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WSPOMNIENIE O JACKU GAWROŃSKIM 

 

 
 

Środowisko naukowe poniosło niepowetowaną stratę – 1 kwietnia, niemalże                   

w przeddzień swoich 77 urodzin, odszedł od nas Profesor Jacek Gawroński członek 

rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, jeden z Luminarzy Nauki Uniwersytetu 

Poznańskiego, naukowiec, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń 

studentów i doktorantów. Człowiek wielkiej prawości, wiedzy i skromności, o którym 

bez wątpienia można było powiedzieć, że był Profesorem Uniwersytetu.  

Jacek Gawroński urodził się 20 kwietnia 1943 roku w Jutrosinie koło Krotoszyna. 

Był jednym z czterech synów lekarza Jana Gawrońskiego i farmaceutki Jadwigi,                   

z domu Kieliba. Ojciec - Jan Gawroński był postacią znaną i zasłużoną, nie tylko dla 

Ziemi Koźmińskiej. Absolwent medycyny na Uniwersytecie Poznańskim, założyciel 

Filomatii Posnaniensis, korporacji studenckiej, której szczególnym celem miała być 

praca oświatowa, od 1936 roku był lekarzem w Jutrosinie a w czasie Kampanii 

Wrześniowej w randze porucznika lekarzem-dowódcą plutonu sanitarnego w Armii 

“Pomorze”. Wojenna zawierucha pozwoliła Janowi Gawrońskiemu zetknąć się                          

z wybitnym chemikiem prof. Aleksandrem Zamojskim, twórcą polskiej szkoły chemii 

cukrów.  
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Fot. 1. Jacek Gawroński z synem Pawłem w Jutrosinie, przed ulicą dr. Jana Gawrońskiego 

Być może wskazywanie Aleksandra Zamojskiego jako spiritus movens 

zainteresowania przyszłego profesora chemią jest nadużyciem, należy jednak przyznać, 

że Jacek Gawroński od najmłodszych lat wykazywał predylekcje do eksperymentów. 

Nawet niezbyt udane doświadczenia, jak na przykład zamiana pasty do butów                        

w marmoladę, nie hamowały pasji eksperymentatorskiej Jacka. Pasji, której „ofiarami” 

zazwyczaj padali młodsi bracia. 

Po ukończeniu jutrosińskiej szkoły podstawowej, Jacek Gawroński dalszą edukację 

kontynuował w pobliskim Koźminie i w koźmińskim liceum zdaje maturę. Po latach, 

przyznawał, iż nie wiadomo jak potoczyłyby się jego losy gdyby nie nauczyciel chemii 

z koźmińskiego liceum, który swoją pasją do nauk chemicznych zaraził również                         

i młodego Jacka Gawrońskiego. Stąd wynikła decyzja by po maturze podjąć studia 

chemiczne. 

W 1961 roku Jacek Gawroński rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-

Przyrodnicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Z tą uczelnią związany był 

praktycznie na stałe – z wyjątkiem krótszych bądź dłuższych przerw związanych                       

z wyjazdami i ze stażami zagranicznymi. Na pierwszy z nich wyjechał do Stanów 

Zjednoczonych jeszcze przed obroną doktoratu. W 1970 roku, w Lawrence (Kansas 

State University) miał możliwość pracy w grupie bardzo cenionego chemika, prof.                   

A. W. Burgstahlera, autorytetu w dziedzinie chemii produktów naturalnych  

i spektroskopii dichroizmu kołowego. Ten i inne staże w Stanach Zjednoczonych 

(Uniwersytet w Newadzie, prof. D. A. Lightner; Uniwersytet Stanu Floryda, prof.                    

H. M. Walborsky) oraz zetknięcie z amerykańską mentalnością nie pozostały bez 

wpływu na podejście Jacka Gawrońskiego do badań naukowych i sposobu uprawiania 

nauki. W późniejszej działalności hołdował zasadzie, że niepowodzenia i trudności dają 

szanse na rozwój i nowe podejście do rozwiązania problemu a także przeciwdziałają 

stagnacji i rutynie – zmorom każdego naukowca. Doceniał także pragmatyzm  

i zdroworozsądkowe podejście Amerykanów i to nie tylko w odniesieniu do nauki. 
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Fot. 2. International Conference on Circular Dichroism, Sendai, Japonia 2001 rok 

 

Późniejsze liczne staże i wyjazdy zagraniczne (m.in. do Japonii: Uniwersytet 

Tohoku, prof. N. Harada, Holandii: Uniwersytet w Groningen, prof. H. Wynberg oraz 

Szwajcarii: Uniwersytet w Bazylei, prof. Ch. Tamm), przyniosły nie tylko nowe 

doświadczenia i pomysły, ale i zaowocowały licznymi kontaktami naukowymi                          

i osobistymi, trwającymi do śmierci Profesora. 

