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Propozycja organizacji Konferencji Naukowej EkoBioTex jest inicjatywą Łukasiewicz-IW
wynikającą z potrzeby tworzenia sieci kontaktów i nawiązywania współpracy łączącej
obszary inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej i inżynierii chemicznej.
Jesteśmy wdzięczni, że tak zacne grono specjalistów zgodziło się współtworzyć program
konferencji EkoBioTex 2021 i podzielić się z nami swoim cennym doświadczeniem.
W tegorocznej edycji dominują zagadnienia ochrony środowiska (technologie oczyszczania
ścieków przemysłowych i odzysku wody). To wynika z pogłębiających się problemów
dotyczących jakości wody w Polsce i wiąże się z koniecznością ochrony surowców naturalnych. Proponowane rozwiązania technologiczne zawarte w programie EkoBioTex 2021
wpisują się w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji - punkt 7. Gospodarka
o Obiegu Zamkniętym.
W programie znalazły się także referaty dotyczące biokomponentów stosowanych, m.in.
w medycynie. To kierunek prężnie rozwijający się w ostatnich latach – liczymy,
że w kolejnej edycji EkoBioTex będą mocnym punktem programu.
Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie zainspiruje wielu uczestników i być może doprowadzi do nowych projektów realizowanych dla potrzeb polskiej gospodarki.
Jednocześnie będzie okazją do wykazania, że wyroby włókiennicze są znakomitym
materiałem do zastosowań technicznych.
Naszą aspiracją jest cykliczna konferencja – coroczna – skupiająca grono doświadczonych
specjalistów i będąca źródłem inspiracji dla następnego pokolenia naukowców. Już dziś
zapraszamy na EkoBioTex 2022 – obserwujcie naszą stronę internetową!
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ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I ICH ROLA
W UNIESZKODLIWIANIU ZANIECZYSZCZEŃ
WODNYCH
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska,
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
teofil.jesionowski@put.poznan.pl
Domeną XX i XXI wieku jest nieustający rozwój przemysłowy.
Niewłaściwe gospodarowanie zasobami naturalnymi, jak i nie odpowiedzialne (często podyktowane tylko efektami ekonomicznymi) realizowanie
procesów i operacji jednostkowych prowadzi do generowania licznych
odpadów czy substancji niebezpiecznych w postaci stałej, ciekłej lub
gazowej. Ostatnimi czasy obserwuje się zmiany strategiczne w ograniczaniu czy eliminowaniu niekorzystnych działań, mających skutki
w zanieczyszczaniu wód przemysłowych czy pitnych. Problem przed jakimi
stajemy to troska o odpowiedzialną, proekologiczną gospodarkę wodną.
Z drugiej strony nawet nowoczesny przemysł czy nieograniczona
konsumpcja przyczynia się do generowania ogromnej ilości zanieczyszczeń
wodnych zawierających m.in. fenole i polifenole, herbicydy, substancje
aktywne farmakologicznie, barwniki, związki aktywne powierzchniowo czy
nawet ropopochodne.
Intensywny rozwój nowoczesnej chemii i dziedzin pokrewnych daje
możliwość prowadzenia prac związanych z projektowaniem zaawansowanych, funkcjonalnych układów hybrydowych. Dzięki połączeniu dwóch
lub
większej
liczby
komponentów
wytwarzane
są
materiały
o zdefiniowanych, ulepszonych właściwościach i dużym znaczeniu użytkowym. Stąd tematyka wykładu dotyczyć będzie aktualnych trendów
w rozwoju tychże układów. Dokona się omówienia metod ich wytwarzania,
charakterystyki, jak i przede wszystkim będą wskazane najważniejsze
obszary ich wykorzystania, m.in. w takich dziedzinach jak: unieszkodliwianie związków organicznych czy metali szkodliwych dla środowiska,
immobilizacja enzymów, kataliza oraz biosensory.
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Pierwszy nurt badań jaki będzie przedstawiony dotyczy wytwarzania
trójwymiarowych układów spongina – barwnik [1-3]. Działanie to pozwoliło
na połączenie funkcjonalnych właściwości barwników z trwałym termicznie
i mechanicznie nośnikiem pochodzenia naturalnego, stworzenie produktów
odznaczających się unikalnymi właściwościami fizykochemicznymi i
możliwością znalezienia ciekawych walorów użytkowych. Te przyjazne dla
środowiska materiały zostały wykorzystane w procesach unieszkodliwiania
zanieczyszczeń wodnych barwnikami o istotnym negatywnym oddziaływaniu na środowiska, jak i pochodnymi fenolu. Z kolei alternatywne
zastosowanie dotyczy wychwytywania wolnych rodników z użyciem dedykowanego do tego celu barwnika.
Rozszerzeniem tego nurtu badawczego jest kontrolowana karbonizacja szkieletów gąbek morskich stanowiących trójwymiarowy nośnik
wybranych związków chemicznych niklu czy kobaltu [4-6]. Wytworzone
układy katalityczne stanowią nowy rodzaj materiałów o unikalnych
funkcjach w reakcjach utleniania-redukcji (utlenianie styrenu, 4-CPA, MCPP;
dekoloryzacja Rodaminy B; czy redukcja p-nitrofenolu).
Inny obszar, który jest wart podkreślenia, jest zogniskowany na
projektowanie zaawansowanych układów z wykorzystaniem surowców
naturalnych (lignina, surfaktanty) o projektowanych właściwościach chemicznych i strukturalnych [7]. Wytworzono materiały w myśl zasad
„Zielonej Chemii” o sferycznej strukturze, zdolnych do efektywnego usuwania jonów wanadowych z modelowych układów wodnych. Celem wzrostu
efektywności unieszkodliwiania dokonano modyfikacji powierzchniowej
sferycznych struktur sorbentu - zastosowano CTAB. Opisano właściwości
wytworzonych sorbentów oraz scharakteryzowano parametry kinetyczne i
termodynamiczne
procesu
unieszkodliwiania
jonów
wanadu(V).
Zaproponowano także mechanizm odziaływania adsorbent-adsorbat.
Odmienny, ale równie ważny nurt eksperymentalny to otrzymywanie układów biosensorowych, zdolnych do detekcji zanieczyszczeń
środowiskowych, jaki i przydatnych w zastosowaniach medycznych [8-10].
Podjęto próby wytworzenia nowej generacji biosensorów z użyciem ligniny,
polidopaminy,
magnetytu
i
innych
komponentów.
Wykazano,
że otrzymane systemy sensorowe II generacji mogą być alternatywa dla
komercyjnie dostępnych produktów.
Podsumowując, należy podkreślić, że rozwój zaawansowanych
materiałów jest wciąż domeną licznych ośrodków naukowych i badawczorozwojowych, a nieustający potencjał i wzrost zapotrzebowania na coraz to
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lepsze materiały daje im perspektywę dalszego, nieograniczonego rozwoju.

Podziękowania:
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki
w ramach projektu badawczego o numerze DEC-2018/29/B/ST8/01122.
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BIOKATALITYCZNA KONWERSJA ZANIECZYSZCZEŃ
WÓD I ŚCIEKÓW – OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA
dr hab. inż. Jakub Zdarta
Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska,
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
jakub.zdarta@put.poznan.pl
Działania człowieka, jak i stale rosnący światowy rynek dóbr
i usług, a także wzrost produkcji i spożycia towarów i materiałów eksploatacyjnych generują znaczny wzrost ilości substancji organicznych
obecnych w wodach i ściekach. Jest to niezwykle zróżnicowana grupa
związków, spośród których najpowszechniej występującymi są substancje
fenolowe, w tym barwniki, farmaceutyki, estrogeny, fenol i jego pochodne,
bisfenole, a nawet pestycydy [1]. Choć związki te występują w wodach
i ściekach w stężeniach w zakresie od kilku ng/L do kilkudziesięciu μg/L,
to długotrwały i nie kontrolowany kontakt z tymi związkami może mieć
poważny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów i zdrowie ludzkie
prowadząc np. do zaburzeń rozwoju organizmów wodnych, czy wywołując
mutacje oraz stany chorobotwórcze w organizmach ludzkich [2].
Większość ze wspomnianych powyżej związków jest odporna na
mikrobiologiczną degradację, a stosowane metody fizyczne i/lub chemiiczne usuwania tych substancji charakteryzują się niską efektywnością,
bądź są szkodliwe dla środowiska. Zatem wciąż opracowywane są nowatorskie i uniwersalne techniki usuwania tych związków, spośród których
szczególnym zainteresowaniem cieszy się podejście biokatalityczne polegające na wykorzystaniu różnych enzymów z grupy oksydo-reduktaz do
konwersji zanieczyszczeń organicznych w mniej toksyczne związki [3].
Przeprowadzone dotąd prace jasno wskazują na duży potencjał użytkowy
enzymów takich jak lakaza, tyrozynaza i/lub peroksydazy ze względu na
wysokie wydajności prowadzonych przemian, jak i możliwość ich prowadzenia w łagodnych warunkach procesowych, w zgodzie z zasadami zielonej chemii [4].
Jednak zastosowanie wolnych enzymów wiąże się z wyzwaniami,
takimi jak ich niska stabilność oraz wyjątkowo ograniczona możliwość
wielokrotnego użycia. Obiecującym rozwiązaniem wydaje się zatem wy-
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tworzenie i zastosowanie systemów immobilizowanych enzymów. Rozwiązanie to pozwala na prowadzenie procesów oczyszczania ścieków
rzeczywistych w sposób ciągły, w bioreaktorach, przy jednoczesnej
poprawie kontroli procesu oraz możliwości wielokrotnego wykorzystania
systemów biokatalitycznych [5]. Niemniej jednak szczegółowa analiza
wpływu techniki immobilizacji, rodzaju zastosowanego nośnika oraz
unieruchomionego enzymu na końcowe właściwości systemu każdorazowo
jest koniecznością. Dalszych badań wymaga także opracowanie
skutecznych rozwiązań pozwalających na transfer enzymatycznych
systemów oczyszczania wody i ścieków ze skali laboratoryjnej i półtechnicznej do skali przemysłowej.
Opracowane i wnikliwie scharakteryzowane systemy biokatalitycznej oparte o immobilizowane oksydoreduktazy oraz materiały elektroprzędzone i/lub materiały tlenkowe stanowią wydajne narzędzie w procesach usuwania farmaceutyków, bisfenoli, barwników czy estrogenów.
Umożliwiają one bowiem ponad 90-proc. konwersję szkodliwych substancji w szerokim zakresie zarówno pH, jak i temperatury, zachowując
przy tym wysoką stabilność i aktywność w trakcie magazynowania oraz
katalizowania kolejnych cykli biodegradacji. Co więcej, produkty enzymatycznej konwersji odznaczają się mniejszą toksycznością niż wyjściowe
mieszaniny zanieczyszczeń, a także można je łatwo wydzielić z mieszaniny
poreakcyjnej, co dodatkowo podnosi atrakcyjność opracowanych systemów.

