność zbiornika [18,19].  

Budow a zew nętrzna stosow anych obecnie kompozyto- 

wych zbiorników  ciśnieniowych opiera się przede w szystkim  

na żyw icach epoksydowych, wzmocnionych przez w łókna  

węglow e, zapew niających dużą w ytrzymałość mechaniczną  

zbiornika. Warstw ę w ew nętrzną stanow i cienka ścianka alu-  

miniow a mająca za cel zapew nienie w łaściw ej gazoszczel- 

ności układu. Kompozytow e zbiorniki ciśnieniow e pozw alają  

przechowyw ać w odór sprężony pod c iśnieniem 35 –85 MPa  

[18]. 

Aby w odór mógł stanow ić paliw o służące do napędu  

pojazdów  samochodow ych, w ażne jest opracow anie takich  

zbiorników  do jego magazynow ania, które będą lekkie, bez- 

pieczne, a także pozw olą na przechow ywanie w  nich zadow a- 

lającej ilości w odoru, która pozw oli na pokonanie przez pojazd  

dużej odległości.  

Głów nymi parametrami branymi pod uw agę w  kontekście  

magazynow ania w odoru w  samochodow ych zbiornikach ci-  

śnieniow ych są: pojemność zbiornika, ciśnienie zmagazyno-  

wanego w odoru, typ pojazdu, cena zbiornika, na którą  

w  głów nej mierze składają się koszty mater iałów , z których  

jest on zbudow any [16,19].  

Zw iększenie c iśnienia, pod którym sprężony jest w odór  

oraz pojemności zbiornika ciśnieniow ego ma przełożenie na  

wzrost dystansu, jaki może pokonać pojazd. Wiąże się to jed-  

nak ze wzrostem kosztów  ponoszonych na magazynow anie  

wodoru oraz zmniejszeniem pow ierzchni użytkow ej danego   

pojazdu [16,19]. Zalety takiego rozw iązania przyczyniają się  

do energicznego zainteresow ania w odorowymi zbiornikami  

ciśnieniow ymi w ykorzystyw anymi jako magazyny paliw a zasi- 

lającego układy napędow e pojazdów  transportu publicznego,  

np. autobusów . 

Upow szechnienie w odoru jako paliw a zasilającego samo-  

chodow e ogniw a paliw ow e, oprócz aspektu technicznego  

zw iązanego z problematyką jego przechow ywania, może na-  

potkać także na trudności psychologiczne w ynikające z jego 

wysokiej palności oraz w ybuchow ości [16,19]. 

 
3.2. Zbiorniki ciekłego wodoru 

 
Wodór może być magazynow any rów nież w postaci cie- 

kłej w  specjalnie do tego celu przystosow anych zbiornikach.  

Przeprow adzenie w odoru ze stanu gazow ego do ciekłego  

(skroplenie)  pozw ala znacząco zw iększyć gęstość energii w o- 

doru. Skraplanie w odoru jest procesem znacznie droższym  

niż jego sprężanie, gdyż zarów no przeprow adzenie go z  po-  

staci gazow ej do ciekłej, jak i utrzymanie go w  tym stanie,  

w iąże się z poniesieniem znaczących nakładów  energetycz - 

nych. Szacuje się, że zużycie energii koniecznej do skroplenia  

wodoru stanow i 30–40% w artości energetycznej pochodzącej  

ze sprężenia w odoru. Przez to w ydajność całego procesu jest  

stosunkow o niska [16,18,21]. Magazynow anie ciekłego w odo- 

ru pozw ala jednak uzyskać znacznie w yższą jego gęstość,  

zarów no masow ą, jak i objętościow ą, niż ma to miejsce  

w przypadku pozostałych metod przechow ywania w odoru. 

Niew ątpliw ą zaletą zbiorników  ciekłego w odoru, w  porów - 

naniu ze zbiornikami ciśnieniow ymi na sprężony w odór gazo- 

wy, są rów nież mniejsze straty paliw a wynikające z jego  

„ucieczki” ze zbiornika, osiągające naw et 5–25-krotnie niższą  

wartość, niż w przypadku zbiorników  ciśnieniow ych na sprę- 

żony w odór gazow y [18,21].  

Aby utrzymać w odór w stanie ciekłym, konieczne jest sto-

sow anie bardzo niskich temperatur (rzędu 20 K), przez co  

zbiorniki do magazynow ania muszą być stale schładzane  

oraz izolow ane termicznie od otoczenia. Najczęściej w yko- 

rzystywanym do tego celu czynnikiem chłodzącym jest ciekły   

azot [18,21].  

Podobnie jak to miało miejsce w  przypadku przechow y - 

wania w odoru gazow ego w  zbiornikach ciśnieniow ych, maga-  

zynow anie ciekłego w odoru może odbyw ać się w systemie  

stacjonarnym lub mobilnym [16].  

Stacjonarne zbiorniki ciekłego w odoru występują w  posta- 

ci cylindrycznych, wyposażonych w  odpow iednie oprzyrządo- 

wanie pojemników  składających się z dw óch odgraniczonych  

warstw ą superizolacji naczyń (zbiornika w ew nętrznego oraz   

zew nętrznego) charakteryzujących się w ysokim stosunkiem  

średnicy zbiornika do jego długości. Zbiorniki te zazw yczaj  
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charakteryzują się następującymi parametrami: średnica  

zbiornika (1.4–3.8 m), długość zbiornika (3–14 m), pojemność  

zbiornika (1 100–50 000 Nm3, ok. 1 500–70 000 l) [16,21].  

Budow a mobilnych zbiorników  ciekłego w odoru nie różni  

się znacząco od zbiorników  stacjonarnych, jednakże z uw agi  

na ich zastosow anie w  pojazdach samochodow ych napędza-  

nych w odorem, zbiorniki te muszą cechow ać się odpow iednim  

oprzyrządow aniem oraz w iększą kompaktow ością. Istniejące  

zbiorniki ciekłego w odoru zainstalow ane np. w  autobusach  

(MA N-bus SL 202), złożone z trzech eliptycznych zbiorników  

międzysekcyjnych, z których każdy cechuje się pojemnością  

190 l, pozw alają na uzyskanie gęstości energii rzędu 2.13  

kWh/l. W celu zminimalizow ania strat paliw a do poziomu nie-  

przekraczającego 1% na dobę, zbiorniki te pokryw ane są folią  

izolacyjną w  ilości 200–300 w arstw [16,19].  

Opłacalność magazynow ania ciekłego w odoru zależy  

przede w szystkim od masy i po jemności zbiornika, a także ro-  

dzaju mater iałów  budujących i izolujących zbiornik. Obecnie  

magazynow anie w odoru w  zbiornikach ciekłego w odoru może  

być opłacalne jedynie w  przypadku zbiorników  stacjonarnych 

o dużej pojemności. Ze względu na trudności techniczne, t j.   

konieczność ciągłego schładzania zbiornika w  celu utrzyma-  

nia w odoru w  stanie ciekłym, a także konieczność stosow ania  

superizolacji zbiornika, magazynow anie w odoru w  niew ielkich  

zbiornikach o małej pojemności jest ekonomicznie nieopła-  

calne [16,19,21].  

 
3.3. Wodorki metali 
 

Zw iązki w odoru z innymi pierw iastkami są obiecującą for- 

mą przechow ywania w odoru. Podstaw ow e typy w odorków to:  

wodorki metaliczne, w odorki kow alencyjne i w odorki jonow e,  

tzw . solopodobne [22,23].  

Przechowyw anie w odoru w  wodorkach metali bloków  d i f  

układu okresow ego pierw iastków  jest procesem odw racal- 

nym zachodzącym zarów no w ewnątrz (absorpcja), jak i na  

pow ierzchni (adsorpcja) ciał stałych [16,22,23].  

Wodorki metali stanow ią interesujący mater iał do magazy - 

now ania w odoru ze w zględu na takie w łaściw ości jak: niskie  

ciśnienie procesow e (zazwyczaj 0.25–10 MPa), odw racalność  

procesu magazynow ania w odoru (możliw ość absorpcji i de-  

sorpcji w odoru), niska temperatura procesow a (absorpcja w o- 

doru może zachodzić naw et w temperaturze pokojow ej), bez- 

pieczeństw o stosow ania (brak zagrożenia zw iązanego z wy - 

buchow ością oraz palnością układu) [19,22,23].

Najw iększym zainteresow aniem ze w zględu na niskie  

temperatury, w  jakich absorbow any jest w odór, cieszą się ni-  

skotemperaturow e w odorki metali. Desorpc ja w odoru zmaga-  

zynow anego w  w odorkach metali następuje zazw yczaj wsku- 

tek podw yższenia temperatury oraz obniżenia ciśnienia ukła-  

du [19]. 

Przykładem niskotemperaturow ego układu do magazyno-  

wania w odoru może być stop  Ti-Cr-Mn, którego pojemność  

sorpcyjna w odoru w ynosi 1.9 m/m [19].  

Interesującym materiałem magazynującym w odór jest tak-  

że pallad (Pd) i jego stopy. Pallad może absorbow ać w odór  

otrzymany w  wyniku reakc ji elektrochemicznych, jak i z fazy  

gazow ej. Wykazano, że próbka palladu w  temperaturze poko-  

jow ej może pochłonąć w odór o objętości 850 razy w iększej  

niż sama pos iada. Wodór może w ystępow ać w  palladzie  

w postaci dw óch faz: fazy α (stanow iącej roztw ór stały w odoru  

w palladzie) tw orzącej się przy małych stężeniach w odoru 

oraz fazy β (stanow iącej niestechiometryczny w odorek palla-  

du) tw orzącej się w ówczas, gdy wzrasta ilość w odoru pochło-  

niętego przez metal [24,25].  

Dodatek do palladu metali takich jak ruten (Ru) oraz  rod  

(Rh) zw iększa moż liw ości absorpcyjne układu. Stop typu  

Pd-Rh zaw ierający 7% rodu w ykazuje ponad 13% w zrost po- 

jemności zaabsorbow anego w odoru w  porów naniu z czystym  

palladem. Pallad i jego stopy stanow ią ciekaw y materiał do  

przechowyw ania w odoru, jednak w ysokie koszty zw iązane  

z ich pozyskiw aniem spraw iają, że obecnie nie znalazły one  

szerokiego zastosow ania do magazynow ania w odoru [24,25].  

 
3.4. Wodorki chemiczne 

 
Kolejnym sposobem magazynow ania w odoru jest jego  

przechowyw anie w  zw iązkach chemicznych (w odorkach che-  

micznych) pow stałych na drodze reakc ji chemicznych. Ilość  

zgromadzonego w  ten sposób w odoru jest w iększa niż   

w w odorkach metali. Uw alnianie w odoru z tego typu zw iązków  

może zachodzić w wyniku działania w odą lub alkoholami.  

Stanow ią one interesujący mater iał do magazynow ania w odo- 

ru na potrzeby motoryzacji, gdyż w ytw orzony w  wyniku reakcji  

chemicznej w odór, może być wykorzystany do zasilania sa-  

mochodow ych ogniw  paliw owych [16,19,23].  

Przykładem w odorków  chemicznych, które znalazły zasto-  

sow anie do magazynow ania w odoru są borow odorki. Najczę- 

ściej w ykorzystywanym borow odorkiem do magazynow ania  

wodoru jest borow odorek sodu (NaBH4). Uw alnianie w odoru  

z NaBH4  zachodzi na drodze egzotermicznej reakcji hydrolizy,  

kontrolow anej, przebiegającej w  temperaturze pokojow ej.  

W w yniku tej reakcji nie pow stają niebezpieczne produkty   

uboczne [16,19]. Ilość w odoru, która może zostać uw olniona  

w  wyniku hydrolizy borow odorku sodu w ynosi 10.6% m/m  

[16,19].  

Najw iększą zaletą w odorków  chemicznych jest w ysoka  

pojemność magazynow anego w  nich w odoru, natomiast głów - 

ną w adą tej formy przechow yw ania w odoru jest jej nieodw ra- 

calność. W przypadku zastosow ania w  pojazdach samocho-  

dowych, zużyte paliw o musi być usuw ane z pojazdu, a na-  

stępnie zostać zregenerow ane na stacji pal iw , co stanow i du- 

że utrudnienie w  praktycznym jej w ykorzystaniu [16,19].  

 
3.5. Materiały węglowe
 

Perspektyw icznymi magazynami w odoru mogą być wyso- 

koporow ate, cechujące s ię dużą pow ierzchnią w łaściw ą, ma-  

teriały w ęglow e. Przechowyw anie w odoru, zarów no cząstecz - 

kow ego, jak i atomow ego w materiałach w ęglowych odbyw a  

się na drodze reakcji elektrochemicznych, sorpc ji f izycznej  

(adsorpcji) na pow ierzchni ciał stałych zachodzącej przede  

wszystkim w skutek oddziaływ ania sił Van der  Waalsa efektu  

kapilarnego [16,21].  

Desorpcja w odoru z materiałów  w ęglowych zachodzi dzię-  

ki dostarczeniu do układu odpow iedniej ilości energii cieplnej  

[16,21].  

Do najczęściej rozpatryw anych w  charakterze magazynów  

wodoru materiałów  węglow ych można zaliczyć: w ęgiel aktyw - 

ny, grafit, fulereny oraz nanorurki w ęglow e [16,21].  