W 1972 roku Jacek Gawroński obronił doktorat a już pięć lat później uzyskał 

habilitację. Zarówno praca doktorska jak i habilitacyjna zostały nagrodzone. Dalsze 

etapy kariery naukowej są wyraźnym potwierdzeniem wielkiej pracowitości, ale                        

i znacznego potencjału naukowego młodego uczonego. W roku 1990 dr hab. Jacek 

Gawroński uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego by już po trzech latach 

otrzymać tytuł profesora zwyczajnego. 

Analizując biografię naukową Profesora można wykazać, że oprócz typowo 

poznańskiej organizacji, perfekcjonizmu i zamiłowaniu do ciężkiej pracy, do sukcesów 

naukowych Jacka przyczyniła się duża doza Jego naukowej intuicji. Intuicji, która 

nierzadko irracjonalnie pozwalała dostrzec ważne problemy chemii, których 

rozwiązaniu warto się poświęcić.  

Zainteresowania naukowe Profesora Gawrońskiego wykrystalizowały bardzo 

szybko i obejmowały stereochemię, spektroskopię elektronowego dichroizmu kołowego 

(ECD) oraz stereokontrolowaną syntezę organiczną, ze szczególnym uwzględnieniem 

reakcji makrocyklizacji oraz chemię produktów naturalnych. Sam Profesor Gawroński, 

zapytany kiedyś przez studentów o zainteresowania naukowe, nieco przekornie odparł, 

że jest to chemia. Swoistym potwierdzeniem tej tezy były regularne wizyty Profesora              

w czytelni, gdzie równie często sięgał po czasopisma z dziedziny chemii organicznej 

jak i te poświęcone chemii nieorganicznej i fizycznej. Profesor stale zachęcał tak 

współpracowników jak i studentów do czytania prac i bardzo często wręczał odnośniki 

do nich spisane na odwrotnych stronach wykorzystanych biletów kolejowych, 

rachunków czy wyciągów bankowych. 
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Bez cienia przesady można postawić tezę, że to właśnie prof. Jacek Gawroński 

wraz z prof. Michałem Kiełczewskim, swoim promotorem a następnie kolegą, byli                 

w Polsce i w całym ówczesnym Bloku Wschodnim, pionierami badań strukturalnych 

związków optycznie czynnych przy użyciu spektroskopii dichroizmu kołowego. Metoda 

ta w owym czasie była na początkowych etapach rozwoju a dostępne aparaty były 

prototypami budowanymi przez grono zapaleńców. Takie prototypowe urządzenie 

stanowił również dichrograf Mark II, firmy Jobin-Yvon – jednej z niewielu firm 

ówcześnie produkujących tego typu aparaturę naukową. Od początku lat 70 dichrograf 

taki był na wyposażeniu Środowiskowego Laboratorium Unikatowej Aparatury 

Badawczej Instytutu Chemii UAM. Szczęśliwie, Instytut dysponował 

wykwalifikowanym zapleczem technicznym, bo aparat psuł się dosyć często a z racji 

sposobu wzbudzania lampy skutecznie przeciążał sieć energetyczną. O zainteresowaniu 

tą dziedziną i de facto pokazaniu polskiemu środowisku naukowemu potencjału 

tkwiącego w spektroskopii dichroizmu kołowego, zadecydowały wspólne z prof. 

Kiełczewskim zamiłowanie do żeglarstwa, uprawianemu głównie na nieodległym od 

Instytutu Chemii Jeziorze Kierskim.  

Jacek Gawroński wraz z Michałem Kiełczewskim przetłumaczyli  

z angielskiego bardzo wówczas potrzebną monografię P. Crabbégo o metodach 

chiralooptycznych. Jej polski przekład (pt. „Metody chiralooptyczne  

w chemii”) wyszedł w 1974 roku.  

Grupa kierowana przez prof. Kiełczewskiego, w której pracował Jacek Gawroński, 

początkowo zajmowała się głównie chemią i strukturą steroidów. Ich usztywniona 

struktura molekularna oraz ograniczona dynamika konformacyjna przy zróżnicowanej 

funkcjonalizacji i dużej aktywności biologicznej czyniły z tych związków wymarzone 

jak na owe czasy obiekty badań. Dalsze prace Profesora koncentrowały się na analizie 

czynności optycznej oraz oznaczaniu konfiguracji absolutnej szeregu produktów 

naturalnych bądź ich prekursorów, np. cis-dienów, enonów, butenolidów oraz 

benzoesanów acyklicznych polioli, czyli generalnie związków i analogów związków 

pochodzenia naturalnego o dużym znaczeniu syntetycznym  

i farmaceutycznym.  

Początek lat 80 przyniósł zmiany w strukturze Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 

Instytut Chemii zostaje przekształcony w Wydział Chemii UAM a Jacek Gawroński 

zostaje powołany na stanowisko kierownika Zakładu Chemii Produktów Naturalnych. 