Podziękowania:
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum
Nauki w ramach projektu badawczego SONATA 15, o numerze 2019/35/D/
ST8/02087.
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ZASTOSOWANIE ZINTEGROWANEGO UKŁADU
HYDROLIZA TERMICZNA/PROCESY MEMBRANOWE
DO WALORYZACJI ODPADÓW CHROMOWYCH
POWSTAJĄCYCH W PRZEMYŚLE GARBARSKIM
dr inż. Anna Kowalik-Klimczak1, mgr Maciej Życki1,
dr inż. Monika Łożyńska1, mgr inż. Christian Schadewell2,
dr Thomas Fiehn2, dr inż. Bogusław Woźniak1,
mgr inż. Bernadetta Kaźmierczak1, mgr inż. Monika Flisek3
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji,
ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom
anna.kowalik-klimczak@itee.lukasiewicz.gov.pl

1

Pruf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.,
ul. Marie-Curie 19, 66953 Pirmasens, Niemcy

2

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej,
ul. W. Krukowskiego 1, 26-609 Radom
3

Proces produkcji skór wyprawionych jest związany z generowaniem znacznych ilości odpadów. Przyjmuje się, że z 1 tony skór
surowych powstaje ok. 300 kg skór wyprawionych, a reszta staje się
odpadem stanowiącym poważny problem środowiskowy. Obecnie do
utylizacji odpadów garbarskich najczęściej proponuje się metody
termiczne. Jednak podczas tradycyjnego spalania odpadów chromowych wydzielają się rakotwórcze tlenochlorki chromu. Z tego względu
zagospodarowanie odpadów powstających podczas chromowej wyprawy skór surowych nadal jest wyzwaniem dla technologów i inżynierów.
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące nowej koncepcji
zagospodarowania odpadów chromowych powstających w przemyśle
garbarskim. W pierwszym etapie rozdrobniona mieszanina nieużytecznych skrawków skór po garbowaniu chromowym ulega rozkładowi
w procesie termicznej hydrolizy z wykorzystaniem kwasów nieorganicznych (w postaci np. HNO3 lub HCl). Następnie ciekły produkt tego
procesu jest frakcjonowany przy użyciu technik separacji membranowej. Proces MF umożliwia koncentrację materii organicznej do poziomu stwarzającego potencjał wykorzystania energetycznego. Z kolei
proces NF pozwala na zatężenie chromu ogólnego do poziomu umożliŁódź, 19 października 2021

7

I Konferencja Naukowa

EkoBioTex

wiającego jego ponowne wykorzystanie podczas do garbowywania skór.
Natomiast proces RO zapewnia przygotowanie wody do ponownego
wykorzystania w celach produkcyjnych przedsiębiorstw garbarskich.
Praca powstała w wyniku realizacji projektu „Innowacyjna
technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na
ekstrakcji białek, odzysku chromui produkcji biogazu” (Akronim:
LeatherProBio) współfinansowanego przez Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach Inicjatywy Cornet (Umowa nr CORNET/27/1/
2019).
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FARMACEUTYKI W ŚRODOWISKU – DEGRADACJA,
LOSY I WPŁYW NA ORGANIZMY ŻYWE
dr hab. inż. Ewa Felis prof. PŚ
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Katedra Biotechnologii Środowiskowej,
ul. Akademicka 2 A; 44-100 Gliwice
ewa.felis@polsl.pl
Celem prezentacji jest podsumowanie informacji na temat
konsekwencji występowania wybranych farmaceutyków w środowisku.
W prezentacji przedstawione zostaną zagadnienia związane z transportem wybranych farmaceutyków do środowiska, zdefiniowane zostaną główne źródła obecności tych zanieczyszczeń oraz określone zostaną
parametry, które mają decydujący wpływ na dalszą degradację tych
związków w środowisku. Dodatkowo przedstawione zostaną informacje
na temat głównych produktów transformacji tych związków oraz określony zostanie wpływ tych substancji na organizmy żywe.
Substancje wskaźnikowe, które zostały wytypowane do prezentacji, to farmaceutyki z kolejnych list obserwacyjnych substancji do celów monitorowania obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej,
a mianowicie: wybrane estrogeny, antybiotyki makrolidowe, cyprofloksacyna, sulfametoksazol i trimetoprim. Substancje te różnią się od
siebie budową, właściwościami fizyko-chemicznymi oraz spektrum działania, dlatego ich wpływ na organizmy żywe będzie się różnić.
Przykładowo substancje estrogenowe przedstawione zostaną
w kontekście ich wpływu na funkcje rozrodcze wybranych organizmów
żywych, właściwości bioakumulacyjnych oraz wpływu ekotoksycznego
na organizmy z różnych poziomów troficznych (np. bakterie, glony,
skorupiaki). Jeżeli chodzi o substancje przeciwdrobnoustrojowe, to
przedstawione zostaną kwestie związane z ich ekotoksycznością oraz
omówiona zostanie ich rola w rozprzestrzenianiu się zjawiska lekooporności u bakterii. W podsumowaniu podniesione zostaną kwestie
związane z oszacowaniem realnego zagrożenia wynikającego z obecności farmaceutyków w środowisku i przedstawione zostaną dalsze
kierunki badań.
Łódź, 19 października 2021
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USUWANIE FARMACEUTYKÓW Z WODY
ZA POMOCĄ TECHNIK MEMBRANOWYCH
I POGŁĘBIONEGO UTLENIANIA
dr inż. Renata Żyłła1, prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz2,
dr inż. Magdalena Foszpańczyk1,
dr inż. Magdalena Olak-Kucharczyk1, dr inż. Tomasz Boruta2
1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa,
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
renata.zylla@iw.lukasiewicz.gov.pl

2

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
Politechnika Łódzka,
ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź

Rozwój metod analitycznych pozwolił dostrzec nowe zagrożenia
wynikające z obecności śladowych ilości substancji niebezpiecznych
(w tym farmaceutyków i hormonów) w środowisku naturalnym. Badania
prowadzone na całym świecie wskazują na dość powszechną obecność
farmaceutyków w wodach powierzchniowych oraz w ściekach i osadach.
Konwencjonalne oczyszczalnie ścieków nie są w pełni skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń farmaceutycznych. Wskaźniki redukcji środków
farmaceutycznych w konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków
wynoszą około 40-60%. Chociaż farmaceutyki występują w ściekach
w niskich stężeniach, ich ciągła emisja z oczyszczalni ścieków do naturalnych koryt rzecznych może stanowić długoterminowe potencjalne
zagrożenie dla ekosystemów wodnych i lądowych.
Procesy chemicznego utleniania oraz techniki membranowe są
obecnie coraz częściej stosowane w procesach oczyszczania ścieków
i odzysku wody. Zjawiska zachodzące w zintegrowanych procesach
chemicznego utleniania i filtracji membranowej farmaceutyków są słabo
rozeznane i opisane.
Celem badań było poznanie mechanizmów zjawisk zachodzących
w trakcie zintegrowanych procesów pogłębionego utleniania i filtracji
membranowej wybranych farmaceutyków. Na podstawie kompleksowych
badań uzyskano usystematyzowane informacje na temat pewnych
zależności pomiędzy powstającymi produktami utleniania określonych
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grup farmaceutyków a mechanizmem ich separacji na wytypowanych
membranach, uwzględniając zjawiska fizyko-chemiczne zachodzące na
powierzchni membrany. Obiektem badań były roztwory wodne związków
farmaceutycznych, które należą do najczęściej wykrywanych w analizowanych źródłach wody pitnej: sól sodowa Diklofenacu (DCF), ibuprofen
(sól sodowa) (IBU), amoksycylina (AMX), tetracyklina (TRC), 17 alphaethinyl estradiol (EE2) oraz w badaniach porównawczych - kwas salicylowy
(SA) i acetylosaslicylowy (ASA).
Określono wpływ czynników utleniających (ozon, nadtlenek
wodoru) na właściwości wybranych membran polimerowych w procesach
nanofiltracji (HL SUEZ (GE), TS40 i TS80, firmy TriSep) i odwróconej
osmozy (SG firmy SUEZ (GE)). W celu identyfikacji możliwych uszkodzeń
struktur polimerowych membrany wykorzystano różne metody instrumentalne, w tym spektrometrię w podczerwieni z transformacją Fouriera
(FTIR) oraz spektroskopii foto-elektronów w zakresie promieniowania
X (SPS).
Wykazano, że niektóre produkty utleniania mają wpływ na separację wyjściowych związków. Do takich produktów możemy zaliczyć
niektóre kwasy organiczne. Przykładem jest kwas salicylowy i jego główny
produkt utleniania kwas 2,3-dihydroksybenzoesowy (2,3-DHBA). Miejsce
podstawienia grupy OH w procesie utleniania może mieć istotny wpływ na
stopień retencji produktu w procesie filtracji. Natomiast niskocząsteczkowe
trudno rozpuszczalne i hydrofobowe produkty utleniania farmaceutyków
mogą mieć tendencję do adsorbowania się na powierzchni membrany. Do
takich produktów można zaliczyć niektóre produkty utleniania IBU, TRC
i DCF.
Wykazano, że ozonowanie jest skuteczną metodą utylizacji
koncentratu powstającego w procesie filtracji membranowej. Optymalna
dawka ozonu zależała od stopnia zatężenia koncentratu i rodzaju rozkładanego farmaceutyku.

Podziękowania:
Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach
projektu badawczego UMO-2016/21/B/ST8/00982.
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KRYTYCZNA OCENA TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW WŁÓKIENNICZYCH
prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź,
stanleda@p.lodz.pl
Przemysł włókienniczy generuje olbrzymie ilości barwnych,
zasolonych ścieków, zawierających oprócz różnorodnych barwników
także detergenty i środki pomocnicze. Stanowią one poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dlatego od szeregu lat rozwijane i co
raz częściej stosowane są co raz to nowe metody i technologie oczyszczania tych ścieków.
W tym krytycznym przeglądzie technologii oczyszczania ścieków
włókienniczych dokonano oceny proponowanych technik fizyko-chemicznych, fotochemicznych, biologicznych i zintegrowanych technologii
łączących wymienione metody, zwłaszcza pod kątem ich zastosowań
w dużej skali przemysłowej. Mimo, że publikacji dotyczących omawianego tematu jest bardzo dużo i ciągle ta liczba artykułów z roku na rok
rośnie, to niestety niewiele jest informacji literaturowych o stosowanych
technologiach oczyszczania ścieków włókienniczych w skali przemysłowej i trudno jest dokonać ich właściwej oceny ekonomicznej i środowiskowej. Bazując na wynikach własnych badań i przeglądu literatury
wskazano i zarekomendowano najbardziej perspektywiczne kierunki
dalszego rozwoju zintegrowanych technologii oczyszczania ścieków
i odzysku wody technologicznej oraz zagospodarowania powstających
odpadów.

Łódź, 19 października 2021
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POTRZEBA NOWOCZESNEGO MONITORINGU WÓD
POWIERZCHNIOWY - POBRANIE I PRZYGOTOWANIE
PRÓBKI ŹRÓDŁEM BŁĘDÓW
prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
ul. Pasteura 1, Warszawa
b.krasnodebska@uw.edu.pl