Węgiel aktyw ny stanow i ciekaw y mater iał do magazyno-  

wania w odoru, poniew aż posiada bardzo dużą pow ierzchnię  

w łaściw ą wynikającą z jego struktury, w  której występują licz- 

ne pory oraz mikropęknięcia [26].  
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Najw iększą zdolność adsorpcyjną posiadają mikropory,  

gdyż ich rozmiary są porów nyw alne z w ielkością potencjal-  

nych cząsteczek, które mogą być magazynow ane na w ęglu  

aktyw nym. Mniejszą rolę w  procesie adsorpc ji substanc ji od-  

gryw ają mezopory, natomiast makropory znajdują zastosow a- 

nie głów nie w  transporcie substancji. Pojemność sorpcyjna  

wodoru osiągana w  temperaturze 77 K przez w ęgiel aktyw ny,  

którego pow ierzchnia w łaściw a w ynosi 1.315 m2/g, jest rów na  

2% m/m (gdz ie m/m – masa w odoru w  stosunku do masy ma-  

gazynującego go materiału). Wykazano, że modyfikacja w ę- 

gla aktyw nego z wykorzystaniem w odorotlenku potasu (KOH)   

pozw ala dodatkow o rozw inąć strukturę porow atą takiego ma-  

teriału, zw iększając 3.7-krotnie ilość zmagazynow anego w o- 

doru [20,26,27].  

Grafit, będący jedną z odmian alotropow ych w ęgla, jest  

także rozpatryw any jako potencjalny materiał do przechow y - 

wania w odoru. Posiada on budow ę w ielow arstw ową złożoną  

z pojedynczych w arstw grafenow ych. Poszczególne w arstwy  

grafitu połączone są ze sobą słabymi oddziaływ aniami Van  

der Waalsa, przez co istnieje możliw ość odpow iedniej mani-

pulac ji nimi. Przechow ywanie w odoru między w arstw ami gra-  

f itu może być konfigurow ane poprzez regulację odległości po-  

między sąsiednimi w arstwami. Natomiast desorpcja w odoru  

może nastąpić w tedy, gdy układ magazynujący zostanie  

ogrzany do temperatury około 450°C. W przypadku w arstwy  

grafitow ej o pow ierzchni w łaściw ej 1.315 m2/g, maksymalna  

ilość w odoru, jaka przypada na 1 atom w ęgla, jest rów na 0.4  

H, a pojemność sorpcyjna takiego układu w ynosi 3.3 m/m  

[20,21]. 

Fulereny, podobnie jak grafit, stanow ią jedną z alotropo-  

wych odmian w ęgla. Cząsteczki fulerenów  zbudow ane są  

z pięciokątnych lub sześciokątnych pierścieni tw orzących pu- 

stą w  środku, zamkniętą bryłę, którą buduje 28–1 500 atomów  

węgla. Najbardziej popularnym fulerenem jest fuleren C60 zbu-  

dow any z 60 atomów  w ęgla.  Ze w zględu na podatność do  

przyłączania w odoru, znajduje on najszersze zastosow anie  

w charakterze magazynu w odoru spośród pozostałych typów  

fulerenów  [28,29].  

Uw odornienie fulerenu C60 może zachodzić na drodze  

elektrochemicznej w edług następującej reakcji [28,29]:  

 

C60 + x H2O + x e– → C60Hx + x OH–  

 

W przypadku, gdy w artość w spółczynnika „x” wynosi „60”,  

teoretyczna elektrochemiczna pojemność układu osiąga w iel- 

kość 2234 mAh/g, przew yższając 6-krotnie w artość, jaka osią-

gana jest z w ykorzystaniem najlepszych w odorków  metali.   

Elektrochemiczne uw odornienie fulerenu do postaci C60H48   

pozw ala uzyskać elektrochemiczną pojemność układu rzędu  

1 600 mA h/g z zaw artością w odoru na poziomie 6 .1% m/m  

[28,29]. 

Nanorurki w ęglow e, ze względu na sw oją unikalną struk-  

turę, stanow ią szczególnie interesujący materiał do przecho-  

wywania w odoru. Struktury nanorurek zbudow ane są z cylin-  

drycznie zw iniętych w arstw  grafenow ych przyjmujących po-  

stać pustych w  środku w alców . Ze względu na ilość ścian gra-  

fenow ych budujących nanorurki w ęglow e stosow any jest na-  

stępujący ich podział [28,29]:  

– jednościenne nanorurki w ęglow e (Single Walled Carbon  

Nanotubes – SWCNT), 

– dw uścienne nanorurki w ęglow e (Double Walled Carbon  

Nanotubes – DWCNT) , 

– w ielościenne nanorurki w ęglow e (Multi Walled Carbon  

Nanotubes – MWCNT), 

Magazynow anie w odoru w  nanorurkach w ęglowych może  

zachodzić na w ew nętrznej oraz zew nętrznej pow ierzchni na-  

norurek na drodze reakcji elektrochemicznej oraz na zasadzie  

sorpcji f izycznej z w ykorzystaniem efektu kapilarnego. Efek-  

tyw ność magazynow ania w odoru w  nanorurkach w ęglow ych  

zależy głów nie od: ciśnienia (podw yższenie ciśnienia pow o- 

duje w zrost efektyw ności sorpcji w odoru), temperatury (niższa  

temperatura sprzyja efektyw niejszej sorpcji w odoru), odległo-  

ści pomiędzy poszczególnymi nanorurkami i średnicy nano-  

rurek [16,28,29]. Pojemność sorpcyjna w odoru osiągana  

przez nanorurki w ęglow e o średnicy 2.2 nm w  temperaturze  

77 K pod ciśnieniem 10 MPa w ynosi 11.24% m/m. Natomiast  

maksymalna ilość w odoru, jaka przypada na jeden atom w ę- 

gla, jest rów na 2 (H/C=2) [16,29].  

Magazynow anie w odoru w  mater iałach w ęglow ych nie  

znajduje obecnie szerszego zastosow ania, w ciąż pozostając 

na etapie dośw iadczalnym.

 

4. Podsumowanie 
 

Głów ne w ymagania w  stosunku do now oczesnych mate-  

riałów  służących do przechow ywania w odoru w  motoryzacji  

to: w ysoka gęstość graw imetryczna (ponad 6.0% w ag.), łatw a  

absorpcja/desorpcja w odoru w  umiarkow anych temperaturach  

i ciśnieniach, niska cena materiałów  oraz ich ekologiczne bez- 

pieczeństw o. 

Konw encjonalne w odorki, takie jak LaNi5H6  oraz pochod-  

ne stopów  cyrkonu oraz tytanu, które są pow szechnie uży - 

wane w  systemach magazynow ania w odoru, mają zdolność  

magazynow ania mniej niż 2% w ag. w odoru [30]. Czterema  

głów nymi grupami odpow iednich mater iałów  są: 

a) węgiel i inne mater iały o w ysokiej pow ierzchni (nanorur-  

ki, grafit, nanow łókna, zeolity, itp.);  

b) H2O-reaktyw ne w odorki chemiczne (NaH, LiH, MgH2 ,   

CaH2, LiAlH4,  itp.);  

c) kompleksow e w odorki, jak np. alanaty (LiA lH4,  NaAlH4 ,   

i in.), borow odorki aminow e (NH3BH3);  

d) stopy i zw iązki międzymetaliczne (nanokrystaliczne,  

amorficzne, złożone, in.) [31].  

Wodorki ziem rzadkich (R) i stopów  metali przejściow ych  

(T) takich jak RT5, RT3, RT2, RT są bardzo dobrze zbadane.  

Te nanokrystaliczne i amorficzne materiały charakteryzują się 

dobrą kinetyką, ale pojemności i temperatury desorpcji są ni-  

skie. Z kolei w odorki złożonych stopów  litu cieszą się w  ostat- 

nich latach dużym zainteresow aniem jako materiałami do  

przechowyw ania energii w  przyszłości [32]. Niektóre z najlżej-  

szych pierw iastków  (Li, C, B, Mg, Al) tw orzą stabilne jonow e  

zw iązki z w odorem. Zaw artość w odoru osiąga, zgodnie z da-  

nymi literaturow ymi, w artości do 18% masowych dla LiBH4.   

Jednakże, zw iązki te desorbują w odór tylko w  temperaturze  

od 80°C do 600°C [33,34]. Duże perspektyw y w  procesach  

sorpcji/desorpcji w odoru, a tym samym rozw iązywaniu tego  

problemu, mają lekkie w ieloskładnikow e stopy litu [35,36]. 

Lekkie glinki i krzemki litu, magnezu i inne są potencjal-  

nymi układami służącymi do składow ania w odoru (w ięcej 6%  

wag.) [37–41]. 
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Streszczenie: Tal jest pierwiastkiem znajdującym duże zastosowanie gospodarcze, w związku z tym stale poszukuje się no - 

wych źródeł jego pozyskiwania. Na obszarze śląsko -krakowskim tal w postaci domieszek izostrukturalnych występuje w mine - 

rałach siarczkowych rud Zn-Pb. Wykonano eksperyment polegający na zastosowaniu różnych metod przeprowadzania próbek  
minerałów rudnych (sfalerytu, galeny i markasytu) do roztworu w celu odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu sposób ich roz - 

twarzania wpływa na oznaczalność talu. Badania wykazały, że największa koncentracja talu występuje w markasycie i również  
w przypadku tego minerału odnotowano największe różnice oznaczalności talu pomiędzy zastosowanymi procedurami roztwa - 

rzania próbki. Najkorzystniejsze efekty uzyskano przy zastosowaniu mieszaniny: kwas azotowy, kwas solny i nadtlenek wodo- 

ru; najgorsze przy użyciu wody królewskiej. 
 

Słowa kluczowe: tal, rudy Zn-Pb, procedura roztwarzania 

 
Abstract: Thallium is an element of a high possibility of commercial use, scientists are constantly looking for new sources of  

its acquisition. Thallium accompanied by sulphide minerals Zn-Pb ores in the form of iso-structural admixtures in the area of  

Silesia – Cracow. We performed an experiment involving the use of different digestion methods for the ore minerals sample  

(sphalerite, galena, and marcasite) to see what extent the manner of their digestion affects the determination of thallium. Ex - 

perience have shown that the largest concentration of thallium occurs in marcasite and in the case of this mineral also  

recorded the biggest differences between the determination of thallium applied sample digestion procedures. The most pre- 

ferred results were obtained using the solvent of nitric acid, hydrochloric acid, and hydrogen peroxide, while the worst with 

aqua regia. 
 

Keywords: thallium, Zn-Pb ores, digestion procedure 

 

 
1. Wstęp 
1
 

Złoża rud cynkow o-ołow iow ych rejonu śląsko-krakow skie- 

go rozprzestrzeniają się od Bytomia i Tarnow skich Gór na za-  

chodzie, Olkusz i Krzeszow ice na wschodzie po Chrzanów  na 
południu. Z punktu w idzenia geologii złóż Zn-Pb najw ażniej-  

sze znaczenie mają utw ory triasow e dolnego w apienia musz - 

low ego w ykształcone na tym terenie, jako dolomity kruszco- 

nośne. Minerały kruszcow e w złożach Zn-Pb reprezentow ane  

są przez siarczki: cynku (sfaleryt ZnS, rzadziej w urcyt, brun- 

kit), ołow iu (galena PbS) i żelaza (piryt, markasyt FeS2). Za-  

wartość głów nych metali w  rudzie siarczkow ej wynosi średnio  

3% Zn i 0.8% Pb [1]. Wg danych z 2015 roku, Paulo i Wnuk  

[2] podają, że w  złożu Kopalni Pomorzany w  w ybranych  
przodkach łączna zaw artość Zn+Pb w ynosi 2–10%. W skraj-  

nych przypadkach stw ierdzono 40% Zn lub 30% Pb. Złoża re-
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prezentują typ MV T – Mississippi Valley charakteryzujący się  
prostym składem mineralnym [3–5]. 

Cechą charakterystyczną minerałów  rudnych jest bogaty  
zestaw  domieszek metali oraz metaloidów . Niektóre z nich  

tw orzą podstaw ienia w  strukturze w ew nętrznej siarczków , np.  

Cd w ystępuje w sieci krystalicznej ZnS, ale jednocześnie mo-  

że tw orzyć własny minerał CdS izostrukturalny ze sfalerytem.  
Sfaleryt może zaw ierać: Cd, Pb, As, Tl, Ge, Ag, Mn, Cu  

(sporadycznie Ga, Sb, Ni, Mo, Sn, Bi, In, Hg); galena: Ag, As,  

Sb, Cu, Zn, Te, Ni, Mn oraz Mo, Sn, Bi, Cd, Gd; natomiast pi-  

ryt i markasyt: As, Te, Ni, Mo, Cu, Mn oraz Co, Ag, Zn, Cr,  

Cd. Wg Hubickiej-Ptasińskiej i in. (1985) [4] sfaleryt ze złoża  
Pomorzany zaw iera domieszki: Cd (210–2 150 ppm) , Ge (15– 

260 ppm), Mn (5–80 ppm), Tl (10–80 ppm) , Sb (< 10–120  

ppm), As (< 100–1 350 ppm), Ag (5–35 ppm) , Fe (180– 

34 000 ppm), Pb (20–10 000 ppm), natomiast galena: Ag (5– 

20 ppm) , As (< 100–2 800 ppm), Tl (5–80 ppm), Sb (10–180  

ppm), Fe (20–2 100 ppm) oraz Zn (120–78 000 ppm). 

Spośród w szystkich w ymienionych pierw iastków  stano- 

w iących domieszki, w artość przemysłow ą mają przede  
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wszystkim: Cd pozyskiw any ze sfalerytu, Ag otrzymyw ane  

z galeny i sfalerytu, oraz Tl pochodzący z siarczków  cynku  
[1,6,7]. 

Tal jest pierw iastkiem, który ma duże znaczenie gospo-  

darcze i chociaż nie jest zaliczany do grupy tzw . surow ców  
krytycznych, których pozyskiw anie stanow i obecnie jeden  

z priorytetow ych aspektów  gospodarki surow cami nieenerge-  

tycznymi w  krajach Unii Europejskiej, c iągle poszukuje się  

źródeł jego pozyskiw ania [8,9]. W zw iązku z tym, że pierw ia- 

stek ten rzadko tw orzy w łasne minerały i zazwyczaj występuje  

w postaci domieszek izostrukturalnych, np. w  siarczkach me-  

tali, podczas jego pozyskiw ania istotne jest precyzyjne ozna-  

czenie jego koncentrac ji. W tym zakres ie stale prow adzone są  
badania, zarów no w  Polsce, jak i św iecie [10–12]. 