Ta nominacja była na dobrą sprawę tylko potwierdzeniem stanu faktycznego – ze 

względu na różne perturbacje prof. Kiełczewski nie mógł w pełni angażować się                    

w działalność naukową i organizacyjną Zakładu, którym w jego zastępstwie kierował 

Jacek Gawroński. Lata osiemdziesiąte to również rozszerzenie tematyki badawczej 

zespołu kierowanego przez Jacka Gawrońskiego głównie na syntezę stereoselektywną. 

Zarówno praca „Alkaloid-catalysed asymmetric addition of thiocarboxylic S-acids to 

cyclohex-2-en-1-ones. Absolute configuration of the adducts by O,S-dibenzoate Cotton 

effect” (J. Gawroński, K. Gawrońska, H. Wynberg)m, jak i późniejsza „A Study of 

Stereoselective Hydrolysis of Symmetrical Diesters with Pig Liver Esterase” (P. Mohr, 

N. Waespe‐Ńarčević, C. Tamm, K. Gawrońska, J. Gawroński) zdecydowanie 

wyprzedzały swoją epokę. Pierwsza z nich (a jest ich w tej tematyce więcej) to przecież 

tak modna i nazwana dziś organokataliza. Druga to zastosowanie enzymów w syntezie,  
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które nawet teraz przez wielu organików jest traktowane z rezerwą. Można ubolewać po 

czasie, że tematyka tych badań nie była eksplorowana intensywniej. Nota bene, drugi                

z tych artykułów był najczęściej cytowaną pracą oryginalna współautorstwa Jacka 

Gawrońskiego (207 cytowań wg bazy Scopus). 

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku były okresem intensywnej 

pracy nad rozwojem metod chiralooptycznych. Widząc ich ograniczenia, prace 

Profesora koncentrowały się nad wprowadzeniem do cząsteczki nowych fragmentów 

chromoforowych, głównie z grupy imidów aromatycznych ale to także zastosowanie 

metod obliczeniowych w stereochemii (współpraca z J. Koputem, A. E. Hansenem,                

J. Rychlewskim, B. Nordénem, M. T. Pawlikowskim). Metody obliczeniowe dzisiaj 

stosowane rutynowo głównie przez niespecjalistów, ówcześnie wymagały wiedzy 

eksperckiej i dostępu do zasobów komputerowych. Dość powiedzieć, że w jednej                    

z pierwszych prac tego rodzaju, mianowicie „On the Induced Optical Activity                         

of Triphenylmethane Dyes” (J. Gawroński, J. Koput, A. Wierzbicki) z 1986 roku, 

wykorzystane były metody semiempiryczne (INDO), obecnie całkowicie zapomniane                 

i wyparte przez metody bazujące na teorii funkcjonałów gęstości (DFT). Ta tematyka 

jest dzisiaj rozwijana przez uczniów i współpracowników Profesora. 

Znaczącym rozszerzeniem użyteczności ekscytonowego ECD – jednej                               

z najbardziej fundamentalnych metod analizy struktury związków organicznych, było 

zaprojektowanie i synteza szeregu chromoforów imidowych oraz sond 

chromoforowych, np.: typu NAB i NAN, do jednoczesnego oznaczania konfiguracji 

absolutnej i konformacji, zwłaszcza czynnych optycznie amin i alkoholi. Tu Profesor 

należał do grona pionierów tego typu badań, obecnie intensywnie rozwijanych w wielu 

grupach na świecie.  

Wspomnienie o profesorze Jacku Gawrońskim byłoby niepełne, gdyby zabrakło                 

w nim wzmianki o Jego uznaniu dla roli krystalografii jako narzędzia badawczego                 

w chemii. Dostrzeżona przez Profesora możliwość połączenia metod chiralooptycznych 

z metodami krystalografii w celu rozwiązywania problemów stereochemii organicznej 

zaowocowała nawiązaniem współpracy naukowej z prof. Urszulą Rychlewską, 

krystalografem na macierzystym Wydziale, która to współpraca trwała aż do śmierci 

Profesora. W okresie niespełna 30 lat opublikowali oni razem 31 prac naukowych przy 

współudziale członków obu grup badawczych. Dotyczyły one między innymi 

preferencji konformacyjnych i sposobu tworzenia asocjatów supramolekularnych przez 

estry, amidy i sole izomerów kwasu winowego, różnorodne chiralne makrocykle i klatki 

molekularne oraz chiralne trytylowe pochodne alkoholi, amin i amidów. Badania 

obejmowały również szereg innych związków chiralnych syntezowanych w pracowni 

Profesora. Zawsze były to badania kompleksowe, starannie zaplanowane i obejmujące 

zwartą, a zarazem kompletną grupę związków.  

Praca nad wspólnymi publikacjami, w których hermetyczny język krystalografii 

przeplatał się z raportem przygotowanym przez chemika syntetyka, bywała niekiedy 

źródłem zabawnych pomyłek, ale też stwarzała kapitalne możliwości do dyskusji                        

i poszerzenia wiedzy ogólnej wszystkich uczestników badań. Dla współpracujących               

z Profesorem krystalografów był on wzorem mądrego naukowca, elokwentnego                        

i słuchającego dyskutanta oraz inspirującego współuczestnika projektów badawczych. 
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Ta ścisła współpraca miała swój początek w badaniach nad chemią kwasu 

winowego oraz alkaloidów kory chinowca. Prace te stanowiły inny nurt aktywności 

naukowej Profesora, kontynuowany od początku jego zainteresowań produktami 

naturalnymi i obecnie twórczo rozwijany przez następców, głównie K. Kacprzaka. 

