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PRZEDMOWA 

Rozwój współczesnej nauki w głównej mierze koncentruje się na nowych 
technologiach dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważone-
go rozwoju, co generuje zapotrzebowanie na środki transportu o obniżonej 
emisji CO2. Działania te wywołały zainteresowanie magazynowaniem ener-
gii, które jest kluczowe w kwestii ogólnoświatowej gospodarki energetycznej. 
Dlatego tak bardzo istotne są kwestie ochrony środowiska, spowodowane 
dynamicznymi zmianami w otaczającym nas świecie. Szczególnie ważne są 
sównież kwestie edukacji młodych pokoleń oraz zwiększanie świadomości 
społecznej, a co za tym idzie i technologicznej.

Poruszona przez autorów monografii problematyka jest ważnym aspek-
tem do wielu dyskusji nad globalnymi problemami środowiska naturalnego. 
Przedstawione zagadnienia mogą być źródłem informacji dla wszystkich, któ-
rzy na co dzień zajmują się kwestiami rozwoju technologicznego, gospodar-
czego i społecznego. Dotyczą one kwestii i zagadnień technologii niskoemisyj-
nych, których celem są działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii, 
a także opracowanie nowych biomateriałów i materiałów proekologicznych, 
które będą wykorzystywane w różnych wspierających gałęziach nowoczesnego 
przemysłu.

Monografia powstała między innymi w celu promowania osiągnięć mło-
dych naukowców, w szczególności doktorantów i studentów. Ciekawe i uni-
kalne spostrzeżenia, a także odniesienia zawarte w niniejszym opracowaniu 
wobec współczesnej nauki nadają publikacji wyjątkowy i interdyscyplinarny 
charakter. Redaktorzy pragną serdecznie podziękować recenzentom poszcze-
gólnych tekstów za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne. Podziękowania 
należą się również autorom, bez których nie powstałaby niniejsza monografia.

dr inż. Grzegorz Wiciak
mgr inż. Kamila Szykowska

Redaktorzy naukowi
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KAMILA SZYKOWSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI,  

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

OGRANICZENIE EMISJI 
ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA  

W CELU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I ZWIĘKSZENIA OGÓLNEJ 

ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

Streszczenie: Emisja zanieczyszczeń powietrza, a w głównej mierze jej ograni-
czenie są kluczową kwestią w walce o czyste środowisko naturalne. Zanieczysz-
czenia dostające się do powietrza skutkują wieloma problemami i powodują 
długotrwałe straty środowiskowe. Zwiększanie świadomości ekologicznej oraz 
troska o działania dążące do redukcji zanieczyszczeń są bardzo ważną kwestia 
w walce o lepszą przyszłość i czystsze powietrze. W artykule przedstawiono 
źródła emisji zanieczyszczeń oraz przedstawiono skutki takiej emisji. Zaprezen-
towano również podjęte działania oraz sposoby, mające na celu ograniczenie 
emisji. Działania podejmowane w tej kwestii powinny być dobrze zaplanowa-
ne i mieć daleko idące pozytywne skutki. 

Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, ekologia, ochrona środowiska 

WPROWADZENIE

Nadmierna emisja gazów do atmosfery staje się jednym z głównych 
zagrożeń dla zaburzenia życia na Ziemi oraz nieodwracalnych zmian zacho-
dzących w środowisku naturalnym. Zanieczyszczenia powietrza określa się 
jako wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, które znajdują się w powie-
trzu w ilościach większych niż ich średnie ustalone wartości. Substancje te są 
zarówno pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego. Naturalne źró-
dła zanieczyszczeń powietrza pochodzą m. in. z erupcji wulkanów, niektórych 
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procesów biologicznych czy pożarów (np. lasów czy łąk) (Garczewska 2017). 
Do źródeł antropogenicznych zaliczana jest m. in. chemiczna konwersja pa-
liw, wydobycie i transport surowców, przemysł chemiczny oraz motoryzacja. 
Zanieczyszczenia powietrza klasyfikowane są jako najbardziej niebezpieczne 
ze wszystkich zanieczyszczeń. Wynika to z faktu, że są najbardziej mobilne  
i substancje zawarte w powietrzu mogą skazić praktycznie wszystkie elemen-
ty środowiska na dużych obszarach, co ma negatywny wpływ na wiele dzie-
dzin ludzkiego życia. Zanieczyszczenia wchłaniane są przez organizmy żywe  
w trakcie procesu oddychania, powodując różnego rodzaju choroby. Skutki 
zanieczyszczenia powietrza powodują korozję metali i materiałów budowla-
nych. Działają niekorzystnie również na świat roślin: zaburzają procesy foto-
syntezy oraz wtórnie zatruwają glebę i wodę. W skali globalnej mają wpływ na 
zmiany klimatyczne (Wieliczko 2016).

Odpowiedzialnymi za nadmierną gazów do powietrza są w głównej 
mierze są transport, energetyka oraz przemysł. Gazami wpływającymi na za-
nieczyszczenie powietrza są tlenki azotu, tlenki siarki oraz dwutlenek węgla. 
Czynnikiem wpływającym na jakość powietrza są również zanieczyszczenia 
pyłowe. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery jest głów-
nym zdaniem w celu ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Transport, 
szczególnie spalanie ropy naftowej czy benzyny, przyczynia się do zwiększenia 
zanieczyszczenia powietrza, w głównej mierze tlenkami azotu. Poziom emisji 
z transportu zależny jest od wielu czynników, głównie od natężenia ruchu. 
Problemem są również tworzące się korki i zatory, gdzie kumulują się zanie-
czyszczenia, których rozpraszanie jest utrudnione. Jest to szczególnie groźne 
zjawisko, gdyż dotyka ono dużej ilości ludzi narażonych na negatywne skut-
ki zdrowotne podwyższonych stężeń zanieczyszczeń. Ważnym czynnikiem 
decydującym o poziomie emisji z transportu jest struktura pojazdów, gdzie 
znaczenie ma ich wielkość, wiek oraz stan techniczny. Rekomendowane jest 
ograniczenie transportu drogowego oraz troska o odpowiedni stan techniczny 
pojazdów poruszających się po drogach. Należy również rozwijać technologie 
samochodów elektrycznych oraz hybrydowych. Również przemysł powinien 
ograniczyć szkodliwą emisję, powstającą przy różnorakich procesach produk-
cyjnych np. przemysł metalurgiczny przy produkcji stali emituje do atmosfery 
bardzo duże ilości dwutlenku węgla (Szubińska i in. 2019, Rosicki i Gielnik 
2014, Wojtal 2018).

Rozwój gospodarczy oraz technologiczny powoduje coraz większe zapo-
trzebowanie na energię elektryczną. Energia produkowana obecnie w Polsce, 
pochodzi w przeważającej części z paliw konwencjonalnych jak węgiel oraz 
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ropa naftowa. Pozyskiwanie energii z paliw kopalnych jest nieuzasadnione 
ekonomicznie oraz ekologicznie. Zasoby węglowe w kraju są znaczne, ale 
ich wydobycie często bywa niebezpieczne i nieopłacalne. Nie należy rów-
nież zapominać o paleniskach indywidualnych. Spalanie złej jakości paliwa  
w domowych paleniskach skutkuje emisją różnego rodzaju zanieczyszczeń.  
W domowych kotłach brak jest jakiejkolwiek kontroli procesu spalania. Brak 
jest również jakichkolwiek filtrów, które oczyszczałyby powstające spaliny ze 
szkodliwych dla środowiska substancji i pyłów. Niezależnie od świadomości 
ekologicznej, zastąpienie paliw kopalnych ekologicznymi źródła energii, przy-
czynia się do walki o zdrowsze powietrze i środowisko. Ekologiczne źródła 
energii stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju energetyki, przy-
nosząc przy tym ich użytkownikom szereg korzyści ekonomiczno-ekologicz-
nych (Rosicki i Gielnik 2014).

Skutki emisji zanieczyszczeń 

Skutki zwiększonej emisji zanieczyszczeń widoczne są coraz bardziej  
w wielu dziedzinach życia i gospodarki, dlatego tak ważne są działania, dążą-
ce do jej ograniczenia. Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami 
globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze 
czy efekt cieplarniany. 

Kwaśne deszcze to opady zawierające zaabsorbowane w kroplach wody 
dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz produkty ich reakcji w atmosferze. Po-
wstają one nad obszarami, gdzie atmosfera jest zanieczyszczana długotrwałą 
emisją dwutlenku siarki i tlenków azotu. Trafiają nie tylko na obszary za-
nieczyszczone, ale także na obszary bardzo odległe od źródeł zanieczyszczeń 
atmosfery, dlatego przeciwdziałanie kwaśnym deszczom stanowi problem 
ogólnoświatowy. Kwaśne deszcze mają niszczący wpływa na środowisko na-
turalne, działają niszcząco na florę i faunę, są przyczyną wielu chorób ukła-
du oddechowego, znacznie przyspieszają korozję konstrukcji metalowych 
oraz zabytków oraz zakwaszają glebę. Z tego powodu zmniejsza się ilość dż-
dżownic i bakterii w glebie, która traci swą funkcję sanitarną i rolę ośrod-
ka życia. Zakwaszenie gleby powoduje utratę jej właściwości sorpcyjnych 
oraz zmniejsza możliwości pochłaniania toksycznych związków. Związki 
te są trujące dla użytkowników ziemi. Spływające z gleby trujące substan-
cje, dostają się do cieków wodnych, gdzie negatywne oddziałują na fau-
nę i florę wodną. Uwolnione substancje toksyczne, przenikając do organi-
zmów zwierząt i człowieka, powodują skażenie wszystkich ogniw łańcucha 
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pokarmowego. Kwaśne deszcze zakwaszają również wody powierzchniowe 
oraz zatruwają żyjące tam organizmy. Zapobieganie emisji tlenków siarki  
i azotu polega na budowaniu instalacji wyłapujących je ze spalin emitowanych 
do atmosfery oraz rezygnacji ze spalania paliw o znacznym stopniu zasiarcze-
nia (Pęcherzewski 2003, Griffith 2009).

W dużych uprzemysłowionych ośrodkach miejskich podczas nadmier-
nego wzrostu stężenia tlenków siarki i azotu, silnego nasłonecznienia, wy-
sokiego zapylenia, dużej wilgotności powietrza oraz bezwietrznej pogodzie 
tworzy się smog zwany także mgłą przemysłową. Smog niekorzystnie wpływa 
na wszystkie żywe organizmy i środowisko. Negatywne skutki jego działania 
odczuwają zarówno rośliny, u których zostaje zaburzony proces fotosyntezy, 
jak i zwierzęta, które odczuwają podobne skutki jak człowiek. Długotrwałe 
przebywanie w powietrzu, gdzie występuje smog wpływa na jakość i długość 
życia, zwiększa również ryzyko chorób układu oddechowego oraz nowotwo-
rów (Sówka 2017).

Zanieczyszczone powietrze wpływa na warstwę ozonu w atmosferze, 
co skutkuje jej powiększaniem się. Ozon znajduje się zarówno tuż nad po-
wierzchnią Ziemi jak i w wyższych warstwach ponad nią. Jest gazem antro-
pogenicznym, a jego obecność niekorzystnie wpływa na środowisko, gdyż 
jest jednym z gazów cieplarnianych. Wysoko w stratosferze spełnia bardzo 
ważną rolę, jaką jest ochrona naszej planety przed nadmiernym promienio-
waniem ultrafioletowym pochodzącym ze Słońca. Niebezpieczne zjawi-
sko dziury ozonowej dotyczy warstwy ozonu w stratosferze. Wszystkie pro-
mienie o wyższej energii niż światło widzialne mają negatywny wpływ na 
zdrowie organizmów żywych. Obecność ozonu sprawia, że docierająca do 
Ziemi dawka promieniowania ze Słońca nie jest już taka szkodliwa. Podsta-
wowe zagrożenie dla ozonosfery stanowią freony, czyli związki fluoru, chloru  
i węgla określane jako związki CFC. Są one stosowane w urządzeniach chłodni-
czych, w przemyśle kosmetycznym, w medycynie oraz w przemyśle kompute-
rowym jako środki czyszczące. Związki CFC rozpadają się pod wpływem pro-
mieniowania UV na węgiel, fluor i chlor. Węgiel w atmosferze ozonu spala się, 
natomiast fluor i chlor wchodzą z nim w reakcje. Skutkuje to szeregiem reakcji 
łańcuchowych, w wyniku czego powstają tlenki i tlen cząsteczkowy. Wszyst-
ko powyższe skutkuje niszczeniem warstwy ozonu. Gazami szkodliwymi dla 
ozonu są również węglowodory i tlenki azotu (Adamkiewicz i Matyasik 2019, 
Kowalska 2020).

Zniszczenie ozonu w stratosferze skutkuje wzrostem promieniowania UV 
i ma szereg negatywnych skutków dla Ziemi. Uszkodzenie roślin powoduje 
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zaburzeniem naturalnego cyklu dwutlenku węgla. Wysoce wrażliwy na pro-
mienie nadfioletowe jest plankton. Zmniejszenie jego ilości ma wpływ na dal-
sze ogniwa łańcucha troficznego głównie ryb, których liczebność zmniejsza się, 
czego skutkiem są mniejsze połowy. Cierpią na tym także ptaki morskie, któ-
rych ryby są głównym źródłem pokarmu. Dla człowieka promieniowanie ultra-
fioletowe jest groźne również bezpośrednio. Uszkadza system odpornościowy 
organizmu, powoduje choroby zakaźne, pasożytnicze, ale również nowotwo-
rowe. Przyspiesza proces starzenia się skóry oraz zwiększa ryzyko wystąpienia 
chorób oczu. Zwiększanie się dziury ozonowej stanowi bardzo poważnym pro-
blemem, z którym należy walczyć. Zaprzestanie całkowitego wykorzystywania 
freonów niewątpliwie przyczyni się do redukcji zwiększania się tego zjawiska 
(Dziewulska-Wsiowa i Hryniewicz 1993, Okoński i Pasela 2017).

Pogłębienie się efektu cieplarnianego jest kolejnym niebezpiecznym zjawi-
skiem występującym na Ziemi. Ogromne ilości spalanych przez człowieka paliw 
spowodowały wyraźny wzrost zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, to z kolei 
jest spowodowane zwiększeniem się liczby ludności, rozwojem gospodarki oraz 
wykorzystywaniem coraz nowszych technologii. Głównym źródłem CO2 są proce-
sy spalania zachodzące w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz spalanie paliw  
w transporcie. Dwutlenek węgla ma zdolność zatrzymywania w atmosferze 
promieniowania cieplnego, które pochodzi z nagrzania Ziemi przez Słońce 
oraz własnego ciepła wnętrza Ziemi. W ten sposób ilość energii w atmosferze 
wzrasta i klimat ociepla się, powodując topnienie lodowców. Wzrost średniej 
temperatury powietrza wywołuje szereg zmian klimatycznych, powodujące 
m.in. zakłócenia wegetacji roślin, obniżenie poziomu wód gruntowych, susze 
oraz wymieranie wielu gatunków zwierząt oraz roślin (Boeker i van Grondelle 
2002, Karnowski 2020).

Ograniczanie emisji drogą  
do zwiększenia świadomości ekologicznej

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami jest jednym z najważ-
niejszych kierunków działań w obszarze ochrony środowiska. Na zagadnie-
niach dotyczących ochrony powietrza koncentruje się uwaga społeczeństw 
i rządów państw na świecie, czego dowodem jest szereg ustaw, protokołów 
oraz pakietów klimatyczno-energetyczny, powstających w ostatnich latach. 
Zanieczyszczenia powietrza są złożonym zagadnieniem, ponieważ nie mają 
granic - mogą być przenoszone na dalekie odległości, oddziałują na zmiany 
klimatu, ale również bezpośrednio negatywnie wpływają na zdrowie ludzi, 
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organizmy żywe oraz cały ekosystem (roślinność, wodę, glebę). W polity-
ce w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami dominuje szereg 
tendencji. Uwaga skupia się na zwiększeniu liczby zanieczyszczeń objętych 
przeciwdziałaniem mającym na celu zmniejszenie lub ograniczenie ich emisji 
oraz niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Ważną kwestią jest rów-
nież likwidacja zanieczyszczeń u źródła poprzez zmiany nośników energii  
z konwencjonalnych na odnawialne, stosowanie czystszych surowców i tech-
nologii oraz racjonalne gospodarowanie zasobami. Spalanie paliw kopalnych 
powoduje silne obciążenie środowiska przyrodniczego emisją różnych sub-
stancji szkodliwych (Brzezinka i in. 2019).

Uśrednione wskaźniki emisji zanieczyszczeń sukcesywnie maleją w kra-
jowych elektrowniach konwencjonalnych w związku z postępem technicz-
nym, wzrostem sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ograniczeniom 
emisyjnym. Ograniczenie emisji w energetyce polskiej uzyskuje się poprzez 
stosowanie czystych technologii lub technologii o zwiększonej sprawności 
przetwarzania energii. Zwiększa się również udział odnawialnych źródeł ener-
gii, dla których emisje zanieczyszczeń są zerowe. Aspekty związane z ochroną 
środowiska i unijną polityką klimatyczną mają bezpośredni wpływ na sektor 
elektroenergetyczny w obszarze wytwarzania energii. Koszt oddziaływania na 
środowisko poszczególnych technologii energetycznych zależny jest od wiel-
kości emisji substancji szkodliwych dla środowiska, związanych z produkcją 
energii elektrycznej oraz kosztów dla poszczególnych emitowanych substancji. 
W krajach europejskich obowiązują różne opłaty za emisję substancji szko-
dliwych. Opłaty te stale rosną, zmuszając energetykę do rozwoju i stosowa-
nia ekologicznych źródeł energii, dla których opłaty są zerowe (Dołęga 2019,  
Marecki i Wójcik 2002, Rabiega i Sikora 2020). 

W przemyśle przewiduje się wprowadzanie norm produktowych, ograni-
czających emisję do powietrza zanieczyszczeń w rezultacie pełnego cyklu życia 
produktów i wyrobów. Normy te biorą pod uwagę cały proces życia danego 
produktu od wydobycia surowców, poprzez ich przetwarzanie, wykorzystanie 
oraz recykling, aż do przejścia w formę odpadów (Wernicka 2014).

W koncepcji zrównoważonej energii zwraca się uwagę, że ocena tech-
nologii pozyskiwania i wykorzystania energii powinna brać pod uwagę trzy 
jednakowo ważne kryteria: bezpieczeństwo energetyczne, stopień ingerencji 
w środowisko naturalne oraz emisję zanieczyszczeń. Podstawową zasadą eko-
logii i zrównoważonego rozwoju jest całościowe oraz kompleksowe spojrze-
nie na świat i integracja różnych dziedzin życia. Wszystkie dziedziny życia,  
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przemysł, gospodarka, energetyka są ze sobą nierozerwalnie połączone o czym 
nie wolno zapominać (Igliński i in. 2011, Miłek 2009).

Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska powinno być reali-
zowane poprzez szereg działań mających na celu racjonalne i efektywne gospo-
darowanie zasobami, zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej oraz 
racjonalne zarządzanie przestrzenią. Poprawa stanu środowiska powinna być 
rozumiana jako poprawą jakości powietrza, zapewnienie dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i gospodarki, racjonalnym gospodarowaniem odpa-
dami, ograniczeniem oddziaływania energetyki na środowisko, wspieraniem 
nowych technologii energetycznych i środowiskowych oraz promowaniem 
zachowań ekologicznych (Czyżewski 2013, Olszewski 2012, Płachciak 2011).