W niniejszym artykule przedstaw iono w yniki badań nad  

zaw artością talu w minerałach rud Zn-Pb. Przyjęto hipotezę,  
że sposób przygotow ania próbki analitycznej zw iązanej  

z przeprow adzeniem jej do roztw oru ma kluczow e znaczenie  

dla precyzyjnego określenia zaw artości talu w  poszczegól- 
nych minerałach rud Zn-Pb.

 
2. Charakterystyka geochemiczna talu 
 

Tal (Tl) w ykazuje podobne w łaściw ości jak potas i rubid,  

z którymi ma zbliżony promień jonow y. Gromadzi s ię przede  

wszystkim w  górnej części kontynentalnej skorupy ziemskiej,  

gdzie jego zaw artość osiąga 0.6 ppm [13].  

W skałach magmow ych zaw artość talu w zrasta w  grano- 

diorytach i granitach, w  których jest pierw iastkiem rozproszo- 

nym, zw łaszcza w  biotycie, będącym jednym z głów nych mi-  

nerałów  tych skał.  
Pod w zględem geochemicznym tal,  oprócz w łaściw ości  

oksyfilnych, wykazuje rów nież w łaściw ości sulfofilne i stanow i  
domieszkę w  różnych siarczkach; podaje się, że galena PbS  
zw iązana ze złożami epitermalnymi może zaw ierać do 1–3 

·10–10  % talu. Domieszki talu są rów nież znane w  innych  

siarczkach: pirycie FeS2, markasycie FeS2, chalkopirycie  

CuFeS2 , sfalerycie ZnS, w urcycie ZnS, antymonic ie Sb2S3, re-  

algarze As4S4 i aurypigmenc ie As2S3. Dotyczy to zw łaszcza  
siarczków  powstałych w  niskich temperaturach środow isk hy - 

drotermalnych, w  których tal w ykazuje skłonność do w chodze- 

nia w  struktury w ewnętrzne siarczków  i cechuje go asocjacja  

geochemiczna z Pb, Zn, Fe, Sb, As i Ag. Ze ś ląsko-krakow - 

skich złóż cynku i ołow iu znane są asocjacje talu z arsenem –   

siarczki bogatsze w  tal zaw ierają także w ięcej arsenu [13,14].

W niskotemperaturow ych paragenezach kruszcow ych  

mogą pow stać minerały talu: lorandyt TlAsS2, vrbait  

Tl4Hg3Sb2As8S20, hutchinsonit (Pb,Tl)2As5S9 oraz crookesyt  

(Cu,Tl,Ag)2Se. Są one jednak bardzo rzadkie i nie mają prak-  

tycznego znaczenia [14]. W środow isku hipergenicznym tal  

jest silnie sorbow any przez minerały ilaste, w odorotlenki Fe  

i Mn oraz substancję organiczną [13]. Zw iązki talu mogą się  

rów nież koncentrow ać w glebie zw łaszcza z okolic w ystępo- 

wania rud Zn-Pb [15]; przykładow o w  glebie z rejonu olkuskie-  

go zaw artość talu może dochodz ić do 50 mg/kg [16].  

Tal jest pierw iastkiem s ilnie toksycznym, zarów no na I i III  
stopniu utlenienia; uw aża się, że jego oddziaływ anie na orga-  

nizmy może być bardziej niebezpieczne niż rtęci, kadmu czy  
ołow iu. Zw iązki talu mogą pow odow ać uszkodzenia tkanki  

nerw owej, gruczołów  skórnych, korzeni w łosów , nerek i w ątro- 

by [17–20]. 

Pomimo sw oich toksycznych w łaściw ości jest to ceniony   

pierw iastek w  przemyśle znajdujący zastosow anie, jako skład-  

nik stopów  odpornych na korozję, do produkcji szkieł optycz - 

nych, elementów  półprzew odnikow ych, fotoogniw , tremome-  

trów  do pomiaru niskich temperatur oraz w  syntezach or- 

ganicznych, np. przy produkcji środków  gryzoniobójczych  
[21–24]. 

 
3. Zakres i metodyka badań 

 
Badania przeprow adzono dla 3 reprezentatyw nych próbek  

minerałów  rudnych: sfalerytu ZnS, galeny PbS oraz markasy- 

tu FeS2 pobranych z obecnie eksploatow anej, przez Kopalnię  

Pomorzany w  Olkuszu, partii złoża Klucze I, z I oddziału.  

Do opróbow ania wytypow ano odsłoniętą partię złoża  

w jednym z chodników , próbki pobrano punktow o ze ściany  
w kilkunastu miejscach w  odstępach nieregularnych; założo-  

no, że mają one reprezentow ać różne typy rudy. Masa każdej,  

z pobranych próbek, w ynosiła około 2 kg.  
Próbki poddano kruszeniu, a następnie,  przy użyciu lupy   

binokularnej, z pobranych próbek w yseparow ano minerały   
siarczkow e. Do badań laboratoryjnych przygotow ano odpo-  

w iednio dla galeny, sfalerytu i markasytu próbkę, na którą  

składało się kilkanaście ziaren danego minerału. Badania  

przeprow adzono na Politechnice Śląskiej, w  Laboratorium  

Chemicznym Instytutu Geologii Stosow anej na Wydz iale Gór-  

nictw a i Geologii oraz Katedrze Chemii Nieorganicznej, Anali-  

tycznej i Elektrochemii na Wydziale Chemicznym, przy w spół- 
pracy z Parkiem Przemysłow o-Technologicznym Revita Park  

w Katow icach. 

Proces przeprow adzania próbek (sfalerytu, galeny  i mar- 
kasytu) do roztw oru wykonano w  układzie zamkniętym przy  
użyciu ciśnieniow ego mineralizatora Unic lever ze wspomaga-  

niem promieniow ania mikrofalow ego w  czterech w ariantach,  

przy wykorzystaniu:  

– wody królew skiej (HCl:HNO3;  3:1; v/v); 

– odw róconej w ody królew skiej (HCl:HNO3 ; 1:3; v/v); 

– mieszaniny kw asów: solnego, azotow ego i siarkow ego  

(HCl:HNO3:H2SO4; 1.5:1.5:1; v/v/v); 

– mieszaniny kw asów  solnego i azotow ego oraz nadtlen-  

ku w odoru (HCl:HNO3:H2O2; 1.5:1.5:1; v/v/v). 

Oznaczenia zaw artości talu w  roztw orach w ykonano tech-  

niką optycznej spektrometrii emisji z plazmą sprzężoną induk-  

cyjnie, przy w ykorzystaniu spektrometru ICP-OES OPTIMA  

8000. Badania przeprow adzono w  trzykrotnym pow tórzeniu,  

a następnie obliczono średnią zaw artość talu w  każdej prób-  

ce. Do stosow anej metody obliczono parametry w alidacyjne,  

takie jak LOD i LOQ. 

 
4. Część eksperymentalna 
 

Wyniki oznaczeń talu w  sfalerycie, galenie i markasycie  

zależnie od w ybranej procedury przeprow adzania próbki do  

roztw oru przedstaw iono w  Tabeli 1 oraz na Rysunku 1. 

Wyznaczone granice w ykrywalności oraz oznaczalności 
[25–27] dla analizow anych w yników  wynoszą odpow iednio:   

LOD = 2.5 ppm; LOQ = 7.5 ppm. 

Rozpatrując koncentrację talu niezależnie od zastosow a- 

nej procedury roztw arzania próbki, a jedynie porów nując jego  

zaw artość w  danym minerale rudnym w ykazano, że najbogat-  

szy w tal jest markasyt, nieco niższą zaw artością charaktery - 
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zuje s ię sfaleryt, natomiast najniższą ilość talu stw ierdzono  
w galenie (Rys. 1). Potw ierdza to opisyw aną w  literaturze  

tendencję talu, który wykazuje silny zw iązek geochemiczny  
z siarczkami żelaza [28]. W przypadku tego zestaw ienia,  spo-  

sób przeprow adzenia próbki do roztw oru nie miał znaczenia  

z uw agi na dość w yraźnie zaznaczające się różnice w  kon- 

centracji talu w  poszczególnych minerałach rudnych. We  
wszystkich pow tórzeniach, jak rów nież w  przypadku w artości  
średniej, przy zastosow aniu metod roztw arzania OWK, ASS  

i ASP, zaw artość talu była najw yższa w markasycie. Wy jątek  

stanow iło pojedyncze oznaczenie w  w odzie królew skiej, gdzie  
ilość talu była w yższa w  sfalerycie. 

Rozpatrując natomiast pojedyncze minerały oraz rodzaj  

zastosow anej procedury roztw arzania próbek można zauw a- 

żyć znaczące różnice w  oznaczeniach talu. Należy zazna- 

 

 

Rysunek 1. Średnia zaw artość talu zależnie od rodzaju mine-  

rału rudnego i procedury przeprow adzenia próbki do roztw oru.  

Objaśnienia: WK – woda królewska; OWK – odwrócona woda  
królewska; ASS – kwasy: solny, azotowy, siarkowy; ASP –   

kwasy: solny, azotowy i nadtlenek wodoru.  

czyć, że tę samą tendencję, co do oznaczalności talu w  zależ - 

ności od w yboru procedury przygotow ania próbki, stw ierdzo- 

no w e wszystkich trzech rozpatryw anych minerałach.  

Oznaczona zaw artość talu w  przygotow anych roztw orach  
wzrastała zależnie od przyjętej procedury roztw arzania od w o- 

dy królewskiej, przez odw róconą w odę królew ską do miesza- 

niny kw asów i w reszcie mieszaniny kw asów  i nadtlenku w o- 

doru. 

Najniższą oznaczalność talu stw ierdzono w  próbkach, gdy   

były one roztw arzane w  w odzie królew skiej, najwyższą nato-  

miast w  mieszaninie: kw as solny, kw as azotow y i nadtlenek  

wodoru. Średnie różnice zaw artości talu pomiędzy tymi dw o- 

ma procedurami w yniosły dla: sfalerytu 48.04 ppm, galeny   

32.05 ppm oraz markasytu 109.23 ppm. Jak w idać, najw ięk- 

sze rozbieżności oznaczeń stw ierdzono w  przypadku marka-  

sytu. 

Kolejne procedury roztw arzania w  odwróconej w odzie kró-  

lew skiej i w  mieszaninie kw asów : solnego, azotow ego i siar-  

kow ego, w  przypadku galeny i markasytu wykazały zbliżoną 
zaw artość talu, różnice pomiędzy tymi metodami można było  

zaobserw ować dla sfalerytu. 
Odrębnym zagadnieniem jest pow tarzalność uzyskanych  

wyników  w obrębie danej procedury. Analizując oznaczone  

zaw artości talu w  3 pow tórzeniach w  danej procedurze stw ier- 

dzono, że dla sfalerytu najlepszą pow tarzalnością charaktery - 

zują się w yniki w  przypadku zastosow ania procedury przy  
użyciu odwróconej w ody królew skiej (różnica maksymalnie  

wynosi 6 ppm), najgorszą natomiast wyniki przy zastosow aniu  
procedury z mieszaniną kw asów  i nadtlenku w odoru. Dla ga-  

leny najkorzystniej pod tym w zględem w ypadła procedura  

z mieszaniną kw asów : solnego, azotow ego i siarkow ego (róż- 

nice maksymalnie do 8 ppm), dość słabą pow tarzalność wyni- 
ków  stw ierdzono w  przypadku procedury z zastosow aniem  

wody królew skiej i mieszaniny kw asów  z nadtlenkiem w odoru.  
  

Tabela 1. Koncentrac ja talu w  minerałach rudnych zależnie od rodzaju w ybranej metody przeprow adzenia próbki do roztw oru .  

Objaśnienia: WK – woda królewska; OWK – odwrócona woda królewska; ASS – kwasy: solny, azotowy, siarkowy; ASP – kwasy:  

solny, azotowy i nadtlenek wodoru.  

Procedura 

Zaw artość talu w  kolejnych pow tórzeniach  

ppm Średnia zaw artość talu  

ppm 
1 2 3

Sfaleryt ZnS 

WK 206.6   209.62   217.7   211.31 

OWK 227.34   221.58     228.32   225.75 

ASS 252.1   245.86     272.51   256.82 

ASP 255.07   278.56     244.41   259.35 

Galena PbS 

WK 80.93     84.06       93.16     86.05 

OWK 88.11     90.15     111.27     96.51 

ASS 99.39 104.6     96.3 100.1 

ASP 109.68   131.36     113.25 118.1 

Markasyt FeS2  

WK   171.21   223.67     229.19   208.02 

OWK   335.95 333.4     227.34 298.9 

ASS   286.07   282.58     336.98   301.88 

ASP   317.64   308.11 326   317.25 
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Wydaje s ię, że najlepszy w ynik uzyskano dla markasytu.  

W tym przypadku zarów no oznaczona zaw artość talu, jak  

rów nież pow tarzalność wyników  są najkorzystniejsze dla pro-  

cedury z zastosow aniem mieszaniny kw asów : solnego i azo-  

tow ego oraz nadtlenku w odoru. Najgorszą natomiast pow ta- 

rzalność stw ierdzono w  przypadku zastosow ania procedury  
z odwróconą w odą królew ską. 