Aby móc zaplanować usuwanie substancji o wysokim potencjale
toksyczności lub/i mobilności w środowisku wodny niezbędny jest
nowoczesny monitoring stanu skażenia wód powierzchniowych.
Monitoring opierający się jedynie na oznaczaniu całkowitych zwartości
ksenobiotyków lub substancji o ksenobiotycznej zawartości nie jest
wystarczający. Włączenie analizy specjacyjnej wydaje się być
koniecznością, gdyż toksyczność, zdolność do migracji, sedymentacji,
czy bio-przyswajalności w środowisku wodnym zależy silnie od formy
chemicznej danej substancji. W analizie środowiskowej udział badań
dotyczących analizy specjacyjnej ciągle wrasta. W przypadku szeregu
analitów tj. Hg, As czy platynowce praktycznie nie określa się już
jedynie zawartości całkowitej. Dodatkowo wskazuje się zawartość from
np. organicznych rtęci lub nieorganicznych arsenu i to na dwóch
stopniach utlenia, zaś w przypadku platynowców należy rozróżnić formy
jonowe od nano-form. Badanie specjacji w próbkach naturalnych jest
nie lada wyzwaniem. W eksperymentach dotyczących analizy specjacyjnej koncentrujemy się na opracowywaniu metod analitycznych.
Mniej uwagi poświęca się pobraniu i przygotowaniu próbki do analizy,
choć jest to kluczowy etap w przypadku wód. Nowe procedury lub
metody zazwyczaj są testowane na próbkach domieszkowanych
a walidację przeprowadza się na roztworach syntetycznych. A co
z pobieraniem próbki, co z transportem i przechowywaniem do czasu
analizy? Biorąc pod uwagę, jak łatwo zaburzyć oryginalne równowagi
między formami specjacyjnymi, najlepszym rozwiązaniem byłoby
ustalenie specjacji bezpośrednio w analizowanym obiekcie. Jest to nie
możliwe w dużych projektach, tj. monitoring wód powierzchniowych.
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Musimy pamiętać, że jakakolwiek modyfikacja składu próbki w wyniku
zajścia zjawisk fizycznych, czy reakcji chemicznych skutkuje zmianą
stopnia utlenienia lub formy chemicznej badanego pierwiastka.
W przypadku badania specjacji związków nieorganicznych w próbkach
powinno zadbać o brak zmian pH lub powstrzymać desorpcję CO2,
a przypadku związków ograniczyć naświetlenie i natlenienie. Także
dodatek odczynników konserwującego ingeruje w skład próbki wody, co
w konsekwencji zmienia specjację. Dlatego powinny być rozwijane
metody mineralizacji bezodczynnikowej i analizy bez utrwalania obiektu
badań.
Podczas wykłady zostanie przedstawione uzasadnienie wprowadzenia analizy specjacyjnej w monitoring wód powierzchniowych oraz
wskazane zostaną źródła błędów systematycznych i losowych, które
mogą zaważyć na interpretacji uzyskanych wyników a w konsekwencji
do zaproponowania złych scenariuszy analitycznych lub rozwiązań
technicznych.
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MIEJSCE PROCESÓW BIOLOGICZNYCH
W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW WŁÓKIENNICZYCH
dr hab. inż. Katarzyna Paździor
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
Politechnika Łódzka,
ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź
katarzyna.pazdzior@p.lodz.pl
Problematyka wodochłonności przemysłu włókienniczego jest
powszechnie znana. Od dziesięcioleci prowadzone są badania nad
opracowaniem systemów oczyszczania ścieków włókienniczych umożliwiających zastosowanie oczyszczonych ścieków jako wody procesowej.
Zazwyczaj w ramach wieloetapowych technologii wykorzystywane są
metody biologiczne.
Procesy biologiczne uznawane są za najbardziej przyjazne dla
środowiska. Dodatkowo charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Umożliwiają usunięcie związków organicznych
podatnych na biodegradację, istotne obniżenie toksyczności oraz barwy
ścieków. Niemniej, ich zastosowanie jest ograniczone przez możliwości
adaptacyjne biomasy zarówno do zmiennych ładunków zanieczyszczeń,
jak i zróżnicowanej toksyczności ścieków.
Biodegradacja ścieków jest możliwa dzięki zastosowaniu osadu
czynnego, czystych kultur grzybów lub bakterii, symbiotycznych
układów roślin i bakterii (oczyszczalnie hydrobotaniczne) czy biofilmów
(biocenoz składających się z bakterii, grzybów a nawet glonów).
Bioprocesy są prowadzone w warunkach tlenowych, beztlenowych lub
naprzemiennie tlenowych i beztlenowych.
Spośród wszystkich zanieczyszczeń, które znajdują się w ściekach włókienniczych, najwięcej badań prowadzonych było nad
biodegradacją barwników, jako różnorodnej grupy ksenobiotyków
o zróżnicowanej podatności na biodegradację. Mechanizm degradacji
jest uzależniony z jednej strony od typu barwnika, a z drugiej od wykorzystywanej biomasy.
Obecnie systemy oczyszczania ścieków włókienniczych obejmują
ich podział na strumienie, które będą oczyszczane do poziomu wody
technologicznej oraz strumienie odpadowe – podczyszczane do pozio-
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mu umożliwiającego ich odprowadzenie do systemu kanalizacji. Metody
biologiczne mogą być stosowane w przypadku obu grup strumieni.
Zazwyczaj do zawracania kierowane są ścieki mniej obciążone zarówno
zanieczyszczeniami organicznymi, jak i nieorganicznymi, które
w większości przypadków charakteryzują się podatnością na biodegradację przez szczególne grupy drobnoustrojów zaadaptowanych do zawartych w nich zanieczyszczeń. W przypadku strumieni odpadowych
zastosowanie procesów biologicznych może wymagać wstępnego
podczyszczenia metodami chemicznymi (np. ozonowanie) bądź fizykochemicznymi (np. koagulacja).
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ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PRAWA
WODNEGO I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
dr inż. R. Żyłła, dr inż. E. Sulak
Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Włókiennictwa,
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
renata.zylla@iw.lukasiewicz.gov.pl

Zmiany klimatu, nadmierny konsumpcjonizm, brak racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi wymusiły zdecydowane działania administracji rządowej krajów UE. Wprowadzono ramy legislacyjne mające na celu
regulację kwestii w zakresie zrównoważonego korzystania z surowców naturalnych, redukcji emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenia ilości generowanych odpadów.
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23.10.2000r. zwana „Ramową Dyrektywą Wodną” ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE
L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275). W preambule stanowi, że wspólnotowa
polityka wodna wymaga przejrzystych, efektywnych i spójnych ram legislacyjnych, co należy odczytywać jako postulat wprowadzania na poziomie krajowym przepisów prawnych zapewniających pełną i racjonalną regulację prawną tego obszaru.
Na poziomie krajowym wprowadzono Ustawę „Prawo wodne” z dnia
20.07.2017r. (Dz. U. 2021 poz. 624 tj. ze zm.), uchylającą zapisy ustawy
z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1121 tj. ze zm.).
Zapisy Nowego „Prawa wodnego” wprowadziły m.in. zarządzanie wodami
na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego i dorzecza poprzez jeden
podmiot, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Natomiast obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących odpadami oraz sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie
odpadami oraz organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami regulują przepisy Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2021,
poz. 779 tj. ze zm.). Ustawa ta stanowi transpozycję dyrektywy 2008/98/WE
z dnia 19.11.2008r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy
Łódź, 19 października 2021
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(Dz. Urz. WE L 312 z 22.11.2008, str. 3). Wprowadzone zmiany mają istotny
wpływ na sposób gospodarowania odpadami komunalnymi generowanymi
przez mieszkańców.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEMYSŁU
WŁÓKIENNICZEGO - WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI
dr inż. Edyta Sulak, dr inż. Anetta Walawska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
edyta.sulak@iw.lukasiewicz.gov.pl
Zanieczyszczenie powietrza, wód słodkich, mórz i gleby stanowi
jedno z głównych zagrożeń dla bioróżnorodności i ekosystemów, jak
i zdrowia człowieka. Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na najbliższe
lata jest transformacja UE w kierunku gospodarki czystej, neutralnej dla
klimatu. Taka transformacja, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska
lub ich ograniczenie wymaga zrównoważonego sposobu zarządzania
zasobami, między innymi poprzez ekoprojektowanie i zagospodarowanie
odpadów, zrównoważonych procesów produkcyjnych, nowych modeli
biznesowych i zrównoważonego sposobu konsumpcji.
Przemysł włókienniczy, obejmujący długi, złożony i powiązany
z innymi sektorami łańcuch wartości jest sektorem wodo- i energochłonnym. Wg European Environment Agency1, biorąc pod uwagę konsumpcję
w UE, przemysł odzieżowy, obuwniczy i tekstyliów domowych jest czwartym
co do wielkości sektorem pod względem zużycia surowców pierwotnych
i wody (po produkcji żywności, mieszkalnictwie i transporcie). Wyroby
włókiennicze stanowią szeroką gamę produktów wytworzonych z różnych
surowców, o różnym przeznaczeniu czy właściwościach, funkcjonujących
w różnych modelach biznesowych jak i o różnym potencjale w kontekście
zrównoważonego rozwoju. Konsekwencją złożonej struktury i składu
surowcowego tej grupy produktów jest ograniczona możliwość ich
recyklingu lub nawet brak dostępnych rozwiązań w tym zakresie. Z drugiej
strony specjalne przeznaczenie niektórych grup produktów i związana z nim
potrzeba spełniania restrykcyjnych wymagań, ogranicza możliwości
w zakresie ekoprojektowania, stosowania bardziej zrównoważonych sposobów produkcji, modeli biznesowych czy sposobu konsumpcji.

1

Briefing No 10/2019 Textiles in Europe's circular economy
Łódź, 19 października 2021
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W referacie zaprezentowane zostaną wyzwania i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju przemysłu włókienniczego.
Obecnie w procesie projektowania wyrobów włókienniczych coraz
większą uwagę przywiązuje się do wpływu wyrobu i procesu jego produkcji
na środowisko i zdrowie człowieka, przy uwzględnieniu również czynników
społecznych. Produkty projektowane są w taki sposób, by zużyć jak
najmniej surowców (less material per product) i wydłużyć ich cykl życia, by
możliwe było ich ponowne użycie, przerobienie czy recykling, z zastosowaniem materiałów i procesów przyjaznych dla środowiska, w tym
materiałów pochodzących z recyklingu. Opracowywane są technologie,
których zastosowanie poprawia wydajność i jakość produkcji a także
ogranicza zużycie wody i energii oraz środków chemicznych i emisję
zanieczyszczeń. W procesach chemicznej obróbki włókna tradycyjne
technologie zastępowane są przez technologie z wykorzystaniem selektywnie działających enzymów.
Najczęściej stosowaną metodę recyklingu odpadów włókienniczych
stanowi technika ich mechanicznego rozczesywania, rozwarstwiania lub
rozdrabniania. Potencjalne obszary zastosowań nowych produktów
otrzymanych z odpadów włókienniczych wynikają głównie z zastosowanego
w wyrobie surowca oraz postaci uzyskanego wyrobu i obejmują m.in.:
przemysł budowlany (np. geo-tekstylia, materiały izolacyjne), przemysł
ciężki (sorbenty). Prowadzone są również prace w kierunku ponownego
zastosowania odzyskanych włókien do produkcji przędzy. Obserwowany jest
rozwój metod recyklingu z włączeniem procesów chemicznych i biologicznych. W złożonym łańcuchu dostaw od pozyskiwania surowców poprzez
ich przetworzenie po produkcję tworzone są konsorcja przedsiębiorstw
„one-stop shop" -”wszystko w jednym miejscu” by zawracać zużyte odpady
do cyklu produkcyjnego. Prace koncentrują się na przeskalowaniu procesów, zwiększeniu ich opłacalności i zabezpieczeniu surowca – „feedstock”.
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POLISACHARYDOWE STRUKTURY WŁÓKNISTE
W ZASTOSOWANIACH MEDYCZNYCH
dr hab. inż. Maciej Boguń
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa,
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
maciej.bogun@iw.lukasiewicz.gov.pl
Jedną z grup polimerów, która obecnie odgrywa duże znaczenie
w różnego typu zastosowaniach medycznych są polisacharydy, a wśród
nich przede wszystkim alginiany oraz sole kwasu hialuronowego. Kwas
hialuronowy to nierozgałęziony glikozoaminoglikan składający się
z powtarzających jednostek disacharydowych. Polimer ten odznacza się
biozgodnością, biodegradowalnością, muko-adhezyjnością, czy wysoką
higroskopijnością. Znalazł on zastosowanie między innymi jako układ
dostarczania substancji leczniczych, czy jako związek wykorzystywany
w medycynie estetycznej oraz kosmetologii [1]. Kwas hialuronowy ma
istotne znaczenie w leczeniu uszkodzonych tkanek i immunosupresji.
Alginian natomiast jest polisacharydem o liniowej budowie makrocząsteczek, składający się z następująco po sobie bloków pochodzących
od kwasu β-D mannuronowego (M) i kwasu α-L guluronowego (G),
o zmieniającym się w szerokim zakresie składzie i sekwencji bloków [2].
Polimer ten obecnie wykorzystywany jest głównie w materiałach
opatrunkowych, ale w wielu ośrodkach naukowych prowadzone są
prace związane z jego wykorzystaniem w procesach leczenia uszkodzeń
tkanki chrzestnej i kostnej, wątroby, czy mięśnia sercowego.
Charakterystyczne dla obu tych polimerów jest możliwość zastosowania
ich zarówno w formie rozpuszczalnej w wodzie, bądź poprzez ich sieciowanie doprowadzenie do formy nierozpuszczalnej i wykorzystanie
struktur trwalszych w warunkach in vivo.
Zastosowanie włókien otrzymanych z tych polisacharydów do
wytwarzania struktur włóknistych umożliwia budowanie biomateriałów
typu sandwich o złożonej architekturze i zróżnicowanych właściwościach fizyko-chemicznych. Tego typu biomateriały stwarzają możliwość
kierunkowego „odwzorowywania” struktury naturalnych tkanek, wpisując się bezpośrednio w zagadnienia biomimetyzmu. Dotychczasowe
doświadczenie oraz realizowane w interdyscyplinarnych zespołach
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naukowych badania dają możliwość do opracowywania na bazie
struktur włóknistych nowych rodzajów materiałów opatrunkowych oraz
materiałów stosowanych w inżynierii tkankowej.