Podsumowanie

Ekologia oraz ochrona środowiska są obecnie bardzo istotną kwe-
stią. Troska o czyste powietrze, powietrze, którym oddychamy, powin-
na być na najwyższym szczeblu w hierarchii przyszłych zmian związanych  
z gospodarką zasobami energetycznymi. Obecnie głównym źródłem energii 
w Polsce jest węgiel. Ze względów środowiskowych, społecznych jak  
i ekonomicznych powinno się odchodzić od wykorzystywania paliw kopal-
nych, których wykorzystanie przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeń śro-
dowiska. W sektorze elektroenergetycznym ograniczenie wykorzystania paliw 
wiąże się z szeregiem zmian, które dotyczą wdrażania metod czystszej produk-
cji energii elektrycznej oraz stosowania odnawialnych źródeł energii. Nie na-
leży również zapominać o konieczności poprawy efektywności energetycznej 
urządzeń oraz doskonaleniu procesów produkcyjnych z uwzględnieniem ich 
oddziaływania na środowisko. Kwestie związane z ochroną środowiska i unij-
ną polityką klimatyczną mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie i rozwój 
sektora elektroenergetycznego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. 
Analiza kosztów zewnętrznych technologii elektroenergetycznych wskazuje, 
że najefektywniejszymi z punktu widzenia tych kosztów są technologie czyste, 
które nie emitują substancji szkodliwych. Wykorzystanie ekologicznych roz-
wiązań w dziedzinie wytwarzania energii, przyczyni się do ograniczenia zmian 
klimatycznych ( Kaźmierczak-Piwko 2017).

Na całym świecie intensyfikowane są działania związane z wprowadza-
niem ekologicznych źródeł energii. Wiele krajów na świecie rezygnuje z węgla 
i ropy na rzecz odpowiedzialnego wykorzystywania ekologicznych zasobów 
środowiska. Konieczne jest stosowanie rozwiązań, które pozwalają kojarzyć 
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efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi. Wykorzystanie energii elek-
trycznej z OZE nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Energia 
wiatrowa czy słoneczna są ekologicznym źródłem energii. W transporcie na-
leży podjąć działania mające na celu odstąpienie od wykorzystania benzyny 
czy ropy, na poczet rozwoju elektromobliności. Ważna jest również edukacja  
i uświadamianie społeczeństwa jak istotną kwestią jest czyste powietrze i śro-
dowisko. Wszystkie działania dążące do redukcji zanieczyszczeń powinny 
koncentrować się na ochronie środowiska oraz zwiększaniu ogólnej świado-
mości ekologicznej ( Barańczyk i Groński 2005).
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REDUCTION OF THE EMISSION OF AIR POLLUTANTS 
TO PROTECT THE ENVIRONMENT AND INCREASE 

GENERAL ENVIRONMENTAL AWARENESS.

Abstract: Air pollution emission, and mainly its reduction, is a key 
issue in the fight for a clean natural environment. Airborne pollut-
ants cause many problems and cause long-term environmental dam-
age. Increasing environmental awareness and taking care of activities 
aimed at reducing pollution are a very important issue in the fight for 
a better future and cleaner air. The article presents the sources of pol-
lutant emissions and the effects of such emissions. Actions taken and 
methods to reduce emissions were also presented. Actions taken in this 
regard should be well planned and have far-reaching positive effects.

Keywords: emission of pollutants, ecology, environmental protection
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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI, 
 POLITECHNIKA ŚLĄSKA

ROLA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
W SYTUACJI OBECNEGO 

KRYZYSU KLIMATYCZNEGO 

Streszczenie: W sytuacji globalnego kryzysu ekologicznego odpowiedzialność 
za stan środowiska to jeden z najważniejszych obszarów ludzkiej odpowie-
dzialności. Nadmierna emisja gazów, skutkująca zmianami klimatu stanowi 
jedno z głównych zagrożeń dla życia na Ziemi współczesnej cywilizacji, jak 
i przyszłych pokoleń. Potrzebne są natychmiastowe działania w duchu ety-
ki środowiskowej, by zmienić bieżący stan środowiska na rzecz lepszego ju-
tra. Kwestia zmian musi być oparta na myśleniu relacyjnym, podkreślającym 
wzajemne związki i współzależności człowieka i przyrody. Istotną kwestią  
w tym aspekcie jest edukacja ekologiczna, która powinna być przekazywana od 
najmłodszych lat. Ważne jest wdrażanie programów edukacji proekologicznej  
w systemie edukacji podstawowej, ale również edukacja społeczeństwa poprzez 
różnego rodzaju programy i ekokampanie społeczne angażujące obywateli  
w różnym wieku w działania mające na celu poprawę stanu środowiska natu-
ralnego. Szybkie i efektywne działania podejmowane obecnie stanowią podsta-
wę do zmiany sytuacji środowiska naturalnego w przyszłości.

Słowa kluczowe: środowisko naturalne, zmiany klimatu, kryzys ekologiczny, 
edukacja ekologiczna

WPROWADZENIE

Otaczająca nas natura ulega ciągłym zmianom. Środowisko naturalne od 
zawsze stanowiło dla ludzkości dobro o charakterze ekonomicznym. Relacja 
między jego elementami, a człowiekiem na początku oparta była na relacji 
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popytu i podaży, tzn. gdy pojawia się popyt ze strony człowieka, zwiększa 
się i podaż w postaci zwiększonego wykorzystania zasobów naturalnych. Po-
trzeba zmiany w traktowaniu środowiska pojawiła się w połowie XX wieku, 
gdy zauważono realne zagrożenie, jakim jest kryzys środowiskowy. Rozpozna-
nie narastającego kryzysu środowiskowego, stanowiło możliwość rozpoczęcia 
działań mających na celu poprawę jego stanu, a co za tym idzie przedłużenie 
życia ludzkiego na Ziemi. Rosnące wyniszczenie świata przyrody oraz wizja 
zwiększającego się kryzysu ekologiczny zmusza do intensyfikacji i integracji 
wysiłków organizacyjnych całych społeczeństw, działań systemowych oraz po-
szukiwania różnych sposobów powstrzymania niekorzystnych procesów i na-
prawy tego, co zostało już zdewastowane. Narastające problemy środowisko-
we, a w szczególności ich rozwiązanie, jest zależne od społecznej wrażliwości 
oraz postaw i zachowań w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz ochrony 
środowiska. Stałe pogłębianie wiedzy i kształtowanie potrzeb w zakresie szero-
ko pojętej ekologii powinno być celem zintegrowanych działań całego sytemu 
edukacji oraz państwowej polityki proekologicznej. W niniejszym artykule 
poruszone zostaną kwestie etyki środowiskowej, zmian klimatu oraz podkre-
ślona zostanie rola edukacji ekologicznej, jako podstawy troski o środowisko 
naturalne przyszłych pokoleń (Kiełkowicz 2013).

Etyka środowiskowa

Kwestie etyki środowiskowej mają istotne znaczenie w walce o poprawę 
stanu środowiska. Etyka środowiskowa próbuje regulować na płaszczyźnie 
moralnej odniesienia człowieka do przyrody. Stanowi również istotne wspar-
cie dla wszelkiego rodzaju działań, które są ukierunkowane na kształtowanie 
ludzkich postaw w stosunku do środowiska, w tym dla ogólnospołecznej edu-
kacji ekologicznej. Błędna wiedza dotycząca postępowania względem natury 
prowadzi do niewłaściwego postępowania, skutkującego działaniami wynisz-
czającymi zarówno dla człowieka, jak i środowiska (Dzwonkowska 2014). 
Etyka środowiskowa jest dziedziną stosunkowo młodą. Od lat 70. XX w.  
filozofowie zainteresowani zagadnieniami środowiskowymi podejmują próby 
zmierzające do wypracowania adekwatnej etyki, która ma uregulować rela-
cje człowieka z przyrodą, obejmującej zarówno dobro ludzkości, jak i wszyst-
kich istot żywych oraz całej biosfery. Wśród projektów etyki środowiskowej 
można wymienić kilka jej rodzajów m. in biocentryczną, antropocentryczną 
i ekocentryczną. Każda z nich ma swych zwolenników, a dyskusja dotycząca 
kwestii teoretycznych jest barwna i żywa (Tyburski 2013; Kaniewska 2015).  
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Bez odwołania się do etycznych rozważań, trudno jest prowadzić dyskusję 
nad problemem jakim są zmiany klimatyczne. Przełomem w połączeniu 
kwestii etycznych ze zmianami klimatycznymi było rozpoczęcie Programu 
Współpracy na rzecz Etycznego Wymiaru Zmian Klimatycznych (z ang.  
The Collaborative Program on the Ethical Dimensions of Climate Change – 
EDCC). Cele programu skupiają się na włączeniu etycznych analiz do prac 
instytucji, zaangażowanych w rozwiązanie problemu globalnego ocieplenia, 
stworzeniu lepszego zrozumienia dla etycznego wymiaru zmian klimatycz-
nych wśród decydentów politycznych i opinii publicznej, zbudowanie inter-
dyscyplinarnego podejścia do badania etycznego wymiaru zmian klimatycz-
nych oraz wspieranie autorów, którzy starają się łączyć kwestie etyczne ze 
zmianami klimatycznymi (Kaniewska 2015).

Zmiany klimatu 

Zmiany klimatu są zjawiskiem naturalnym, jednak w ostatnich latach 
stały się bardzo poważnym problemem. Zmianę klimatu rozumie się jako 
odchylenia wartości pomiarów i obserwacji od typowych dla danego teryto-
rium, które utrzymują się co najmniej 10 lat. Obecnie większość zmian klima-
tycznych w dużej mierze wywołana jest przez człowieka. Natura przeobrażała 
i zniekształcała się wprost proporcjonalnie do postępu cywilizacyjnego oraz 
wzrostu liczby ludności, który od czasów rewolucji przemysłowej wyraźnie 
przyśpieszył. Zmiany klimatyczne nie są już tylko problemem naukowym, 
ale dotyczą każdego z nas. Obok bezpieczeństwa międzynarodowego i wal-
ki z ubóstwem, zmiany klimatyczne są jednym z najistotniejszych wyzwań 
XXI wieku. Państwa wysokorozwinięte podejmują próby na rzecz ogranicze-
nia tych zmian, niestety kończą się one zazwyczaj na pięknym i doniosłym 
brzmieniu, a jeżeli już zaistnieją – są zbyt ostrożne i nie rodzą żadnych daleko 
idących konsekwencji względem emisyjnych gigantów (Kundzewicz 2011). 
Jedną z bezpośrednich przyczyn zmian klimatu jest jego ocieplenia, zwane 
efektem cieplarnianym. Efekt cieplarniany to pochłanianie przez gazy absor-
bujące promieniowania długofalowego Ziemi, a następnie emitowanie przez 
nie promieniowania, które częściowo powraca na Ziemię. Para wodna czy 
dwutlenek węgla to naturalne gazy cieplarniane, które w optymalnych wa-
runkach zatrzymują ciepło, utrzymując na Ziemi odpowiednią temperaturę, 
która sprzyjającą życiu i rozwojowi organizmów żywych. Promieniowanie 
emitowane przez Słońce jest pochłaniane i rozszczepiane nie tylko poprzez 
naturalnie wyprodukowane gazy, ale również te wytwarzane przez człowieka. 
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Szczególnie niebezpieczny jest dwutlenek węgla, który w nadmiernych ilo-
ściach zaczął być produkowany poprzez spalanie paliw kopalnych w energety-
ce, motoryzacji i przemyśle. Duży wpływ na wzrost stężenia gazów w atmos-
ferze ma również intensywne rolnictwo, za którego sprawą, oprócz dwutlenku 
węgla do atmosfery przedostaje się metan i podtlenek azotu. Szacuje się, że 
od 15% do 24% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z hodowli zwierząt 
gospodarskich. Surowcem wykorzystywanym w przemyśle czy budownictwie, 
 a także jako opał jest drewno. Wycinka drzew oraz wypalanie lasów, przyczy-
nia się do zmniejszenia ilości pochłanianego dwutlenku węgla. Proces fotosyn-
tezy, przebiegający w komórkach roślin, odpowiedzialny jest za pochłanianie 
dwutlenku węgla i produkcje tlenu- niezbędnego do funkcjonowania ludzi  
i zwierząt. Tymczasem szacuje się, że rocznie na kuli ziemskiej ubywa aż  
7,3 mln hektarów lasów (Karmowski 2020).

Temat zmian klimatu był bagatelizowany bardzo długo. Problem ochro-
ny środowiska oraz klimatu po raz pierwszy został poruszony podczas dwóch 
Konferencji Narodów Zjednoczonych w roku 1972 i 1992. Zasady na nich 
ustalone dotyczyły m.in.:

• kwestii propagowania zrównoważonego rozwoju, które często są uzna-
wane za jedną z podstawowych zasad prawa międzynarodowego, zakła-
dającego, że przy szybkim tempie rozwoju społeczno-gospodarczego, 
należy zapewnić Ziemi stabilny rozwój zgodny z wymogami ochrony 
środowiska; 

• zasad międzypokoleniowej sprawiedliwości, która ma na celu zobowią-
zanie wszystkich ludzi do uwzględnienia potrzeb rozwojowych i środo-
wiskowych przyszłych pokoleń żyjących na Ziemi. 

Ideą twórców zasad była integracja społeczności międzynarodowej  
w jednym wspólnym i słusznym celu- celu ochrony środowiska. Uświadomie-
nie społeczeństwa, że zachowanie bezpieczeństwa ekologicznego w stosunku 
do interesów politycznych czy ekonomicznych ma charakter priorytetowy. 
Odpowiedzialność za zachowanie zdrowego i zdatnego do życia środowiska 
dla przyszłych pokoleń spoczywa na barakach wszystkich światowych państw  
i społeczeństw (Dziubińska 2020). 

Ważnym aspektem jest więc moralna ocena zachowania człowieka wobec 
przyrody. Praktycznym celem etyki środowiskowej jest obrona świata przy-
rodniczego przed ludzką agresją i działaniami destrukcyjnymi z jednej strony, 
a z drugiej – obrona człowieka jako jednostki i gatunku przed powodowa-
nymi przez niego samego zagrożeniem ekologicznym. Destrukcyjny wpływ 
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człowieka na środowisko przyrodnicze jest spowodowany wysoką zależnością 
człowiek od natury, która daje mu od siebie dary niezbędne do funkcjono-
wania. Istotnym elementem etycznego postępowania jest próba zrównowa-
żonego gospodarowania na obszarach przyrodniczych, jak i odpowiedniego 
rozwoju społeczno-gospodarczego (Skubała 2020; Zielińska 2020).

Rola edukacji ekologicznej 

Realizacja celów ochrony środowiska wymaga zwiększenia świadomości 
społeczeństwa w kwestiach ochrony środowiska naturalnego. Istnieje potrzeba 
coraz większej edukacji, która pociągnie za sobą zmiany w myśleniu człowieka 
i wzrost świadomości ekologicznej. Problem ponoszenia odpowiedzialności 
ekologicznej jest wieloaspektowy. Dotyczy on kwestii odpowiedzialnego my-
ślenia o świecie, odpowiedniego umiejscowienia się w rzeczywistości przyrod-
niczej, której jesteśmy częścią, właściwego wartościowania w sytuacji kryzysu 
ekologicznego oraz chęci odpowiedzialnego działania i związanej z nim goto-
wości podjęcia działania głęboko etycznego (Bieniasz 2015).

Człowiek ekologiczny, propagowany przez różne nurty myśli ekofilozo-
ficznej, to przyjazny i odpowiedzialny podmiot w relacji z przyrodą w wymia-
rze uniwersalnym, czyli zarówno lokalnie jak i globalnie. Dba on o kwestie 
zrównoważonego rozwoju. Posiada wysoka świadomość dotyczącą relacji ze 
środowiskiem, która powinna cechować się właściwościami wyrażającymi 
określone wartości determinujące postawy proekologiczne. Przesłanką, która 
umożliwia człowiekowi realizację ideału człowieka ekologicznego, jest umie-
jętność myślenia w duchu filozoficznej refleksji ewolucyjnej oraz odpowiednio 
znaturalizowanana koncepcja umysłu i wartości, które tę refleksję dopełnia-
ją (Fiut 2020; Urbaniak 2022). Wprowadzanie zasad etyki środowiskowej  
w praktykę życia i działania prośrodowiskowe wiążą się z edukowaniem całego 
społeczeństwa. Nie wystarczy samo przekazywanie wiedzy, ale chodzi przede 
wszystkim o bezpośrednie doświadczanie bliskiego kontaktu z otaczającą 
przyrodą (Ganowicz-Bączyk 2017, Kiełkowicz 2013).

Edukacja ekologiczna, oznaczająca koncepcję wychowania oraz dzia-
łalność edukacyjno-wychowawczą wobec otaczającego świata, powinna być 
oparta na szacunku dla środowiska. Jest ona kluczowym elementem w kształ-
towaniu świadomości ekologicznej przyszłych pokoleń. Wieloaspektowe i in-
terdyscyplinarne podejście uwrażliwia na problemy i zagrożenia środowiskowe, 
uświadamia ich przyczyny i skutki, uczy metod ich rozwiązywania oraz odpo-
wiedzialności za naturę, a także stale mobilizuje do czynnego podejmowania 
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działań na rzecz jej ochrony. Wzrost zainteresowania problemami środowi-
skowymi oraz pojawianie się licznych dyskusji na temat zagrożeń środowisko-
wych i ekologicznych spowodowały przyswojenie tych zagadnień przez różne 
dyscypliny naukowe (Michalska 2016).

W Polsce podstawa prawna edukacji ekologicznej zawarta jest w Konsty-
tucji RP oraz różnego rodzaju ustawach np. prawie o Ochronie Środowiska 
czy Polityce Ekologicznej Państwa. Ponadto kwestię edukacji ekologicznej 
podejmują uchwały podejmowane na różnych poziomach administracyjnych 
i programy edukacyjne.

Celami edukacji ekologicznej wynikającymi z aktów prawnych są: 

• budowanie pełnej i wieloaspektowej świadomości; 
• umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, które 

są konieczne dla ochrony środowiska i poprawy jego stanu; 
• tworzenie proekologicznych wzorców oraz kształtowanie postaw, wartości  

i przekonań;
• upowszechnianie idei rozwoju zrównoważonego we wszystkich sferach 

ludzkiego życia, 
• wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na 

wszystkich etapach edukacji; 
• promowanie dobrych metod, pomysłów i doświadczeń z zakresu metodyki  

i edukacji ekologicznej (Terlecka 2014).

Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy ekologicznej i kształtowanie 
świadomości ekologicznej musi być podstawowym celem i warunkiem zrów-
noważonego rozwoju. Jedynym racjonalnym środkiem służącym kształtowa-
niu postaw ekologicznych w społeczeństwie jest właśnie edukacja ekologicz-
na – prowadzona przez instytucje i organizacje społeczne, media, a przede 
wszystkim zawarta w programach oświatowych i podstawach kształcenia dzie-
ci i młodzieży oraz realizowana w placówkach oświatowych. Edukacji powin-
ny podlegać całe społeczeństwa, by mogła nastąpić zmiana nastawienia do 
kwestii środowiskowych oraz zwiększenie troski o naturę (Pawul i in. 2011, 
Hłobił 2010).