 
5. Dyskusja wyników badań 

 
Dobór odpow iedniej procedury roztw arzania próbki ma  

kluczow e znaczenie przed przystąpieniem do dalszych analiz   

chemicznych. Szczególną uw agę należy zw rócić na rodzaj  

próbki, która ma być przeprow adzona do roztw oru. W zależ - 

ności od tego, czy jest to materiał nieorganiczny, czy orga- 

niczny, faza krzemianow a, stop metaliczny itp., w ażne jest do-  

branie odpow iedniej procedury rozkładu na mokro. Rów nie  
ważny jest w ybór metody analitycznej. W przypadku talu cią-  

gle trw ają prace nad opracow aniem w iarygodnej metodyki je-  

go oznaczeń, szczególnie w  próbkach o z łożonej matrycy.  
W analityce tego pierw iastka zazw yczaj stosuje się atomow ą  
spektrometrię absorpcyjną, spektrofotometrię, ICP-MS, a tak-  

że różnicow ą w oltamperometrię strippingow ą [19,29]. 

W przypadku analizow anych próbek w ykorzystano techni-  

kę optycznej spektrometr ii emisji z plazmą sprzężoną induk-  

cyjnie, ponadto stw ierdzono, że przy oznaczaniu koncentracji  

talu w  minerałach rudnych (sfalerycie, galenie i markasycie)   

najlepszy efekt uzyskuje się przez zastosow anie do roztw a- 

rzania próbki mieszaniny kw asu solnego i azotow ego oraz  
nadtlenku w odoru. Kw as azotow y jest uniw ersalnym odczyn- 

nikiem procesu rozkładu i najczęściej stosow anym, podstaw o- 

wym utleniaczem, a w  połączeniu z nadtlenkiem w odoru  

i kw asem solnym zw iększa się siła utleniająca odczynnika  

roztw arzającego, co popraw ia efektyw ność rozkładu [30]. Ze  

względu na dużą moc utleniającą nadtlenku w odoru, pow inno  
się dodaw ać go w  niew ielkich ilościach, co z kolei gw arantuje  

ograniczenie objętości roztw oru po procesie rozkładu i możli-  

wość prow adzenia oznaczeń na niższych poziomach stężeń  

[31]. 

Najmniej efektyw ne było zastosow anie rozkładu przy uży - 

ciu w ody królew skiej. Matusiew icz [31], w  przypadku roztw a- 

rzania minerałów  rudnych, proponuje sporządzić mieszaninę  
wody królew skiej z kw asem fluorow odorowym – HF. Jednak  

stosow anie tego kw asu w ymaga zachow ania szczególnej 
ostrożności i użycia w yłącznie naczyń teflonow ych lub platy - 

nowych. Przy stosow aniu do roztw arzania kw asu HF niezbęd-  

nym jest jego usunięc ie z roztw oru, gdyż może on uszkodzić   

elementy optyki w  spektrometrze. W celu jego usunięc ia sto-  

suje się kompleksow anie HF z kw asem H3BO3,  a to jest do-  

datkow y etap analizy w ydłużający czas analizy, zw iększa się  
znacznie ilość roztw oru po mineralizacji i istnieje moż liw ość  
dodatkow ych kontaminacji [10].  

 
6. Wnioski 

 
Na podstaw ie przeprow adzonych badań stw ierdzono:  

– Minerały siarczkow e (sfaleryt, galena, markasyt) charak-  

teryzują się zróżnicow aną zaw artością domieszki talu;  

najbogatszy w  ten pierw iastek jest markasyt.  

– Rodzaj procedury przeprow adzania próbki do roztw oru  
w zdecydow any sposób w pływ a na oznaczalność talu.  

– Dla oznaczenia koncentracji talu w  minerałach rud  

Zn-Pb najskuteczniejsze okazało się roztw arzanie prób-  

ki w  mieszaninie: kw as solny, kw as azotow y i nadtlenek  

wodoru, natomiast najgorszy efekt uzyskano przy zasto-  

sow aniu w ody królew skiej; dla markasytu różnica śred-  

niej zaw artości talu pomiędzy tymi metodami w yniosła  
109.23 ppm (WK 208.02 ppm Tl, ASP 317.25 ppm Tl).  

– Pod w zględem pow tarzalności w yników uzyskanych  
w danej procedurze dla sfalerytu najlepiej wypadła pro-  

cedura z zastosow aniem odw róconej w ody królewskiej,  

dla galeny – z zastosow aniem mieszaniny kw asów : sol- 
nego, azotow ego i siarkow ego, natomiast dla markasytu  

– mieszaniny: kw as solny, kw as azotow y i nadtlenek  

wodoru. 
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Streszczenie: Dla zwiększania efektywności i jakości produkcji rolnej nadal olbrzymie znaczenie mają pestycydy, w tym her- 

bicydy. Herbicydy stosowane w rolnictwie do ochrony roślin mogą mieć jednocześnie negatywny wpływ na rośliny inne niż do- 

celowe, np. rośliny uprawne. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu herbicydu fotodynamicznego 1,10-fen- 

antroliny (1,10-Phe), o stężeniach 2.5, 5.0, 7.5 i 10.0 mM na aktywność katalazy (EC 1.11.1.6) i peroksydazy (EC 1.11.1.7)  

oraz zawartość chlorofilu i karotenoidów w liściach selera naciowego (Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.). Rośliny  

traktowane 1,10-Phe charakteryzowały się wyższą aktywnością peroksydazy i niższą aktywnością katalazy niż rośliny nietrak- 

towane tym związkiem. Poziom chlorofilu całkowitego i karotenoidów w liściach selera naciowego uzależniony był także od za- 

stosowanych stężeń 1,10-Phe. Rośliny opryskane 1,10-Phe o mniejszych stężeniach cechowały się podwyższonym poziomem  

chlorofilu całkowitego, podczas gdy wyższe stężenia 1,10-Phe wywołały spadek zawartości tego barwnika w odniesieniu do ro- 

ślin kontrolnych. Przy wyższych stężeniach tego herbicydu wystąpił ponadto wzrost zawartości karotenoidów w liściach roślin. 
 

Słowa kluczowe: pestycydy; herbicydy; 1,10-fenantrolina; aktywność enzymów; barwniki asymilacyjne; stres oksydacyjny 

 
Abstract: Pesticides, in that herbicides still play an important role in enhancing the efficiency and quality of agricultural pro- 

duction. Herbicides used in agriculture for plant protection can have a negative effect on nontarget plants as well, for example  

cultivated plants. The aim of this research was to determine the effect of photodynamic herbicide 1,10-phenanthroline (1,10- 

Phe), in the concentrations of 2.5, 5.0, 7.5, and 10.0 mM, on catalase (EC 1.11.1.6) and peroxidase (EC 1.11.1.7) activity and  

total chlorophyll and carotenoides contents in the leaf celery (Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.) leaves. Plants  

treated with 1,10-Phe were characterized by higher activity of peroxidase and lower activity of catalase as compared with non- 

treated plants. The total chlorophyll level and carotenoids level in celery leaves depended on the concentration of 1,10-Phe.  

The plants sprayed with 1,10-Phe at lower concentrations were characterized by a higher total chlorophyll level, whilst the  

higher 1,10-Phe concentrations caused the chlorophyll level decrease as compared with the control plants. Higher concentra- 

tion of this herbicide resulted in an increase in the content of carotenoids in plants leaves. 
 

Keywords: pesticides; herbicides; 1,10-phenanthroline; enzyme activity; photosynthetic pigments; oxidative stress 

 

 
1. Wstęp 
1
 

Termin „pestycyd” określa niejednorodną grupę substancji  
czynnych lub mieszanin zawierających jedną lub więcej sub- 

stancji czynnych lub czynników biologicznych przeznaczo- 

nych do zapobiegania, niszczenia, odstraszania każdego  
organizmu, który jest uważany za szkodnika [1]. Pestycydy  
obejmują szeroki zakres związków, które zazwyczaj są klasy- 

fikowane zgodnie z ich celem, przeznaczeniem (herbicydy,  

fungicydy, insektycydy, nematocydy, regulatory wzrostu roślin  
i inne), lub też mogą być klasyfikowane na podstawie budowy  
chemicznej, czy sposobu działania [2,3]. Stosowane są w celu  
zwalczania chwastów, szkodników i chorób w uprawach,  
w przechowalnictwie w celu przedłużenia trwałości produktów  
i wyeliminowania strat żywności po okresie zbiorów, a także  
dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt [4–7]. 

W większości sektorów produkcji rolnej, w celu zapobie- 

gania lub ograniczenia strat przez szkodniki (w tym choroby  

i chwasty), szeroko stosowane są pestycydy, co może przy- 

czynić się do zwiększenia plonu oraz poprawy jakości produk-
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tu. Stosowanie pestycydów może również przyczynić się do  
zwiększenia wartości odżywczej żywności, a czasem jej bez- 

pieczeństwa [4,6,7]. Rośliny podczas stresu oraz zaatakowa- 

ne przez choroby, czy organizmy chorobotwórcze wywołujące  
choroby, mogą produkować toksyczne substancje chemiczne.  
Stosowanie odpowiednich pestycydów może temu zapobiec  
[4]. 

Rocznie, na całym świecie, stosuje się około 2.5 mln ton 

pestycydów [3,8,9], z czego około 50% stanowią środki chwa- 

stobójcze, które są szeroko wykorzystywane w rolnictwie  
[4,8,10]. Chociaż stosowanie w rolnictwie pestycydów, w tym  
herbicydów, przyczynia się do ochrony roślin, obecność ich  
w żywności lub środowisku budzi powszechny niepokój. Pe- 

stycydy łączone są z szeroką gamą zagrożeń dla zdrowia  
człowieka, począwszy od krótkoterminowych skutków, takich  
jak bóle głowy czy nudności, do przewlekłych oddziaływań ta- 

kich jak np. nowotwory czy zaburzenia endokrynologiczne [7].  

Środki te mogą zanieczyszczać gleby, wody, trawy i inne ro- 

śliny. Oprócz zabijania owadów czy chwastów, pestycydy mo- 

gą być toksyczne dla wielu innych organizmów, w tym pta- 

ków, ryb, pożytecznych owadów i roślin niebędących przed- 

miotem zwalczania. Środki owadobójcze są na ogół najbar- 
dziej toksyczną grupą pestycydów, lecz herbicydy również  
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mogą stanowić zagrożenie dla organizmów niebędących  
przedmiotem zwalczania [5]. 

Wpływ herbicydów na rośliny inne niż docelowe, w tym na  

rośliny uprawne może mieć różny zakres i charakter, co uza- 

leżnione jest m.in. od budowy i chemicznych właściwości ak- 

tywnego związku. 1,10-Fenantrolina (1,10-Phe) to heterocy- 

kliczny związek azotowy [11,12] należący do diazafenantre- 

nów, zawierający dwa pierścienie pirydynowe [13–15]. 1,10- 

Phe i jej pochodne to związki o wysokiej aktywności biolo- 

gicznej [13,14], dla których wykazano znaczną aktywność  
przeciwbakteryjną, przeciwgrzybiczą, przeciwnowotworową  
[16] oraz chwastobójczą [12,17–19]. 1,10-Phe ma szerokie  

zastosowanie, nie tylko w rolnictwie, ale np. w przemyśle che- 

micznym, farmaceutycznym oraz przy uzdatnianiu wody, dla- 

tego znaczne ilości tego związku można znaleźć w odno- 

śnych ściekach [20], skąd może on przeniknąć do środowi- 

ska, a następnie do roślin uprawnych. W badaniach nad 1,10- 

Phe jako herbicydem fotodynamicznym stwierdzono, że ak- 

tywność herbicydowa tego związku uwarunkowana jest obec- 

nością dwóch atomów azotu i ich położeniem w pozycji 1 i 10  
[12,17]. Herbicydy fotodynamiczne, takie jak 1,10-fenantrolina  

oraz inne chelatory metali typu pirydynowego (2,2’-dipirydyl,  

8-hydroksychinolina) [21], powodują w ciemności akumulację  
fotodynamicznie aktywnych porfiryn (protoporfiryna IX, ma- 

gnezoporfiryna IX, protochlorofilid), które po ekspozycji roślin  
na światło, indukują produkcję reaktywnych form tlenu, co  
w konsekwencji może skutkować uszkodzeniem roślin [21– 

23]. 

Reaktywne formy tlenu (RFT) są stale wytwarzane w ko- 

mórkach roślinnych, głównie w chloroplastach, peroksyso- 

mach i mitochondriach, głównie jako uboczne produkty meta- 

bolizmu tlenowego w procesach fotosyntezy, fotorespiracji czy  

oddychania komórkowego [24–32]. Do podstawowych RFT  

zaliczamy cząsteczki o charakterze rodnikowym takie jak:  
anionorodnik ponadtlenkowy (O2

•–
), rodnik hydroksylowy  

(
•OH), oraz formy nierodnikowe, do których zaliczamy: nadtle- 

nek wodoru (H2O2) i tlen singletowy (
1
O2) [25,27–31,33–43].  

RFT, występując w niskich stężeniach, pełnią funkcje sygnali- 
zacyjną w komórkach roślinnych, biorą udział w regulacji ta- 

kich procesów jak wzrost, rozwój, starzenie, programowana  
śmierć komórki, odpowiedź na stres biotyczny czy abiotyczny  
[24–30,39,40,44]. W przeciwieństwie do tego RFT, są wysoce  

reaktywne i toksyczne, gdy występują w dużych ilościach, mo- 

gą prowadzić do peroksydacji lipidów w błonach komórko- 

wych, uszkodzeń takich biocząsteczek jak: białka, chlorofile,  
węglowodany czy DNA oraz mogą powodować upośledzenia  
aktywności enzymatycznych, co skutkuje przedwczesnym sta- 

rzeniem się roślin, a w skrajnych wypadkach ich śmiercią  
[24,26,27,30,31,33,37–42,44–46]. Ponieważ wysoki poziom  
RFT jest szkodliwy dla komórek, dlatego rośliny wykształciły  
szereg mechanizmów obronnych (enzymatycznych i nieenzy- 

matycznych), które umożliwiają usuwanie RFT. Enzymatycz- 

ny system antyoksydacyjny obejmuje m.in. takie enzymy, jak:  

dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydazy (np. askorbiniano- 

wa), katalaza oraz reduktaza glutationowa, natomiast nieen- 

zymatyczne antyoksydanty to związki niskocząsteczkowe, ta- 

kie jak: kwas askorbinowy, glutation, karotenoidy, tokoferole,  

flawonoidy [25–27,30,32–34,37,42,46–54]. 