Kolejna wolta w tematyce badawczej zespołu kierowanego przez Profesora datuje 

się na początek XXI wieku. Te lata to okres intensywnych prac nad kontrolowanymi 

termodynamicznie reakcjami makrocyklizacji, z jednej strony a z drugiej nad badaniami 

stereochemicznymi polihydroksylowanych wielopierścieniowych związków 

aromatycznych (tzw. PAH). Tutaj w pełnej krasie uwidoczniła się synergia 

eksperymentalnej techniki ECD i metod obliczeniowych (w tym wprowadzonych przez 

M. Kwita metod liczących teoretyczne widma ECD). Takie podejście dostarczyło 

informacji odnośnie stereostruktury dioli oraz ich preferencji konformacyjnych i było                  

z  powodzeniem stosowane także do innych układów molekularnych.  

Opracowanie oryginalnej metody syntezy oraz ustalania struktur nowego typu 

chiralnych makrocykli stanowi znaczący wkład Profesora w rozwój metod syntezy 

stereoselektywnej. Wysokowydajna synteza takich związków bazuje na kontroli 

termodynamicznej i predyspozycji strukturalnej substratów do tworzenia układów                     

o ściśle zdefiniowanym kształcie. Pierwsza praca, opublikowana w 2000 roku w The 

Journal of Organic Chemistry nadała ton tej tematyce w świecie i stanowi cezurę, od 

której można mówić o poznańskiej szkole syntezy chiralnych związków 

makrocyklicznych i organicznych klatek molekularnych.  

 

 

Fot. 3. Zakład Chemii Produktów Naturalnych w 2003 roku (od lewej: M. Brzostowska, A. Pięta, H. Kołbon, 

P. Skowronek, J. Gawroński, K. Kacprzak, K. Gawrońska, J. Grajewski, M. Kaik) 

 

Zespół Profesora Gawrońskiego po raz pierwszy zademonstrował, że przy pomocy 

badań indukowanego dichroizmu kołowego, chiralne rotory triarylometanowe mogą 

stanowić urządzenia molekularne funkcjonujące jako reportery chiralności związków 

organicznych.  Tym  samym  Profesor,  wraz  z  zespołem,  włączył  się w aktualny nurt  
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badań światowych, dotyczący projektowania i wykorzystania urządzeń molekularnych 

mimikujących obiekty makroskopowe, np.: typu przekładni zębatych. 

To szerokie spektrum zainteresowań było efektem powiększania się grupy ludzi 

skupionych wokół Profesora Gawrońskiego. W latach osiemdziesiątych XX w. w skład 

Zakładu Chemii Produktów Naturalnych, później, przemianowanego na Zakład 

Stereochemii Organicznej, wchodziło (łącznie z Profesorem) 6 osób. Ta liczba 

współpracowników właściwie się nie zmieniała przez lata, aż do początku XXI wieku, 

gdzie zakład rozrósł się do ponad 20 osób. Należy nadmienić, że Profesor Gawroński 

nigdy nie dążył do stworzenia najbardziej licznej grupy, ale dla każdego                                   

z przewijających się przez Zakład ludzi, często barwnych i oryginalnych osobowości 

miał czas, pomysł na rozwiązanie problemów i cierpliwość, niespotykaną w dzisiejszym 

korporacyjnym modelu uprawiania badań.  

Jako mentor, Profesor Gawroński pozostawiał współpracownikom bardzo dużą 

swobodę w kształtowaniu i realizowaniu własnych zainteresowań badawczych, doboru 

środków i metod, dbając tylko i aż o ich jakość. W przeciwieństwie do powszechnie 

obowiązujących trendów, Profesor raczej stwarzał możliwości pracy naukowej niż 

narzucał swoją tematykę, do czego jako lider grupy miałby przecież prawo.  

Do historii przeszły coroczne „garden party” w ogrodzie Profesora, takie 

współczesne sympozjony, które silnie konsolidowały grupę a dyskusje  

na tematy naukowe i te pozanaukowe czasami trwały do późnej nocy. Miłym efektem 

ubocznym tych spotkań było przekazywanie przez Jacka wiedzy teoretycznej                          

i praktycznej o winie (w tym obserwacja kolejnych korków  

w poszukiwaniu kryształów kwaśnego winianu potasu). Przynajmniej w kilku 

przypadkach zamiłowanie do wina trafiło na podatny grunt i trwa.  

W pracach współautorstwa prof. Gawrońskiego była widoczna chęć dogłębnego 

poznania natury obserwowanych zjawisk i jednoznacznego rozwiązania problemu. 