Podsumowanie

Ochrona środowiska przyrodniczego to jedno z podstawowych współ-
czesnych wyzwań. Globalny kryzys ekologiczny przyczynił się do tego,  
że dyskusja na temat stosunku człowieka do otaczającej go przyrody stała 
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się powszechna i niezmiernie aktualna. Przyczyny kryzysu spowodowane są  
w głównej mierze nieumiejętnym gospodarowaniem środowiskiem natural-
nym. Powstałe w ten sposób zmiany klimatu, spowodowane nadmierną emi-
sją gazów cieplarnianych, są głównym zagrożeniem dla życia na Ziemi i naszej 
cywilizacji (Skubała 2020).  

Poziom edukacji ekologicznej powinien być stale podnoszony. Ograni-
czone treści nauczania nie wpływają dobrze na kształtowanie postawy proeko-
logicznej małego człowieka. Okres nauczania początkowego jest najbardziej 
istotny w kwestii kształtowania ludzkich postaw, charakteru oraz przyzwycza-
jeń. Wczesna świadomość na temat potencjalnych zagrożeń środowiska może 
zaowocować zbudowaniem fundamentalnych wartości oraz wykształcić odpo-
wiedni stosunek do natury i nawyk jej ciągłej ochrony (Kopeć 2014).

Problemy związane z ochroną przyrody są różnorodne. W celu skutecz-
nego ich rozwiązywania każdy człowiek powinien kształtować w sobie miłość, 
troskę i szacunek do otaczającego go świata. Edukacja to pierwszy i bardzo 
istotny krok w drodze zniwelowania zmian klimatycznych oraz profilaktyka 
przed powstawaniem nowych.  Wiedza i świadomość to podstawy do racjo-
nalnego dbania o planetę oraz środowisko.
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THE ROLE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION  
IN THE CURRENT CLIMATE CRISIS

Abstract: In the face of a global ecological crisis, responsibility for the state of 
the environment is one of the most important areas of human responsibility. 
Excessive gas emission, resulting in climate change, is one of the main threats 
to the life of modern civilization and future generations on Earth. Immediate 
action in the spirit of environmental ethics is needed to change the current 
state of the environment for a better tomorrow. The issue of changes must be 
based on relational thinking, emphasizing the mutual relations and interde-
pendence of man and nature. An important issue in this aspect is environmen-
tal education, which should be passed on from an early age. It is important 
to implement pro-ecological education programs in the primary education 
system, but also to educate the society through various programs and social 
eco-campaigns involving citizens of all ages in activities aimed at improving 
the condition of the natural environment. Fast and effective actions taken 
now constitute the basis for changing the situation of the natural environment  
in the future.

Keywords: natural environment, climate change, ecological crisis, ecological 
education
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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI, 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA

METODY ODPYLANIA 
GAZÓW ODLOTOWYCH

Streszczenie: Na zmianę klimatu wpływa wiele czynników m.in. działalności 
człowieka. Jedną z nich są zanieczyszczenia powietrza, które mogą powodo-
wać szereg negatywnych skutków zdrowodnych. Jednymi z najbardziej nie-
bezpiecznych zanieczyszczeń są cząsteczki stałe zawarte w gazach emitowanych 
przez różne sektory gospodarki. W związku z tym przedsiębiorstwa wpro-
wadzają szereg rozwiązań mających na celu zmniejszenie zawartości cząstek 
stałych w gazach odlotowych do możliwie jak najmniejszych stężeń. Artykuł 
opisuje urządzenia odpylające stosowane w różnych sektorach gospodarki 
krajowej i światowej. Dokonano przeglądu aktualnej literaruty powiązanej  
z tematyką odpylaczy powietrza jak i przedstawiono wyniki oceny powietrza  
z 2020r, przeprowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, pyły, odpylanie, metody suche, 
metody mokre

Wstęp

Zanieczyszczenia powietrza to jeden z głównych problemów środo-
wiskowych z którym boryka się społeczeństwo. Ich obecność zagraża lu-
dziom jak i całemu środowisku naturalnemu, są jedną z przyczyn wymie-
rania gatunków roślin oraz zwierząt. Aby temu zapobiegać wprowadzono 
szereg norm, mających ograniczyć ilość emitowanych zanieczyszczeń do 
atmosfery, które z kolei zmusiły do projektowania coraz to nowszych  
i skuteczniejszych urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych.

Praca porusza problem emisji zanieczyszczeń stałych do atmosfery 
oraz opisuje metody i urządzenia służące do odpylania gazów odlotowych. 
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Przedstawia także aspekty prawne związane z ochroną powietrza na terenie 
Polski. Praca składa się z czterech rozdziałów, podsumowania oraz bibliografii. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono normy prawne obowiązujące  
w Polsce oraz przybliżono podstawowe informację i problemy związane z emi-
sją i zanieczyszczeniami powietrza. Rozdział drugi przedstawia metody suche 
i mokre oczyszczania gazów z cząsteczek stałych. Kolejne dwa rozdziały sku-
piają się na przedstawieniu poszczególnych metod odpylania (kolejno metody 
suche i mokre). Opisują one zasady działania poszczególnych urządzeń. 

W podsumowaniu zawarto najważniejszą informację na temat metod 
suchych i mokrych, dokonano także ich porównania. Informacje zawarte  
w artykule zaczerpnięto w głównej mierze z prac M. Lewandowski, R. Ara-
nowski „Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce” oraz J. Wa-
rych „Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura”, które kompleksowo odnoszą 
się do podjętego tematu.

Zanieczyszczenia powietrza i akty prawne

Zanieczyszczenia powietrza to wszystkie substancje stałe, gazowe  
i ciekłe znajdujące się w powietrzu atmosferycznym nie będącymi jego natu-
ralnymi składnikami (tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, pyły zawie-
szone PM). Do zanieczyszczeń zaliczają się również substancję będące jego 
składnikami, których ilość znacznie przekracza naturalny skład, np. dwutle-
nek węgla CO2. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO powietrze 
zanieczyszczone jest definiowane jako takie, które ma niekorzystny wpływ na 
stan zdrowia istot żywych oraz źle wpływa na jakość środowiska naturalnego1. 

Źródła zanieczyszczeń mogą być pochodzenia naturalnego (np. wybuchy 
wulkanów, pożary lasów) bądź antropogenicznego, które są wprowadzane do 
środowiska w skutek działalności człowieka (np. tlenki azotu NxOy, dwutle-
nek węgla CO2, dwutlenek siarki SO2). (Lewandowski i in., 2016).

Zanieczyszczenia stałe są w głównej mierze emitowane przez sektory bu-
downictwa, przemysłu i energetyki, tzw. emisja punktowa. Według raportu 
E-PRTR spośród ponad 600 najbardziej uciążliwych sektorów w Europie, 55 
znajduje się na terenie Polski2.

1  Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła, http://www.publikacje.hdwao.pl/zanieczysz 
czenia_powietrza.php
2  Zanieczyszczenia ze źródeł przemysłowych – emisja punktowa, https://mappingair.meteo.
uni.wroc.pl/2020/06/zanieczyszczenia-ze-zrodel-przemyslowych-emisja-punktowa/
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W polskim prawie dokumentem regulującym jakość powietrza jest Usta-
wa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r. 
poz.799 z późn. zm.). Sposoby ochrony powietrza opisane są w Art. 85. Po-
legają one na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: 

1. utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczal-
nych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach; 

2. zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do do-
puszczalnych, gdy nie są one dotrzymane; 

3. zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poni-
żej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych 
lub co najmniej na tych poziomach. 

Ponadto ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 
roku odsyła do aktów wykonawczych, które szczegółowo regulują kwestie 
monitoringu jak i oceny stanu powietrza tj. m.in. do następujących rozpo-
rządzeń 3: 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.  
z 2012 r., poz. 1031), 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. 
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1032), 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r.  
w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. z 2012 r., poz. 1034), 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r.  
w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 914),

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r.  
w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia 
oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz.U.  
z 2012 r., poz. 1029), 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w spra-
wie krajowego celu redukcji narażenia (Dz.U. z 2012 r., poz. 1030). 

3  Internetowy system aktów prawnych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf
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Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w spra-
wie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 
1031) określa trzy standardy jakości powietrza: dopuszczalny, informowania 
i alarmowy. 

Zanieczyszczenia stałe w powietrzu są to drobne cząstki unoszące się  
w powietrzu, tak zwany pył zawieszony PM. Zanieczyszczenia te mogą być po-
chodzenia naturalnego np. wybuchy wulkanów lub antropogenicznego, które 
powstają między innymi skutek spalania paliw stałych. Rodzaje pyłów zawie-
szonych dzielą się w zależności od wielkości cząsteczek, można wyróżnić pyły4: 

PM10 – zanieczyszczenia o średnicy mniejszej od 10 μm, inaczej zwany 
pyłem inhalabilnym lub „pyłem grubym”. Składa się głównie z cząsteczek mi-
neralnych, które unoszone są przez wiatr, ruch samochodowy etc. Ze wzglę-
du na swoją wielkość może przedostać się do układu oddechowego. Powstają 
w głównej mierze przez spalanie paliw stałych, ale też mogą być emitowane 
przez transport, zwłaszcza przez pojazdy wysokoprężne.

PM2,5 – pyły o drobnej średnicy, nie przekraczające 2,5 μm, zwane pyłami re-
spirabilnymi. W ich skład mogą wchodzić metale ciężkie i lotne związki organiczne. 
Powstają w wyniku spalania paliw stałych, zwłaszcza w kotłach o niskich klasach  
i sprawnościach. Pyły te wchodzą w skład pyłów PM10, a ich ilość jest zależna 
od pory roku. Latem ich zawartość sięga około 60%, natomiast zimą 75%. Ze 
względu na niewielkie rozmiary są dużym zagrożeniem zdrowotnym, ponie-
waż mogą przenikać do najgłębszych części układu oddechowego (płuc) oraz 
do krwioobiegu. 

Zanieczyszczenia mogą powodować nieodwracalne zmiany w organi-
zmie, mogą być także przyczyną wielu chorób jak i przedwczesnych zgonów. 
Do najczęstszych chorób spowodowanych zawartością pyłów zawieszonych  
w atmosferze są choroby układu oddechowego, układu krążenia, układu ner-
wowego, choroby nowotworowe czy miażdżyca5.

4 Pył zawieszony, https://powietrze.uni.wroc.pl/base/t/pyl-zawieszony
5 Wpływ pyłu zawieszonego na zdrowie, https://powietrze.uni.wroc.pl/base/t/wplyw-pylu- 
zawieszonego-na-zdrowie
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Tabela 1 Dopuszczalne stężenia pyłów w Polsce, opracowanie własne

L.p. Nazwa 
substancji

Poziom 
dopuszczalny
[μg/m3]

Dopuszczalna częstość przekracza-
nia poziomu dopuszczalnego  
w roku kalendarzowym
[μg/m3]

Poziom  
informacyjny
[μg/m3]

Poziom  
alarmowy
[μg/m3]

1. PM10 50 35 razy 200 300

2. PM2,5

25
(I faza)

- - -
20

(II faza)

 

Główny Inspektorat Środowiska dokonuje się oceny jakości powietrza  
w poszczególnych strefach. Oznaczenie A przypisane jest strefie, która spełnia 
wymagania „drugiej fazy” (tj. 20 μg/m3.) oraz oznaczenie C świadczące o prze-
kroczeniach („faza pierwsza” - 25 μg/m3). Ocena jakości powietrza w strefach 
w Polsce za rok 2020 przeprowadzonej przez GIOŚ wykazała, że w „fazie 
pierwszej” tylko dwie z czterdziestu pięciu stref (w woj. Śląskim i Małopol-
skim) dostały klasę jakości powietrza C, co stanowi 4,4% ogólnej liczby stref  
w kraju. Jest to zdecydowana poprawa w odniesieniu do lat poprzednich, gdzie 
w 2015 roku stref z klasą C było aż 23. Przekroczenia II fazy odnotowano 
w 14 strefach na terenie województwa łódzkiego, śląskiego, podkarpackiego, 
małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego (GUS,2020).

Metody usuwania zanieczyszczeń z gazów 

Oczyszczanie gazów jest to usuwanie niechcianych substancji ciekłych, 
stałych bądź gazowych z danego płynu. Zanieczyszczenia dzielą się na stałe, 
które usuwane są poprzez odpylanie oraz gazowe, te z kolei usuwa się przez 
oczyszczanie. W zależności od składu gazu i stopnia jego zanieczyszczenia uży-
wane są różne metody usuwania zanieczyszczeń. Do oczyszczania gazu (usu-
wanie związków gazowych) posługuje się metodami absorpcyjnymi, adsorp-
cyjnymi, spalaniem czy też kondensacją. 

W przypadku usuwania zanieczyszczeń stałych z gazów, czyli odpylania 
stosuje się metody suche i mokre. Do różnic między tymi dwoma metodami 
zaliczamy m.in. skuteczność oraz koszty eksploatacyjne. 



36

DOMINIKA JASKÓŁA

Metody suche

Metody suche wykorzystują podstawowe siły fizyczne takie jak siła 
grawitacji, bezwładności dzięki czemu mają prostszą budowę oraz są tańsze  
w eksploatacji aniżeli metody mokre. Do najczęściej wykorzystywanych urzą-
dzeń metod suchych zaliczamy: odpylacze grawitacyjne, inercyjne, elektrosta-
tyczne i filtracyjne (Olejniacz, 2009).

Odpylacze grawitacyjne

Należą do najprostszych i najtańszych urządzeń służących do odpylania 
gazów odlotowych. Inaczej zwane „komorami osadczymi”, które wykorzystu-
ją głównie siłę grawitacji. Cząsteczki aerozolowe są usuwane wskutek różnic 
mas, przez co są zdolne do oczyszczenia gazu tylko z dużych cząsteczek. Wy-
różnia się trzy typu odpylaczy grawitacyjnych: komorowe zwykłe, komoro-
we półkowe oraz przewodowe. W odpylaczach komorowych konieczne jest 
odpowiednie dobranie wymiarów urządzenia, tak aby czas przepływu cząstki 
był dłuższy od czasu jej opadania. Grawitacyjne odpylacze komorowe nie tyl-
ko oczyszczają gaz, ale także pozwalają rozdzielić pył na poszczególne frakcje.  
W tego typu urządzeniach stosuje się zarówno przegrody poziome jak i pio-
nowe, te drugie pozwalają zmniejszyć długość urządzenia (Dziubak, 2011).

Odpylacze grawitacyjne pułkowe działają na tej samej zasadzie co od-
pylacze grawitacyjne komorowe. Główną różnicą jest obecność półek, które 
skracają drogę konieczną do przebycia przez opadający pył. W tym przypad-
ku nie jest do wysokość całego odpylacza, lecz tylko wysokość między po-
szczególnymi półkami. Grawitacyjne odpylacze półkowe można podzielą się 
ze względu na sposób usuwania zgromadzonego pyłu na półkach; w sposób 
mechaniczny lub w sposób samoczynny przez zastosowanie półek ukośnych 
(Ochowiak i in., 2016). 

Powyżej opisane odpylacze cechują się dużymi gabarytami, dlatego też 
są wolnostojące. Znacznie mniejszych rozmiarów są odpylacze przewodowe, 
które montuje się bezpośrednio w rurociągach. Zapylony gaz wpływa króć-
cem wlotowym do komory o większej średnicy, co zmniejsza prędkość prze-
pływającego gazu umożliwiając swobodne opadanie cząsteczek pyłu na dno. 
(Lewandowski i in., 2016).

Powyżej przedstawione typy odpylaczy grawitacyjnych cechują się ni-
ską skutecznością odpylania która wynosi 40-70%, lecz przez swoje niskie 
koszty eksploatacyjne oraz prostotę działania są wciąż używane do odpylania 
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wstępnego. Innymi zaletami tych urządzeń są niskie pobory mocy oraz niskie 
opory przepływu (20-50Pa), mogą również być używane do oczyszczania ga-
zów gorących (Dziubak, 2011).

Odpylacze inercyjne

Bazują one na sile grawitacji (tak jak w przypadku odpylaczy grawitacyj-
nych) oraz sile bezwładności lub sile odśrodkowej. To dzięki nim urządzenie 
jest w stanie odpylanie gazów z dużych oraz małych cząsteczek.  Ze względu 
na siłę, która oddziaływującej na cząsteczkę wyróżniamy: odpylacze inercyj-
no-uderzeniowe oraz odśrodkowe inaczej zwane cyklonami. W odpylaczach 
inercyjno-uderzeniowe zapylony gaz wtłaczany jest z dużymi prędkościami 
do komory, gdzie zderza się z ściankami urządzenia z dużą siłą bezwładności, 
przez co traci swoją szybkość i opada na dno (Lewandowski i in., 2016).

Do odpylania gazów za pomocą cyklonów wykorzystywana jest siła 
odśrodkowa która działa na cząsteczki zanieczyszczeń. Strumień powietrza 
wprowadzany jest do urządzenia stycznie do cylindrycznej części aparatu co 
zapewnia ruch obrotowy płynu. Innym sposobem na wprowadzenie gazu  
w ruch obrotowy jest przepływ czynnika przez nieruchomy wirnik o ła-
kotkach z zarysem śrubowym. Tak zawirowany gaz uderza o ścianki komory 
przez co zawarty w nim pył traci swoją energię i opadają na dno. Odpylacze 
odśrodkowe są jednymi z najpopularniejszych urządzeń do odpylania gazów 
odlotowych (Warych, 1998).

Odpylacze elektrostatyczne

Odpylacze elektrostatyczne zwane również elektrofiltrami są to jedne 
z najczęściej używanych urządzeń odpylających w Stanach Zjednoczonych. 
Porównując z metodami grawitacyjnymi i inercyjnymi mają o wiele bardziej 
skomplikowaną budowę i zasadę działania, jednocześnie osiągając bardzo 
duże sprawności. W tych odpylaczach wykorzystuje się pole elektromagne-
tyczne wytwarzane przez elektrody o przeciwnych ładunkach (dodatnim  
i ujemnym). Pole te oddziałuje na pył, który przejmuje ładunek elektryczny 
katody o ładunku ujemnym. Następnie kierowane są ku elektrodzie osadczej 
o ładunku dodatnim z którą się zderzają przez co ładunek pyłu jest neutralizo-
wany. Obojętne elektrycznie ziarna spadają grawitacyjnie do leju zsypowego 
(Lawrance i in., 2004). 
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Zależnie od ilości i funkcji elektrod można wyróżnić elektrofiltry jedno-
stopniowe oraz dwustopniowe. Elektrody jednostopniowe jednocześnie służą 
do ładowania i wydzielania cząsteczek stałych z gazu. Natomiast dwustop-
niowe posiadają dwie pary elektrod z których jedna służy do jonizacji pyłu,  
a druga do jej neutralizacji.  (Warych, 1998).

W zależności od typu budowy urządzenia wyróżniamy: elektrofiltr cylin-
dryczny oraz płytowy. Oba typy odpylaczy są urządzeniami stałonapięciowy-
mi, przez co łatwo je uszkodzić wskutek zbyt dużego napięcia. Utrudnione 
jest także oczyszczanie elektrod z nagromadzonego pyłu, a nieoczyszczane 
elektrody zwiększają ryzyko wywołaniem iskry przez zwiększające się napięcie. 
Ich skuteczność może sięgać nawet 98%, lecz trzeba zwrócić uwagę na fakt, 
że wraz z wzrostem ilości zanieczyszczeń w płynie ich zdolności odpylające 
spadają (Lewandowski i in., 2016).

Odpylacze filtracyjne

Urządzenia, które swoją skutecznością sięgają nawet 99%. Odpylanie 
polega na przepływie gazu przez przegrody filtracyjne o różnych kształtach. 
Służą do odpylania pyłów o małych wielkościach. Wyróżniamy trzy typu 
układów filtracyjnych: filtry tkaninowe, ceramiczne oraz warstwowe (Lewan-
dowski i in.,2016).