Produkcja i wygaszanie RFT w roślinach jest pod ścisłą  
kontrolą. W normalnych warunkach wzrostu RFT są na niskim  
poziomie, istnieje równowaga pomiędzy wytwarzaniem a neu-

tralizacją RFT, natomiast niebezpieczna sytuacja pojawia  
się wtedy, gdy ta równowaga zostaje zachwiana  
[24,27,39,43,47,52]. Nadmiernemu wytwarzaniu RFT w rośli- 
nach sprzyjają różne środowiskowe czynniki stresowe, bio- 

tyczne i abiotyczne, takie jak: zasolenie, promieniowanie UV,  

susza, metale ciężkie, ekstremalne temperatury, niedobór  
składników odżywczych, zanieczyszczenie powietrza, herbi- 
cydy czy ataki patogenów [24,25,27,29,33,34,37,39,40,47].  
Nadmiar RFT powoduje, że mechanizmy antyoksydacyjne nie  
są w stanie obniżyć ich zawartości do poziomu bezpiecznego  
dla komórki, co skutkuje pojawieniem się stanu niebezpiecz- 

nego określanego mianem stresu oksydacyjnego [24,34,52].  
Stres oksydacyjny, zaistniały pod wpływem różnych czynni- 
ków abiotycznych, jest ściśle związany z nadprodukcją i na- 

gromadzeniem reaktywnych form tlenu (RFT) [46,49,55]. Stre- 

sy abiotyczne mogą sztucznie wywoływać starzenie i zwięk- 

szają produkcję RFT w szczególności w chloroplastach.  

W badaniach stresu oksydacyjnego w roślinach pod wpływem  
różnych abiotycznych czynników stresowych oznacza się  
m.in. takie biomarkery, jak aktywność enzymów odpowiedzial- 
nych za usuwanie RFT, w tym aktywność dysmutazy ponad- 

tlenkowej, katalazy i peroksydazy [31,39–41,44,46,48,50,54, 

57–60] oraz zmiany zawartości barwników asymilacyjnych  
[31,39,40,44,50,51,57,58,61]. 

W niniejszej pracy przebadano wpływ 1,10-Phe na aktyw- 

ność katalazy i peroksydazy oraz zawartość chlorofilu a, chlo- 

rofilu b i chlorofilu całkowitego oraz karotenoidów w liściach  
selera naciowego. Ze względu na możliwość pojawienia się  
w środowisku wzrostu roślin 1,10-Phe wynikającą z szerokie- 

go jej zastosowania oraz z uwagi na jej właściwości interesu- 

jącym wydaje się być określenie wpływu tego związku na róż- 

ne rośliny uprawne, w tym warzywa np. seler naciowy. Seler  
naciowy jest cennym warzywem ze względu na właściwości  
odżywcze, smakowe i lecznicze [62–64]. Celem przeprowa- 

dzenia powyższych badań było określenie możliwości zaist- 
nienia w roślinach stresu oksydacyjnego oraz określenie, czy  
seler naciowy poradzi sobie z ewentualnym stresem spowo- 

dowanym przez 1,10-Phe, gdyby związek ten pojawił się  
w środowisku jego wzrostu. 
 

2. Część eksperymentalna 

 

2.1. Związki chemiczne 

 
1,10-Fenantrolina (1,10-Phe) wykorzystana w badaniach  

(czystość: 99%) zakupiona została w Sigma-Aldrich Chemical  

Co. Strukturę 1,10-Phe przedstawiono na Rysunku 1. 

 

2.2. Warunki prowadzenia eksperymentu wazonowego 

 
Badania dotyczące określenia reakcji selera naciowego  

na 1,10-fenantrolinę zostały przeprowadzone w Zakładzie  

 

Rysunek 1. Struktura 1,10-fenantroliny (1,10-Phe). 1,10-fenantrolina

N

N
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Biochemii i Ekotoksykologii Akademii im. J. Długosza w Czę- 

stochowie. W przeprowadzonym eksperymencie wazonowym  

rozsadę selera naciowego (Apium graveolens L. var. dulce  

(Mill.) Pers.), odmiany Utah 52-70, wsadzono w drugiej poło- 

wie maja do wazonów plastikowych o pojemności około 5  
dm

3
 napełnionych ujednoliconą glebą brunatną o pH (KCl) 6.5  

i zawartości próchnicy około 1.6%. W pierwszej połowie lipca  
rośliny jednorazowo opryskano roztworami 1,10-fenatroliny  

o stężeniach: 2.5, 5.0, 7.5 i 10.0 mM, w ilości 3 cm3
 roztworu  

na roślinę. Podczas wegetacji roślin, we wszystkich wazo- 

nach, utrzymywano stałą wilgotność podłoża na poziomie  
około 70% ppw. Materiał roślinny do oznaczenia aktywności  
enzymatycznej peroksydazy i katalazy oraz zawartości chloro- 

filu i karotenoidów pobierano czterokrotnie w odstępach tygo- 

dniowych (7., 14., 21. i 28. dzień po oprysku). 
 

2.3. Oznaczanie aktywności peroksydazy i katalazy 

 
Wyciągi do oznaczenia aktywności enzymów przygotowa- 

no poprzez homogenizację świeżego materiału roślinnego  
(1 g) w schłodzonym (4°C) buforze fosforanowym o pH 7.4.  

Aktywność peroksydazy (POD; EC 1.11.1.7) oznaczono spek- 

trofotometrycznie, poprzez określenie szybkości utleniania  
o-dianizydyny w obecności H2O2 przez enzym zawarty  

w określonej objętości próbki w czasie 1 minuty [65]. Absor- 
bancję mierzono przy długości fali λ = 450 nm, wyniki przed- 

stawiono jako przyrost absorbancji na minutę (ΔA·min
–1

). Ak- 

tywność katalazy (CAT; EC 1.11.1.6) oznaczono miareczko- 

wo, poprzez określenie ilości rozłożonego H2O2 w czasie 15  

minut [66] przez enzym zawarty w 1 g świeżej masy rośliny  
i wyrażono jako mg (H2O2)·g

–1·min
–1

. 

 

2.4. Oznaczanie aktywności peroksydazy i katalazy 

 
Zawartość barwników asymilacyjnych w świeżym materia- 

le roślinnym oznaczano metodą spektrofotometryczną zgod- 

nie z metodyką podaną przez Orena i wsp. [67]. Naważkę  
(0.2 g) świeżej masy liści shomogenizowano z dodatkiem  
80% roztworu acetonu schłodzonego do temp. 4°C, następnie  
odwirowano, a przesącz uzupełniono do stałej objętości 25  
cm

3. Zawartość chlorofilu a, chlorofilu b i karotenoidów ozna- 

czono poprzez pomiar absorbancji wyciągu z liści przy długo- 

ści fali 470 nm, 647 nm i 664 nm. Zawartość barwników asy- 

milacyjnych wyrażoną w mg·g–1
 świeżej masy (św.m.) obliczo- 

no z następujących wzorów: 
 

chl a
25 a

mg ś.m.
(1) 

 

chl b
25 b

mg ś.m.
(2) 

 

car
25 c

229 mg ś.m.
(3) 

 

gdzie: 
 

a 11.78 A664 2.29 A647 (4) 
 

b 20.05 A647 4.77 A664 (5) 
 

c 1000 A470 3.27 a 104 b (6) 
 

2.5. Analiza statystyczna 

 
Wszystkie otrzymane wyniki badań poddano analizie sta- 

tystycznej. Ocenę istotności otrzymanych wyników przepro-

wadzono wykorzystując analizę wariancji dwuczynnikową  
(test F Fishera-Snedecora), a wartości NIR0.05 obliczono te- 

stem Tukeya. Wyniki przedstawiono jako średnie z n powtó- 

rzeń ± odchylenie standardowe. Do opisu zależności pomię- 

dzy aktywnością enzymów a stężeniem 1,10-fenantroliny za- 

stosowano metodę regresji liniowej. Obliczono również współ- 
czynniki korelacji liniowej Pearsena pomiędzy aktywnością 
POD i CAT, a zawartością chlorofilu całkowitego w liściach  
selera naciowego (p < 0.05). 

 
3. Wyniki i dyskusja 

 
3.1. Wpływ 1,10-fenantroliny na aktywność katalazy  
i peroksydazy 

 
W roślinach uprawnych poddanych działaniu herbicydów  

na skutek m.in. generowanego przez te związki stresu oksy- 

dacyjnego dochodzi do zmian aktywności enzymów [36,68– 

75]. Monitorowanie aktywności enzymów, które katalizują  
usuwanie RFT może ujawnić poziom stresu w roślinach [61].  
Katalaza (CAT) i peroksydaza (POD), obok dysmutazy po- 

nadtlenkowej (SOD) są głównymi elementami enzymatyczne- 

go systemu antyoksydacyjnego [35,46,76,77]. W określeniu  
oddziaływania różnych środowiskowych czynników stresogen- 

nych na rośliny bardzo często oznacza się aktywności CAT  
i POD [31,39–41,46,48,50,54,58,59,69,76,77], ponieważ en- 

zymy te zmiatają najbardziej stabilne RFT, tj. H2O2, skutecz- 

nie zapobiegając oksydacyjnemu uszkodzeniu makromolekuł  
w roślinach [33,50,53,54,78]. W badaniach dotyczących od- 

działywania środowiskowych czynników stresowych na aktyw- 

ność POD w roślinach, generalnie wskazuje się na wzrost ak- 

tywności tego enzymu, jako skutek zaistniałego stresu [27,31, 
33,39,49,50,53,79–82], dlatego zmiana aktywności POD uwa- 

żana jest jako bardzo dobry biomarker stresu oksydacyjnego  
w roślinach [31,78,80]. Niejednoznaczne są natomiast wyniki  
dotyczące kierunku zmian aktywności CAT pod wpływem  
czynników stresowych, istnieją zarówno doniesienia o spadku  

[27,31,33,46,57,72,75,81–85], jak i wzroście aktywności CAT  
[27,33,36,39,49,50,54,57,79,81,86]. Zwiększenie aktywności  
CAT jest przypuszczalnie cechą adaptacyjną, podczas gdy  
zmniejszenie aktywności tego enzymu może ograniczyć tole- 

rancję rośliny na stres środowiskowy [87]. Według niektórych  
badaczy CAT jest jednym z najważniejszych komponentów  
roślinnych mechanizmów ochronnych występujących w mito- 

chondriach oraz peroksysomach i pełni ważną rolę w usuwa- 

niu H2O2, w stanie stresu [83,88]. 

O zmianach aktywności POD i CAT w roślinach pod wpły- 

wem herbicydów donoszono w wielu pracach [36,37,69,70, 
72–74,78,80,89–95], przy czym prezentowane wyniki badań  
wskazują na uzależnienie zmian m.in. od rodzaju związku [71, 
72,75], jego dawki [37,71,73,78,80,92], terminu analizy [37, 

73,75,80,90,91], jak i od samej rośliny [71], jej tolerancji na  
herbicyd [61,72], czy analizowanego organu [78]. 

Wyniki badań prezentowane w niniejszej pracy wykazały,  
że 1,10-fenantrolina (1,10-Phe) w zakresie przebadanych stę- 

żeń (2.5–10.0 mM), w każdym analizowanym terminie (7., 14.,  
21. i 28. dzień po oprysku) działała stymulująco na aktywność  
POD w liściach selera naciowego i jednocześnie inhibitowała  
aktywność CAT, przy czym stopień zmian był tym większy, im  

wyższe było stężenie związku (Rysunek 2). Ponadto stwier- 
dzono wzrost aktywności POD i spadek aktywności CAT  
w miarę postępującej wegetacji roślin. Pomiędzy aktywnością  
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CAT czy POD w liściach roślin a stężeniem 1,10-Phe stwier- 

dzono liniowe zależności. Przy najniższym z zastosowanych  
stężeń 1,10-Phe (2.5 mM) odnotowano (średnio z całego  
okresu badań) około 9% wzrost aktywności POD i około 8%  
spadek aktywności CAT w porównaniu z próbkami kontrolny- 

mi, nietraktowanymi 1,10-Phe. Przy najwyższym z zastosowa- 

nych stężeń 1,10-Phe (10 mM) stwierdzono (średnio z całego  
okresu badań) najwyższy wzrost aktywności peroksydazy –  

około 40%, przy jednoczesnym spadku aktywności CAT  
o około 46% w odniesieniu do aktywności tych enzymów  
w roślinach nietraktowanych 1,10-Phe. O wzroście aktywności  
POD pod wpływem herbicydów donoszono w licznych pra- 

cach [8,69,78,80,92–94,96]. Zwiększenie aktywności POD, ja- 

ko skutek działania herbicydów, jest łączone z generowaniem  
RFT i zaistniałym stresem oksydacyjnym [78,94,96]. Odnoto- 

wany w przeprowadzonych badaniach wzrost aktywności  
POD w liściach selera naciowego traktowanego 1,10-Phe mo- 

że wskazywać, że związek ten, w zakresie przebadanych stę- 

żeń, generuje wytwarzanie RFT i tym samym może prowadzić  
do zaistnienia stresu oksydacyjnego w roślinach. Powstawa- 

nie RFT w tym przypadku może być związane z akumulacją  
aktywnych porfiryn, gdyż jak wynika z doniesień literaturo- 

wych, herbicydy fotodynamiczne, takie jak 1,10-Phe powodują  
w ciemności akumulację fotodynamicznie aktywnych porfiryn 

[21,22], które po ekspozycji roślin na światło, indukują produk- 

cję RFT [21–23]. Wiadomo, że enzymy antyoksydacyjne po- 

wodują detoksykację nadmiaru RFT i zmniejszają uszkodze- 

nia oksydacyjne. Jednakże wysokie aktywności enzymów an- 

tyoksydacyjnych mogą być uważane za symptomy uszkodze- 

nia oksydacyjnego [58]. 