Prace te cechuje naukowa skromność, harmonia treści i formy, piękny język a także 

brak „nadymania” modnymi hasłami czy potencjalnymi zastosowaniami. Ponieważ 

Profesor zawsze przekładał jakość nad ilość, to Jego dorobek naukowy liczbowo 

jakkolwiek pokaźny, nie jest przytłaczający. Składa się nań niemal 200 prac 

naukowych, 3 monografie (w tym wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej 

oraz wysoko oceniona w świecie pozycja: J. Gawroński, K. Gawrońska „Tartaric and 

Malic Acids in Synthesis – A Source Book of Building Blocks, Ligands, Auxiliaries, and 

Resolving Agents” J. Wiley and Sons, New York 1999) oraz 9 rozdziałów w książkach 

anglojęzycznych.  

Warto nadmienić, że Profesor przykładał dużą wagę do dydaktyki. Nigdy nie starał 

się ubarwiać swoich wykładów ciekawostkami, co czyniłoby z nich prelekcje 

popularne, ale prezentował ugruntowaną wiedzę w sposób wysoce systematyczny.                  

W latach osiemdziesiątych XX w. trafnie zdiagnozował, że na rynku krajowym brakuje 

opracowania łączącego zagadnienia stereochemiczne z syntezą organiczną. Podręcznik: 

J. Gawroński, K. Gawrońska „Stereochemia w syntezie organicznej”, PWN, Warszawa 

1988 – był pierwszą w kraju publikacją przybliżającą studentom osiągnięcia światowej 

syntezy stereoselektywnej. Ten podręcznik został wyróżniony nagrodą MEN i nawet do 

chwili obecnej stanowi rzetelne źródło wiedzy.  
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Drugi z podręczników: J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak,  

M. Kwit „Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”, PWN, Warszawa 

2004; wydaje się być pozycją jeszcze istotniejszą z punktu widzenia akademickiej 

dydaktyki chemii. Po raz pierwszy czytelnik miał do czynienia z książką, w której 

zgrabnie połączono opis teoretyczny zagadnienia bazujący na współczesnej literaturze 

przedmiotu z częścią praktyczną zawierającą opis wybranych preparatyk. Dzisiaj takie 

podejście do pisania podręczników akademickich jest powszechne, wówczas stanowiło 

novum i to nie tylko w Polsce. Książka ta okazała się bestsellerem, po który sięgali nie 

tylko studenci, ale również doświadczeni pracownicy nauki, a aktualnie dostępne jest jej 

trzecie wznowienie.  

Do 2019 roku Profesor Jacek Gawroński wypromował ponad 60 magistrów, 10 

doktorów oraz był opiekunem naukowym trójki doktorów habilitowanych, z których 

każdy stoi obecnie na czele swojej grupy badawczej. O wysokiej klasie Promotora                    

i jakości prowadzonych badań świadczył fakt, że wychowankowie Profesora byli 

laureatami wielu prestiżowych nagród i stypendiów (m.in. Nagrody Prezesa Rady 

Ministrów, Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Stypendium Tygodnika 

„Polityka”, Nagrody PTChem, Sigma-Aldrich i innych). 

Profesor Jacek Gawroński był laureatem licznych nagród, z których warto 

wymienić m.in. Medal PTChem im. S. Kostaneckiego (2000), Medal Komisji Edukacji 

Narodowej (2005) oraz Nagrodę Naukową PAN im. M. Skłodowskiej-Curie (2006).                

W roku 2012 Profesor Jacek Gawroński otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów,               

a w 2013 roku także prestiżowy grant Maestro, Narodowego Centrum Nauki. 

Wybór na przewodniczącego komisji wyróżnień, medali i nagród Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego (2009 roku) czy też na członka Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów (2013 rok) był potwierdzeniem uznania środowiska naukowego 

dla Profesora. 

 

 

Fot. 4. Konferencja Chiralność – od cząstki elementarnej do Uniwersum, zorganizowana z okazji Jubileuszu 

70 urodzin prof. Jacka Gawrońskiego 
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Fot. 5. Konferencja Chiralność – od cząstki elementarnej do Uniwersum, zorganizowana z okazji Jubileuszu 

70 urodzin prof. Jacka Gawrońskiego – część mniej oficjalna (od lewej: B. Marciniak wraz z małżonką,                   

J. Gawroński, W. Gawroński, P. Kafarski, H. Koroniak, B. Marciniec) 

 

Polskie i międzynarodowe środowisko chemików uhonorowało 70-lecie urodzin 

prof. Gawrońskiego dedykując mu zeszyt Wiadomości Chemicznych  

a z okazji 75 urodzin kolejny zbiór prac dedykowanych Jubilatowi został zamieszczony 

w czasopiśmie Chirality, którego „editorial board” Jacek Gawroński był członkiem. 

Wyrazem uznania była też specjalna, jubileuszowa sesja naukowa poświęcona prof. 