Filtry tkaninowe są mniej wydajne od odpylaczy grawitacyjnych i iner-
cyjnymi, lecz posiadają większą skuteczność. Mniejsza wydajność wynika  
z małych prędkości przepływu. Ich opory przepływu są zależne od gęstości 
upakowania tkaniny i mogą wynosić od 200 do 1500 Pa. Filtry wymagają 
dużych powierzchni przez co mają duży koszt oraz zwiększają gabaryty całego 
urządzenia (Wojtas, 2016).

Filtry ceramiczne używane są do oczyszczania gazów o wysokich tem-
peraturach i ciśnieniach. Mogą służyć nie tylko do odpylania, ale także do 
odzyskiwania związków mineralnych i metali6.

Odpylacz „wyłapuje” większe cząsteczki, które przymykają pory unie-
możliwiając przepływ mniejszych cząsteczek tworząc w ten sposób „placek fil-
tracyjny”. Bardzo drobne cząstki, które zdołały przedostać się wewnątrz filtra 
dzięki jej porowatej strukturze ulegają głębokiej filtracji7.

6 Filtry ceramiczne, https://itceco.pl/oferta/filtry-ceramiczne/
7  Piankowe  Filtry  Ceramiczne-  Cel  zastosowania,  praktyczne  doświadczenia  FERRO-
-TERM, PAN Katowice 2001



39

METODY ODPYLANIA GAZÓW ODLOTOWYCH

Filtry warstwowe mogą być ruchome, stacjonarne lub fluidalne. Flir-
ty mogą różnić się od siebie budową, wyróżniamy filtry utworzone z poje-
dynczych włókien przyległych do siebie, filtry o luźnych ziarnach, kształtach  
i porowatości oraz warstwy sztywne, które są tworzone przez splot metali lub 
ceramiki. Tego typu filtry stosuje się dla gazów o stężeniu zanieczyszeń >10 
mg/m3 o stosunkowo małych rozmiarach 5-10 μm. Nadają się do oczyszcza-
nia gazów gorących, w szczególności wykorzystywane są w przemyśle metalu-
rgicznym (Lewandowski i in., 2016).

Metody mokre

Odpylanie metodą mokrą polega na usunięcie pyłów z gazów przez kon-
takt z cieczą, najczęściej jest to woda. Metoda ta nie tylko oczyszcza gaz, ale 
także chłodzi i zwilża pył. Urządzenia wykorzystujące te metodę nazywamy 
skruberami bądź płuczkami. Skrubery dzielą się na dwie grupy: z wypełnie-
niem i bez wypełnienia, te z kolei dzielą się na kolejne rodzaje (Kuczera, 2019).

Il.1. Typy odpylaczy mokrych, opracowanie własne

Zapylony gaz kierowany jest do odpylacza, gdzie zachodzi inten-
sywne mieszanie gazu i cieczy, od którego zależy sprawność odpyla-
nia. Krople cieczy porywane są przez strugę gazu, jest to elefkt niechciany 
niwelowany w kolejnym etapie, czyli w odkraplaczu. Ziarna pyłu są „wy-
chwytywane” przez krople zraszanej cieczy. Odkroplona ciecz łączy się 
z mieszaniną cieczy i pyłów po czym kierowana siest do seperatora. Ciecz 
opuszcza odpylacz jako ściek, bądź też ziarna mogą zostać przetworzone na 
półprodukty lub produkty użyteczne (Wrzesińska, 2009).

Główną zaletą odpylaczy mokrych jest duża skuteczność. Schładzają 
one przepływające płyny oraz mogą być wykorzystywane do odgazowywania 
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zanieczyszczeń. Płuczki zużywają bardzo duże ilości wody, co wiążę się z du-
żym kosztem eksploatacyjnym. Trzeba wziąść też pod uwagę fakt, że sub-
stancją odpadową jest ściek, który trzeba zeskładować lub poddać dalszemu 
oczyszczeniu (Lewandowski i in, 2016).

Odpylacze bez wypełnienia

Skrubery natryskowe

Odpylacze natryskowe służą do usuwania cząstek stałych PM2,5, PM10  

z gazów. Płuczki tego typu dzielą się zależnie od kierunku przepływu zapylo-
nego gazu w stosunku do kierunku ruchu kropel cieczy. Przepływ może od-
bywać się w sposób współprądowy, przeciwprądowy, krzyżowy i rewersyjny. 
Skuteczność płuczki zależy od wielkości rozpylanych kropel co wiążę się z ilo-
ścią zużytej wody i powstałego ścieku. Na skuteczność wpływa także szybkość 
przepływu gazu i ich właściwości fizycznych. W płuczkach przeciwprądowych 
przepływ zapylonego gazu i cieczy są równomiernie rozproszone w urządze-
niu. Ciecz wprowadzana jest przez dysze rozpylające i swobodnie opadają 
do komory, gdzie zachodzi proces mieszania fazy ciekłej i pyłowo-gazowej.  
Zaabsorbowane w ten sposób cząsteczki kurzu oddzielane są od fazy gazowej  
i w formie ścieku opadają na dno komory. Na szczycie wieży natryskowej 
znajduje się eliminator mgły, którego zadaniem jest usunięcie nadmiaru kro-
pel cieczy czystej jak i brudnej unoszonej przez gaz. Krople cieczy w tym typie 
skruberów mają stosunkowo duże średnice w porównaniu do innych typów 
skruberów natryskowych, w których największą skutrcznośc odpylania otrzy-
muje się przy mniejszych średniczach kropel cieczy. Odpylacze typu krzy-
żowego kierują strumień gazu zapylonego prostopadle do przepływu cieczy. 
Płóczki rewersyjne zmieniają kierunek strumienia cieczy o 180 stopniu. Ruch 
może odbywać się w rurociągach poziomych i pionowych. (Danzomo i in., 
2012).

Skrubery inercyjne

Zasada działania jest zbliżona do działania cyklonów. Zapylony gaz ulega 
zawirowaniu i zderza się z powierzchnią cieczy. Skuteczność odpylamoa zależy 
od prędkości przepływu gazu oraz właściwości fizycznych cieczy. Wyróżniamy 
kilka typów skruberów inercyjnych: Doyle’a, zwykły inercyjny, z zawirowa-
niem (Lewandowski in., 2016).
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Płóczki odśrodkowe

Gaz jast wtłaczany dyszą do odpylacza pionowym rurociągiem, a następ-
nie jest wprawiany w ruch wirowy i unoszony w górę. W ten sposób zapylony 
gaz miesza się z cieczą tworząc zawiesinę po czym uderza o ścianki urządzenia 
i spływa na dno urządzenia, a odpylony gaz odprowadzany jest górną częścią 
skrubera (Lewandowski i in., 2016).

Skrubery Venturi’ego

Skrubery tego typu działają na zasadzie zmiany prędkości przepływu 
gazu. Są zbudowane z konfuzora, gardzieli oraz dyfuzora. Gaz wtłaczany jest 
z dużą prędkością i zostaje dodatkowo przyśpieszony w gardzieli, a następnie 
spowolniony w dyfuzorze. Zadaniem dyfuzora jest odzyskanie pewnej warto-
ści ciśnienia, którego spadek nastąpił w skutek przyspieszenia gazu i zmniej-
szającej się średnicy konfuzor). W gardzieli zachodzi mieszanie gazu z cieczą. 
W zależności od typu tych płuczek mieszanina ziaren z cieczą jest odparowy-
wana i skroplona lub zawirowywana i odparowuje w skutek przyspieszenia 
gazu i spadku jego ciśnienia. Wydajność urządzenia zależy między innymi od 
różnicy ciśnień powstających w gardzieli i dyfuzorze, wielkości wtryskiwanych 
kropel cieczy i metody ich wprowadzania. Ciecz może być wtryskiwana na 
dwa sposoby; poprzez pompy lub poprzez metodę samozasysającą polegają-
cą na wytworzeniu różnicy ciśnień między cieczą (ciśnienie hydrostatyczne)  
a gazem (ciśnienie statyczne gazu) (Warych, 1998; Majid i in., 2012).

Odpylacze z wypełnieniem

Absorbery tego typu mają kształt cylindrycznej kolumny, w których 
znajduje się wypełnienie, mające na celu wytworzenie korzystnych warunków 
przy mieszaniu się gazu z cieczą. Przepływ płynów występuje we wszystkich 
kierunkach. Mogą osiągać skueczność większą od ich odpowiedników bez wy-
pełnienia. Można wyróżnić skrubery z wypełnieniem: stałym, barborażowym, 
półkowym i pianowym.

Skrubery z wypełnieniem stałym

W płóczkach z wypełnieniem stałym materiał spoczywa na dnie sita bądź 
może być unoszone przez przepływający gaz. Zanieczyszony gaz przepływa 
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przez kolejne warstwy wypełnienia, jedocześnie zostaje zwilżone. W ten spo-
sób zaabsorbowane zanieczyszczenia stałe spływają na dno skrubera, a oczysz-
czony gaz wyprowadzany jest króćcem wylotowym.

Płóczki barbotażowe

Absorbery barbotażowe inaczej zwane są bełkotowe wykorzystują wy-
pełnienie ciekłe. Sa rzadko stosowane, ze względu na duże opory przepływu. 
Gaz pod postacią rozproszonych pęcherzyków miesza się z strumieniem cieczy. 
Jego skuteczność zależy od prędkości przepływu, wielkości pęcherzów oraz 
urządzenia. Skruber o mniejszej średnicy pęcherzy i większej wysokości osiąga 
większe skuteczności odpylania. W zależności od kierunku przepływu gazu  
i cieczy skrubery barbotażowe dzielą się na: jednowarstwowe, wielowarstwo-
we, strumieniowe oraz cyrkulacyjne (Oleniacz, 2009).

Skrubery półkowe

Odpylacze półkowe wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu che-
micznego i usuwania kwaśnych gazów i cząstek pyłu z przemysłowych gazów 
spalinowych. Charakteryzują się prostą budową, łatwą instalacją i konserwa-
cję jak i łatwością w czyszczeniu. Ponadto są bardziej ekonomiczne ze wzglę-
du na mniejsze zużycie wody niżeli pozostałe skrubery. Płóczki półkowe są 
to pionowe kolumny, bazujące na sile grawitacji. Mieszanina cieczy i pyłu 
spływa naprzemiennie przez otwory w półkach równoległych do siebie. Takie 
rozwiązanie umożliwia samooczyszczenie urządzenia. (Swamy, 2017). Prze-
pływ w urządzeniu odbywa się przeciwprądowo; gaz kierowany jest w górę 
urządzenia, natomiast faza ciekła wprowadzana jest górą skrubera. Płóczki 
najczęściej służą do odgazowywania zanieczyszczeń; NOx, SOx, COx (Warych, 
1998). Jakość usuwania zanieczyszczeń wzrasta wraz z zwiększeniem natężenia 
przepływu cieczy absorbującej oraz maleje wraz z wzrostem przepływu gazu. 
Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczanym gazie także wpływa na proces absorb-
cji.  (Kurella i in., 2015).

Skrubery pianowe

Odpylacze typu pianowego zużywają mniej wody aniżeli opisane powy-
żej urządzenia. Osiągają duże skuteczności odpylania gazów z pyłów o małej 
średnicy, lecz konieczne jest stosowanie dodatkowych wentylatorów w celu 
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zmniejszenia oporów przepływu. Zapylony gaz wprowadzany jest króćcem 
dolotowym z dołu urządzenia, następnie zaworami prowadzony sjest w wyższe 
części urządzenia, gdzie zachodzi intensywne mieszanie z cieczą z dodatkiem 
środków spieniających. Zjawisko intensywnej dyfuzji powoduje powstanie 
piany, do której przyklejają się ziarna zanieczyszczeń stałych. Pęcherze piany 
z powodu dużych stężeń pyłu w nich zawartych pękają, a powstały w ten spo-
sób ściek odprowadzany jest dolnym króćcem wylotowym. Oczyszczony gaz 
odprowadzany jest górną częścią absorbera (Warych, 1998).

Podsumowanie

Praca porusza jeden z głównych problemów ekologicznych z którym bo-
ryka się dzisiejsze społeczeństwo – stałe zanieczyszczenia powietrza. Są one 
szczególnie niebezpieczne dla życia i zdrowia ze względu na swoje małe roz-
miary, które umożliwiają przenikanie do pęcherzyków płucnych i krwiobiegu, 
siejąc spustoszenie w organizmie ludzkim. Jedną z odpowiedzi na ten problem 
jest stosowanie urządzeń służących usuwaniu zanieczyszczeń stałych z gazów 

– odpylaczy. Opisane odpylacze bazują na metodach suchych i mokrych,  
a zaprezentowane urządzenia są stosowane w wielu sektorach gospodarki  
w Polsce i na świecie. 

Porównując opisane metody odpylania gazów odlotowych należy pod-
kreślić, że metody mokre są skuteczniejsze od metod suchych, ale tym samym 
zużywają duże ilości wody, a co za tym idzie mają znacznie większe koszty eks-
ploatacji oraz wytwarzają zanieczyszczenia ściekowe. Urządzenia stosowane  
w metodach suchych charakteryzują się prostą budową i możliwością odpyla-
nia gazów gorących.

Uświadomienie społeczeństwu problemu jakim jest emisja zanieczysz-
czeń stałych do atmosfery, jak i przedstawienie i wytłumaczenie zasady działa-
nia urządzeń zmniejszających tą emisyjność jest istotnym aspektem w kwestii 
efektywnej ochrony środowiska.
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METHODS OF DUSTING OUT GASES

Abstract: Climate change is influenced by many factors, including business 
man. One of them is air pollution, which can cause a number of negative he-
alth effects. One of the most dangerous pollutants are solid particles contained 
in gases emitted by various sectors of the economy. Therefore, companies are 
introducing a number of measures to reduce the solids content of the waste 
gases to the lowest possible concentrations. The article describes dedusting 
devices used in various sectors of the national and world economy. The current 
related literature has been reviewed with the subject of air dust collectors and 
the results of air assessment are presented from 2020, carried out by the Chief 
Inspectorate of Environmental Protection.

Keywords: air pollution, dust, dedusting, dry methods, wet methods
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PORÓWNANIE METOD 
MINERALIZACJI PRÓBEK ŻUŻLI  

Z HUTNICTWA CYNKU I OŁOWIU 
W CELU OZNACZENIA ZAWARTOŚCI 

WYBRANYCH METALI 

Streszczenie: Odpowiednie przygotowanie próbek do celów analitycznych 
jest kluczowym elementem każdej procedury przygotowawczej. Przeprowa-
dzenie próbek z formy stałej do ciekłej jest niezbędny do dalszej analizy, jak na 
przykład oznaczanie wartości stężenia metali metodami spektrometrycznymi. 
W poniższej pracy przedstawiono dobór metody mineralizacji próbek żużli 
pochodzących z hutnictwa cynku i ołowiu. Zastosowano mineralizację na mo-
kro wspomaganą mikrofalowo przy wykorzystaniu trzech mieszanin kwasów: 
3HNO3:HCl, HNO3:3HCl oraz 2HNO3:HF. Mikrofalowe wspomaganie 
mineralizacji zostało zweryfikowane przy mocy 1000 W zakładając czas pro-
cesu 8 minut. Uzyskane wyniki zostały porównane z efektami mineralizacji 
materiałów certyfikowanych, jakimi były koncentraty ołowiu i cynku. Najlep-
szą metodą mineralizacji badanych próbek z uwagi na oznaczane ilości ołowiu  
i cynku okazało się użycie 3HNO3:HCl, niemniej zastosowanie HNO3:3HCl 
przyniosło także dobre efekty. Wyniki zostały poddane analizie statystycznej 
przy wykorzystaniu statystyki nieparametrycznej ANOVA.

Słowa kluczowe: mineralizacja, żużle, hutnictwo

Wstęp

Odpowiednie przygotowanie próbek materiałów do analiz chemicznych 
najczęściej obejmuje rozpuszczenie próbek stałych (lub zawierających cząstki 
stałe) w odpowiednich rozpuszczalnikach w celu otrzymania ich roztworów. 
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Czynność ta pozwala na dalsze wykorzystanie tychże próbek w celach ana-
litycznych, na przykład oznaczenia jakościowego i ilościowego wybranych 
składników. Metody te dotyczą stosowania zarówno metod na sucho, jak i na 
mokro z użyciem kwasów utleniających jako jedną z najbardziej rozpowszech-
nionych metod przygotowania próbek (Matusiewicz 2004). Odpowiedni do-
bór metody mineralizacji dostosowanej do typu badanych próbek jest bardzo 
istotną kwestią, ponieważ niewłaściwy dobór metody mineralizacji może być 
przyczyną poważnych błędów analitycznych. Coraz częściej w praktyce spoty-
kana jest również mineralizacja wspomagana mikrofalowo (rozkład na mokro 
z udziałem energii mikrofalowej). Przy stosowaniu pola mikrofalowego wzra-
sta nie tylko szybkość procesu, ale też jego efektywność. Często stosuje się ją 
dla próbek, które wykazują właściwości stosunkowo „trudnych” materiałów 
do roztworzenia, a tym samym których mineralizacja bez udziału energii mi-
krofal nie zawsze jest możliwa (Ślęzak et al. 2016). W tej przedstawionej pracy 
badana była możliwość mineralizacji próbek żużli pochodzących z hutnictwa 
cynku i ołowiu w celu ich całkowitego roztworzenia dla celów analitycznych. 
Żużle te, jako źródło wielu metali ciężkich, mogą być uznawane za toksyczne 
oraz szkodliwe dla zdrowia i środowiska (Pozzi et al. 2006, Pozzi et al. 2010, 
Warchulski et al. 2004). Metale obecne w badanych materiałach występują 
w postaci stabilnej (związanej w strukturach krystalicznych minerałów) lub 
ruchomej (w szczególności obecnej w pozycjach jonowymiennych struktur 
lub na powierzchni ziaren). Stabilność lub mobilność danego pierwiastka za-
leży głównie od obecnych warunków środowiskowych, ponieważ nawet gdy 
ten pierwiastek występuje w postaci stabilnej, minerał może ulec całkowite-
mu lub częściowemu rozkładowi uwalniając pierwiastek do środowiska (No-
wińska et al. 2013). Metale ciężkie obecne w środowisku mają niekorzystny 
wpływ na faunę i florę, ponieważ przedostając się do łańcucha pokarmowe-
go ulegają kumulacji w organizmach żywych i negatywnie wpływają na ich 
niektóre układy i narządy  (Wali et al. 2014). W takim wypadku dokładna 
analiza składu chemicznego, a tym samym zastosowanie odpowiednio efek-
tywnej metody mineralizacji tego typu próbek, jest czynnikiem kluczowym 
pod względem bezpieczeństwa środowiskowego i sposobu składowania tego 
typu materiałów stałych. Najczęściej stosowaną metodą mineralizacji próbek 
stałych pochodzących z przemysłu hutniczego jest stosowanie tzw. „wody kró-
lewskiej” (Król et al. 2020) lub tzw. „odwróconej wody królewskiej” (Kuo et 
al. 2004). W niniejszej pracy próbki żużli zostały poddane mineralizacji przy 
zastosowaniu trzech różnych mieszanin kwasów, o następującym składzie 
stechiometrycznym (proporcje molowe): 3HNO3:HCl, HNO3:3HCl oraz 



49

PORÓWNANIE METOD MINERALIZACJI PRÓBEK ŻUŻLI...