Podziękowania:
Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach
projektów badawczych: nr UMO- 2018/31/B/ST8/02418 (Wpływ hybrydowych struktur węglowych na proces regeneracji tkanki chrzęstnej/kostnej
oraz nr UMO- 2018/31/ST8/02760 (Innowacyjne materiały hybrydowe
użyteczne w wytwarzaniu opatrunków do leczenia stopy cukrzycowej)

Bibliografia:
[1]. P.Saranraj and M.A.Naidu, Hyaluronic Acid Production and its Applications –
A Review, International Journal of Pharmaceutical & Biological Archives, 2013;
4(5), 853
[2]. M.Boguń: "Nanokompozytowe włókna alginianowe i kompozyty z ich udziałem
do zastosowań w inżynierii biomateriałowej", Zeszyty Naukowe PŁ nr 1062,
Rozprawy naukowe Z. 389, Łódź, 2010.
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HIERARCHICZNE (NANO)WŁÓKNA
ELEKTROPRZĘDZONE – MOŻLIWOŚCI
ZASTOSOWANIA W MEDYCYNIE
I OCHRONIE ŚRODOWISKA
dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH
Katedra Biomateriałów i Kompozytów,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
stodolak@agh.edu.pl
Klasyczna metoda elektroprzędzenia pozawala na otrzymywanie
polimerowych włókien ciągłych, których cechą charakterystyczną jest
zakres średnic mieszczący się w granicach 50-500nm oraz wysoka relacja
długości pojedynczego włókna do jego przekroju poprzecznego (<100).
Tym samym materiały nanowłókniste cechują się wysokim rozwinięciem
powierzchni a ze względu na włóknistą postać - specyficznymi właściwościami fizykochemiicznymi (np. superhydrofobowość), mikrostrukturalnymi, mechanicznymi i biologicznymi. Dodatkowo, odpowiedni dobór
parametrów procesowych pozwala na otrzymanie włókien ciągłych
jednokierunkowych tzw. zorientowanych (1D) lub różnokierunkowych (MD).
Ważnym elementem nanowłókien jest ich powierzchnia, która może zostać
poddana modyfikacji w celu uzyskania włókien hierarchicznych. Wymaga to
albo dodatkowego etapu wytwarzania, albo kontroli parametrów
elektroprzędzenia w celu uzyskania pożądanej morfo-logii. Hierarchiczna
morfologia nanowłókien polimerowych wprowadza dodatkowe i wyraźne
warstwy strukturalne widoczne na w obrębie pojedynczego włókna.
Jeśli modyfikacja dotyczy tylko powierzchni włókna to w jej
rezultacie możemy otrzymać włókna wzbogaconych w pory (mezopory),
nanopręciki, czy formy typu płatkowego lub kołnierzykowatego (shiskebab). Pierwsze z nich powstają, jeśli eletkroprzęzdenie zachodzi równocześnie z inwersją fazową (TIPS, VIPS, NIPS). W efekcie można otrzymać
włókna typu skórka-rdzeń, gdzie skórka ma charakter powierzchni mezoporowatej. Tego typu włókniny można wykorzystać jako nośniki leków,
substytuty skóry lub specyficzne opatrunki [1-2]. Z kolei kierunkowa
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krystalizacja polimeru na powierzchni włókien polimerowych i ceramicznych
prowadzi do uzyskania ich unikatowej chropowatości. Takie materiały
sprawdzić mogą się jako tworzywa o superhydrofobowej powierzchni
inhibitującej powstanie biofilmu bakteryjnego a często hamujące
przerastanie membran i filtrów materiałem biologicznycm (biofouling) [3].
Innym ciekawym zastosowaniem tego rozwiązania jest mimikowanie
morfologii i cechy topograficzne naturalnych włókien kolagenowych
występujących w zrębie rogówki. Hierarchiczne nanowłókna umożliwiają
indukowanie adhezji i proliferacji keratynocytów [2,4].
Inna drogą do zapewnienia hierarchicznej formy nanowłókna są
metody realizowane w trakcie elektroprzędzenia. Wymagają zastosowania
odpowiednich elementów urządzenia np. współosiowych dysz lub świadomego doboru polimerów umożliwiający przeciwdziałania efektowi
odpychania ładunków (tak jak ma to miejsce we włóknach typu sidebyside). Na przykład, nanowłókna typu rdzeń-otoczk (core-shell) mogą być
wytwarzane przy użyciu mieszanek polimerów, emulsji lub zastosowania
współosiowych lub trójosiowych dysz [4]. Ten rodzaj nanowłókien sprawdza
się w medycynie w terapiach antynowotworowych i terapiach genowych.
Metodą umożliwiającą uzyskanie hetero-genicznych nanowłókien, o właściwościach zarówno hydrofilowych jak i hydrofobowych w tym samym
włóknie, jest elektrospinning typu side-by-side. Takie domenowe
powierzchnie stanowią ciekawe podłoża stymulujące regenerację nerwów
obwodowych (GNR) i stanowią alternatywną do membran nanokompozytowych o charakterze przewodzącym [3]. Ładunek powierzchniowy
włókien jest parametrem istotnych dla powstawania biofilmu bakteryjnego,
czy adsorpcji zanieczyszczeń o określonym potencjale. Ten aspekt wykorzystywany może być w specjalistycznych filtrach. Z kolei otrzymywanie
włókien typu plaster miodu (honeycomb) znajduje zastosowanie w nowych
strategiach mających na celu naśladować trójwymiarową postać macierzy
zewnątrzkomórkowej [5].
Na podstawie analizy literatury jak i własnych doświadczeń wydaje
się, że struktury hierarchiczne zwiększają funkcjonalność nanomateriałów
włóknistych oraz ułatwiają otrzymanie porowatości otwartej nie tylko na
powierzchni, ale także w objętości materiału tym samym w wielu
wypadkach umożliwiają zmianę charakteru materiałów z dwuwymiarowych
mat/membran (2D) do form trójwymiarowych (3D).
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Podziękowania:
Praca została sfinansowana z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki dla
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Projekt
nr 16.16.160.557).
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[1] X. Wu, N. Wang, Y. Zhao, L. Jiang, Electrospinning of multilevel structured
functional micro-/nanofibers and their applications, J. Mater. Chem. (2013)
[2] H. Chen, Y. Peng, S. Wu, L.P. Tan, Electrospun 3Dfibrous scaffolds for chronic
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[3] A. Nikmaram, S. Roohinejad, S. Hashemi, et al., Emulsion-based systems for
fabrication of electrospun nanofibers: food, pharmaceutical and biomedical
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ZASTOSOWANIE METANOTROFICZNYCH
SPOŁECZNOŚCI BAKTERYJNYCH DO PRODUKCJI
WYBRANYCH BIOPRODUKTÓW Z METANU
mgr inż. Aleksandra Gęsicka, dr Natalia Gutowska,
prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel,
dr inż. Mateusz Łężyk
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki,
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska,
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
mateusz.lezyk@put.poznan.pl
Metan jest głównie używany do produkcji energii oraz ciepła
w procesie spalania. Jest tanim i łatwo dostępnym gazem, a także
potencjalnie ogromnym zasobem do produkcji bardziej złożonych
związków chemicznych. Jest to szczególnie istotne w kontekście
wydajnych oraz odnawialnych źródeł metanu takich jak wysypiska
śmieci, rolnicze beztlenowe komory fermentacyjne lub oczyszczalnie
ścieków – zastosowanie metanu jako odnawialnego surowca do
biosyntezy wybranych produktów pozytywnie wpłynie na środowisko,
ze względu na wykorzystanie emito-wanych gazów o dużym potencjale
cieplarnianym. Przez ostatnią dekadę dokonał się znaczny postęp
w rozumieniu fizjologii oraz metabolizmu mikroorganizmów metanotroficznych. Doprowadziło to do rozwoju szeregu procesów syntezy
różnorodnych bio-produktów.
W fermentacji gazowej metanu wykorzystując mikroorganizmy
metanotroficzne możliwa jest m. in. synteza bioplastiku, biopaliw,
dodatków do pasz, aktywnych składników produktów kosmetycznych
(np. ektoina) i innych.
W niniejszym referacie dokonujemy przeglądu najpopularniejszych bioproduktów wyprodukowanych przy użyciu mikroorganizmów
metanotroficznych oraz prezentujemy założenia realizowanego projektu pt. ‘Produkcja kopolimerów PHA przy użyciu mikrobiomu
w fermentacji gazowej metanu’. Głównym celem tego projektu jest
konwersja metanu przy użyciu mikro-organizmów metanotroficznych
do kopolimerów – zawierających monomery zarówno kwasu 3-hydro-
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ksymasłowego oraz hydroksykwasów o dłuższym łańcuchu węglowym,
takich jak poli-(3-hydroksymaślan-ko-3-hydro-ksywalerianian). Kopolimer ten ma korzy-stniejsze właściwości elastyczne w porównaniu
z poli(3 hydroksymaślanem). Co więcej, celem jest zbadanie molekularnych mechanizmów wpływających na skład takich kopolimerów
podczas fermentacji gazowej metanu z użyciem otwartych kultur
bakterii oraz zbadanie wybranych interakcji ekologicznych w metanotroficznych społecznościach mikroorganizmów. W pierwszym etapie
zbadany zostaje wpływ inokulum oraz warunków procesu selekcji na
ukierunkowanie mieszanej kultury. Następnie zbadane zostaną różne
strategie kontroli składu powstającego biopolimeru: np. poprzez zmianę
rodzaju, stężeń oraz kinetyki dodawania alternatywnych źródeł węgla
podczas fermentacji metanu.
W dłuższej perspektywie projekt przyczyni się do rozwoju metod
biologicznego przetwarzania metanu w całą gamę odnawialnych,
przyjaznych środowisku, tworzyw sztucznych o ponadprzeciętnych
właściwościach.

Podziękowania:
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki
w ramach projektu badawczego SONATA 15, o numerze 2019/35/D/
ST8/03530.
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BIOAKTYWNE KWASY 1-AMINOFOSFONOWE
W MODYFIKACJI MATERIAŁÓW WŁÓKNISTYCH
dr Marcin H. Kudzin, mgr inż. Zdzisława Mrozińska,
mgr Maciej Piórkowski
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
marcin.kudzin@iw.lukasiewicz.gov.pl
Chemia kwasów 1-aminoalkilofosfonowych (1-AAP) miała swój
początek wraz z opracowaniem przez Pikl’a w 1943 r. syntezy
najniższego homologu tej klasy związków - kwasu aminometylofosfonowego (GlyP) [1]. Analogia strukturalna aminokwasów
białkowych (1-AAC) i analogów fosfonowych (1-AAP) uzasadnia ich
występowanie w materii biologicznej, wskazuje na potencjalną
biologiczną aktywność oraz implikuje mimetyczne zachowanie AA P
wyrażane np. przez inhibicję
szeregu enzymatycznych reakcji,
charakterystycznych dla naturalnych aminokwasów (Rys.1) [2-4].
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Rysunek 1. Analogia strukturalna aminokwasów białkowych
(1-AAC) i fosfonowych (1-AAP)
Znaczenie związków klasy PCN obrazuje wielokierunkowość
prowadzonych nad nimi badań dotyczących: metod syntezy kwasów
aminofosfinowych (AAPH) i aminofosfonowych (AAP), aktywności optycznej, właściwości fizycznych, analizy, badań strukturalnych, właściwości kompleksujących, występowania w materii ożywionej, właściwości biologicznych, farmakologicznych; agrochemicznych, katalizatorów w syntezie organicznej [5-8].
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Celem badań jest modyfikacja antymikrobowa włóknin wytwarzanych techniką melt-blow z poli(laktydu) z wykorzystaniem jednego
z przedstawicieli klasy związków PCN - alafosfaliny. Wprowadzanie
związków typu PCN w strukturę materiałów włóknistych stanowi novum
w litera-turze naukowej dotyczącej zarówno modyfikacji wyrobów
włókienniczych jak i samych tytułowych związków.