Jackowi Gawrońskiemu podczas odbywającego się w dniach 16–20 września 2013 we 

Wrocławiu 56 Zjazdu Naukowego PTChem a przede wszystkim Konferencja Chemistry 

Beyond Nature (Poznań, 2018), która zgromadziła blisko 200 uczestników z laureatem 

Nagrody Nobla prof. Benem L. Feringą na czele. 

 

 

Fot. 6. Uczestnicy konferencji Chemistry Beyond Nature, Poznań 2018 rok 
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Fot. 7. Na trasie – wycieczka do Gułtowych (2011 rok) 

 

 

Fot. 8. U celu – odpoczynek w ogrodzie K. Kacprzaka po jednej z wycieczek rowerowych 
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Jako miłośnik filozofii, zwłaszcza tej zakładającej zrównoważony rozwój ducha            

i ciała i mimo intensywnej działalności naukowej, Profesor był przez lata podporą 

profesorskiej drużyny piłki siatkowej. W rywalizacji sportowej Profesor Gawroński               

w pełni kierował się zasadami barona Pierre de Coubertin – ojca nowożytnego ruchu 

olimpijskiego: „Istotą igrzysk nie jest zwyciężyć, ale wziąć udział. Nie musisz wygrać, 

bylebyś walczył dobrze”. 

Coroczne wycieczki rowerowe, gdzie nierzadko trasa wiodła po piaszczystych 

leśnych ścieżkach pokazywały, że Profesor z równym uporem walczy z materią 

naukową jak i własnymi słabościami. Dość nadmienić, że do celu przyjeżdżał                          

w głównej grupie, jadąc na zwykłym „kole” nieraz łapiąc „panę” i posilając się po 

drodze „klapsztulą”. 

W gabinecie Profesora wisiała rozpisana w trójkącie równobocznym triada Platona 

(prawda-dobro-piękno) a On sam z biegiem lat coraz bardziej lubił filozofowanie, czym 

wszak pozostaje umiłowanie mądrości. Cierpliwy i słuchający, nieskory do gniewu, nie 

szukający taniego poklasku a także obdarzony wyrafinowanym poczuciem humoru                    

i dystansem był dla wielu prawdziwym Mistrzem i Nauczycielem. Zapytany kilka lat 

temu znienacka czym jest dla niego chemia bez wahania odpowiedział: 

„Chemia jest, powinna być zabawą, od tego zaczynałem zresztą 

 i obawiam się, że tym też kończę swoją karierę. Zachęcam do tego, żeby traktować 

chemię jako bardzo ciekawą i pożyteczną zabawę”. 

 

 

Fot. 9. „Doznajmy siły Ciążenia” – pod takim hasłem odbywały się bale sylwestrowe w Ciążeniu, 

współorganizowane przez Jacka Gawrońskiego (w towarzystwie żony – Krystyny) 
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Ostatnie lata Profesora to walka ze skutkami choroby, która dopadła go nagle                    

i odcisnęła piętno na dalszych latach jego życia. W prywatnych rozmowach, nie 

ukrywając swojego stanu, zapowiadał nieustępliwą walkę o zdrowie. Miał w planach 

dokończenie rozdziału pisanego na zaproszenie edytora Organic Reactions dotyczącego 

reakcji tworzenia cyjanohydryn. Niestety, tej pracy niedane było mu dokończyć. 

 

Marcin Kwit 

Karol Kacprzak 

 

Przyjaciele o Jacku Gawrońskim 

 

Profesor Jacek Gawroński 

Przewidziano Go dawno temu w Układzie Okresowym Człowieczeństwa. 

Już Jędrzej Śniadecki w swoim wiekopomnym dziele, Teoria jestestw 

organicznych (1804/1838), przewidział pojawienie się w nauce polskiej,  

a ściślej chemii, postaci profesora Jacka Gawrońskiego. Tak oto Go określił: 

To atoli, co dotąd o konstytucji fizycznej osób w rozmaitych klasach towarzystwa 

żyjących powiedzieliśmy, wszystkich się w powszechności nie tyczy, ma albowiem każdy 

oddział społeczeństwa wiele osób takich, które swoim żyją sposobem. I tak są bogaci, 

którzy żyją skromnie i z umiarkowaniem, których ambicja nie bodzie, zazdrość nie 

dręczy, próżność nie łechce ani rozpusta nie wabi, których bezczynność nudzi i oburza, 

ale którzy się poświęcają rolnictwu, polowaniu, kunsztom i naukom. 

Oto zaiste niezwykła przenikliwość naszego wielkiego chemika  

i lekarza, który taką precyzyjną charakterystyką Profesora Jacka Gawrońskiego się 

popisał. Nic dodać, nic ująć! 

Tymczasem Profesor Jacek Gawroński znany był z ogromnej powściągliwości 

werbalnej idącej w parze z równie ogromną i twórczą pracowitością. Czyniąc tak 

realizował program Arystotelesa, który, gdy go zapytano: dlaczego człowiek ma 

dziesięć palców, dwoje uszu, dwoje oczu, a tylko jedne usta i jeden język? 