2HNO3:HF. Dodatkowo została przeprowadzona krytyczna kontrola jakości 
wykorzystanych metod mineralizacji i analizy ich efektywności przez niezależ-
ne przeprowadzenie procesu na wybranych materiałach odniesienia, jakimi 
są materiały certyfikowane (koncentrat ołowiu i koncentrat cynku). Wyniki 
zostały poddane analizie statystycznej przy wykorzystaniu statystyki niepara-
metrycznej ANOVA (Loska et al. 2006) przy użyciu oprogramowanie Excel. 
Analizowano takie parametry jak F oraz F crit. Za wyniki z różnicami istotnie 
statystycznymi uznawano sytuację, gdy otrzymana wartość F była większa od 
wartości F-crit. 

Metodyka badań

Materiałami użytymi do badań były stałe, reprezentatywne próbki 
żużli pochodzących z hutnictwa cynku i ołowiu. Próbki żużli powstających  
w Krótkim Piecu Obrotowym (KPO) Wydziału Rafinacji Ołowiu pobrano 
bezpośrednio z linii produkcyjnej, a także niezależnie ze składowiska odpa-
dów niebezpiecznych (KPO SON). Materiał został dostarczony do laborato-
rium w postaci dużych (około 100 mm), twardych elementów. Następnie ma-
teriał ten został poddany kruszeniu oraz mieleniu, w wyniku czego otrzymano 
frakcję rozmiarową elementów o wielkości < 2 mm, którą poddano suszeniu 
w temperaturze 105℃ przez 24 h do uzyskania stałej masy próbki.

Dla celów analizy porównawczej próbek pochodzących z hutnictwa cyn-
ku i ołowiu użyto ponadto dwóch materiałów referencyjnych: CPB-1 (Kon-
centrat ołowiu) oraz CZN-3 (Koncentrat cynku) firmy CANMET.

Wszystkie próby mineralizacji próbek, jak i materiałów referencyjnych, 
zostały przeprowadzone w temperaturze około 22oC, a następnie zmielone do 
rozmiaru tzw. ziarna analitycznego (<0,6 mm) w młynie kulowym Retsch S 100  
przez czas 40 min. Do teflonowych naczyń o pojemności 100 ml odważono 
na wadze analitycznej (Melter AT-200, dokładność 0,1 mg) po około 100 mg  
próbek (z dokładnością +/- 0,023 mg). Następnie do tak przygotowanych pró-
bek dodano po jednej z trzech mieszanin kwasów nieorganicznych, którymi 
były: „woda królewska” (4,5 ml HCl(35%) + 1,5 ml HNO3(65%)), „odwróco-
na woda królewska” (4,5 ml HNO3(65%) + 1,5 ml HCl(35%)) oraz mieszanina  
4 ml HF + 2 ml HNO3(65%). Tak przygotowane próbki pozostawiono na  
12 h. Następnie otrzymane roztwory w naczynkach umieszczano w cylindrycz-
nym rotorze i mineralizowano przy wspomaganiu mikrofalowym przy użyciu 
MLS 1200 Mega Oven (Milestone). Mineralizacja była prowadzona przy stałej 
mocy 1000 W (moc na pole mikrofalowe) przez 8 min. Po mineralizacji rotor  
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z próbkami był chłodzony, a następnie mineralizaty były przenoszone ilościowo 
do kolbek miarowych klasy A o pojemności 100 ml. Próbki były następnie 
zakwaszane z użyciem 2 ml stężonego 65 % roztworu wodnego kwasu HNO3. 
Dodatkowo, przed analizą próbki były 20- i 50-krotnie rozcieńczanie z uży-
ciem pipety, po czym zarówno w roztworach bezpośrednio po mineralizacji, jak  
i w próbkach dodatkowo rozcieńczonych oznaczano analitycznie stężenie metali 
na spektrometrze absorpcji atomowej SpectrAA 880 firmy Varian przy użyciu 
mieszaniny gazowej powietrze-acetylen jako mieszaniny utleniającej. Do mi-
neralizacji użyto kwasów cz.d.a firmy J.T.Baker, Chempur oraz POCH S.A. 
natomiast woda dejonizowana wykorzystywana do rozcieńczania próbek zo-
stała przygotowana w systemie Millipore, a jej przewodność nie przekraczała  
0.067 uS/cm.

Wyniki i dyskusja

Oznaczanie metali w materiałach referencyjnych 

Ołów

Wartości stężenia ołowiu w materiale odniesienia próbek po ich mine-
ralizacji, w zależności od zastosowanych mieszanin kwasów nieorganicznych 
oraz zadanych rozcieńczeń próbek, pokazano w Tabeli 1. Każdy wynik stę-
żenia ołowiu w tabeli to średnia oznaczeń trzech próbek wraz z odchyleniem 
standardowym wartości pomiarów. Odzysk ołowiu został przeliczony na pod-
stawie wartości wskazanej w certyfikacie materiału referencyjnego CPB-1, wy-
noszącej 64,74 ± 0,12 %, przedstawiającej oznaczoną wartość stężenia ołowiu 
w materiale certyfikowanych wraz z granicą błędu.

Najniższe wartości stężenia ołowiu w próbce materiału referencyjnego 
CPB-1 uzyskane zostały po procesie mineralizacji przy użyciu mieszaniny kwa-
sów 2HNO3:HF. Odzysk ołowiu zmieniał się w granicach od 67,4 do 74,8%.

Wykorzystanie „wody królewskiej” (3HNO3:HCl) do mineralizacji ma-
teriału spowodowało znaczący wzrost efektywności odzysku ołowiu w porów-
naniu z mieszaniną 2HNO3:HF, osiągający poziom 98,3%. Spośród wszyst-
kich odczynników użytych do mineralizacji najwyższą wartość odzysku ołowiu 
(103%) uzyskano dla tzw. „odwróconej wody królewskiej” (HNO3:3HCl). 
Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że zastosowanie za-
równo „wody królewskiej”, jak i „odwróconej wody królewskiej” do mine-
ralizacji tego typu próbek umożliwia osiągnięcie bardzo wysokiego odzysku 
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ołowiu, bliskiego 100%. Odzysk metali został obliczony przy wykorzystaniu 
wzoru:

 
(1)

Tabela 1. Wartości stężenia ołowiu w materiale referencyjnym CPB-1 po mineralizacji wspo-
maganej mikrofalowo. 

Krotność rozcieńczenia Stężenie ołowiu w próbce [%mas] Odzysk ołowiu [%]

3HNO3:HCl(v/v)

0 63,41 ± 1,94 97,9

25 60,56 ± 1,99 93,5

50 66,70 ± 3,38 103,0

HNO3:3HCl(v/v) 

0 59,92 ± 2,14 92,6

25 60,91 ± 1,69 94,1

50 63,67 ± 1,64 98,3

2HNO3:HF(v/v)

0 43,65 ± 1,22 67,4

25 46,79 ± 3,63 72,3

50 48,40 ± 2,87 74,8

Cynk

Wartości stężenia cynku zidentyfikowane w zastosowanym materiale 
odniesienia dla próbek stałych, po ich mineralizacji w zależności od zasto-
sowanych mieszanin jakościowo-ilościowych kwasów nieorganicznych oraz 
rozcieńczeń próbek, pokazano w Tabeli 2. Każdy wynik stężenia cynku w ta-
beli  reprezentuje średnią oznaczeń trzech próbek wraz z obliczonym odchyle-
niem standardowym. Odzysk cynku został przeliczony na podstawie wartości 
wskazanej w certyfikacie materiału referencyjnego CZN-3 wynoszącej 50,92 
± 0,08 przedstawiającej oznaczoną wartość stężenia cynku w materiale certyfi-
kowanych wraz z granicą błędu.

Zastosowanie „wody królewskiej” umożliwiło uzyskanie wysokiego odzy-
sku cynku, wynoszącego 100,9%, niemniej zastosowanie „odwróconej wody 
królewskiej” prowadziło do tego samego wyniku odzysku cynku dla próbek 
rozcieńczanych 50-krotnie pipetą przed analizą spektrometryczną. 
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Najniższym odzyskiem cynku, w porównaniu z wyżej wymienionymi 
metodami, charakteryzują się próbki zmineralizowane mieszaniną kwasów 
2HNO3:HF, jednak pomimo najniższych wyników (98,1%), uzyskany rezul-
tat analizy również należy uznać za zadowalający.  

Tabela 2. Wartości stężenia cynku w materiale referencyjnym CZN-3 po mineralizacji wspo-
maganej mikrofalowo. 

Krotność rozcieńczenia Stężenie cynku w próbce [%mas] Odzysk cynku [%]

3HNO3:HCl(v/v)

0 47,52 ± 1,01 93,3

25 48,59 ± 1,06 95,4

50 51,37 ± 0,91 100,9

HNO3:3HCl(v/v) 

0 46,64 ± 0,66 91,6

25 46,77 ± 1,30 91,8

50 51,38 ± 1,88 100,9

2HNO3:HF(v/v)

0 45,90 ± 1,10 90,1

25 49,96 ± 1,42 98,1

50 49,52 ± 1,3 97,3

Z przeprowadzonej jednoczynnikowej analizy statystycznej ANOVA, 
umożliwiającej analizę wielu zmiennych w danych z powtarzanych pomiarów 
wynika, że wykorzystanie „wody królewskiej” oraz „odwróconej wody królew-
skiej” nie wykazało istotnych statystycznie różnic w wynikach stężeń cynku 
otrzymanych w wyniku różnych metod mineralizacji, dowodząc w ten sposób 
poprawności stosowania obu mieszanin kwasów nieorganicznych dla celów 
procesu mineralizacji. Porównanie rezultatów mineralizacji z zastosowaniem 
mieszaniny kwasów 2HNO3:HF z innymi wykorzystanymi mieszaninami 
wykazało jednak istotne statystycznie różnice w wynikach stężeń cynku otrzy-
manych w wyniku różnych metod mineralizacji, co wskazuje na odmienne 
wyniki i tym samym niepoprawność stosowania tej mieszaniny kwasów do 
mineralizacji analizowanych próbek metali.
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Oznaczanie metali w próbkach żużli

Wybrane z uwagi na oznaczane ilości ołowiu i cynku metody mineraliza-
cji zastosowano następnie do oznaczenia stężenia ołowiu i cynku w próbkach 
żużli z hutnictwa metali nieżelaznych. Zawartość ołowiu i cynku w próbkach 
żużli KPO i KPO SON, w zależności od zastosowanej metody mineraliza-
cji, została przedstawiona na Rys. 1 i 2. Najniższa wartość stężenia ołowiu 
(5,19%) stwierdzona została w próbce KPO mineralizowanej za pomocą tzw. 
„odwróconej wody królewskiej”, jednak w przypadku mineralizacji próbki 
KPO SON najniższe stężenie ołowiu (7,23%) zidentyfikowano analitycznie 
po zastosowaniu mieszaniny 2HNO3:HF, podobnie jak w przypadku mi-
neralizacji materiałów certyfikowanych. Najwyższą wartość stężenia ołowiu 
w próbkach KPO (5,36%) zaobserwowano jednak z użyciem mieszaniny 
2HNO3:HF oraz w próbkach KPO SON (7,48%) mineralizowanych przy 
użyciu „odwróconej wody królewskiej”. Nie zaobserwowano istotnych sta-
tystycznie różnic w wynikach oznaczanego metalu przy zastosowaniu trzech 
metod mineralizacji – trzech składów mieszanin 3HNO3:HCl, HNO3:3HCl 
oraz 2HNO3:HF. Różnica pomiędzy uzyskanymi wartościami oznaczonych 
stężeń ołowiu nie przekracza 3,3%.

Rys. 1. Wartość stężenia ołowiu w próbkach KPO oraz KPO SON w zależności od zastosowa-
nej metody mineralizacji – mieszaniny 3HNO3:HCl, HNO3:3HCl oraz 2HNO3:HF

Najniższą wartość stężenia cynku w próbce KPO (11,9%) oznaczono  
w próbkach mineralizowanych za pomocą mieszaniny kwasów 2HNO3:HF, 
podobnie jak w przypadku mineralizacji materiałów odniesienia.  
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W przypadku mineralizacji próbki KPO SON najniższe stężenie cynku 
(2,36%) stwierdzono przy zastosowaniu procedury analitycznej opartej o uży-
cie „odwróconej wody królewskiej”. Z kolei mineralizacja „odwróconą wodą 
królewską” pozwoliła na wyznaczenie najwyższego stężenia cynku w próbce 
KPO (12,14%), podczas gdy najwyższa wartość stężenia cynku w próbkach 
KPO SON (2,44%) została zidentyfikowana przy użyciu procedury opartej 
na zastosowaniu „wody królewskiej”. Nie zaobserwowano istotnych staty-
stycznie różnic w wartościach stężenia cynku wyznaczonych przy zastosowa-
niu omawianych trzech metod mineralizacji. Różnica pomiędzy uzyskanymi 
wartościami oznaczonego stężenia cynku nie przekraczała 3,2%.

Rys. 2. Wartość stężenia cynku w próbkach KPO oraz KPO SON w zależności od zastosowanej 
metody mineralizacji - 3HNO3:HCl, HNO3:3HCl oraz 2HNO3:HF.

Wnioski

Zastosowanie badanych mieszanin kwasów nieorganicznych do minera-
lizacji materiałów certyfikowanych dało zadowalające rezultaty w procesie od-
zysku cynku i ołowiu z analizowanych próbek. Niemniej jednak wykorzystanie 
mieszaniny o składzie 2HNO3:HF odpowiadało najmniej korzystnemu wyni-
kowi odzysku ołowiu (67,4%) i cynku (90,1%) z materiałów certyfikowanych, 
natomiast wykorzystanie „wody królewskiej” i „odwróconej wody królewskiej” 
do mineralizacji skutkowało osiągnięciem blisko 100% efektywności procesu 
odzysku tych metali. Przeprowadzone badania wskazują, że wykorzystanie do 
procesów mineralizacji próbek żużli „wody królewskiej”, jak i „odwróconej 
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wody królewskiej” jest wysoce wydajne i może być rekomendowane jako 
metoda analityczna stosowana w procesach mineralizacji.

Analiza statystyczna otrzymanych wyników wykazała, że występują istot-
ne statystycznie różnice w oznaczanych wartościach stężeń metali przy wyko-
rzystaniu mieszaniny 2HNO3:HF dla celów mineralizacji w porównaniu z in-
nymi użytymi w badaniu mieszaninami kwasów. Wskazuje to, że najlepszymi 
metodami mineralizacji tego typu materiałów, spośród wszystkich badanych 
w niniejszej pracy, jest użycie „wody królewskiej”, jak i „odwróconej wody 
królewskiej”. 

Po mineralizacji wybranych próbek żużli z hutnictwa cynku i oło-
wiu analiza ASA wykazała stężenie ołowiu na poziomie maksimum 5,3%  
w próbce KPO oraz 7,4% w próbce KPO SON. Wartości te zostały zidenty-
fikowane analitycznie po mineralizacji próbek „odwróconą wodą królewską”  
w przypadku próbki KPO oraz 3HNO3:HCl w przypadku próbek KPO oraz 
KPO SON. Wyniki oznaczeń analitycznych wartości stężenia ołowiu przy 
wykorzystaniu wszystkich mieszanek kwasowych utrzymują zbliżoną wartość, 
a różnica nie przekracza 3,2%. W przypadku oznaczenia analitycznego war-
tości stężenia cynku w zawartość tego metalu nie przekraczała 12,1% w prób-
ce KPO, którą uzyskano przez zastosowanie „odwróconej wody królewskiej” 
oraz 2,2% w próbce KPO SON przy zastosowaniu w procedurze analitycznej 

„wody królewskiej”. 
Mineralizacja próbek stałych żużli wszystkimi mieszaninami kwasów 

nieorganicznych stosowanymi w niniejszej pracy dała bardzo zbliżone wyniki. 
Może to świadczyć o poprawności zastosowania zarówno „wody królewskiej”, 
jak i „odwróconej wody królewskiej”, jak również mieszaniny 2HNO3:HF do 
mineralizacji próbek żużli pochodzących z hutnictwa cynku i ołowiu.

Bibliografia

Król A., Bożym M.
2020 An assessment of pH-dependent release and mobility of heavy metals 

from metallurgical slag, “Journal of Hazardous Materials” 384 : 1-9

Kuo C-Y., Wu C-H., Lo S-L.

2004 Removal of copper from industrial sludge by traditional and microvawe 
acid extraction, “Journal of Hazardous Materials B120 : 249-256



56

MILENA KRUK

Loska K., Wiechuła D.
2006 Comparison of Sample Digestion Procedures for the Determination of 

Arsenic in Bottom Sediment Using Hydride Generation AAS, “Micro-
chimica Acta”, 154: 235-240

Matusiewicz H.
2004 Metody rozkładu próbek na mokro w analizie śladowej, „Chemia  

i Inżynieria Ekologiczna”, 11 (S4): 463-498

Nowińska K., Adamczyk Z.
2013 Mobilność pierwiastków towarzyszących odpadom hutnictwa cynku i oło-

wiu w środowisku, „Górnictwo i Geologia” Tom 8 Zeszyt 1 : 77-87

Pozzi M., Nowińska K.
2006 Zawartość pierwiastków towarzyszących w materiałach procesu techno-

logicznego ISP Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”, „Gospodarka su-
rowcami mineralnymi” Tom 22 Zeszyt 3 : 21-34

Pozzi M., Nowińska K.
2010 Szacowanie ilości metali ciężkich w składowisku odpadów niebez-

piecznych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”., „Górnictwo i Geologia” 
Tom 5 Zeszyt 4 : 221-229

Ślęzak E., Poluszyńska J., Wieczorek P., Sławińska I.
2016 Mineralizacja mikrofalowa jako efektywna metoda roztwarzania sta-

łych próbek środowiskowych, „Prace ICiMB”, 26: 151-159

Wali A., Ksibi M.
2014 Speciation of Heavy Metals by Modified BCR Sequential Extraction in 

Soils Contaminated by Phosphogypsum in Sfax, Tunisia, “Engineering 
and Management” 4(70): 14-26

Warchulski R., Szopa K.
2004 Phase composition of Katowice – Wełnowiec pyrometallurgical slags: 

preliminary SEM study



57

PORÓWNANIE METOD MINERALIZACJI PRÓBEK ŻUŻLI...

COMPARISON OF METHODS OF MINERALIZATION  
OF SLAG SAMPLES FROM ZINC AND LEAD METALS  

IN ORDER TO DETERMINE THE CONTENT  
OF SELECTED METALS

Abstract: The appropriate preparation of material samples for analytical pur-
poses is a key element of any preparation procedure. The transformation of the 
samples from solid to liquid form phase is essential for the correctness of fur-
ther analysis such as determination of metal concentration values by spectro-
metric methods. The study presents selection of a method for the digestion of 
slag samples from zinc and lead metallurgy industry. Microwave-assisted wet 
digestion using three acid mixtures was tested: 3HNO3:HCl, HNO3:3HCl 
and 2HNO3:HF. The microwave-assisted digestion was experimentally veri-
fied at 1000 W assuming the process time of 8 minutes. The results were 
compared with the effects of digestion of certified materials which were lead 
and zinc concentrates. The best method for digestion of the samples tested in 
respect to zinc and lead content was identified as the use of 3HNO3:HCl, ne-
vertheless but application of HNO3:3HCl mixture provided also satisfactory 
effects. The results were analyzed statistically using non-parametric ANOVA 
statistics.