Bibliografia:
[1] Pikl, J. Amino- and methylaminomethanephosphonic acids and derivatives. Pat.
US, 2328358, 1943; Chem. Abstr.: 1944, 38, 754.
[2] Kafarski, P.; Mastalerz, P. Aminophosphonates: natural occurrence, biochemistry
and biological properties. Beitr. Wirkst. Forsch., 1984, 21, 1-110.
[3] Kukhar, V.P.; Hudson, H.R. In Book: Aminophosphonic and aminophosphinic
acids. Chemistry and biological activity. Eds. Kukhar, V.P.; Hudson, H.R.; Wiley&
Sons Ltd: Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto, 2000.
[4] Kafarski, P.; Zoń, J. Synthesis of α-aminoalkanephosphonic and
α-aminoalkanephosphinic acids. In Book: Aminophosphonic and aminophosphinic
acids. Chemistry and biological activity. Eds. Kukhar, V.P.; Hudson, H.R.; Wiley&Sons
Ltd., Chichester; 2000, Chpt. 2, 33-74.
[5] Lall, Sh.; Engel, R. α-Amino acid analogues bearing side-chain C-P linkages. In
Book: Aminophosphonic and aminophosphinic acids. In Book: Aminophosphonic and
aminophosphinic acids. Chemistry and biological activity. Eds. Kukhar, V.P.; Hudson,
H.R.; Wiley&Sons Ltd., Chichester; 2000, Chpt 4, 103-126.
[6] Kukhar, V.P. Synthesis of α-aminoalkanephosphonic and α-aminoalkanephosphinic acids with the amino substituents in other than
α-position. In Book: Aminophosphonic and aminophosphinic acids. Chemistry and
biological activity. Eds. Kukhar, V.P.; Hudson, H.R.; Wiley&Sons Ltd., Chichester;
2001, Chpt. 3: 75-102.
[7] Hagele, G. Physical properties and NMR characterization of aminophosphonates
and aminophosphinates. In Book: Aminophosphonic and aminophosphinic acids.
Chemistry and biological activity. Eds. Kukhar, V.P.; Hudson, H.R.; Wiley&Sons Ltd.,
Chichester; 2000, Chpt. 8, 217-284.
[8] Mathew, B.; Chakraborty, S.; Das, T.; Sarma, H.D.; Banerjee, S.; Samuel, G.;
Venkatesh, M.; Pillai, M.R.A. 175Yb labeled polyaminophosphonates as potential
agents for bone pain palliation. Applied Radiation & Isotopes, 2004, 60, 635-642.
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FUNKCJONALNOŚĆ MATERIAŁÓW DZIEWIARSKICH
W ODZIEŻY OCHRONNEJ OBJĘTEJ SYSTEMEM RENTAL
dr inż. A. Pinar1, mgr Matylda Syska-Stasik2,
mgr Marta Zasępa2
Zakład Mechanicznych Technologii Włókienniczych,
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Włókiennictwa,
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
anna.pinar@iw.lukasiewicz.gov.pl

1

ORK POLAND Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce

2

W materiałach zaprezentowano wybrane wyniki badań z obszaru
odzieży roboczej i ochronnej, projektowanej do usługowego systemem
rental, stanowiące wiodący przedmiot prac badawczo-rozwojowych międzynarodowego projektu Inicjatywy Eureka E! 13190 RENTEX pn. „Protective
Multifunctional Products for Rental Use”, realizowanego przez Parterów
Międzynarodowego Konsorcjum projektu, w którym krajowe Konsorcjum
Naukowe tworzy Partner przemysłowy – firma ORK POLAND Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa z Kielc i Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut
Włókiennictwa z Łodzi. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Prace projektu ukierunkowane są na nowe rozwiązania w
obszarze struktury i właściwości tekstyliów, które zapewnią funkcje
ochronne i jakość użytkową w zastosowaniu na odzież zawodową, zabezpieczaną w usługach systemu rental. Rozwijany w projekcie obszar
tekstylny stanowią materiały dziewiarskie, co w aspekcie kierunku przeznaczenia produktów na leasingowaną odzież roboczą i ochronną jest nowym
zagadnieniem.
System rental, który w ogólnej charakterystyce obejmuje wynajem
i serwisowanie wyrobów, jest korzystnym rozwiązaniem organizacyjnym
i ekonomicznym dla firm korzystających z tego rodzaju usług. Znanymi
odbiorcami usług w systemie najmu wyrobów tekstylnych są przede
wszystkim hotele, restauracje czy szpitale. Rozwój tej aktywności leasingowej objął również sektor odzieży roboczej i ochronnej, gdzie obecnie na
rynku krajowym przewyższa sprzedaż tej grupy wyrobów.
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Podstawowe kryteria wyboru rozwiązań projektowych dla materiałów tekstylnych zależą od obszaru aplikacji i związanych z tym znormalizowanych wymagań użytkowych wyrobu odzieżowego, którego podstawową funkcją jest ochrona przed czynnikami zagrożeń środowiskowych na
określonym stanowisku pracy. Dla producentów i odbiorców odzieży zawodowej bardzo ważne czynniki stanowią również trwałość funkcji ochronnych
i jakość użytkowa wyrobu, zależne zarówno od warunków i czasu eksploatacji wyrobu, jak i procesów konserwacji, którym odzież objęta systemem
rental poddawana jest w profesjonalnych pralniach przemysłowych. Wielokrotnie stosowane procedury przemysłowego prania i suszenia skutkują nie
tylko obniżeniem walorów estetycznych odzieży (np. zmiana barwy, zagniecenia, pilling, deformacja kształtu), ale wpływają także na obniżenie
odporności tekstyliów i wyrobów na działanie czynników mechanicznych
zwiększając tym np. podatność odzieży na rozdzieranie, występowanie
przetarć. Zmiana wymiarów odzieży wynikająca z procesów konserwacji
stanowi nie tylko negatywnie czynnik estetyczny wyrobu lecz także może
nieść za sobą skutki w postaci obniżenia funkcjonalności odzieży roboczej
czy braku zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w zastosowaniu odzieży ochronnej.
Prezentowane zagadnienia stanowią wyniki badań projektu E! 13190
RENTEX z oceny funkcjonalności dzianin specjalnych do zastosowania
w obszarze odzieży zawodowej objętej systemem rental. Specjalne właściwości użytkowe dzianin stanowią jedno- lub wielokierunkową ochronę
w zakresie gorących czynników termicznych, elektryczności statycznej, łuku
elektrycznego, promieniowania słonecznego UV oraz cechy materiału tła
odzieży o intensywnej widzialności. Ocenę właściwości materiałów dziewiarskich w zakresie cech specjalnych realizowano przede wszystkim
w akredytowanych laboratoriach Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa
zgodnie z metodyką norm dla określonych grup odzieży ochronnej: ISO
11612, ISO 14116, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 13758-1, EN ISO 20471
oraz normy referencyjnej dla odzieży ochronnej EN ISO 13688. W ocenie
tekstyliów i odzieży, przeznaczonej do objętej systemem najmu konserwacji
przemysłowej (prania), zastosowano wprowadzoną w ramach projektu
metodykę normy PN-EN ISO 15797:2018-04. Tekstylia. Procedury przemysłowego prania i wykończania do badań odzieży roboczej, którą jako jedyny
w Polsce realizuje przemysłowy Partner Konsorcjum Naukowego - firma
ORK POLAND Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
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MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA KOMPOZYTÓW
DREWNO-POLIMER DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Z OSADNIKA GNILNEGO
dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka1,
dr inż. A. Dobrochna Ginter-Kramarczyk1,
dr hab. Michał Michałkiewicz1, dr Marcin Spychała2
Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
izabela.kruszelnicka@put.poznan.pl

1

2
Uniwersytet Przyrodniczy - Wydział Inżynierii Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej,
ul. Piątkowska 94A, 60- 649 Poznań

Materiały kompozytowe mogą być z powodzeniem stosowane jako
wypełniacz/nośnik w technologii oczyszczania ścieków MBBR (Moving Bed
Biofilm Reactor). Właściwościami decydującymi o możliwości ich wykorzystania w procesach oczyszczania ścieków są chropowatość powierzchni oraz
zwilżalność. Czynniki te bezpośrednio wpływają na agregację drobnoustrojów na powierzchni materiału, co związane jest z jego właściwościami
hydrofilowymi lub hydrofobowymi.
W ramach pracy zbadano podatność powierzchni kształtek
wykonanych z kompozytów drewno-polimer (WPC) na powstawanie biofilmu w procesie oczyszczania ścieków w modelowym układzie laboratoryjnym.
Przeprowadzone analizy wskazują na korzystny wpływ badanego
podłoża stałego na osadzanie się różnych mikroorganizmów, szczególnie
w przypadku podłoży przygotowanych z kompozytów drewno-polimer.
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ZASTOSOWANIE PROCESU POGŁĘBIONEGO
UTLENIANIA W USUWANIU ORGANICZNYCH
ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA
Z ROZTWORÓW WODNYCH
mgr inż. Julia Płatkiewicz, dr inż. Robert Frankowski,
dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak,
dr hab. inż. Ewa Stanisz
Wydział Technologii Chemicznej,
Politechnika Poznańska,
Berdychowo 4, 60-965, Poznań
Julia.platkiewicz@doctorate.put.poznan.pl
W związku z rosnącym zanieczyszczeniem środowiska i wpływem
szkodliwych substancji na organizmy, coraz większego znaczenia nabierają
badania nad metodami degradacji zanieczyszczeń. Szczególną uwagę
zwraca się na związki endokrynnie czynne, takie jak bisfenole, oraz
substancje przeciwgrzybicze jak azole [1].
Bisfenole mogą zakłócać prawidłową pracę układu rozrodczego oraz
powodować występowanie nowotworów hormonozależnych [2]. Bisfenol A
(BPA) stosowany jest w produkcji tworzyw sztucznych, często wykorzystywanych do wytwarzania opakowań do przechowywania żywności. Jest on
również stosowany jako wywoływacz koloru w papierze termicznym [3].
Szerokie zastosowanie BPA powoduje wysokie ryzyko jego migracji do
środowiska. Ze względu na rosnącą świadomość jego szkodliwości coraz
częściej zostaje on zastępowany przez bisfenol S (BPS). Jednak ostatnie
badania wykazują, że BPS zaburza funkcjonowanie układu hormonalnego
w podobnym stopniu jak BPA [4].
Flukonazol należy do grupy azoli i stosowany jest głównie w leczeniu
zakażeń grzybiczych, ponieważ jest dobrze wchłaniany przez przewód
pokarmowy i łatwo rozprowadzany w organizmie [5]. Jednakże fungicydy
azolowe są coraz częściej wykrywane w wodach powie-rzchniowych
z powodu ich trwałości w środowisku oraz niecałkowitego usunięcia
w oczyszczalniach ścieków, co spowodowane jest wysoką stabilnością
wobec degradacji hydrolitycznej, fotolitycznej i biologicznej [6].
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W celu usunięcia tych szkodliwych zanieczyszczeń ze środowiska,
należy zwrócić szczególną uwagę na procesy pogłębionego utleniania.
Zaliczają się do nich procesy fotochemiczne i chemiczne, opierające się na
wykorzystaniu rodników hydroksylowych otrzymanych poprzez użycie
pierwotnego utleniacza, źródła energii lub katalizatora. Ze względu na ich
wysoką, nieselektywną siłę oksydacyjną, mogą one utleniać i mineralizować cząsteczki organiczne [7].
Zakres badań obejmował analizę wpływu różnych systemów
utleniania opartych na promieniowaniu UV i jonach peroksodisiarkowych(VI) na rozkład BPA, BPS i flukonazolu. Fotodegradację przeprowadzono z wykorzystaniem lampy zanurzeniowej UV o mocy 150 W, umieszczonej w reaktorze, a początkowe stężenie testowanych związków
wynosiło 10 mg/l. Próbki analizowano z wykorzystaniem wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorami fluorescencyjnym oraz
absorpcji w nadfiolecie.
Uzyskane wyniki wskazują, że całkowitą degradację wszystkich
badanych związków otrzymano używając układu utleniania UV/S2O82-.
Zaobserwowano, że szybkość i efektywność degradacji rośnie wraz ze
wzrostem stężenia jonów peroksodisiarkowych(VI). W przypadku stężeń
jonów peroksodisiarkowych(VI) równych 5 mM i 10 mM, degradacja BPA
i BPS zachodziła niemal natychmiast. Natomiast flukonazol degradowany
był wolniej i osiągał niższy procent usuwania we wszystkich testowanych
układach.
Powyższe wyniki pozwalają stwierdzić, że fotodegradacja z dodatkiem jonów peroksodisiarkowych(VI) jest bardzo wydajną metodą rozkładu
związków organicznych. Może być ona z powodzeniem stosowana jako
metoda usuwania bisfenoli i flukonazolu ze środowiska wodnego.