Odpowiedział: ponieważ człowiek musi pracować dziesięć razy więcej niż jeść, a 

widzieć i słyszeć dwa razy więcej niż mówić! To była jedna z wielu miar Profesora 

Jacka Gawrońskiego. 

Będąc w samym środku wszechrzeczy, widział je, żył nimi, badał je, ważył, 

mierzył i opisywał je po mistrzowsku, a całość jakże imponującą Jego życia w takiej oto 

formule można zmieścić: 

Stały w przyjaźni, spokojny, życzliwy 

Mądry, uparty, w życiu szczęśliwy 

Empirię z maestrią najwyższą uprawiał 

Nauk gmach dostojny życiem swym ozdabiał! 

 

Ku pamięci linie te skreślił 

Stanisław Puppel 

Poznań, dn. 10. 04. 2020 r. 

*  *  *  * 
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Miałem przyjemność porozmawiać z Jackiem osobiście po raz pierwszy chyba               

w roku 1986. Zapewne wcześniej mogłem Go spotkać uczestnicząc  

w naukowych spotkaniach jakie odbywały się w Poznaniu organizowane przez Wydział 

Chemii UAM i/ lub IChB PAN. To pierwsze personalne spotkanie miało miejsce                     

w holu odlotowym starego lotniska na Okęciu. Oczekując na odlot samolotu do Sofii 

(odbywał się tam chyba kolejny IUPAC-owski Kongres Chemiczny) przypuściłem, że 

będę leciał wspólnie z Panem prof. Gawrońskim ponieważ Jacek trzymał w ręku tubę 

jaką wykorzystujemy do transportu plakatów. Po pewnych wahaniach rozpocząłem 

rozmowę która potwierdziła słuszność moich przypuszczeń i zostawiła odczucie, że 

spotkałem człowieka pełnego ciepła i serdeczności. I to pierwsze odczucie było 

potwierdzane w trakcie kolejnych spotkań. Często te spotkania po „naukowej części” 

kończyły się trwającą do późnych godzin wieczornych „częścią towarzysko-socjalną” 

która pokazywała Jacka jako człowieka bardzo serdecznego, towarzyskiego i dobrego 

przewodnika w sprawach „winiarskich”. Dawały równocześnie piękne świadectwo Jego 

rodzinności.  

Z tych spotkań pozostały mi szczególne w pamięci trzy. Pierwsze z nich miało 

miejsce w Chamonix, kiedy z Jackiem w towarzystwie chyba przyszłego laureata 

Nagrody Nobla byliśmy ostatnimi uczestnikami opuszczającymi salę bankietową, 

rozlewając, ponaglani przez Szanowną Małżonkę, kolejną butelkę wina.  

Drugie i trzecie miało miejsce w trakcie Konferencyjnych bankietów związanych 

ze Zjazdami PTChem w Łodzi, w roku 2009 i w roku 2014  

w Częstochowie. Z tego ostatniego spotkania pochodzi zdjęcie pokazujące Jacka jakim 

pozostanie w mojej pamięci. 

 

 

Fot. 10. Zjazd PTChem w Częstochowie, 2014 rok – spotkanie koleżeńskie  

 

Józef Drabowicz 

*  *  *  * 
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Z ogromnym smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci prof. Jacka 

Gawrońskiego. Niedawno cieszyłem się i gratulowałem powołania Go do grona 

członków rzeczywistych PAN. Jeszcze 28 lutego spotkaliśmy się  

w Warszawie, w IChO PAN podczas posiedzenia Rady Naukowej. Teraz, wspominając 

nasze wcześniejsze spotkania, przypominam sobie Jego zdystansowany, ale nieobojętny 

osąd różnych, często kontrowersyjnych, spraw. Pamiętam zwłaszcza nasze dyskusje                

o kandydaturach do nagród i awansów, a także o tym, co istotnie ważne                                  

w indywidualnych osiągnięciach naukowych. Tak ja, jak i wiele wrocławskich 

koleżanek i kolegów wspomina znakomity udział Jacka w naszych seminariach na 

Dolnym Śląsku. Wspominam także Jego jubileusze, kiedy mogliśmy spotkać Jacka                    

w otoczeniu Bliskich i wspólnie cieszyć się Jego sukcesami. 

No i sama chemia: Jacka pracom zawdzięczam narzędzie, pozwalające określać 

konfiguracje vic-dipodstawionych pochodnych. Jego klarowne przedstawienie efektu 

wzbudzenia ekscytonowego w widmach dichroizmu kołowego zachęciło nas do 

wykorzystanie tej techniki w naszych badaniach i Jego prace były przez nas często                   

w tym kontekście przywoływane. Z zainteresowaniem (i pożytkiem!) czytaliśmy Jego 

książki, prekursorską „Stereochemia w syntezie organicznej”, PWN, 1988, a także 

kolejną, napisaną razem z Małżonką i młodszymi kolegami „Współczesna synteza 

organiczna Wybór eksperymentów”, WN PWN, 2004. Ta ostatnia została wznowiona  

w bieżącym roku. Książki te żyją i jeszcze długo będą dawać świadectwo erudycji                       

i eksperymentalnej pomysłowości Autorów. Korzystają z nich nasi studenci                                 

i doktoranci, podobnie jak chemicy w wielu innych ośrodkach.   