Z doniesień literaturowych wynika, że herbicydy mogą  
prowadzić do obniżenia aktywności CAT w roślinach [72,75, 
92,96–98]. Spadek aktywności CAT może być związany  
z nadprodukcją RFT, gdyż wysokie nagromadzenie RFT  
w komórkach roślin, może prowadzić do oksydacyjnego usz- 

kodzenia enzymów antyoksydacyjnych i ich inaktywacji [97, 

99], co wtórnie może prowadzić do zwiększenia puli H2O2  

i O2
•–

 w komórkach roślin traktowanych czynnikami stresogen- 

nymi [83,99]. Można zatem przypuszczać, że spadek aktyw- 

ności CAT odnotowany w przeprowadzonych badaniach w li- 
ściach selera naciowego traktowanego 1,10-Phe mógł skutko- 

wać zwiększeniem poziomu H2O2, co w następstwie mogło  
prowadzić do tak dużego wzrostu aktywności POD, co wi-

doczne było zwłaszcza przy wyższych stężeniach 1,10-Phe.  

Konkluzja taka jest zgodna z doniesieniem Vanackera i wsp.  

[100], którzy w przeprowadzonych badaniach odnotowali spa- 

dek aktywności CAT w starzejących się liściach roślin suge- 

rując, że zapewne peroksydazy lub nieenzymatyczne prze- 

ciwutleniacze przejęły rolę CAT w unieszkodliwianiu H2O2.  

Mhamdi i wsp. [101] wskazują ponadto, że CAT może odgry- 

wać istotną rolę w procesie starzenia się roślin. Z danych lite- 

raturowych wynika, że stres oksydacyjny może prowadzić do  
przedwczesnego starzenia się tkanki liściowej, gdyż RFT od- 

grywają istotną rolę w peroksydacji lipidów, uszkodzeniu błon  
[102,103] i w konsekwencji w starzeniu się liści [101–103].  

Spadek aktywności CAT i wzrost aktywności POD traktowane  
są przez niektórych badaczy jako godne zaufania wskaźniki  
starzenia się tkanki liściowej [100,104–106]. Zaobserwowany  

w przeprowadzonych badaniach wzrost aktywności POD  
z jednoczesnym spadkiem aktywności CAT pod wpływem  
1,10-Phe może świadczyć zatem, że związek ten przyspiesza  
proces starzenia się roślin. Podwyższoną zależność odnoto- 

wano także we wcześniejszych badaniach przeprowadzonych  
na sałacie, porach i fasoli szparagowej [107–109] i w bada- 

niach herbicydów indukujących chlorozę w liściach [96]. 

 
3.2. Wpływ 1,10-fenantroliny na zawartość barwników  
asymilacyjnych 

 
W roślinach, pod wpływem działania herbicydów, obok  

zmian aktywności enzymów może dojść także do zmian za- 

wartości barwników asymilacyjnych [8,36,37,45,61,68,72,73, 
78,80,94,97,98]. W badaniach dotyczących oddziaływania  
różnych czynników stresogennych na rośliny bardzo często  
oznacza się zawartość barwników asymilacyjnych [31,39,40, 
51,58,83,110–119]. Zmiany zawartości chlorofilu i karoteno- 

idów traktowane są jako godne uwagi wskaźniki starzenia się  
liści [102,103,120,121]. Podaje się także, że zmniejszenie za- 

wartości chlorofilu może być dobrym wskaźnikiem dla monito- 

ringu uszkodzeń podczas wzrostu i rozwoju roślin [36]. Zawar- 
tość chlorofilu w roślinach jest pozytywnie skorelowana z ak- 

tywnością fotosyntezy [51,111,122]. Podczas wzrostu roślin  
w abiotycznych warunkach stresowych dochodzi do zmniej- 

szenia poziomu chlorofilu [51,57,78,83,111,114,122], co wpły- 

wa na hamowanie fotosyntezy [51,78,83,111,114]. Jest to ty- 

powy objaw stresu oksydacyjnego [111,113,123] i może być  
  

Rysunek 2. Proste zależności pomiędzy aktywnością POD i CAT w liściach selera naciowego pod wpływem 1,10-Phe (n = 3).  

Dla aktywności POD NIR0.05 dla terminów pomiarów – 0.0094; NIR0.05 dla stężeń 1,10-Phe – 0.0084. Dla aktywności CAT  
NIR0.05 dla terminów pomiarów – 0.5514; NIR0.05 dla stężeń 1,10-Phe – 0.4932. 
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m.in. wynikiem fotoutleniania barwnika i degradacji chlorofilu  

[111], hamowania aktywności enzymów biorących udział  
w biosyntezie chlorofilu, zniszczenia błony chloroplastów  
przez peroksydację lipidów ze względu na kumulację wolnych  
rodników [83]. W niektórych pracach naukowych wskazuje się  
wręcz, że chlorofil jest najważniejszym biomarkerem stresu  
oksydacyjnego [31,124]. Karotenoidy są barwnikami o kilku  
funkcjach w roślinach, oprócz ich bezpośredniej roli w proce- 

sie fotosyntezy, bardzo ważny jest ich udział w mechani- 
zmach tolerancji na stres oksydacyjny [51]. Na podstawie wy-

ników badań dotyczących oddziaływania herbicydów na za- 

wartość barwników asymilacyjnych w roślinach można wnio- 

skować, że zmiany te zależą m.in. od rodzaju [36,68,72] czy  
dawki [8,61,73,80,96,98,107–109,125] herbicydu oraz terminu  

analizy [72,107–109]. 

Przeprowadzone przez Autorów badania wykazały, że  
1,10-Phe spowodowała zmiany zawartości barwników asymi- 
lacyjnych w liściach roślin selera naciowego, które były  
w znacznym stopniu uzależnienie od stężenia zastosowanego  
związku (Tabela 1). Uzyskane wyniki są zgodne z wcześniej- 
  

 

Tabela 1. Zmiany zawartości barwników asymilacyjnych w liściach selera naciowego pod wpływem 1,10-Phe (średnia ± odchy- 

lenia standardowe, n = 6). 

Barwniki 
asymilacyjne 
mg·g–1

 św.m. 

Stężenie 1,10-Phe 
mM 

0 2.5 5.0 7.5 10.0 

 7. dzień po oprysku 

chl a   1.080 ±0.020   1.193 ±0.033   1.107 ±0.038   1.028 ±0.012   0.870 ±0.047 

chl b   0.858 ±0.018   0.911 ±0.041   0.854 ±0.033   0.838 ±0.015   0.759 ±0.044 

chl a+b   1.938 ±0.034   2.104 ±0.057   1.961 ±0.058   1.866 ±0.020   1.629 ±0.065 

car   0.127 ±0.005   0.131 ±0.003   0.126 ±0.007   0.140 ±0.004   0.140 ±0.007 

chl a/chl b   1.258 ±0.021   1.311 ±0.062   1.297 ±0.055   1.227 ±0.024   1.149 ±0.091 

chl a+b/car 15.264 ±0.634 16.117 ±0.833 15.555 ±0.972 13.338 ±0.443 11.674 ±0.434 

 14. dzień po oprysku 

chl a   1.194 ±0.023   1.250 ±0.029   1.184 ±0.024   1.116 ±0.040   0.942 ±0.024 

chl b   1.010 ±0.023   1.013 ±0.025   0.956 ±0.026   0.960 ±0.034   0.893 ±0.025 

chl a+b   2.204 ±0.042   2.263 ±0.045   2.140 ±0.046   2.076 ±0.041   1.835 ±0.045 

car   0.135 ±0.007   0.130 ±0.008   0.140 ±0.006   0.143 ±0.004   0.158 ±0.010 

chl a/chl b   1.183 ±0.020   1.234 ±0.034   1.238 ±0.023   1.164 ±0.068   1.055 ±0.020 

chl a+b/car 16.415 ±0.990 17.489 ±0.957 15.265 ±0.846 14.513 ±0.496 11.683 ±0.955 

 21. dzień po oprysku 

chl a   1.062 ±0.019   1.140 ±0.030   1.100 ±0.027   0.996 ±0.038   0.916 ±0.015 

chl b   0.825 ±0.030   0.894 ±0.021   0.904 ±0.027   0.834 ±0.031   0.792 ±0.029 

chl a+b   1.887 ±0.043   2.034 ±0.034   2.004 ±0.025   1.830 ±0.067   1.708 ±0.038 

car   0.141 ±0.008   0.138 ±0.004   0.143 ±0.008   0.152 ±0.005   0.158 ±0.005 

chl a/chl b   1.288 ±0.039   1.277 ±0.048   1.218 ±0.059   1.195 ±0.023   1.157 ±0.040 

chl a+b/car 13.393 ±0.889 14.702 ±0.290 14.031 ±0.833 12.075 ±0.752 10.844 ±0.463 

 28. dzień po oprysku 

chl a   1.033 ±0.027   1.079 ±0.013   1.055 ±0.024   0.943 ±0.042   0.820 ±0.022 

chl b   0.769 ±0.021   0.828 ±0.023   0.822 ±0.028   0.779 ±0.031   0.720 ±0.029 

chl a+b   1.802 ±0.046   1.907 ±0.032   1.877 ±0.050   1.722 ±0.064   1.540 ±0.049 

car   0.142 ±0.005   0.146 ±0.008   0.144 ±0.006   0.152 ±0.006   0.158 ±0.006 

chl a/chl b   1.343 ±0.023   1.305 ±0.031   1.285 ±0.025   1.211 ±0.050   1.139 ±0.030 

chl a+b/car 12.863 ±0.696 13.087 ±0.568 13.058 ±0.611 11.335 ±0.579   9.740 ±0.453 

 Średnia ze wszystkich terminów pomiarów 

chl a   1.092 ±0.071   1.166 ±0.073   1.111 ±0.053   1.021 ±0.073   0.887 ±0.054 

chl b   0.866 ±0.103   0.911 ±0.077   0.884 ±0.059   0.853 ±0.077   0.791 ±0.074 

chl a+b   1.958 ±0.174   2.077 ±0.148   1.995 ±0.110   1.873 ±0.148   1.678 ±0.125 

car   0.136 ±0.007   0.136 ±0.008   0.138 ±0.008   0.147 ±0.006   0.153 ±0.009 

chl a/chl b   1.268 ±0.067   1.282 ±0.035   1.259 ±0.038   1.199 ±0.027   1.125 ±0.047 

chl a+b/car 14.484 ±1.649 15.349 ±1.889 14.477 ±1.154 12.815 ±1.402 10.985 ±0.918 
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szymi doniesieniami, z których wynika, że herbicydy fotodyna- 

miczne, takie jak 1,10-Phe, wpływają na biosyntezę chlorofilu  
[22,126]. W analizowanych terminach (7., 14., 21. i 28. dzień  
po oprysku) rośliny traktowane 1,10-Phe o mniejszych stęże- 

niach cechowały się nieco wyższym poziomem chlorofilu cał- 
kowitego (chl a+b) niż rośliny nietraktowane tym herbicydem.  
Zaobserwowany wzrost zawartości tego barwnika wynosił  
(średnio z całego okresu badań) około 6% przy najniższym  
z zastosowanych stężeń 1,10-Phe – 2.5 mM. Wyższe stęże- 

nia 1,10-Phe wywołały natomiast spadek poziomu chlorofilu  
całkowitego w odniesieniu do roślin kontrolnych, w całym ana- 

lizowanym okresie. Przy stężeniu 1,10-Phe 7.5 mM odnoto- 

wano (średnio z całego okresu badań) około 5%, a przy stę- 

żeniu 10 mM około 15% spadek zawartości chlorofilu. Jedno- 

cześnie stwierdzono, że generalnie poziom chlorofilu w li- 
ściach selera naciowego spada z wiekiem roślin (Tabela 1).  
O spadku poziomu chlorofilu w trakcie wegetacji roślin świad- 

czą liczne badania, które wskazują na powiązanie poziomu  
chlorofilu z procesem starzenia [36,102,103,127,128]. Zaob- 

serwowany w przeprowadzonych badaniach spadek poziomu  

chlorofilu całkowitego w liściach selera traktowanego wyższy- 

mi dawkami 1,10-Phe może potwierdzać sugerowaną konklu- 

zję, że związek ten przyspiesza proces starzenia się roślin  
wyższych, gdyż wiadomo, że starzenie liści charakteryzuje się  
degradacją chlorofilu [102,103]. Odnotowane w przeprowa- 

dzonym eksperymencie zmiany poziomu chlorofilu w liściach  
selera naciowego mogą sugerować, że 1,10-Phe generuje  

nadprodukcję RFT i stres oksydacyjny, zwłaszcza przy wyż- 

szych stężeniach związku. Dobrym markerem stresu oksyda- 

cyjnego jest nie tylko sam poziom chlorofilu [31,39,113,124],  

ważnym wskaźnikiem jest także stosunek chlorofilu a do chlo- 

rofilu b (chl a/chl b) [39,58,129]. W przeprowadzonych bada-

niach stosunek chl a/chl b w liściach selera naciowego istotnie  
uległ obniżeniu w stosunku do roślin kontrolnych, przy dwóch  

najwyższych zastosowanych stężeniach 1,10-Phe i wynika ze  

spadku poziomu chlorofilu a (Tabela 1). Spadek stosunku chl  

a/chl b wynikający ze spadku poziomu chlorofilu a świadczy  
o dużych uszkodzeniach fotosystemów i idącą za tym fotoinhi- 
bicją [39,58,129]. 