Bibliografia:
[1] B.S. Rubin (2011) J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 127:27–34.
[2] J.R. Rochester (2013) Reprod. Toxicol. 42:132–155.
[3] A. Konieczna, A. Rutkowska, D. Rachoń (2015) Roczniki PZH 66(1):5–11.
[4] J.R. Rochester, A.L. Bolden (2015) Environ. Health Persp. 123(7):643–650.
[5] H.A. Assress, H. Nyoni, B.B. Mamba, T.A.M. Msagati (2020) Ecotoxicol.
Environ. Safety 187:109868.
[6] Z.F. Chen, G.G. Ying (2015) Environ. Int. 84:142–53.
[7] S.H.S. Chan, T.Y. Wu, J.C. Juan, C.Y. Teh (2011) J. Chem. Technol. Biotech.
86, 1130–1158.
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BIODEGRADACJA BISFENOLU A W ŚRODOWISKU
WODNYM PRZEZ ZIELENICĘ CHLORELLA VULGARIS
dr Karolina Czarny-Krzymińska,
dr Dominik Szczukocki, dr Barbara Krawczyk
Pracownia Zagrożeń Środowiska,
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
karolina.czarny@chemia.uni.lodz.pl
Występowanie związków zakłócających działanie endokrynne
w środowisku wodnym prowadzi do poważnych zakłóceń w prawidłowym
funkcjonowaniu układu endokrynologicznego organizmów w nim żyjących.
Biorąc pod uwagę liczne doniesienia na temat negatywnych skutków
ekspozycji organizmów wodnych na działanie związków wykazujących
endokrynną aktywność, takich jak m.in. bisfenol A opracowywanie metod
ich usuwania z matrycy wodnej cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy. Ze względu na wszechobecność bisfenolu A oraz jego
masowe wykorzystywanie do produkcji tworzyw sztucznych oraz na jego
wysoką trwałość, odporność na degradację oraz zdolność do kumulacji
w osadach dennych oraz organizmach żywych, konieczne jest opracowanie
nowych i wydajnych metod umożliwiających jego eliminację ze środowiska
wodnego.
Celem badań była ocena toksyczności bisfenolu A w stosunku do
zielenicy Chlorella vulgaris oraz zbadanie efektywności procesu biodegradacji
zastosowanego do usuwania tego zanieczyszczenia ze środowiska wodnego
przy pomocy testowanej zielenicy. Stężenia bisfenolu A (5-100mg/l)
w próbach kontrolnych oraz w pożywce zawierającej badany szczep były
monitorowane podczas 14 dni trwania testu za pomocą ekstrakcji do fazy
stałej (C18) i chromatografii gazowej sprzężonej z spektrometrią mas.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że stężenia bisfenolu A w próbach
kontrolnych inkubowanych bez obecności zielenicy maleją o 0-38,93%
(fotodegradacja), natomiast w pożywce zawierającej badany szczep zielenic
maleją aż o 22,67-58,92% (biodegradacja) po 14 dniach trwania testu.
Badania wykazały że zielenica Chlorella vulgaris z powodzeniem może
zostać wykorzystana do usuwania organicznych zanieczyszczeń środowiska
wodnego, takich jak bisfenol A.
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FIZYKOCHEMICZNE METODY
USUWANIA WYBRANYCH FUNGICYDÓW
I INSEKTYCYDÓW Z WODY
dr Dominik Szczukocki, dr Barbara Krawczyk,
dr Karolina Czarny-Krzymińska
Pracownia Zagrożeń Środowiska, Wydział Chemii, Katedra Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej, Pracownia Zagrożeń Środowiska,
Uniwersytet Łódzki, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
dominik.szczukocki@chemia.uni.lodz.pl
Pestycydy stanowią grupę związków chemicznych, pochodzenia
naturalnego bądź syntetycznego, które produkowane są i wykorzystywane
w celu zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, zwalczania
chorób roślin, usuwania i niszczenia chwastów, a także do zwalczania
pasożytów u ludzi, zwierząt czy roślin.
Badaniu zostały poddane dwa insektycydy (cyjanofenfos i teflutryna) oraz
dwa fungicydy (fludioksonil i tolylfluanid).
Cyjanofenfos to pestycyd fosforoorganiczny używany głównie do
zwalczania owadów atakujących zwierzęta gospodarskie, takie jak muchy
plujki, wszy i kleszcze.
Teflutryna należy do grupy pyretroidów, jest stosowana w celu
kontroli różnego rodzaju szkodników glebowych w uprawach kukurydzy,
buraków cukrowych, trzciny cukrowej, zbóż (pszenicy, jęczmienia, owsa).
Fludioksonil to fluoroorganiczny pestycyd stosowany w celu kontroli
grzybów chorobotwórczych pochodzenia roślinnego, np. szara pleśń Botrytis cinerea czy Aspergillus carbonarius w winie i winogronach
deserowych, a także ochrony nasion pszenicy przed grzybami takimi jak:
Microdochium nivale Fusarium sp., Tiletia carie, Septoria sp. oraz
Helminthosporium sp.
Tolylfluanid to chloroorganiczny pestycyd aplikowany w celu ochrony
roślin ozdobnych i owocowych – jabłek, winogron, chmielu oraz pomidorów
przed szarą pleśnią (Botrytis cinerea), ponadto stosowany jest przeciwko
mącznikowi prawdziwemu, atakującemu uprawy ogórka zielonego.
Przeprowadzono porównanie usuwania wybranych pestycydów z roztworów
wodnych za pomocą trzech technik fizykochemicznych: degradacji
ultradźwiękowej, naświetlania promieniami UV oraz ozonowania.
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Podczas badań zaobserwowano, że najbardziej efektywnymi
technikami usuwania pestycydów są naświetlanie promieniami UV
i ozonowanie. Sonifikacja spowodowała całkowity rozkład tylko niektórych
związków, a produkty rozpadu obserwowano dopiero po kilku godzinach
prowadzenia eksperymentu.
Przeprowadzono również próbę określenia produktów rozpadu
cząsteczki pestycydów przy wykorzystaniu technik chromatograficznych
(chromatografia cieczowa i gazowa).
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ZASTOSOWANIE ZŁÓŻ EPOKSYDOWYCH
DO USUWANIA KSENOBIOTYKÓW Z WODY
dr Barbara Krawczyk, mgr Gabriela Dąbrowska,
dr Karolina Czarny, dr Dominik Szczukocki
Pracownia Zagrożeń Środowiska, Wydział Chemii,
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Uniwersytet Łódzki, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
barbara.krawczyk@chemia.uni.lodz.pl
Rozwój miast, wzrost liczby ludności, produkcja przemysłowa oraz
wzrost zużycia nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie to główne
przyczyny zanieczyszczenia środowiska. Przedostające się do ekosystemu
szkodliwe substancje prowadzą do jego stopniowej degradacji. Związki,
które wywierają niekorzystny wpływ na środowisko, a które nie występują
naturalnie w organizmach żywych i nie są przez nie produkowane określane
są mianem ksenobiotyków. Należą do nich między innymi farmaceutyki
(antybiotyki, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne), kosmetyki (kremy
przeciwsłoneczne, perfumy), pestycydy oraz środki dezynfekujące. Związki,
które nie ulegną degradacji podczas oczyszczania ścieków, trafiają do rzek
i jezior, co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia wody pitnej.
Konieczne staje się więc monitorowanie stężeń tych substancji, gdyż bez
wiedzy dotyczącej skażenia środowiska nie będzie możliwe podjęcie
efektywnych działań mających na celu polepszenie stanu środowiska,
w którym żyjemy.
Przeprowadzono badania dotyczące właściwości sorpcyjnych
wybranych materiałów klejących na bazie żywic epoksydowych. Ponadto
sprawdzono możliwość ich zastosowania jako złóż służących do sorbowania
triklosanu. Poddane badaniom złoża posiadają wiele zalet, takich jak
prostota przygotowania i niski koszt sorbentu. Większość przygotowanych
złóż wykazuje właściwości pożądane dla materiałów sorpcyjnych, takie jak:
odporność chemiczna, wytrzymałość, odporność na pękanie oraz
elastyczność. Najlepsze rezultaty ekstrakcji triklosanu zaobserwowano dla
produktu Seal, gdyż wyekstrahowano największą ilość tego związku; dobre
wyniki uzyskano także dla ekstrakcji triklosanu z produktu Fast oraz
MS-Polymer.
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SYSTEM OSZCZĘDNEGO GOSPODAROWANIA WODĄ
– INNOWACYJNE NARZĘDZIE DLA GOSPODARKI GOZ
dr inż. Jolanta Janiszewska, mgr inż. Paulina Rajewska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom
jolanta.janiszewska@itee.lukasiewicz.gov.pl
Rozwój współczesnej gospodarki zorientowany jest na wiedzę
i nowoczesne technologie. Materiałochłonny model gospodarki zastępowany
jest modelem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), w którym surowce
wykorzystywane są w maksymalnym stopniu, z korzyścią dla środowiska.
W związku z wyczerpywaniem się zasobów wody pitnej na świecie, istnieje
potrzeba opracowywania systemowych rozwiązań z zakresu pozyskiwania
i odsalania wody, oczyszczania ścieków oraz technologii recyklingu i ponownego wykorzystania wody zawartej w ściekach, a także natychmiastowego
ich wdrażania w przedsiębiorstwach. Zastosowanie ”uniwersalnych”
rozwiązań rynkowych zwykle jest mało racjonalne pod względem finansowym, a niekiedy nawet niemożliwe w warunkach przemysłowych. Dopiero
opracowanie i wdrożenie rozwiązań dedykowanych i dostosowanych do
wymagań i potrzeb konkretnych przedsiębiorstw gwarantuje osiągnięcie
korzystnego bilansu ekonomicznego.
W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
w Radomiu opracowano zintegrowany system oczyszczania poprocesowych
cieczy technologicznych oraz ich zawracania i wielokrotnego wykorzystywania w obiegach zamkniętych. Podstawę systemu stanowi rekonfigurowalny zestaw instalacji membranowych, wspieranych komplementarnymi
w stosunku do filtracji technikami oczyszczania, regeneracji i uzdatniania
poużytkowych, wodnych cieczy technologicznych. Opracowano konstrukcje
oraz zbudowano cztery moduły membranowe (skala ¼ techniczna),
umożliwiające przeprowadzanie procesów filtracji w różnych warunkach
ciśnieniowych, a tym samym uzyskanie różnego stopnia oczyszczania
regenerowanej cieczy. Są to membranowe instalacje do mikrofiltracji
(maksymalne ciśnienie pracy 10 bar), ultrafiltracji (maksymalne ciśnienie
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pracy 10 bar), nanofiltracji (maksymalne ciśnienie pracy 45 bar) i odwróconej osmozy (maksymalne ciśnienie pracy 65 bar). Zastosowane rozwiązania
konstrukcyjne umożliwiają działanie w trzech różnych trybach: niezależne
funkcjonowanie poszczególnych modułów filtracyjnych, odpowiednia
konfiguracja wybranych modułów oraz zintegrowany układ wszystkich
modułów. Rozdzielone strumienie oczyszczanych cieczy kierowane są,
poprzez system elektrozaworów, do odpowiednich zbiorników buforowych,
stanowiących elementy pośrednie pomiędzy poszczególnymi instalacjami.
Opracowany system sterowania umożliwia niezależne sterowanie
poszczególnymi modułami membranowymi oraz z wykorzystaniem
nadrzędnego systemu sterowania, zainstalowanego na niezależnym
komputerze PC i komunikującego się z instalacjami bezprzewodowo poprzez
sieć Wi-Fi. System ten umożliwia sterowanie pracą poszczególnych modułów, konfiguracją wybranych modułów, bądź zintegrowanego układu
wszystkich modułów.
Ponadto, w skład systemu wchodzą także prototypowe instalacje,
wspierające pracę modułów membranowych, tj. instalacja wstępnego
oczyszczania (usuwanie z oczyszczanych cieczy cząstek stałych o rozmiarach >1 μm, co zabezpiecza przed zbyt szybkim blokowaniem membran
filtracyjnych) oraz instalacja pogłębionego utleniania (degradacja trwałych
zanieczyszczeń organicznych zawartych w oczyszczanych cieczach i usuwanie z nich „odorów”).
Prezentowany system oszczędnego gospodarowania wodą wykorzystywany jest do opracowywania dedykowanych rozwiązań technologicznych, dostosowanych do potrzeb i warunków pracy konkretnych
przedsiębiorstw. Korzyści płynące z wdrażania tego typu rozwiązań wpisują
się w nową strategię rozwoju gospodarczego, w której wartość produktów,
materiałów i surowców, w tym przede wszystkim wody, utrzymywana jest
jak najdłużej. Wprowadzanie modelu GOZ w przedsiębiorstwach przynosi
wymierne korzyści ekologiczne, redukując niekorzystne oddziaływanie
przemysłu na środowisko naturalne, oraz finansowe – poprzez zwiększenie
ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.
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ZAMYKANIE OBIEGÓW WODY W WYBRANYCH
BRANŻACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
mgr inż. Paulina Rajewska, dr inż. Jolanta Janiszewska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom
paulina.rajewska@itee.lukasiewicz.gov.pl
Wyczerpywanie się surowców naturalnych, wzrost ich cen i rosnąca
zależność od dostawców z innych krajów stanowi poważne zagrożenie dla
dalszego rozwoju gospodarczego oraz wyzwanie w kontekście ochrony
środowiska. Dodatkowo, zobowiązania legislacyjne, określające dopuszczalne wartości parametrów ścieków zrzucanych do kanalizacji miejskiej,
zobowiązują zakłady przemysłowe do wdrażania gospodarki o obiegu
zamkniętym (GOZ). Według danych GUS (2020 r.) w Polsce jedynie 4%
wody zużytej na cele produkcyjne przypada na wodę krążącą w obiegu
zamkniętym (wzrost o 0.6% w stosunku do roku 2016). Z dostępnych
opracowań wynika, że problemy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach
przemysłu spożywczego dotyczą głównie gospodarki wodno-ściekowej,
a przede wszystkim ilości i jakości ścieków odprowadzanych do środowiska.
Jedną z najbardziej wodochłonnych branż przemysłu spożywczego
jest mleczarstwo, które zużywa 2-4 dm3 wody na 1 kg produktu, a tym
samym wytwarza duże ilości ścieków (około 450÷600 m3/d). Są one trudne
do oczyszczenia, gdyż charakteryzują się wysokimi wartościami wskaźników
zanieczyszczeń (zasolenie, BZT5, ChZT, zmienne pH, duża zawartość
zawiesin, azotu, fosforu, białka, tłuszczów itp.). Znaczna część tych ścieków
pochodzi z mycia i higienizacji instalacji produkcyjnych (kwaśne i zasadowe
kąpiele myjące). Ścieki mleczarskie tradycyjnie oczyszczane są metodami
mechanicznymi i chemicznymi, które jednak nie są wystarczająco efektywne. Ponadto, metody chemiczne wiążą się z wprowadzeniem do ścieku
dodatkowych zanieczyszczeń. Wolne od tych wad są techniki membranowe,
oparte na fizycznym rozdziale składników. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wykazały, że za pomocą procesu mikrofiltracji można wielokrotnie oczyszczać alkaliczne kąpiele myjące w stopniu pozwalającym na ich