Keywords: mineralization, slags, metallurgy
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BIOMATERIAŁY I INŻYNIERIA 
ICH POWIERZCHNI 

Streszczenie: Niniejsze opracowanie dotyczy przeglądu biomateriałów oraz 
pierwiastków i związków chemicznych stosowanych we współczesnej medy-
cynie. W pracy zawarto kryteria względem których projektowane są materiały 
biomedyczne oraz zaprezentowano przykładowe możliwości obróbki wybra-
nych materiałów stosowanych do produkcji wszczepów. Autor w sposób czy-
telny wskazuje na istotne własności wpływające na cykl życia implantu oraz 
definiuje zjawisko biozgodności oraz toksyczności materiału obcego przebywa-
jącego w organizmie człowieka.

Słowa kluczowe: biomateriały, inżynieria, medycyna

WPROWADZENIE

Materiały wykorzystywane do produkcji implantów medycznych z 
uwagi na specyficzne środowisko pracy wymagają specjalnego zaopatrze-
nia i ściśle określonych własności fizyko - chemicznych. Kryteria względem 
których są projektowane i badane urządzenia medyczne wynikają z chęci 
maksymalnego przedłużenia użyteczności wszczepu w środowisku pracy, 
ale przede wszystkim z konieczności zapewnienia jak najlepszych warunków 
dla organizmu chorego. Materiały użyteczne do celów medycznych w zależ-
ności od dokładnego ich przeznaczenia oraz charakteru chemicznego muszą 
zostać zaprojektowane pod kątem odporności na takie czynniki jak korozja, 
działanie ciągłych oraz cyklicznych obciążeń, wielokrotne zginanie, ścieranie 
(odporność trybologiczna), adsorbcja protein czy absorpcja płynów. Muszą 
posiadać jak najniższą trombogenność (skłonność do powstawania skrzepów), 
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skłonność do kalcyfikacji (zwapnienia pod wpływem osadzania się soli wapnia 
w tkankach miękkich oraz na powierzchni materiału), minimalną cytotok-
syczność oraz odpowiednie własności magnetyczne i elektryczne. Muszą być 
tym samym możliwie obojętne immunologicznie. Najbardziej intuicyjnym 
oraz powszechnym sposobem kształtowania własności jest wzorowanie się 
na specyfice tkanki, którą należy zastąpić, umożliwiającej urzeczywistnienie 
biofizycznej więzi kontaktowej, oraz jak najbardziej płynnego (nieprzesztyw-
nionego) sposobu przenoszenia obciążeń. Zestaw własności kryterialnych dla 
ocenienia materiału pod kątem przydatności na cele medyczne regulowany jest 
w literaturze przez termin biozgodność, czyli cechę warunkującą prawidłowe 
działanie materiału w środowisku tkankowym, będącą stanem oczekiwanym, 
aczkolwiek w praktyce okazującym się zmienną asymptotyczną (Marciniak 
2002; Ratner 2004; Jaganathan et al., 2014). 

Do zastosowań medycznych na przestrzeni lat były i są wykorzystywane 
pierwiastki chemiczne z niemal każdego miejsca układu okresowego. Dotyczy 
to zarówno metali czystych oraz ich stopów, polimerów jak i ceramiki, a także 
wtrąceń spełniających role dodatków stopowych stabilizujących materiał np. 
w określonym obszarze układu fazowego lub poprawiających odporność koro-
zyjną. Na poniższej reprezentacji układu okresowego rys. 1 pierwiastków wy-
tłuszczono oraz zakreślono pierwiastki stosowane w naukach biomedycznych. 

1 8

H 2 3 14 15 16 17 He

Li Be B C N O F Ne

Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba La* Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Fr Ra Ac** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Ft Uup Lv Ts Og

* Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

** Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Rys.1 Układ okresowy pierwiastków – wytłuszczono i podkreślono pierwiastki stosowane 
w naukach biomedycznych (wytłuszczone i podkreślone) z uwzględnieniem ich charakteru:  
metalemetale, półmetale, niemetale, gazy szlachetne  
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W zależności od wyzwania jakie stawia utracona funkcja organizmu 
stosowane są pierwiastki o jak najlepiej dostosowanych do tego celu własno-
ściach. Jednak, aby wytworzone materiały nie wywoływały negatywnej odpo-
wiedzi układu w który zostają wszczepiony konieczna jest niemal w każdym 
przypadku odpowiednia modyfikacja ich powierzchni.

 MODYFIKACJE POWIERZCHNI MATERIAŁÓW

Odpowiednie kształtowanie powierzchni zdominowało projektowanie 
implantów ortopedycznych oraz dentystycznych w ciągu ostatniej dekady. 
Wynika to z faktu ścisłego powiązania chropowatości powierzchni z wpływem 
na sekwencję zdarzeń następujących w procesie gojenia kości. Na poziomie 
molekularnym chropowatość wpływa na zwilżalność, przez co początkowe 
oddziaływanie powierzchni wszczepu z białkami i innymi molekułami zosta-
je ułatwione. Taki stan rzeczy wpływa również na przyczepność płytek krwi 
oraz proces trombogenezy. Porowate powierzchnie wydłużają utrzymanie się 
skrzepu krwi w loży implantu poprzez fizyczne uwięzienie cząstek fibryny 
(Ratner 2004; Murray et al. 2008; Williams 2011).

W związku z użytecznością wszczepu determinowaną w pierwszej ko-
lejności przez powierzchnię stykającą się z tkanką żywą (100-200 μm w głąb 
kości mierząc od powierzchni implantu), przy projektowaniu nowych mate-
riałów uwaga powinna być zwrócona przede wszystkim na warstwy wierzch-
nie implantu. 

Modyfikowane powierzchnie wszczepów metalicznych powinny zapew-
niać (Williams 2011):

• Wytrzymałość i funkcjonalność warstwy
• Dużą adhezję wykluczającą możliwość delaminacji warstwy
• Jednorodną strukturę całej powierzchni
• Odpowiednio małą grubość, aby istotnie nie zmieniać cech geometrycz-

nych obiektu oraz zmaksymalizować jednorodność pod względem fazo-
wym w przypadku powłok dyfuzyjnych

• Odporność na sterylizację
• Specyficzne własności fizyko - chemiczne i biochemiczne mające na celu 

zapewnienie odpowiedniej mikrostruktury czy też topografii sprzyjającej 
adsorpcji związków organicznych (np. osteoblastów) skutkujących szyb-
szą osteointegracją czyli połączeniem strukturalnym i czynnościowym po-
między uporządkowaną, żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu.
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Pomimo stosowania wszystkich rygorów materiałowych zabieg wszcze-
piania, bądź co bądź, obcego dla organizmu ciała, nie zawsze kończy się suk-
cesem. Ogólnym określeniem wszystkich zjawisk istotnych dla pomyślnego 
przebiegu implantacji jest często stosowane pojęcie Bone – Implant Interfa-
ce (BII). Kość (oraz jej zachowanie) jako złożone wieloskładnikowe medium 
ewolucyjne w funkcji czasu, z powodu swojej ciągłej przebudowy jest trud-
nym do estymacji układem. Zjawiska zachodzące z tego powodu wciąż po-
zostają problemowe do określenia in vivo. Nierzadko oprócz odpowiedniej 
struktury powierzchni decydujący wpływ na sukces zabiegu ma odpowiednia 
geometria, która z upływem lat jest ciągle udoskonalana przez producentów. 
Dodatkowy wpływ mają oczywiście zmienność osobnicza (jakość tkanki ko-
stnej, tryb życia), jak również komplikacje wynikające z działań personelu 
(np. aseptyczne warunki operacji) czy odpowiednie umocowanie implantu  
w loży wszczepu. Zarówno zbyt ciasne jak i zbyt luźne wklinowanie implantu 
może przynieść niekorzystne rezultaty. Przyjmuje się, że optymalny stosunek 
kontaktu powierzchni kości do implantu BIC (ang. bone – implant contact 
ratio) powinien wynosić 60% - 99%. Ma to znacznie dla stabilności wtórnej 
implantu (po przebudowaniu) czyli po okresie około kilku tygodni do kilku 
miesięcy po zabiegu operacyjnym (AlFarraj et al. 2018; Gao, Fraulob and 
Haïat 2019).

Skupiając się na modyfikacjach warstw wierzchnich metalicznych ma-
teriałów biomedycznych szczególną uwagę zwrócić należy na degradację 
materiału w postaci uszkodzeń korozyjnych, które w sposób skuteczny po-
wodują obniżenie własności funkcjonalnych. Spadek własności jest spowo-
dowany oddziaływaniem środowiska na warstwę wierzchnią wszczepu będącą 
powierzchnią kontaktową tkanka – implant. Uszkodzona według ściśle 
określonych mechanizmów korozji powłoka może prowadzić do uwalniania 
jonów metalu stanowiących skład protezy do okolicznych tkanek oraz układu 
krwionośnego wywołując metalozę, jednostkę chorobową będącą jednym  
z powikłań obserwowanych u pacjentów leczonych z powodu choroby zwy-
rodnieniowej stawów przy pomocy endoprotezy (M and J 2014).

Wpływ przedostawania się jonów metali do krwioobiegu jest toksyczny 
dla otaczających implant tkanek i prowadzi do licznych odczynów zapalnych, 
alergicznych lub w najgorszym przypadku martwicy. Stany te, jeśli nieleczone, 
mogą prowadzić do poważnych powikłań a nawet do konieczności amputa-
cji kończyny. Wykres zależności stężenia pierwiastka chemicznego do reakcji 
tkanek sąsiadujących (rys. 1) można opisać za pomocą analogicznej krzywej 
do modelowego wykresu znajdującego zastosowanie w toksykologii człowieka, 
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przedstawiającego wyznaczenie współczynnika LC50 jako empirycznego 
oszacowania dawki wywołującej śmierć 50% komórek w badanej populacji 
(Zhang et al. 2007; M and J 2014). 

Rys. 2 Wykres zależności reakcji tkanek od stężenia pierwiastka chemicznego 

Modyfikacja powierzchniowa metalicznych materiałów biomedycznych 
jest wykonywana różnymi metodami, z której każda daje nieco inne własności 
finalnej powierzchni. Producenci wielu obecnie stosowanych implantów do 
zastosowań medycznych, w celu wytworzenia specyficznej struktury stosują 
kombinacje metod opisanych w Tab 1. Jest to wynikiem długoletnich badań 
nad wpływem mikro i submikrostruktury na reakcje tkanki kostnej zarówno 
w okresie przebudowania pierwotnego jak również wtórnego w loży wszczepu. 
Stosowane rodzaje obróbki powierzchniowej skutkują często wytworzeniem 
struktury o odpowiedniej chropowatości. Pierwszymi autorami jasno opisu-
jącymi różnice w gładkiej (Sa < 0,5 μm), minimalnie chropowatej (Sa

1 = 0,5 
– 1μm) , średnio chropowatej (Sa = 1 – 2 μm) oraz chropowatej (Sa > 2 μm) 
powierzchni byli Wennerberg & Albrektsson (Wennerberg and Albrektsson, 
2009)1064 had to be disregarded because they did not accurately present in 
vivo data on bone response to surface topography. The remaining 120 papers 
were read and analysed, after removal of an additional 20 papers that mainly 

1  Sa – Chropowatość mierzona jako średnie odchylenie wysokości od powierzchni.
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dealt with CaP-coated and Zr implants; 100 papers remained and formed the 
basis for this paper. The bone response to differently configurated surfaces was 
mainly evaluated by histomorphometry (bone-to-implant contact. Badania te 
sugerują przewagę chropowatości określonej jako średnia, jednak dobór naj-
bardziej korzystnej chropowatości zależy od wielu czynników, stąd w praktyce 
wytwórczej stosuje się cały przekrój chropowatości, rodzajów obróbek oraz 
zastosowanych systemów implantacyjnych. Przykładowi producenci oraz ro-
dzaje stosowanych przez nich obróbek zostały zaprezentowane w poniższej 
tabeli Tab. 1 (Wennerberg and Albrektsson 2009; Singh 2018).

Tab 1 Producenci implantów i stosowana obróbka powierzchniowa

Producent System  
implantacji

Komercyjna 
nazwa  

powierzchni
Obróbka powierzchniowa Skrót obróbki

Straumann BL SLA® Piaskowanie gruboziarniste 
+ trawienie SB + AE

Microdent Genius ATEC® Piaskowanie tlenkiem glinu SB (Al2O3)

Dentsply-
-Sirona Astra Tech OsseoSpeed® Piaskowanie tlenkiem tytanu + 

dodanie fluoru SB(TiO2) + F

Avinent OCEAN® Biomimetic® Piaskowanie + Implantacja 
jonów Ca i Fosforu SB + Ca + P

Zimmer 
Biomet Biomet 3i Osseotite® Podwójne trawienie 2AE

Klockner Vega® Vega® Piaskowanie tlenkiem glinu + 
obróbka cieplnochemiczna

SB (Al2O3) + 
TCT

Ticare inHex® RBM TC®
Piaskowanie cząstkami  

resorbowalnymi + podwójne 
trawienie

SB (res) + 
2AE

Nobel  
Biocare NobelReplace® TiUnite® Powłota tlenku tytanu TiO2

Galimplant IPX® Nanoblast®
Piaskowanie + potrójne  
trawienie w środowisku  

kwasowym
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Na etapie projektowania warstwy wierzchniej oraz doboru odpowied-
niej obróbki warto określić, polepszenie których własności będzie najbardziej 
pożądane. Analiza najważniejszych własności do których należy dążyć będzie 
decydująca w wyborze zarówno materiału jak i dokładnej jego obróbki. Naj-
ważniejsze kierunki poprawy własności zamieszczono na rys 2:

Rys. 2 Modyfikacje powierzchni dla zastosowań implant – kość (Williams, 2011)

PODSUMOWANIE

Podsumowując, we współczesnej bioinżynierii można wykorzystywać 
pierwiastki z większości grup układu okresowego, przy czym ich uposażenie 
w odpowiednią ochronę przed środowiskiem tkankowym oraz zapewnienie 
im odpowiednich właściwości powierzchniowych oraz mechanicznych musi 
odbywać się w ściśle określonym rygorze. Projektowanie nowych materia-
łów jest procesem czasochłonnym oraz wymagającym od inżyniera wiedzy 
interdyscyplinarnej. 
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BIOMATERIALS AND THEIR SURFACE ENGINEERING

Abstract: This study presents an overview of biomaterials, elements and com-
pounds used in modern medicine. The paper includes criteria against which 
biomedical materials are designed and presents examples of the processing 
capabilities of selected materials used in the manufacture of intramedullary 
implants. The author clearly indicate the important properties affecting the 
life cycle of the implant and define the phenomenon of biocompatibility and 
toxicity of the foreign material residing in the human body.

Keywords: biomaterials, engineering, medicine
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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI, 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA

METODY OBRÓBKI BIOMASY 
MIKROGLONÓW DO 
PRODUKCJI METANU

Streszczenie: Zanieczyszczenie środowiska paliwami kopalnymi i ich wyczer-
pujące się nakłady, zmuszają do poszukiwania alternatywnych i bezpieczniej-
szych metod produkcji energii. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie biopaliw,  
w produkcji których biorą udział mikroorganizmy. Wspomagają one procesy 
produkcji biopaliw, w których jako biomasa wykorzystywane są (i) różnego 
rodzaju odpady, a także (ii) mikroorganizmy pełniąc funkcję biomasy, jak  
w przypadku glonów. W rozdziale przedstawiono potencjał biomasy mikro-
glonów w produkcji metanu oraz możliwe metody zwiększenia ich potencjału.

Słowa kluczowe: mikroglony, fermentacja metanowa, hydroliza biomasy

WSTĘP

Glony są jednym ze źródeł, badanym pod kątem wykorzystania jako su-
rowiec odnawialny. Wyróżnić można makro- i mikroglony. Makroglony są 
powszechnie uprawiane w celu spożycia przez ludzi. Składają się one z białka  
i polisacharydów, które mogą być degradowane i wykorzystywane przez bak-
terie lub drożdże do produkcji etanolu, butanolu, metanu i wodoru w proce-
sie fermentacji (John i in. 2011, Kongjan i in. 2021, Yoo i in. 2015, Zhong  
i in. 2012). Mikroglony to mikroskopijne organizmy, również wykorzystywa-
ne jako pożywienie i źródło witamin, np. Spirulina (Sánchez i in. 2019, Vale  
i in. 2020). Ten rodzaj biomasy jest bardzo obiecujący dla produkcji nośników 
energii, ze względu na zdolność do akumulacji lipidów, wysoki poziom skrobi 
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i białek, zdolność do wzrostu w słonej wodzie lub ściekach, brak ligniny i ich 
aktywność fotosyntetyczną, oraz szybkie tempo wzrostu (Grala i in. 20212, 
Park i in. 2011). Dominują one w większości środowisk wodnych, takich jak 
jeziora, rzeki czy ścieki (Yoo i in. 2015). Biomasa z mikroglonów może być 
uprawiana zarówno w systemach zamkniętych, jak i w naturalnych warstwach 
wodonośnych, co daje podwójne możliwości (Mussgnug i in. 2010, Zhong  
i in. 2012). Pozyskiwanie biomasy glonów z otwartych zbiorników wodnych 
dostarcza surowca do fermentacji i minimalizuje proces eutrofizacji. Ponad-
to, wykorzystanie ich jako źródeł do fermentacji metanowej daje dodatkowe 
korzyści, takie jak prostota technologii. W porównaniu z produkcją biodiesla, 
fermentacja beztlenowa nie wymaga ekstrakcji oleju ani metod suszenia i po-
zwala na przetworzenie całej biomasy glonów na biogaz, ponieważ podczas 
fermentacji beztlenowej wszystkie składniki substratu (węglowodany, białka 
i lipidy) mogą być wykorzystane do produkcji biogazu (Rodriguez i in. 2015, 
Zabed i in. 2020). Jednakże, pomimo prostej technologii, wykorzystanie 
biomasy glonów w fermentacji beztlenowej wymaga zastosowania obróbki 
wstępnej w fazie hydrolizy, kluczowej dla zwiększenia uzysku metanu poprzez 
rozkład złożonej struktury komórek mikroglonów (Gonzáles-Fernández i in. 
2011). Prowadzone badania nad produkcją biogazu z biomasy mikroglonów 
wykazały, że materiał ten jest trudnym substratem do fermentacji beztleno-
wej, ze względu na trudności i opór przy rozrywaniu ich ścian komórkowych 
i niekorzystną zawartość białka, które mają wpływ na procesy fermentacyjne 
i mogą skutkować niskim uzyskiem metanu (Neves i in. 2016, Klassen i in. 
2017). Jednym z rozwiązań może być ekstrakcja oleju. Wyekstrahowane lipi-
dy wykorzystywane są do produkcji biodiesla, a pozostałości po ekstrakcji lipi-
dów - do fermentacji beztlenowej. Produkcja biogazu, tj. metanu lub wodoru, 
nie jest tak popularna jak bioetanolu, ze względu na trudności w transporcie 
i magazynowaniu, ale ze względu na duży potencjał, zasługuje na rozważe-
nie możliwości jej zastosowania. Do obróbki wstępnej glonów powszechnie 
stosuje się rozpuszczalniki, enzymy, a także szeroki zakres temperatur (od 35 
do 170°C). Wybrane gatunki i metody obróbki wstępnej mają bezpośredni 
wpływ na ilość, ale także na jakość produkowanego biogazu. Często obrób-
ka wstępna mikroglonów musi być zaplanowana pod kątem poszczególnych 
gatunków, ich struktury i dominacji w biomasie (Yoo i in. 2015, Neves i in. 
2016). Niemniej jednak, (Zhao i in. 2014) przebadali 5 gatunków glonów 
(bez obróbki wstępnej i z ekstrakcją lipidów), nie stwierdzając znaczącej różni-
cy w produkcji metanu pomiędzy gatunkami mikroglonów. Większy wpływ  
 



71

METODY OBRÓBKI BIOMASY MIKROGLONÓW DO PRODUKCJI METANU

na efektywność procesu miała zawartość lipidów. Ponadto wszystkie biomasy 
zapewniały akumulację 95% metanu przed 15. dniem doświadczenia.