Uzyskane wyniki zmian aktywności enzymów CAT i POD  
oraz zawartości chlorofilu całkowitego w liściach selera nacio- 

wego pozwoliły na określenie wzajemnych korelacji (Rysunek  
3). Stwierdzono ujemną korelację na poziomie 95% (r =  
–0.72; n = 20) między aktywnością POD a poziomem chlorofi- 
lu całkowitego oraz dodatnią korelację między aktywnością  
CAT a poziomem chlorofilu całkowitego (r = 0.67; n = 20).  

Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi, zaobserwowanymi  
w liściach sałaty traktowanej 1,10-Phe [108]. 

Ujemna korelacja między aktywnością POD a poziomem  
chlorofilu całkowitego może wskazywać, że POD odgrywa  
ważną rolę w degradacji chlorofilu, co jest zgodne z wcześ- 

niejszymi doniesieniami, w których wzrost aktywności POD łą- 

czony jest z procesem starzenia [103–105,130] i w których  
podaje się, że POD jest odpowiedzialna za degradację chloro- 

filu [130,131]. W pracach naukowych wskazuje się także na  
istotną rolę CAT w starzeniu się roślin oraz na spadek aktyw- 

ności tego enzymu podczas starzenia [88,101,103,104]. Do- 

noszono również, że spadek aktywności CAT pod wpływem  
czynników stresogennych, z powodu spadku detoksykacji  
H2O2, powoduje wzrost peroksydacji lipidów prowadzący do  
zniszczenia błony chloroplastów [88], co może skutkować  
spadkiem poziomu chlorofilu. W niektórych pracach, podczas  
starzenia liści obserwowano jednocześnie spadek aktywności  
CAT, wzrost aktywności POD oraz spadek zawartości chloro- 
  

Tabela 1. (c.d.). 

 NIR0.05 dla terminów pomiarów NIR0.05 dla stężeń 1,10-Phe 

chl a 0.041 0.036 

chl b 0.040 0.036 

chl a+b 0.065 0.058 

car 0.009 0.008 

chl a/chl b 0.061 0.055 

chl a+b/car 1.003 0.897 

 

Rysunek 3. Korelacja pomiędzy aktywnością POD i CAT a zawartością chlorofilu całkowitego w liściach selera naciowego. 
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filu [103,104]. Zaobserwowana w niniejszej pracy ujemna ko- 

relacja między aktywnością POD a poziomem chlorofilu całko- 

witego oraz dodatnia korelacja między aktywnością CAT a po- 

ziomem chlorofilu całkowitego w liściach selera może zatem  
wskazywać, że 1,10-Phe przyspiesza proces starzenia. 

Wyniki badań prezentowane w niniejszej pracy wykazały  
ponadto zmiany zawartości karotenoidów w liściach selera  
naciowego traktowanego wyższymi stężeniami 1,10-Phe, przy  

niższych stężeniach 1,10-Phe zawartość tego barwnika w li- 
ściach była na poziomie zbliżonym do roślin kontrolnych –  

nietraktowanych związkiem (Tabela 1). Przy stężeniu 1,10- 

Phe 7.5 mM zaobserwowano (średnio z całego okresu badań)  
około 8% wzrost poziomu karotenoidów w porównaniu do ro- 

ślin nietraktowanych, a przy najwyższym z zastosowanych  
stężeń 1,10-Phe (10 mM) wzrost ten wynosił około 12.5%.  

Akumulacja karotenoidów uważana jest za jeden z przejawów  
odpowiedzi roślin na działanie różnych stresów abiotycznych  
[83,110], np. herbicydów [125]. Wzrost zawartości tego barw- 

nika jest wynikiem ważnej roli tego pigmentu w detoksykacji  

RFT [83,99,110,132]. Zwiększenie poziomu karotenoidów  
w liściach selera naciowego traktowanego 1,10-Phe o wyż- 

szych stężeniach może świadczyć o nadprodukcji RFT w ro- 

ślinach i wskazywać na próbę obrony poprzez zwiększenie  
zawartości karotenoidów. Przy wyższych z zastosowanych  
stężeń 1,10-Phe odnotowano ponadto istotny spadek stosun- 

ku chlorofilu całkowitego do karotenoidów (chl a+b/car)  

(Tabela 1), co może być potwierdzeniem, że przy tych stęże- 

niach związku dochodzi w roślinach do stresu oksydacyjnego.  
O tym, że spadek stosunku chl a+b/car jest niezbitym dowo- 

dem istnienia stresu oksydacyjnego w roślinach donoszono  
już wcześniej [39,116,118]. 
 

4. Podsumowanie 

 
Wyniki przeprowadzonego eksperymentu wykazały, że  

wysokie stężenia 1,10-Phe mogą niekorzystnie oddziaływać  
na rośliny uprawne. Obserwowany przy wyższych stężeniach  
związku wzrost aktywności peroksydazy i zawartości karote- 

noidów, przy jednoczesnym spadku aktywności katalazy i po- 

ziomu chlorofilu całkowitego w liściach selera naciowego oraz  
spadek stosunku chl a/chl b i chl a+b/car wskazują na zaist- 
nienie stresu oksydacyjnego i uszkodzenie roślin. 
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PEŁNA PRACA 

 
Występowanie porostów z rodzaju Usnea w północnej części  
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
 

Lichens occurrence of the genus Usnea in the northern part  
of the Cracow-Czestochowa Upland 
 
Agnieszka BĄBELEWSKA,1,* Nikodem MĄCZYŃSKI2 
 
1 Zakład Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Wydział Matematyczno-Przyrod- 

niczy, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 13/15, Polska; 
2 42-200 Częstochowa, Michałowskiego 20 m. 107, Polska 

 

 
Streszczenie: Stwierdzono, iż zbiorowiska zaroślowe typu czyżnie (Rubo fruticosi-Prunetum spinosae) występujące w północ- 
nej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są siedliskami rzadkich w Polsce porostów z rodzaju Usnea. Spośród 8 przeba- 

danych zbiorowisk zaroślowych w połowie z nich (4) odnotowano brodaczki, co potwierdza fakt ich stałej obecności w opisywa- 

nych siedliskach na Jurze. Odkryte siedlisko porostów z rodzaju Usnea jest nowe i nigdy dotąd nie było opisane. Dotychczas  

w literaturze opisywano występowanie brodaczek głównie w starych, naturalnych lasach typu puszczańskiego, których były,  
między innymi wskaźnikami. Zbiorowiska zaroślowe z obecnością brodaczek w pełni zasługują na ochronę oraz szczególną  
uwagę w trakcie wykonywanych przez leśników prac pielęgnacyjnych. 

 

Słowa kluczowe: porosty; Usnea; Rubo fruticosi-Prunetum spinosae; Jura 

 
Abstract: It was found out that the plant communities of the scrub type (Rubo fruticosi-Prunetum spinosae) occurring in the  

northern part of the Cracow-Czestochowa Upland are habitats of rare in Poland lichens of the Usnea genus. Among 8 studied  

scrub communities, Usnea was observed in half of them which testifies its permanent presence in described habitat of Jura.  

The discovered habitat of the Usnea lichens is new one and was not reported till now. The occurrence of Usnea was reported  

so far mainly from old natural primeval forests for which it is considered an indicator. Scrub communities with Usnea presence  

deserve protection and have to be especially attended by foresters during maintenance works. 
 

Keywords: lichens; Usnea; Rubo fruticosi-Prunetum spinosae; Jura 

 

 
1. Wstęp 
1
 

Brodaczki to porosty epifityczne o jednych z największych  
w Polsce plech, których długość dochodzi do kilkunastu cen- 

tymetrów, a nazwa odzwierciedla kształt plechy w formie bro- 

dy. Są to gatunki niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie  
powietrza dwutlenkiem siarki. Jako organizmy symbiotyczne 

charakteryzują się skomplikowaną budową anatomiczną  
i fizjologią. Zanieczyszczenia siarkowe wnikające do plechy,  
uszkadzają aparat fotosyntetyczny glonu, powodując unie- 

czynnienie chlorofilu i stopniowe obumieranie plechy. Proces  

ten następuję najszybciej u porostów o rozbudowanych ple- 

chach, takich jak brodaczki, dlatego też należą one do poro- 

stów najszybciej reagujących na zanieczyszczenia siarkowe  
obecne w powietrzu. 

Porosty z rodzaju Usnea należą zatem do grupy bioindy- 

katorów, których występowanie w danym zbiorowisku leśnym  
jest możliwe tylko przy dobrej kondycji ekologicznej lasu i czy- 

stym powietrzu. Z uwagi na swoją dużą wrażliwość, występują  
tylko w środowisku czystym i bardzo czystym, przy stężeniach  
poniżej 50 µg/m3

 SO2 [1,2]. Lasy z brodaczkami są rzadko- 

ścią w województwie śląskim, ze względu na silne uprzemy- 

słowienie tego obszaru i wysokie wskaźniki zanieczyszczenia 

                                                            

* Autor korespondencyjny. 
Adres e-mail: a.babelewska@ajd.czest.pl (A. Bąbelewska). 
 

 

powietrza. W ciągu minionego półwiecza na Jurze odnotowa- 

no zaledwie kilka pojedynczych stanowisk, głównie w rezer- 
watach leśnych [3,4,5]. W północnej części województwa ślą- 

skiego (byłym województwie częstochowskim) stopień uprze- 

mysłowienia jest niższy, jednakże odnotowywany jest tutaj  
stały napływ zanieczyszczonego powietrza (emisja daleka),  
głównie z obszaru GOP-u. Zanieczyszczenia są transporto- 

wane wraz z wiatrami o przewadze z kierunków zachodniego  
i południowo-zachodniego nad teren północnej Jury. Dodatko- 

wo sama aglomeracja częstochowska jest dużym źródłem 
emisji zanieczyszczeń dla tego obszaru, co potwierdziły bada- 

nia obciążenia metalami ciężkimi i siarką [6]. Występowanie  
dużych porostów epifitycznych (nadrzewnych) o nitkowatych  
plechach (makrolichenes) z rodzaju Usnea w Polsce jest 

obecnie rzadkością, a każde stwierdzone stanowisko odnoto- 

wywane. Większość brodaczek w Polsce objęta jest ochroną  
ścisłą, pozostałe – ochroną częściową [7]. 

Z uwagi na specyfikę budowy geologicznej Jury, występu- 

jące tutaj zbiorowiska leśne, głównie bory sosnowe, sąsiadują  
z dużymi obszarami muraw kserotermicznych i pól. Granice  
między lasami a murawami i polami często wyznaczają zbio- 

rowiska zaroślowe Rubo fruticosi-Prunetum spinosae (typu  

czyżnie). Zbiorowiska takie są nieodłącznym składnikiem kra- 

jobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Jury). Mają one  
charakter zwartych zarośli z dominacją różnych gatunków gło- 

gów Crataegus curvisepala, Crataegus monogyna lub tarniny  
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Prunus spinosa, najczęściej z udziałem dzikich róż (Rosa ca- 

nina, Rosa dumalis) i jeżyn [8] (Rysunek 1). Czyżnie na Jurze  
są obecne zarówno wokół zewnętrznych granic lasów, two- 

rząc zbiorowiska okrajkowe, jak również mogą występować  
wewnątrz tych zbiorowisk leśnych. Występowanie czyżni  
w części środkowej lasu związane jest najczęściej z jego sil- 
nym stopniem zdegradowania i zniekształcenia. Najdłuższe  
czyżnie na Jurze mają długość dochodzącą do 800 m i często  
ciągną się długim pasmem wzdłuż wolnej przestrzeni śródle- 

śnej. Zbiorowiska zaroślowe mają najczęściej postać stożko- 

wą. Największą wysokość osiągają krzewy w środowej części  
czyżni i stopniowo ich wysokość zmniejsza się ku obwodowi  
do wysokości krzewów ok. 50 cm. Krzewy na obwodzie są  
najłatwiej dostępne dla zwierząt i cyklicznie zgryzane przez  

nie, przez co ich wysokość nie przekracza pół metra. Czyżnie  
rozwijają się przez bardzo długi czas, ich fragmenty zamierają  
i odradzają się cyklicznie. Część środkowa tego zbiorowiska  
jest najmniej dostępna i najsilniej ocieniona, zaś część ze- 

wnętrzna charakteryzuje się dobrymi warunkami świetlnymi  
i wilgotnościowymi (Rysunek 1). Zbiorowiska te, jak wskazują  
wyniki pierwszych badań, są także miejscem występowania  
chronionych w Polsce porostów z rodzaju Usnea [9]. 

 

2. Część eksperymentalna 
 

Badania przeprowadzono w latach 2013–2014 w miesią- 

cach luty–kwiecień w północnej części Wyżyny Krakowsko- 

Częstochowskiej, głównie na terenie Nadleśnictwa Złoty Po- 

tok oraz w obszarze przygranicznym na terenie aglomeracji  

częstochowskiej. Badaniami objęto wybrane zbiorowiska za- 

roślowe Rubo fruticosi-Prunetum spinosae występujące za-

równo w otoczeniu lasów, tzw. okrajkowe, jak również w czyż- 

niach zlokalizowanych wewnątrz zbiorowisk leśnych jako  
czyżnie oszyjkowe. Ogólnie przebadano 8 zbiorowisk zaroślo- 

wych. 

Badania polegały na inwentaryzacji składu gatunkowego  
porostów epifitycznych z rodzaju Usnea w czyżniach. Mierzo- 

no powierzchnię całkowitą zbiorowiska zaroślowego, w której  
odnaleziono porosty z rodzaju Usnea. Określano także liczeb- 

ność osobników z danego gatunku w zbiorowisku, notowano  
wielkość każdej z odnalezionych plech oraz ich wysokość wy- 

stępowania nad powierzchnią gleby. Nazewnictwo porostów  
przyjęto za Diederich i in. [10]. Statut gatunku chronionego  

przyjęto za Cieślińskim i in. [11] oraz Leśniańskim [12]. 
 