Łódź, 19 października 2021

10

I Konferencja Naukowa

EkoBioTex

użycie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Jest to możliwe dzięki temu,
że proces ten umożliwia oczyszczenie ścieków ze skoagulowanych białek,
tłuszczów, bakterii oraz innych zanieczyszczeń obcych.
Innym przykładem skutecznego wykorzystania technik membranowych jest zastosowanie procesów ultra- i nanofiltracji do oczyszczania
ścieków przemysłu ziemniaczanego do poziomu umożliwiającego zawrócenia odzyskanej wody do obiegu. Średniej wielkości fabryka chipsów dziennie
przerabia ok. 100 ton ziemniaków i produkuje ok. 40 m3 ścieków na dobę.
W procesie produkcji do ścieków przechodzą zarówno części stałe, jak
i rozpuszczone. Ścieki takie na ogół nie zawierają substancji toksycznych,
ale niosą ze sobą znaczny ładunek substancji organicznych, które
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych powodują niekorzystne zjawiska.
Zastosowanie nanofiltracji, bezpośrednio po ultrafiltracji, do oczyszczania rzeczywistych ścieków ziemniaczanych zmniejszyło wartości
parametrów fizykochemicznych o 65-100%. Ze względu na wciąż za wysokie wartości ChZT, OWO czy ∑N odzyskana woda nie spełnia wymagań dla
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jednak może zostać wykorzystana w zakładzie do innych celów niż technologiczne.
W wyniku wdrażania w zakładach przemysłowych elementów GOZ
można uzyskać znaczne zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów w procesach mycia instalacji przemysłowych. Dzięki temu zmniejsza się także ilość
ścieków odprowadzanych do środowiska, a zatem i jego zanieczyszczenie.
W efekcie poprawie ulega gospodarka wodą w przedsiębiorstwie, a także
poziom ochrony zasobów wodnych.
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ZASTOSOWANIE BIOSORBENTU DO USUWANIA
SULFAMETOKSAZOLU
dr inż. Anna Parus1, dr hab. inż. Joanna Zembrzuska2
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,
Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
anna.parus@put.poznan.pl
1

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej,
Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
2

Obecny rozwój technologiczny bardzo rozwinął rynek farmaceutyczny. Do tego stopnia, że farmaceutyki są ogólnodostępne, powszechnie
stosowane i dochodzi do nadużywania leków. Szacuje się, że globalny rynek
farmaceutyczny przekracza wartość 300 miliardów dolarów, za którymi
kryje się ponad 3000 rodzajów środków leczniczych. Liczba ta dotyczy
zarówno farmaceutyków stosowanych w leczeniu ludzi jak i zwierząt.
Substancje farmaceutyczne w organizmie nie ulegają całkowitemu metabolizmowi i wraz z moczem lub kałem trafiają do systemów kanalizacyjnych.
Prowadzi to do zanieczyszczenia środowiska tymi związkami lub ich
metabolitami. Nagromadzenie się leków w środowisku jest bardzo niebezpieczne, bowiem farmaceutyki w wodzie mogą powodować zaburzenia
funkcjonowania ekosystemu, m.in. rozwijanie się szczepów bakterii
antybiotykoodpornych, stanowiących zagrożenie dla organizmów wodnych
jak i ludzi. W próbkach środowiskowych najczęściej wykrywanych są:
niesteroidowe leki przeciwzapalne, antybiotyki, leki obniżające cholesterol,
hormony, antyepileptyki oraz beta-blokery. Stężenie wykrywanych leków w
środowisku wodnym mieszczą się w granicach ng/l do µg/l.
W procesach usuwania antybiotyków z wody stosuje się zarówno
metody biologiczne jaki i fizykochemiczne lub kombinacje, w których łączy
się te metody. Do najbardziej popularnych metod oczyszczania układów
wodnych jest adsorpcja. W metodach tych kluczową rolę odgrywają
materiały sorpcyjne. Sorbenty mogą być otrzymane na drodze syntezy
chemicznej lub z materiałów pochodzenia naturalnego. O skuteczności tej
metody decydują w dużej mierze właściwości sorbentu, takie jak
uziarnienie, powierzchnia właściwa, wielkość porów. Obecnie gospodarka
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zrównoważonego rozwoju, a także zasady zielonej chemii wymuszają
obniżanie kosztów związanych z otrzymywaniem materiałów adsorpcyjnych, jak i stosowania tanich, łatwo dostępnych materiałów. Z powyższych
względów zainteresowano się materiałem odpadowym jakim są kolczaste
torebki owoców kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.) zwyczajnego jako
sorbentu w procesie usuwania sulfametoksazolu z wody.
Prezentowane wyniki badania obejmowały ocenę podstawowych
parametrów decydujących o skuteczności usuwania zanieczyszczenia
(sulfametoksazolu) z wody, m.in. analizę wpływu stężenia związku, pH
roztworu wodnego, a także ilości biosorbentu.
Na poniższym rysunku przedstawiono materiał sorpcyjny
zastosowany w badaniach oraz zdjęcie SEM materiału sorpcyjnego.

Rys. Zdjęcie biosorbentu stosowanego w badaniach oraz zdjęcie SEM.
Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność usuwania sulfametoksazolu z roztworów wodnych przy zastosowaniu okrywek owoców
kasztanowca zwyczajnego. Stan równowagi w procesie adsorpcji
sulfametoksazolu został osiągnięty już po 10 minutach kontaktu fazy
wodnej z sorbentem. Wydajność usuwania sulfametoksazolu z wody
wynosiło ponad 90%.
Kolczaste
okrywki owoców kasztanowca
zwyczajnego stanowią dobrą alternatywą dla stosowanych komercyjnie
sorbentów.
Praca została sfinansowana z subwencji Ministerstwa Edukacji
i Nauki (nr 0912/ABAD/2000 oraz 0912/SBAD/504101)
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ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA
MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH
dr inż. Michał Gołębiewski1,
dr inż. Marta Galant-Gołębiewska2, mgr inż. Paweł Czyżewski1
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Politechnika Poznańska, Piotrowo 3, Poznań
michal.golebiewski@put.poznan.pl

1

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,
Politechnika Poznańska, Piotrowo 3, Poznań
2