WSTĘPNA OBRÓBKA BIOMASY GLONÓW

Spośród stosowanych metod obróbki wstępnej wyróżnia się:

• metody chemiczne, wykorzystujące kwasy i zasady w różnych stężeniach,
• metody mechaniczne, do których należą mechanizmy rozdrabniania, 

mielenia, ucierania, rozbijania, zarówno przy użyciu młotów czy młyn-
ków, ale też ultradźwięków czy mikrofal,

• termiczne, uwzględniające szeroki zakres temperatur: od mrożeniowych 
do ponad 100°C,

• biologiczne, wykorzystujące mikroorganizmy i produkowane przez nie 
enzymy.

Do najczęściej stosowanych metod obróbki biomasy mikroglonów zali-
cza się metody chemiczne: HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, HNO2 do wstępnej 
obróbki kwaśnej oraz NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, CaO i amoniak 
w przypadku stosowania roztworów alkalicznych. Coraz częściej jednak ba-
dane są kombinacje różnych metod, ze względu na zintensyfikowane dzia-
łanie, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycyjnych i eksploatacyj-
nych wskutek obniżenia temperatury czy zmniejszenia stężenia używanych 
chemikaliów. Aby produkcja biogazu była bardziej praktyczna (przechowy-
wanie i transport) badacze (Zhao i in., 2014, Kinnunen i in. 2014a) spraw-
dzali wpływ ekstrakcji lipidów biomasy na produkcję metanu. Obaj auto-
rzy uzyskali wyższą produkcję metanu dla biomasy z ekstrakcją lipidów.  
Autorzy wykazali, że ekstrakcja lipidów przy użyciu heksanu/izopropanolu  
w 70ºC i 1500psi nie była wydajną metodą obróbki dla Nannochlorpsis sali-
na (Zhao i in. 2014), podobnie jak ekstrakcja na sucho dla Nannochloropsis 
sp. (Kinnunen i in. 2014a). Zaobserowano jednak o 48% większą produkcję 
metanu w reaktorze termofilnym (55°C), niż mezofilnym (35°C) (Kinnunen 
i in. 2014a). W innej pracy, autorzy badali wpływ różnych temperatur prowa-
dzenia procesu fermentacji (8-21, 20, 37°C), oraz wpływu temperatury (50-
57°C i zamrażania) na degradację biomasy glonów (Kinnunen i in. 2014b). 
Termiczne metody obróbki wpłynęły na wzrost zhydrolizowanych białek  
i objętości uzyskanego biogazu (o 32-50%) w temperaturze 20°C. Wykorzy-
stywane metody obróbki zakładają również użycie mechanicznego rozdrab-
niania, mielenia czy ubijania. (Rodriguez i in. 2018) w swoich badaniach  
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w fazie przygotowania biomasy glonów Pelvetia canaliculata do fermentacji, 
zastosowali ubijak Hollandera. Taka metoda pozwoliła zmaksymalizować 
produkcję metanu do 283 ml/g VS, a także zwiększyć wydajność metanu do 
43% w odniesieniu do glonów niepoddanych obróbce wstępnej. W zależności 
od rodzaju glonów zastosowanych jako biomasa stosowane metody fizyczne 
mogą w inny sposób oddziaływać na obrabianą biomasę, dlatego też badane 
jest również porównanie wewnątrz grup metod. (Suresh i in. 2013) weryfi-
kowali wpływ autoklawowania, sonikacji i mikrofal o mocy 250 W na bio-
masę zielonego glona Ettlia, będącą pozostałością po ekstrakcji lipidów. Naj-
wyższą produkcję CH4 uzyskali dla biomasy autoklawowanej. (Montingelli 
i in. 2015) zweryfikowali wpływ mikrofal, mielenia kulowego i ubijania na 
biomasę mikroglonów. Zaobserwowali, że ubijanie zapewnia wzrost uzysku 
metanu do 37% w porównaniu z biomasą niepoddawaną obróbce. Metoda 
mielenia kulowego i mikrofal dawała niższy uzysk metanu, niż biomasa bez 
obróbki wstępnej. Ubijaczka Hollandera została zastosowana również przez 
(Tedesco i in. 2014). Po wstępnej obróbce w temperaturze 50ºC przez 10 
minut, badacze odnotowali wzrost biogazu o 52% i dodatkowy uzysk metanu 
o 53% w odniesieniu do próbki kontrolnej. Do najbezpieczniejszych, jednak 
wciąż nie najtańszych metod zalicza się metody biologiczne, wykorzystujące 
mikroorganizmy, czy produkowane przez nie enzymy. W badaniach weryfi-
kujących wpływ bakterii celulolitycznych na proces fermentacji, w którym 
wsadem była biomasa glonów i płyn żwacza bydlęcego jako inokulum, uzy-
skano zadowalający wzrost objętości produkowanego metanu i udział bakterii 
celulolitycznych w degradacji ściany komórkowej mikroglonów (Kavitha i in. 
2017). Enzymatyczną obróbkę zastosowano również w procesie, gdzie źródło 
biomasy stanowiła Chlorella vulgaris. Po sześciogodzinnym czasie kontaktu  
w temperaturze 37°C zaobserwowano wzrost ubytku biomasy o 110% i uzy-
sku metanu o 8% przy zastosowaniu celulaz, oraz o 126% i 15% w kontakcie 
z mieszaniną enzymów (celulaz, glukohydrolaz i ksylanaz) (Passos i in. 2015). 
Jak wcześniej wspomniano, w zależności od rodzaju biomasy, użyte metody 
obróbki mogą w inny sposób wpływać na efektywność hydrolizy. W bada-
niach prowadzonych przez (Mahdy i in. 2014) jako źródło biomasy wyko-
rzystano Chlorella vulgaris oraz Chlamydomonas reinhardtii. Oba glony pod-
dano obróbce enzymatycznej w takich samych warunkach. Obie wykazywały 
podobny rozkład makrocząsteczek, jednak różnice w uzyskanych wynikach 
były spowodowane różnicami w budowie ich ścian komórkowych. Obróbka 
enzymatyczna (z wykorzystaniem karbohydrazy lub proteazy) C. reinhardtii 
nie wykazała znaczącego wpływu na wzrost wydajności produkcji metanu, 
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natomiast dodatek proteazy w procesie fermentacji C. vulgaris prawie podwo-
ił produkcję metanu. 

Metody obróbki biomasy zarówno poddawanej i niepoddawanej eks-
trakcji lipidowej zapewniają wzrost produkcji biogazu, co daje możliwość cał-
kowitego wykorzystania potencjału glonów i produkcji dwóch rodzajów pali-
wa: biodiesela i biogazu. Konieczne jest jednak prowadzenie dalszych badań, 
które pozwolą na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, 
oraz użycia niebezpiecznych środków chemicznych pozostających po obróbce, 
a także ich negatywnego wpływu na urządzenia. 

Podsumowanie

Poddawanie biomasy glonów przeznaczonej do fermentacji metanowej 
jest wskazane, celem wykorzystania pełnego potencjału wsadu. Produkcja tego 
typu biomasy pozwala na uzyskanie dwóch rodzajów paliwa, jako że odpad 
po ekstrakcji lipidów w większości przypadków stanowi doskonały materiał 
wsadowy do fermentacji beztlenowej, jako biomasa już wstępnie przetworzo-
na. Z uwagi na dbałość o środowisko i konieczność zapewniania atrakcyjności 
ekonomicznej i eksploatacyjnej procesu, kluczowe jest poszukiwanie metod 
obróbki uwzględniających oba te czynniki.
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METHODS OF TREATMENT OF MICROGLON BIOMASS 
FOR METHANE PRODUCTION

Abstract: Pollution of the environment with fossil fuels and their exhausting 
inputs force us to look for alternative and safer methods of energy production. 
One solution is to use biofuels in the production of which microorganisms are 
involved. They support biofuel production processes in which (i) various types 
of waste are used as biomass, and (ii) microorganisms acting as biomass, as in 
the case of algae. The chapter presents the potential of microalgae biomass in 
methane production and possible methods of increasing their potential.

Keywords: microalgae, methane fermentation, biomass hydrolysis
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MATERIAŁY ZMIENNOFAZOWE 
OPARTE NA ALKOHOLACH 

CUKROWYCH

Streszczenie: Alkohole cukrowe są badane od ponad dwóch dekad pod kątem 
zastosowania w magazynowaniu energii cieplnej, ze względu na wysokie ciepło 
topnienia, niską cenę oraz przynależność do surowców odnawialnych, nietok-
sycznych i biodegradowalnych. Materiały zmiennofazowe (ang. phase change 
materials, PCMs) są zdolne do magazynowania znacznych ilości ciepła na sku-
tek przemiany fazowej (np. topnienia) oraz uwolnienia go podczas przemiany 
odwrotnej (krystalizacji). Niestety, alkohole cukrowe posiadają istotne wady 
uniemożliwiające ich zastosowanie w czystej postaci w magazynowaniu energii 
cieplnej (charakteryzuje je niska stabilność termiczna i problemy z krystaliza-
cją). W ciągu ostatnich kilku lat poczyniono znaczne postępy w poprawieniu 
właściwości fizycznych tej grupy związków oraz opracowano bardziej zaawan-
sowane materiały z ich użyciem, wykazujące duży potencjał aplikacyjny. Ni-
niejszy przegląd skupia się na omówieniu i podsumowaniu dotychczasowych 
osiągnięć w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe: materiały zmiennofazowe, alkohole cukrowe, energia

WPROWADZENIE

Nieprzerwanie rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cie-
pło jest przyczyną spalania olbrzymiej ilości paliw kopalnych. Zastępowanie 
technologii wykorzystujących paliwa kopalne do produkcji energii przez od-
nawialne źródła energii, pomimo iż intensywnie się rozwija, jest limitowa-
ne poprzez ograniczone możliwości urządzeń do magazynowania i konwer-
sji energii. Efektywne magazynowanie i wykorzystanie energii cieplnej jest 
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niezbędne do wypełnienia luki między podażą a zapotrzebowaniem na energię 
wytwarzaną przez źródła odnawialne.(Solé et al., 2014; Li et al., 2022).

Energię cieplną można magazynować przy użyciu systemów wykorzystu-
jących materiały zmiennofazowe (ang. phase change materials, PCMs). Są to 
substancje zdolne do akumulowania znacznych ilości ciepła utajonego na sku-
tek przemiany fazowej (np. topnienia) oraz uwolnienia jej podczas przemiany 
odwrotnej (krystalizacji).(Farid et al., 2004). Ilość prac dotycząca materiałów 
zmiennofazowych nieustannie rośnie, zwiększając tym samym możliwości ich 
potencjalnych zastosowań. Jednak dalsze poszukiwanie nowych materiałów 
zmiennofazowych oraz modyfikacja już istniejących są istotne ze względów 
ekonomicznych, gospodarczych oraz środowiskowych. 

Wśród materiałów zmiennofazowych najbardziej rozpowszechnione są te 
bazujące na przemianie ciało stałe  ciecz, ze względu na stosunkowo wysokie 
wartości entalpii przemiany fazowej oraz nieznaczną zmianę objętości w trak-
cie zmiany stanu skupienia materiału. Jako materiały zmiennofazowe ciało 
stałe ↔ ciecz stosuje się: polimery i polialkohole (Pielichowska i Pielichowski, 
2014), parafiny (Sharma et al., 2004), kwasy tłuszczowe (Sari, 2003; Özonur 
et al., 2006), estry (Feldman et al., 1995; Stamatiou et al., 2017), glikol po-
lietylenowy (PEG) (Kou et al., 2019), ciecze jonowe (Zhang et al., 2014; 
Matuszek et al., 2019), sole (Maldonado et al., 2018), hydraty (Kenisarin  
i Mahkamov, 2016), wodorotlenki, wodorki metali, stopy metali (Sharma  
et al., 2015; Mohamed et al., 2017) i mieszaniny eutektyczne (Abdolmaleki  
et al., 2020). Wszystkie one są jednak obarczone wadami: wykazują tok-
syczność, są korozyjne bądź też charakteryzują się niską pojemnością energii,  
w przeliczeniu na jednostkę objętości. 

Do materiałów zmiennofazowych ciało stałe ↔ ciecz należą również  
alkohole cukrowe, na których skupiono niniejszą pracę. W kolejnym rozdziale 
zostaną przedstawione przykłady i charakterystyka alkoholi cukrowych prze-
badanych pod kątem magazynowania energii cieplnej. Natomiast w dalszej 
części omówiony będzie postęp w modyfikowaniu ich właściwości i wytwarza-
niu bardziej zaawansowanych materiałów z wykorzystaniem alkoholi cukro-
wych, w tym mieszanin eutektycznych, materiałów kompozytowych oraz ma-
teriałów bazujących na alkoholach cukrowych modyfikowanych chemicznie.
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ALKOHOLE CUKROWE  
JAKO MATERIAŁY ZMIENNOFAZOWE

Obecnie szczególnie poszukiwane są materiały posiadające temperaturę 
topnienia w zakresie 100-220 °C, który jest odpowiedni do magazynowania 
energii słonecznej lub ciepła odpadowego. W tym zakresie topnienie wykazują 
związki organiczne, m.in. alkohole cukrowe, które posiadają wysoką entalpię 
topnienia (najwyższą pośród związków wykazujących temperaturę topnienia 
100-220°C), niską cenę, brak toksyczności i korozyjności oraz biodegrado-
walność. Niestety, alkohole cukrowe posiadają również szereg wad, które 
utrudniają ich użycie w czystej postaci w celu magazynowania energii cieplnej. 
Wśród nich najistotniejsze są: słaba stabilność termiczna, słaba tendencja do 
krystalizacji lub jej całkowity brak i dodatkowo duży efekt przechłodzenia 
(różnica między temperaturą topnienia i krystalizacji). Alkohole cukrowe po 
raz pierwszy zostały przedstawione jako potencjalne materiały zmiennofazowe 
w 2001 roku.(Talja i Roos, 2001) Dotychczasowe badania skupiały się wo-
kół erytrytolu (erytrol), ksylitolu, glaktitolu (dulcitolu), mannitolu, sorbitolu  
i mio-inozytolu. W tabeli poniżej (Tabela 1) zebrano struktury oraz właści-
wości fizyczne wybranych alkoholi cukrowych, kluczowe pod kątem oceny za-
stosowania ich jako potencjalne materiały zmiennofazowe (entalpia i tempe-
ratura topnienia (ΔHm, Tm) oraz entalpia i temperatura krystalizacji (ΔHc, Tc), 
a także wartość efektu przechłodzenia (Tsup = Tm – Tc)). Dane zawarte w tabeli 
pochodzą z publikacji (Shao et al., 2018) i są dość spójne z danymi pochodzą-
cymi z innych prac (Kaizawa et al., 2008; Solé et al., 2014; del Barrio et al., 
2017; Jia et al., 2017).

Wśród opisanych alkoholi cukrowych najwyższą entalpią topnienia 
charakteryzują się erytrytol i galaktitol (ΔHm równe odpowiednio 334 i 351 
J/g), jednocześnie wspomniane związki wykazują również największy efekt 
przechłodzenia (odpowiednio 102 i 70 °C). Dla ksylitolu i sorbitolu nie od-
notowano Tc, co świadczy o ich całkowitej niezdolności do krystalizacji po 
stopieniu. W przypadku pozostałych pochodnych cukrów, widać zauważal-
ny spadek ΔHc w porównaniu do ΔHm, dla galaktitolu jest on największy  
i wynosi prawie 120 J/g natomiast dla erytrytolu, mannitolu i mio-inozytolu 
mieści się w zakresie 50 – 60 J/g. Obniżenie ΔHc względem ΔHm może być 
spowodowane tylko częściową krystalizacją i/lub rozkładem badanej próbki.

Jeśli chodzi o stabilność termiczną alkoholi cukrowych zdolnych do 
krystalizacji, to w tym zestawieniu najlepsze właściwości wykazuje erytrytol, 
który zachowuje zdolność do topnienia-krystalizacji nawet po 100 cyklach.
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(Wang et al., 2020) W przypadku mio-inozytolu, mannitolu i glaktitolu  
z każdym cyklem ΔHm i ΔHc ulegały obniżeniu, tak samo jak Tm i Tc. Glak-
titol po kilkunastu cyklach był już całkowicie niezdolny do krystalizacji.  
W przypadku mannitolu i mio-inozytolu po 50 cyklach ΔHm stanowiły odpo-
wiednio 49% i 80% wartości początkowej.(Solé et al., 2014) Z kolei w innej 
pracy autorzy podają, że entalpia topnienia mio-inozytolu po 50 cyklach wy-
nosiła zaledwie 16% wartości początkowej.(Maldonado et al., 2018). Różnice 
mogą wynikać z warunków prowadzenia eksperymentu, takich jak szybkość 
grzania/chłodzenia oraz zakres temperatury stosowany w metodzie badawczej.

Tabela 1. Właściwości fizyczne oraz struktury wybranych alkoholi cukrowych. Opracowanie 
własne na podstawie (Shao et al., 2018)

Tsup
[°C] 102 nd 70 52 nd 44

Tc
[°C] 17 nd 117 114 nd 181

Tm
[°C] 119 93 187 166 97 225

ΔHc 
[J/g] 171 nd 232 228 nd 199

ΔHm  
[J/g] 334 231 351 277 184 262

Nazwa erytrytol ksylitol glaktitol mannitol sorbitol mio- 
inozytol

St
ru

kt
ur

a

Powyższe przykłady pokazują, że pomimo wielu zalet, alkohole cukro-
we w czystej postaci nie nadają się do magazynowania energii termicznej.  
W ostatnich kilku latach podejmowano badania nad modyfikacjami chemicz-
nymi alkoholi cukrowych lub wytwarzaniem bardziej złożonych materiałów  
z ich udziałem. Prace te zostaną omówione w kolejnych podrozdziałach.
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MATERIAŁY ZMIENNOFAZOWE  
OPARTE NA ALKOHOLACH CUKROWYCH

W literaturze pojawiły się do tej pory trzy główne metody modyfikacji 
właściwości fizycznych alkoholi cukrowych. Należą do nich wytwarzanie mie-
szanin eutektycznych, materiałów kompozytowych oraz nowych materiałów 
powstałych z alkoholi cukrowych na drodze transformacji chemicznej.