3. Wyniki i dyskusja 
 

Wśród ośmiu przebadanych czyżni przyleśnych i śródle-

śnych, usytuowanych w północnej części Jury, w połowie  
z nich stwierdzono występowanie porostów z rodzaju Usnea  

(Rysunek 2, Tabela 1). Nie odnotowano natomiast występo- 

wania żadnych brodaczek w sąsiadujących z czyżniami zbio- 

rowiskach leśnych z dominacją sosny. 
Dwie czyżnie z brodaczkami (3 i 4) zlokalizowane były  

przy zewnętrznej granicy lasów w postaci zbiorowisk okrajko- 

wych, dwie pozostałe (1 i 2) występowały w otoczeniu lasu  
w postaci zbiorowisk oszyjkowych. Łącznie we wszystkich 4  
badanych zbiorowiskach typu czyżnie odnotowano 63 osobni- 
ki brodaczek należących do trzech gatunków: Usnea dasypo- 

ga (Ach.) Nyl. – brodaczka zwyczajna, Usnea hirta (L.) F.H.  

Wigg. – brodaczka kępkowa i Usnea subfloridana Stirt. – bro- 

daczka kędzierzawa. Cztery odnalezione czyżnie z brodacz- 
  

Rysunek 1. Zbiorowisko zaroślowe Rubo fruticosi-Prunetum spinosae (fot. A. Bąbelewska, 15.10.2014). 
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Rysunek 2. Rozmieszczenie stanowisk badawczych w pół- 
nocnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [13]. 

 
kami zróżnicowane były pod względem wielkości oraz liczby  
taksonów w nich występujących. W dwóch najmniejszych 1 i 3  
(100 m

2) odnotowano występowanie tylko 1 gatunku – bro- 

daczki kępkowej U. hirta, zaś w dwóch większych 4 i 2 (800–

1200 m
2) odnaleziono wszystkie 3 wyżej wymienione gatunki  

brodaczek. Zbiorowiskiem zaroślowym z najobfitszą biotą po- 

rostów z rodzaju Usnea (36 okazów na powierzchni 800 m2
)  

była czyżnia o charakterze okrajkowym – zbiorowisko nr 4  

(Tabela 1). Najczęściej występującym taksonem w czyżniach  
była brodaczka kępkowa (Rysunek 3) – łącznie odnaleziono  
53 osobniki w badanych powierzchniach o średniej wielkości  
plech 3–5 cm. 

Badania monitoringowe prowadzone w odkrytych czyż- 

niach potwierdzają korzystne warunki siedliskowe dla rozwoju  

plech brodaczek, o czym świadczy szybkie ich tempo przyro- 

stu w granicach 0.5–4.0 cm w skali jednego roku (dane nie- 

publikowane) oraz duża liczba młodych osobników (23) o naj- 
mniejszych plechach (1–3 cm). Wszystkie brodaczki w czyż- 

niach występowały na pędach tarniny na wysokości od 20 do 

180 cm od podłoża rosnącej na obrzeżach zbiorowiska zaro- 

ślowego w otoczeniu wysokich traw, tj. trzcinnik piaskowy Ca- 

lamagrostis epigejos, wiechlina łąkowa Poa pratensis i kup- 

kówka pospolita Dactylis glomerata. 

Według Czerwonej listy porostów w Polsce zarówno bro- 

daczka kępkowa, jak i brodaczka zwyczajna są gatunkami na- 

rażonymi na wymarcie [VU], zaś brodaczka kędzierzawa jest  
gatunkiem wymierającym [EN] [11]. W regionalnej liście poro- 

stów województwa śląskiego brodaczka kępkowa posiada  
status gatunku wymierającego [EN], zaś brodaczka zwyczaj- 
na i kędzierzawa są gatunkami krytycznie zagrożonymi [CR]  
[12]. 

Występowanie brodaczek w zbiorowiskach zaroślowych  
typu czyżnie Rubo fruticosi-Prunetum spinosae jest zjawi- 

skiem nowym i nie notowanym dotychczas w literaturze.  
  

 

Tabela 1. Porosty z rodzaju Usnea w badanych zbiorowiskach Rubo fruticosi-Prunetum spinosae. 

Nr 
zbiorowiska 

Rodzaj 
zbiorowiska, 

wielkość 
 

m
2
 

Miejsce 
występowania 

Łączna 
liczba 
plech 

brodaczek 

Gatunek brodaczki  
i liczba plech 

Długość plech brodaczek  
 

cm 

Zakres 
występowania, 

wysokość 
występowania nad 
powierzchnią gleby 

1.

śródleśna, 
30 m

2
  

(3 m/ 
10 m) 

Częstochowa  
Góra Ossona  

(SE cześć  
miasta)  

50°47.847'N;  
019°12.277'E 

6 Usnea hirta – 6
1–3 cm : 2 osobniki  
3–5 cm : 3 osobniki

powyżej 6 cm : 1 osobnik 

20–100 cm,  
najczęściej od  

60–100 cm  
(5 brodaczek) 

2. 

śródleśna,  
1 200 m

2
  

(40 m/ 
30 m) 

Nadleśnictwo 
Złoty Potok  

50°39.788'N;  
019°26.242'E 

19 

Usnea hirta – 17 
1–3 cm : 9 osobników  
3–5 cm : 8 osobników 20–300 cm,  

najwięcej osobni- 
ków na 

wysokości:  
30–50 cm  

(12 brodaczek) 

Usnea  
dasypoga – 1 

powyżej 6 cm : 1 osobnik 

Usnea  
subfloridana – 1 

powyżej 6 cm : 1 osobnik 

3. 

przyleśna- 
okrajkowa,  

100 m
2
  

(20 m/ 
5 m) 

Nadleśnictwo 
Złoty Potok  

50°42.239'N;  
019°26.831'E 

2 Usnea hirta – 2 1–3 cm : 2 osobniki 
50–150 cm,  

osobniki na wyso- 
kości 50 i 150 cm 

4. 

przyleśna- 
okrajkowa,  

800 m
2
  

(20 m/ 
40 m) 

Nadleśnictwo 
Złoty Potok  

50°41.921'N;  
019°27.157'E 

36 

Usnea hirta – 28 
1–3 cm : 11 osobników  
3–5 cm : 16 osobników 

28–180 cm,  
najczęściej od  

60–100 cm  
(20 osobników) 

Usnea  
dasypoga – 4 

3–5 cm : 1 osobnik  
powyżej 6 cm : 3 osobniki 

Usnea  
subfloridana – 4 

powyżej 6 cm : 4 osobniki 
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Rysunek 3. Usnea hirta (L.) F.H. Wigg. (fot. N. Mączyński,  
24.03.2014). 

 

W samych zbiorowiskach leśnych północnej części Wyżyny  
Krakowsko-Częstochowskiej, z dominacją sosny, nie odnoto-

wano występowania tych porostów. Brodaczki notowano do  
tej pory głównie w starych i naturalnych lasach, a porosty te  
uważane są za biologiczne wskaźniki lasów puszczańskich  
[14]. 

Brodaczki, ze względu na duże rozmiary plech, należą  
także do najwrażliwszych na zanieczyszczenia, głównie siar- 
kowe, grzybów zlichenizowanych. Notowane są najczęściej  
w obszarach Polski o czystym powietrzu, głównie w północnej  
i północno-wschodniej części kraju [15]. Lasy północnej czę- 

ści Jury leżą w I strefie oddziaływania przemysłowego, a więc  
są stale narażane na występowanie zanieczyszczeń pocho- 

dzących z emisji przemysłowej, zarówno dalekiej, np. z Gór- 
nośląskiego Okręgu Przemysłowego, jak i emisji bliskiej, z te- 

renu Częstochowy, z którym pozostają w bezpośrednim są- 

siedztwie. Jak wykazały badania, lasy północnej części Jury  
są także silnie obciążone metalami ciężkimi [6]. Duże zanie- 

czyszczenie powietrza jest czynnikiem determinującym wystę- 

powanie porostów epifitycznych o dużych plechach (makroli- 
chenes) w zbiorowiskach leśnych. Ta grupa ekologiczna po- 

rostów na terenie województwa śląskiego uległa największym  
zmianom na przestrzeni lat, polegającym głównie na ich wy- 

mieraniu [12]. Porosty epifityczne o dużych, nitkowatych ple- 

chach, tj. brodaczki w warunkach ekologicznych województwa  
śląskiego nie powinny występować, jednakże jak wykazały  
badania, są one obecne w zbiorowiskach zaroślowych Rubo  

fruticosi-Prunetum spinosae w północnej części Jury. W bada- 

nych czyżniach przyleśnych i śródleśnych stwierdzono łącznie  
występowanie 63 osobników należących do trzech gatunków  
w różnych fazach rozwojowych, co oznacza, że ich występo- 

wanie jest stałe na terenie północnej Jury. Stałą obecność  
brodaczek potwierdzają także wstępne badania monitoringo- 

we prowadzone na wybranych powierzchniach badawczych  

w ciągu ostatnich dwóch lat (dane niepublikowane). Brodaczki  
prawdopodobnie występowały od dawna w tym regionie, jed- 

nakże z uwagi na nietypowe siedlisko, ich obecność nie była  
notowana przez badaczy jako stały element lichenobioty. Fakt  
odnalezienia brodaczek w tych nietypowych siedliskach okraj- 

kowych i śródleśnych zaprzecza także dotychczasowym do- 

niesieniom o niemożliwości ich występowania w trudnych eko- 

logicznie warunkach. Odnalezione plechy brodaczek były do-

brze wykształcone, bez uszkodzeń, prawidłowej wielkości,  
zgodne z diagnozą gatunku. W zbiorowiskach zaroślowych  
muszą zatem istnieć stabilne i korzystne dla rozwoju plech  

brodaczek warunki ekologiczne, np. wysoka wilgotność, która  
jest kluczowa dla rozwoju długich, nitkowatych plech tych  
epifitów. Prawdopodobnie otoczenie traw stanowi skuteczną  
ochronę przed wahającymi się w ciągu dnia temperaturami,  
szczególnie w okresie letnim oraz zatrzymuje zgromadzoną  
wilgoć, np. w postaci rosy. Gęste krzewy tarniny i głogu budu- 

jące czyżnie tworzą sieć, która przyczynia się do zatrzymywa- 

nia wilgoci w najniższych partiach zbiorowiska. Dogodne wa- 

runki wilgotnościowe są kluczowe dla rozwoju i wzrostu po- 

rostów. Porosty są bowiem aktywne fizjologicznie cały rok,  
a więc wahania poziomu wilgoci, dopływ zanieczyszczeń roz- 

puszczonych w wodzie opadowej do plech mają ogromne  
znaczenie, tym większe, im większa jest plecha porostu  

wchłaniająca wodę, stąd opisywana wyższa wrażliwość ga- 

tunków o dużych plechach. Czyżnie są dobrym siedliskiem  
dla porostów epifitycznych, świadczy o tym fakt występowania  
na badanych obszarach obok brodaczek innych rzadkich na  

Jurze gatunków porostów i nie notowanych w przylegającym  
drzewostanie sosnowym, np. pustułki rurkowatej Hypogymnia  

tubulosa, płucnika modrego Platismatia glauca, mąkli tarnio- 

wej Evernia prunastri czy mąklika otrębiastego Pseudoevernia  

furfuraceae (dane niepubl.). 

Dla gospodarki leśnej zbiorowiska zaroślowe Rubo frutico- 

si-Prunetum spinosae nie mają znaczenia, mogą więc być  
usuwane w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie zbio- 

rowisk leśnych w celu uregulowania składu gatunkowego  
upraw. Zbiorowiska zaroślowe rozwijające się jako okrajki  
z reguły nie podlegają czyszczeniu, gdyż stanowią pożądaną  
strefę ekotonową, która w naturalny sposób rozdziela różne  
środowiska przyrodnicze, np. las i murawy kserotermiczne  
czy pola uprawne. Szczególnie ważna jest rola biologiczna  

zbiorowisk zaroślowych typu czyżnie. Tworzą korytarze ekolo- 

giczne dla drobnych zwierząt, są miejscem gniazdowania wie- 

lu gatunków ptaków, młode pędy roślin czyżni są źródłem po- 

karmu dla zwierząt oraz, jak pokazały przeprowadzone bada- 

nia, mogą być cennymi siedliskami dla rzadkich w Polsce po- 

rostów z rodzaju Usnea. W wielu nadleśnictwach w północnej  
części Polski prowadzony jest przez służby leśne stały moni- 
toring porostów o dużych plechach, poprzedzony szkoleniem  
w zakresie rozpoznawania najcenniejszych gatunków, m.in.  

brodaczek [16]. 

Zbiorowisko Rubo fruticosi-Prunetum spinosae w pełni za- 

sługuje na protegowanie i wykorzystanie w biologicznej zabu- 

dowie granicy leśno-polnej. Również płaty zarośli tarninowych  
i inne elementy czyżni występujące wewnątrz kompleksów le- 

śnych nie powinny być niszczone, a wręcz przeciwnie – two- 

rzone przez wprowadzanie nasadzeń tarniny i głogów w roli  
oszyjka wewnętrznego. Odkrycie występowania brodaczek  
w zbiorowiskach zaroślowych północnej części Jury wymaga  
prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z za- 

chowaniem dbałości o ochronę czynną tych siedlisk i zacho- 

wania różnorodności biologicznej. Decyzja o usuwaniu zbioro- 

wisk zaroślowych wokół lasów oraz z ich wnętrza powinna  
być wcześniej poprzedzona badaniami nad obecnością stano- 

wisk porostów z rodzaju Usnea, gdyż zbiorowiska te są siedli- 
skiem dla chronionych taksonów. 
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4. Podsumowanie 

 
1. Na Jurze brodaczki występują w zbiorowiskach zaroślo- 

wych typu czyżnie Rubo fruticosi-Prunetum spinosae. 

2. Wstępne badania monitoringowe na wybranych po- 

wierzchniach badawczych wykazały stały wzrost liczby  
plech brodaczek. 
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