Rozproszona produkcja energii jest dzisiaj kluczowym działaniem
wspomagającym systemy energetyczne w wielu krajach na świecie.
Obowiązujące przepisy, opłaty oraz dofinansowania skłaniają przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na redukcję kosztów
działalności oraz ograniczenie jej negatywnego wpływu na środowisko
naturalne.
W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną inwestycji opartej o rozproszoną produkcję energii elektrycznej oraz ciepła
w oparciu o gaz ziemny i odnawialne źródła energii. Uwzględniono
rozwiązania oparte na silnikach gazowych, instalacji fotowoltaicznej oraz
układu ORC. Wykazano, że najkorzystniejszym z przedstawionych
rozwiązaniem jest zastosowanie układu dwóch silników gazowych.
Przeprowadzono również analizę wpływu czasu pracy w przedsiębiorstwach na czas zwrotu inwestycji. Wykazała ona znaczącą przewagę
zakładów opartych na pracy ciągłej.
W podsumowaniu wskazano możliwe działania prowadzące do
zwiększenia efektywności ekonomicznej. Działania takie będą w przyszłości
wymuszane przez sytuację rynkową, polityczną i środowiskową. Analizy
takie jak ta pozwolą przedsiębiorcom na gruntowne przygotowanie się do
procesu modernizacji energetycznej Unii Europejskiej.
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WYKORZYSTANIE WODORU W PROCESACH
CIEPLNYCH JAKO METODA DEKARBONIZACJI
PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO
dr inż. Radosław Jankowski, dr inż. Rafał Ślefarski
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Politechnika Poznańska, Piotrowo 3, 61-138 Poznań
radoslaw.jankowski@put.poznan.pl
Podpisanie przez światowych przywódców w lipcu 2016 roku
porozumień Paryskich oraz przyjęcie przez Unię Europejską (EU) programu
Zielony Ład ma zapewnić EU osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050
roku.
Proces zmian jest szeroko realizowany w wielu obszarach takich jak
energetyka, transport, rolnictwo czy produkcja przemysłowa. Obszarem
najtrudniejszym do przeprowadzenie transformacji energetycznej wydaje się
być
przemysł
ciężki
oraz
przetwórczy.
Obecne
technologie
w wykorzystywanych procesach cieplnych charakteryzują się szerokimi
zakresami parametrów operacyjnych (temperatura) i bazują głównie na
spalaniu paliw kopalnych.
Alternatywą jest możliwość zastosowania rozwiązań takich jak:
ogrzewanie elektryczne lub zmiana źródła energii na paliwo o mniejszym
współczynniku emisji dwutlenku węgla. Pierwsze rozwiązanie pozwoli na
wprowadzenie bezpośrednio do produkcji przemysłowej energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) natomiast drugie będzie wymagało
opracowania nowych paliw (biogaz, zielony wodór, metanol, amoniak).
Elementem łączącym powyższe rozwiązania jest możliwość
zastosowania jako źródła energii w procesach cieplnych wodoru, jako nośnika
energii pochodzącego z łańcucha dostaw technologii Power to X. Technologie
te umożliwiają zagospodarowanie nadmiarowej ilości energii elektrycznej
produkowanej w układach fotowoltaicznych oraz w siłowniach wiatrowych do
produkcji np. paliw gazowych.
W zależności od zastosowanych technologii sprawności magazynowania energii w układach Power to Gas (H2, NH3, zielony CH4) wynoszą od 50
do 70% oraz pozwalają na magazynowanie energii w dużych ilościach przez
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długi czas. Cechy te powodują, że należy szukać rozwiązań umożliwiających
wykorzystanie wodoru w procesach przemysłowych.
Wodór jako paliwo charakteryzuje się odmiennymi parametrami
fizykochemicznymi od paliw węglowodorowych, które to wpływają bezpośrednio na możliwość jego wykorzystania w procesach spalania. Wśród
parametrów termodynamicznych wymienić można: ponad trzykrotnie
mniejszą kaloryczność w odniesieniu do jednostki objętości (10,8 MJ/m3),
siedmiokrotnie wyższą prędkość propagacji płomienia (280 cm/s), szerokie
granice palności (4 do 75%) i wybuchowości (18-60%) w powietrzu.
Ponadto spalanie wodoru charakteryzuje się niższą temperaturą
zapłonu (793 K) oraz wyższą adiabatyczną temperaturą spalania wynoszącą
2380 K. Wymienione cechy paliwa wpływają bezpośrednio na stabilność
procesu spalania, a także na emisję związków toksycznych, zwłaszcza
tlenków azotu. Odmienne cechy H2 powodują konieczność opracowania
technologii spalania umożliwiającej zastosowanie H2 w wysokosprawnych
i niskoemisyjnych procesach przemysłowych.
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu współspalania
wodoru z gazem ziemnym w komorze spalania dla warunków operacyjnych
odpowiadających warunkom panującym w przemyśle (moc palnika 90 kW,
temperatura procesu do 1273 K, zawartość wodoru w mieszaninie do
50% vol.). Badania obejmowały trzy systemy spalania: mieszanie H2 i gazu
ziemnego przed palnikiem (WP1), wprowadzenie wodoru do palnika za
pomocą dysz (WP2) oraz wtryśnięcie wodoru bezpośrednio do komory
spalania (WP3). System WP3 jest możliwy do realizacji tylko w przypadku,
kiedy temperatura w komorze spalania jest wyższa od temperatury samozapłonu mieszanki palnej.
Dla analizowanych rozwiązań uzyskano stabilny i zupełny proces
spalania, o czym świadczy zerowa emisji tlenku węgla. Wyniki badań wykazały, że spalanie wodoru w urządzeniach przemysłowych w konfiguracjach
WP1 i WP2 powoduje wzrost emisji NOX w całym zakresie analizowanych
wartości współczynnika nadmiaru powietrza. Najwyżej emisje uzyskano dla
rozwiązania WP2 – wzrost od 14 do 46%, odpowiednio dla 10 i 50% H2 w
paliwie. Emisja tlenków azotu uzyskana dla WP3 była na poziomie zbliżonym
lub niższym w stosunku do procesu spalania gazu ziemnego, co promuje to
rozwiązanie dla możliwości zagospodarowania H2 w wysokotemperaturowych procesach przemysłowych.
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W czasie badań zaobserwowano również wpływ wodoru na proces
wymiany ciepła, gdzie zwiększenie zawartości H2 powodowało spadek
temperatury w punkcie referencyjnym nawet do 50 K.
Przeprowadzone badania wykazały, że możliwa jest dekarbonizacja
przemysłowych procesów cieplnych poprzez zastosowanie wodoru w systemach spalania, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
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KATALITYCZNE OZONOWANIE ŚCIEKÓW
WŁÓKIENNICZYCH: ZASTOSOWANIE, EFEKTYWNOŚĆ
I NOWE TRENDY
mgr inż. Magdalena Bilińska 1,2, dr inż. Lucyna Bilińska1,2,
dr hab. inż. Marta Gmurek1
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
Politechnika Łódzka, Wólczańska 213, 90-924 Łódź
magdalena.bilinska@dokt.p.lodz.pl

1

Biliński Factory of Colour,
Mickiewicza 29,95-050 Konstantynów Łódzki
2

Rocznie produkuje się ponad 800 000 ton barwników, każdego dnia
do środowiska trafiają tysiące m3 silnie zanieczyszczonych ścieków
tekstylnych, dlatego istotne jest aby znaleźć efektywne i ekonomiczne rozwiązanie tego problemu środowiskowego. Wiadome jest, iż biologiczne
oczyszczanie ścieków włókienniczych jest nieefektywne, a konwencjonalne
zaawansowane metody oczyszczania (AOPs) ścieków są nieekonomiczne.
Jednak, ze względu na wysoki potencjał oksydacyjny ozonu (2,08 V)
i rodnika hydroksylowego (2,80 V), główne reaktywne formy w ozonowaniu
katalitycznym, uciążliwe zanieczyszczenia organiczne, w tym barwniki tekstylne, mogą być z powodzeniem rozkładane, a proces opłacalny.
W pracy przedstawiono przegląd procesu oczyszczania ścieków
włókienniczych metodą ozonowania katalitycznego. Omówiono główne
grupy katalizatorów z podziałem na homogeniczne (jony metali grup przejściowych) oraz heterogeniczne (tlenki metali, węgiel aktywny, minerały,
nowoczesne materiały), podkreślając nowatorskie materiały strukturalne,
nanostrukturalne i funkcjonalizowane.
Głównym trendem rozwoju katalitycznego ozonowania są katalizatory strukturalne o rozbudowanej powierzchni w nanoskali. Tworzone
kompozytu wyróżniają się polepszonymi właściwościami katalitycznymi niż
odpowiednio używane osobne składowe kompozytu. Zwrócono szczególną
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uwagę na przykłady katalitycznego ozonowania w zastosowaniach przemysłowych w rzeczywistych ściekach włókienniczych.
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OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW WŁÓKIENNICZYCH
ZA POMOCĄ PROCESU FENTONA
I ELEKTRO-FENTONA. PORÓWNANIE
BIODEGRADOWALNOŚCI, TOKSYCZNOŚCI
I RECYKLINGU OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW
Sebastian Bujnowicz1, Magdalena Sobczak2,
dr inż. Lucyna Bilińska 1,2
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
Politechnika Łódzka, Wólczańska 213, 90-924 Łódź

1

Zakład Włókienniczy Biliński,
Mickiewicza 29,95-050 Konstantynów Łódzki
l.bilinska@farbiarniabilinski.pl
2

W zaprezentowanym eksperymencie porównawczym wykazano
różnicę między dwoma podobnymi procesami o zbliżonej fenomenologii. Do
oczyszczania ścieków włókienniczych zastosowano procesy Fentona i typu
elektro-Fenotna (Per-Oxon). Zbadano skuteczność usuwania najczęściej
stosowanego w przemyśle barwnika, Reactive Black 5 (RB5) z syntetycznych i przemysłowych ścieków włókienniczych.
Porównując badane metody oczyszczania ścieków oceniono globalne
wskaźniki jakościowe takie jak kolor, ChZT i BZT5. Pomimo, iż usuwanie
koloru było wyższe w przypadku zastosowania procesu klasycznego Fentona
(prawie 100% odbarwienia) niż dla Per-Oxonu, ogólny efekt oczyszczania
nie był bardziej korzystny dla reakcji Fentona.
Początkowa wartość BZT5/ChZT dla ścieków była znacznie poniżej
wartości 0,4 i wynosiła 0,12. Po zastosowaniu procesu Fentona wartość ta
była jeszcze niższa - 0,03. Natomiast po zastosowaniu procesu Per-Oxon
odnotowano znacznie wyższy wskaźnik BI wynoszący 0,8. Ocena toksyczności wobec bakterii V. fischeri wykazała wartość wskaźnika EC50 0,76%
(0,56 – 1,06) dla ścieków surowych. Oczyszczanie odczynnikiem Fentona
spowodowało umiarkowane obniżenie toksyczności, otrzymano EC50 równe
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1,00% (0,58 – 1,71). Z kolei proces Per-Oxon był bardziej korzystny
i skutkował wartością EC50 wynoszącą 2,13% (1,80 – 2,5). Ostatecznie
udowodniono, że Per-Oxon jest bardziej bio-przyjazny niż klasyczny proces
Fentona.
Eksperyment wykazał, że oczyszczanie odczynnikiem Fentona nie
jest wskazane do recyklingu ścieków tekstylnych. Otrzymane po procesie
Fentona wartości różnicy kolorystycznej DECMC były na nieakceptowalnym
poziomie, przekraczającym nawet 8,0. Wyniki DECMC uzyskane po
oczyszczaniu Per-Oxon, kształtowały się między 1,01 a 2,71 i były znacznie
bardziej obiecujące. Dały one perspektywę recyklingu tego ścieków.
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OFERTA
Zakładu Technologii Biomedycznych
i Ochrony Środowiska
Główny proﬁl działalności Zakładu (BZC) obejmuje prace
związane z technologiami ukierunkowanymi na ochronę
środowiska i poprawę jego stanu. Zakład posiada duże
doświadczenie w zakresie eco-designu technologii
włókienniczych, technologii odzysku surowców, wody i energii
ze ścieków przemysłowych, innowacyjnych technik
oczyszczania ścieków i wody oraz zagospodarowania
odpadów. Prowadzone badania wpisują się w zagadnienia
gospodarki o obiegu zamkniętym. Drugim istotnym obszarem
działalności są badania nad opracowaniem nowych
materiałów o szerokim spectrum zastosowań medycznych,
m.in. jako materiały do bioasekuracji, materiały
opatrunkowe, struktury włókniste przeznaczone dla inżynierii
tkankowej.
Kierownik Zakładu
dr inż. Renata Żyłła
tel: +48 42 61 63 111
e-mail: renata.zylla@iw.lukasiewicz.gov.pl
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