Mieszaniny eutektyczne

Mieszaniny eutektyczne posiadają niższą temperaturą topnienia niż 
każdy ze składników osobno na skutek oddziaływań wodorowych. Tworze-
nie dwuskładnikowych mieszanin eutektycznych jest najprostszym sposo-
bem na modyfikację właściwości alkoholu cukrowych. Finalne właściwości  
(ΔHm, Tm) mieszanin eutektycznych można przewidzieć za pomocą modeli 
termodynamicznych, a wartości teoretyczne dość dobrze pokrywają się z wy-
nikami eksperymentalnymi.(Shao et al., 2018) Powstałe w ten sposób mate-
riały posiadają niższe temperatury topnienia od czystych alkoholi cukrowych, 
a zatem mogą być wykorzystane do zupełnie nowych zastosowań np. w bu-
downictwie. (Fan et al., 2022)

Jedną z pierwszych opisanych i zarazem najlepiej przebadanych miesza-
nin eutektycznych alkoholi cukrowych stosowanych w magazynowaniu ener-
gii cieplnej jest mieszanina galaktitolu i mannitolu 30:70.(Paul et al., 2015) 
Choć wykazuje ona stosunkowo wysoką temperaturę topnienia (153 °C), to 
zauważono znaczą poprawę stabilności cyklicznej w porównaniu do poszcze-
gólnych składników. Podobne wnioski wysunięto w innej pracy badając sta-
bilność termiczną mieszanin inozytolu z mannitolem oraz trójskładnikowych 
mieszanin inozytolu, galaktitolu i mannitolu.(Nomura et al., 2015)ΔHm mie-
szaniny galaktitolu i mannitolu początkowo wynosiła ok. 290 J/g, a po 100 
cyklach topnienia-krystalizacji zmniejszyła się zaledwie o 4%. W niniejszej 
pracy pokazano silny związek wartości ΔHc, Tc z szybkością grzania/chłodze-
nia zastosowaną w metodzie badawczej. Dla szybkości grzania/chłodzenia  
0,5 °C/min wartości ΔHc, Tc były odpowiednio równe 197 J/g i 105 °C, nato-
miast gdy zwiększano szybkość grzania/chłodzenia (2, 5, 10, 20 °C/min) war-
tości te spadły aż do 64 J/g i 68 °C. Autorzy opisali również możliwość dodat-
kowego zwiększenia ΔHc poprzez dodanie niewielkich ilości (do 0,5 % mas.) 
czynników zarodkujących (np. sproszkowanego grafitu lub jodku srebra).
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W kolejnych latach powstały prace opisujące właściwości kilkudziesię-
ciu nowych mieszanin eutektycznych alkoholi cukrowych, wykorzystujące 
m.in. erytrytol, sorbitol, ksylitol, adonitol i arabinitol. (Palomo Del Barrio 
et al., 2016; Shao et al., 2018) Opisane mieszaniny posiadają Tm w zakresie 
70 – 180 °C, a ich entalpie topnienia mogą przekraczać 300 J/g, jak w przy-
padku mieszanin galaktitolu i inozytolu 69:31, erytrytolu i inozytolu 96:4 
oraz erytrytolu i mannitolu 84:16, ale w większości przypadków mieszczą się 
w zakresie 200 – 280 J/g. Autorzy podkreślają jednak, że używanie niektó-
rych mieszanin eutektycznych (np. mieszaniny ksylitolu i galaktitolu 99:1) 
jest nieuzasadnione, ponieważ sam ksylitol posiada niemal identyczną Tm oraz 
wyższą ΔHm. Zauważono również, że mieszaniny zawierające ksylitol i sorbi-
tol posiadają słabą tendencji do krystalizacji, tak samo jak ksylitol i sorbitol  
w czystej postaci.

Podsumowując, tworzenie mieszanin eutektycznych alkoholi cukrowych, 
pozwala przede wszystkim na dostosowanie Tm pożądanego materiału przy 
nieznacznej zmianie ΔHm. Często można też zaobserwować wzrost stabilności 
termicznej i cyklicznej. Mieszaniny eutektyczne, tak samo jak czyste alkohole 
cukrowe mogą zostać wykorzystane do wytworze kompozytowych materiałów 
zmiennofazowych.

Materiały kompozytowe

W tym podrozdziale zostaną opisane materiały wieloskładnikowe zdolne 
do zachowania swojego kształtu i zawierające alkohole cukrowe jako główny 
komponent. Materiały takie otrzymywano dotychczas z użyciem polimerów 
(Chen et al., 2019; Jiang et al., 2019; Yazdani et al., 2020), porowatych ma-
teriałów węglowych (Liu et al., 2021; Wang et al., 2021), zeolitowych struk-
tur imidazolowych (ang. zeolitic imidazolate framewirks – ZIF) (Hackl et al., 
2020) i poprzez kapsułkowanie (He et al., 2020a; Mo et al., 2022; Wang  
et al., 2020)

Chen wraz ze współpracownikami przedstawił metodę otrzymywania 
erytrytolu zamkniętego w polianilinie, na drodze chemicznej polimeryzacji 
aniliny w rozpuszczalniku organicznym.(Chen et al., 2019) W pracy wy-
kazano, że efekt przechłodzenia dla otrzymanego kompozytu został zmniej-
szony z 103 °C (dla czystego erytrytolu) do 60 °C, dzięki obecności aniliny  
w materiale kompozytowym, która ułatwiała tworzenie się zarodków kryszta-
łów alkoholu cukrowego, przyśpieszając proces krystalizacji. ΔHm otrzymane-
go materiału wynosiła 260 J/g co stanowi ok 75% wartości ΔHm erytrytolu, 



83

MATERIAŁY ZMIENNOFAZOWE OPARTE NA ALKOHOLACH CUKROWYCH

natomiast ΔHc wzrosła o 50 J/g. W teście stabilności cyklicznej, materiał był 
w stanie wytrzymać przynajmniej 100 cykli topnienia-krystalizacji. Stabilność 
kształtu otrzymanego materiału wynikała ze zdolności polianiliny do absorbo-
wania stopionego erytrytolu. Ta sama grupa zbadała również wpływ dodania 
nanodrutów srebra na przewodnictwo cieplne kompozytu.(Jiang et al., 2019) 
Dodatek 7,5 % mas. nanodrutów srebra do kompozytu spowodował wzrost 
jego wartości przewodnictwa cieplnego o 62% przy jednoczesnym obniżeniu 
ΔHm do 224 J/g.

Kolejnym polimerem użytym do wytworzenia materiałów zmiennofazo-
wych z użyciem alkoholi cukrowych jest alkohol poliwinylowy sieciowany cy-
trynianem sodu.(Yazdani et al., 2020) Podobnie jak w pracy opisanej powyżej 
sieciowany alkohol poliwinylowy zapewniał stabilność kształtu otrzymanego 
materiału kompozytowego powyżej temperatury topnienia zawartego w nim 
erytrytolu, absorbując całkowicie stopiony alkohol cukrowy i zapobiegając 
jego wyciekowi. Przebadano szereg materiałów zawierających od 70 do 80% 
erytrytolu, dla których wartości ΔHm mieściły się w zakresie 219 – 266 J/g,  
a ΔHc 102 – 157 J/g. W pracy pokazano możliwość zastosowania otrzyma-
nych kompozytów do długoterminowego magazynowania energii cieplnej. 
Erytrytol zawarty w materiale kompozytowym krystalizuje dopiero w cyklu 
grzania, a więc energia w nim zmagazynowana może być uwolniona „na żą-
danie” pod wpływem delikatnego ogrzania. Potwierdzono również stabilność 
cykliczną kompozytu w przynajmniej 100 cyklach topnienia-krystalizacji.

Matrycą dla alkoholi cukrowych mogą być również materiały węglo-
we np. aerożel węglowy otrzymany z biomasy.(Liu et al., 2021) Materiał 
kompozytowy został otrzymany poprzez impregnację próżniową aerożelu 
węglowego mannitolem. W pracy przebadano materiały zawierające 3, 6, 9  
i 12% mas. aerożelu węglowego. Wartości ΔHm dla wszystkich próbek były 
bliskie wartości ΔHm czystego mannitolu (ok 270 J/g), a wartości ΔHc były 
wyższe o ok 20 J/g względem mannitolu (wynosiły ok 250 J/g). Tm i Tc były 
niemal identyczne jak dla użytego alkoholu cukrowego w przypadku wszyst-
kich otrzymanych materiałów kompozytowych. Znacznej poprawie uległo 
natomiast przewodnictwo cieplne otrzymanego kompozytu (wzrost o 62%)  
i efektywność uwalniania energii cieplej (Et = ΔHc/ΔHm), z 81% dla czyste-
go mannitolu do 98% dla materiału zawierającego 9% aerożelu węglowego.  
W pracy wykazano jednak, że w trakcie topnienia mannitolu może docho-
dzić do jego wycieku z porów znajdujących się blisko powierzchni materia-
łu. Materiał o najlepszych parametrach (zawierający 9% aerożelu węglowego) 
wykazywał jednak najniższy stopień wyciekania mannitolu (3%). Pomimo 



84

BARTŁOMIEJ GAIDA

tego zjawiska otrzymane kompozyty były w stanie zachować swój pierwotny 
kształt pod wpływem ogrzania ich do 180 °C i utrzymania tej temperatury 
przez 12 h, przy czym nie odnotowano spadku wartości ΔHm w przynajmniej 
6 cyklach topnienia-krystalizacji.

Następnym przykładem jest materiał kompozytowy otrzymany metodą 
impregnacji próżniowej ekspandowanego grafitu (EG) mieszaniną eutek-
tyczną galaktitolu i mannitolu 30:70 (ΔHm = 271 J/g, Tm = 158 °C)(Wang  
et al., 2021) Materiały zawierające EG charakteryzują się znacznie zwiększo-
nym przewodnictwem cieplnym. Materiał zawierający dodatek 14% mas. EG 
wykazywał 30-krotny wzrost wartości przewodnictwa cieplnego z 0,305 do 
9,439 W/mK. Wartość ΔHm obniżyła się do ok. 200 J/g, a efekt przechłodze-
nia z 70 do 50°C. Po 20 cyklach topnienia-krystalizacji wyciek mieszaniny 
alkoholi cukrowych wynosił poniżej 5% mas.

Interesujące wyniki otrzymano również dla erytrytolu i ksylitolu za-
mkniętych w zeolitowych struktur imidazolowych (ZIF).(Hackl et al., 2020) 
Oddziaływania między alkoholami cukrowymi i matrycą pozwoliły obniżyć 
temperatury topnienia, ze 120 do 20 °C i z 93 do 23 °C w przypadku kompo-
zytów zawierających odpowiednio erytrytol i ksylitol. Tak znaczące obniżenie 
Tm otwiera nowe możliwości zastosowań alkoholi cukrowych w magazyno-
waniu i wykorzystaniu energii cieplnej. Twórcy artykułu podali również me-
tody modyfikacji powierzchni ZIF grupami hydrofilowymi i hydrofobowy-
mi. Kompozyt zawierający erytrytol zachował jednocześnie wysoką wartość  
ΔHm = 285 J/g.

Kapsułkowanie jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych modyfikacji 
materiałów zmiennofazowych. Zamknięte w nieprzepuszczalnej otoczce ma-
teriały nie wyciekają ze środka po stopieniu oraz są chronione przed warunka-
mi zewnętrznymi, które mogą przyśpieszać ich degradację. Otoczki mogą być 
wykonane z polimerów lub substancji nieorganicznych takich jak krzemionka, 
tlenek glinu czy glina.(Shchukina et al., 2018) W literaturze opisano przykła-
dy zamykania alkoholi cukrowych w otoczce krzemionkowej i silikonowej. 
Do wytworzenia tego rodzaju kompozytów wykorzystano erytrytol (Wang 
et al., 2020), mannitol (He et al., 2020a) oraz dwuskładnikowe mieszaniny 
eutektyczne mannitolu i mio-inozytolu (Mo et al., 2022). 

Zamknięcie erytrytolu w silikonowej otoczce, oprócz wspomnianych 
wcześniej zalet, skutkowało znacznym obniżeniem Tsup z ok 100 do 17 °C. 
(Wang et al., 2020) Tego rodzaju otoczka ułatwia tworzenie się zarodni-
ków krystalizacji, co wpływa na jej przyśpieszenie. Potwierdzono również 
stabilność cykliczną kompozytu w przynajmniej 100 cyklach topnienia-
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-krystalizacji. Kapsułkowanie dość mocno obniża jednak ΔHm z ok 350 do  
190 J/g. Et dla kapsułkowanego erytrytolu, podobnie jak dla czystego ery-
trytolu było równe 64%. Efektywność uwalniania energii cieplej została 
zwiększona poprzez domieszkowanie erytrytolu karboksymetylocelulozą (3% 
mas.) i α-Al2O3 (9% mas.) do 90%, kosztem dalszego obniżenia ΔHm do 170 
J/g. Podobny spadek entalpii zaobserwowano dla mannitolu oraz mieszanin 
mannitolu i mio-inozytolu w otoczkach krzemionkowych.(He et al., 2020a; 
Mo et al., 2022) Jednak w tym przypadku nie zauważono istotnej zmiany  
Tsup w porównaniu do niekapsułkowanych alkoholi cukrowych. Nanokapsuł-
ki zawierające mieszaninę mannitolu i mio-inozytolu w stosunku 4,6:1 po-
siadały najlepsze właściwości termiczne, ΔHm i ΔHc wynosiły odpowiednio  
177 i 111 J/g (Et = 67%), wartości te utrzymały się przynajmniej przez 60 cykli 
topnienia-krystalizacji. Choć początkowa entalpia topnienia kapsułkowanego 
mannitolu była wysoka (220 J/g) to zaczęła spadać w kolejnych cyklach i po 
50 cyklach Et wyniosła poniżej 60%. W kolejnej pracy poprawiono stabilność 
termiczną zamykając mannitol w otoczce zbudowanej z krzemionki i tlenku 
grafenu.(He et al., 2020b) W tym wypadku ΔHm spadła po 50 cyklach do 
zaledwie 207 J/g, a Et = 73%.

Modyfikacje chemiczne

Modyfikacje chemiczne stanowią kolejną drogę do kontrolowania wła-
ściwości termicznych alkoholi cukrowych, jednak dotychczas w literaturze 
ukazały się tylko dwie prace na ten temat. Dane dotyczące omawianych przy-
kładów, zebrano w tabeli poniżej (Tabela 2).

Sari wraz ze współpracownikami przeprowadził syntezę oraz charakte-
rystykę właściwości heksastearynianu (HSG) i heksapalmitynianu galaktito-
lu (HPG).(Sari et al., 2011) Estry galaktitolu wykazywały entalpie topnienia 
zbliżone do użytych kwasów (202 i 251 J/g odpowiednio dla HSG i HPG), 
natomiast cechowały się przyjemniejszym zapachem oraz nie były korozyjne. 
Galaktitol wykazuje efekt przechłodzenia na poziomie 72 °C, natomiast otrzy-
mane estry 2-3 °C. Otrzymane związki wykazały też bardzo dobrą stabilność 
cykliczną i zachowały swoje właściwości po 1000 cyklach topnienia-krystali-
zacji. Ten fakt nie jest zaskakujący, ponieważ HSG i HPG ulegają przemianie 
fazowej w znacznie niższej temperaturze (odpowiednio 32 i 48 °C) niż galak-
titol (187 °C), a badanie ich stabilności cyklicznej było prowadzone w zakresie 
20 – 70 °C.
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Tabela 2. Właściwości heksaestrów glaktitolu i mannitolu oraz wybranych prekursorów. Opra-
cowanie własne na podstawie (Sari et al., 2011; Sari, 2012)

PCM
ΔHm

[J/g]

ΔHc

[J/g]

Tm

[°C]

Ilość 
cykli

Tsup

[°C]
Lit.

galaktitol 402 285 187 - 71

(Sari et al., 2011)

kwas stearynowy 253 254 69 - 0

kwas palmitynowy 214 208 63 - 4

HSG 251 233 48 1000 3

HPG 202 197 32 1000 2

mannitol 335 235 166 - 43

(Sari, 2012)

HSM 202 197 65 1000 3

HPM 194 192 62 1000 4

HMM 182 185 45 1000 4

HLM 152 142 44 1000 5

W kolejnej pracy Sari wraz ze współpracownikami przeprowadził syntezę 
czterech estrów mannitolu i kwasów tłuszczowych: heksastearynianu man-
nitolu (HSM), heksapalmitynianu mannitolu (HPM), heksamirystynianu 
mannitolu (HMM) oraz heksalaurynianu mannitolu (HLM).(Sari, 2012) 
Otrzymane związki wykazywały entalpie topnienia w zakresie 152 – 202 J/g 
i wykazywały efekt przechłodzenia 3-5 °C. Podobnie jak w przypadku estrów 
galaktitolu, estry mannitolu były stabilne podczas 1000 cykli topnienia-kry-
stalizacji, nie posiadały zapachu charakterystycznego dla kwasów tłuszczo-
wych ani właściwości korozyjnych.

Choć opisane w niniejszym podrozdziale alkohole cukrowe poddane 
modyfikacjom chemicznym wykazują duży potencjał jako materiały zmien-
nofazowe, to stanowią one bardziej alternatywę dla kwasów tłuszczowych 
niż dla alkoholi cukrowych, ze względu na stosunkowo niskie temperatury 
topnienia. W dalszym ciągu wyzwaniem pozostaje synteza materiałów posia-
dających entalpie topnienia oraz temperatury topnienia zbliżone do alkoholi 
cukrowych i charakteryzujących się dobrą stabilnością termiczną oraz niskim 
efektem przechłodzenia.

PODSUMOWANIE

Alkohole cukrowe, pomimo swojej stosunkowo niskiej ceny i czę-
sto wysokiej entalpii topnienia, nie są dobrymi kandydatami na materiały 
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zmiennofazowe. Duży efekt przechłodzenia, niepełna krystalizacja lub jej 
całkowity brak i niska stabilność termiczna/cykliczna, całkowicie zaprzeczają 
sensowności ich użycia w celu magazynowania energii cieplnej. Zebrane w tej 
pracy przykłady pokazują jednak duży potencjał materiałów opartych na alko-
holach cukrowych. Opisane w literaturze modyfikacje pozwalają zmniejszyć 
efekt przechłodzenia, zwiększyć szybkość krystalizacji, poprawić stabilność 
cykliczną, a nawet dostosować temperaturę topnienia finalnego materiału do 
zastosowania. Materiały zmiennofazowe na bazie alkoholi cukrowych mogą 
wykazywać Tm w zakresie 20 – 180 °C co czyni je jedną z najbardziej uniwer-
salnych grup materiałów zmiennofazowych jeśli chodzi o możliwości aplika-
cyjne. Ilość prac dotycząca alkoholi cukrowych jako materiałów zmiennofazo-
wych, która ukazała się w ostatnich latach, pokazuje, że choć poprawienie ich 
właściwości fizycznych nie jest proste to wielu badaczy podejmuje to wyzwa-
nie. Poszukiwanie nowych modyfikacji, pozwalających na wyprodukowanie 
finalnego materiału w stosownej ilości oraz konkurencyjnej cenie do już sko-
mercjalizowanych materiałów zmiennofazowych dalej pozostaje wyzwaniem. 
Osiągniecie tego celu może przyczynić się do rozpowszechnienia materiałów 
zmiennofazowych opartych na alkoholach cukrowych, będących przyjazną 
dla środowiska alternatywą do obecnie stosowanych materiałów.
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 PHASE CHANGE MATERIALS  
BASED ON SUGAR ALCOHOLS

Abstract: Sugar alcohols have been tested for over two decades to be used in 
thermal energy storage, due their high heat of fusion, low price and belonging-
ness to renewable, non-toxic and biodegradable raw materials. Phase change 
materials are capable of storing significant amounts of heat due to a phase 
change (e.g. melting) and of its release during a reverse transformation (crys-
tallization). Unfortunately, pristine sugar alcohols have significant drawbacks 
that prevent their use in thermal energy storage (they are characterized by low 
thermal stability and they have crystallization issues). In the past few years, sig-
nificant progress has been made on improvement of the physical properties of 
this group of compounds, and more advanced materials have been developed 
with their use, revealing their high application potential. This review focuses 
on an overview and summary of what has been achieved in this area to date.

Key words: phase change materials, sugar alcohols, energy