Słowa Horacego nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie, na pewno stosują 

się do Osoby i Dzieła prof. Jacka Gawrońskiego. 

 

Jacek Skarżewski 

Politechnika Wrocławska 

*  *  *  * 

 

Trudno w to uwierzyć, ale moja i mojej żony Doroty znajomość  

i przyjaźń z Jackiem i Krysią Gawrońskimi trwa już 50 lat. Jacek był moim naukowym 

opiekunem w trakcie magisterium z chemii organicznej steroidów (1970). Z tego też 

okresu utkwiły mi w pamięci: pełny entuzjazmu styl pracy naukowej Jacka, oraz,                     

o dziwo, pewien szczegół, rodzaj przesłania zawartego w notatce przyklejonej do 

lodówki w pracowni Jacka i Krysi. Brzmiało następująco: Pamiętaj, rzeczy złe 

pozostawione samym sobie stają sie jedynie gorszymi. Aczkolwiek miejsce ukazania tej 

sentencji jasno wskazywało na to, że o stan i jakość preparatów należy walczyć do 

końca, stwierdzenie to miało dla mnie jakże ogólny charakter. Każdy mógł to 

stwierdzenie odnieść do siebie, sytuacji prywatnej, społecznej czy nawet politycznej. 

Jacek przywiązywał szczególna uwagę nie tylko do innowacyjności i wysokiego 

poziomu swoich i swego świetnego zespołu pomysłów naukowych w dziedzinie 

stereochemii, syntezy stereokontrolowanej czy też metod chiralooptycznych, ale i do 

detalicznego publikowania wyników. To podejście starałem sobie przyswoić                            

i egzekwować w trakcie moich badań w dziedzinie syntezy i struktury RNA.                            

Z  podziwem   obserwowałem,   trwająca   przez   cały   okres   małżeństwa,  owocującą  
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licznymi publikacjami i monografiami „rodzinną” współpracę Jacka i Krysi 

Gawrońskich. Przykładów takich oddanych nauce małżeństw jest bardzo niewiele.  

Jacka będę wspominał nie tylko jako godnego podziwu naukowca, ale także jako 

osobę zrównoważoną, pogodną, nie stroniąca od kontaktów towarzyskich. Miało to 

swoje odniesienie zarówno do kontaktów naukowych np. z czołowymi postaciami                    

w dyscyplinie (wspomnę chociażby częste wizyty profesorów Snatzke i Nakanishi), ale 

także do bardzo przez nas cenionych spotkań, w tym karnawałowych, w węższym 

gronie przyjaciół. Krysia, zawsze wzbogacała te spotkania, tradycyjną polską 

gościnnością, kunsztem kulinarnym, o dbałości o jakość win nie wspominając. Do 

dzisiaj pamiętam nasze pełne radości spotkanie, któremu towarzyszył tort z napisem 

MAESTRO. Cieszyliśmy się wtedy razem z śp. profesorem Włodkiem Krzyżosiakiem. 

Załączam dwa zdjęcia. Pierwsze z nich to pokłosie naszej wspólnej wyprawy nad morze 

do Ustronia w czerwcu 2018.  

 

 

Fot. 11. Ustronie Morskie, 2018 rok (od lewej: J. Gawroński, D. Adamiak, K. Gawrońska) 

 

Drugie, bardziej współczesne (styczeń br.), ukazuje początek wizyty Krysi i Jacka 

razem z przyjaciółmi Grażynką i Stasiem Pupplami, na naszym ogrodzie w Promienku 

(Dorotka przy choince w oknie). Będzie nam wszystkim Jacka – profesora chemii                      

i przyjaciela – brakowało”. 
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Fot. 12. Promienko, 2020 rok (od lewej: J. Gawroński, S. Puppel, G. Puppel, K. Gawrońska, w oddali                     

D. Adamiak) 

 

Ryszard W. Adamiak 

*  *  *  * 

 

Profesor Jacek Gawroński – ku pamięci 

Profesor Jacek Gawroński, wieloletni kierownik Zakładu Stereochemii 

Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członek 

korespondent (2013) i rzeczywisty (2019) Polskiej Akademii Nauk miał szeroki 

wachlarz zainteresowań: od stereochemii, po spektroskopię elektronowego dichroizmu 

kołowego (ECD) i stereokontrolowaną syntezę organiczną. 

Dorobek naukowy Profesora dowodzi, że był wybitnym twórcą,  

a równocześnie znakomitym realizatorem tezy prezentowanej w „Misji nauk 

chemicznych” – monografii wydanej z okazji Międzynarodowego Roku Chemii,                        

o kluczowej i jednocześnie służebnej roli nauk chemicznych  

(w szczególności syntezy chemicznej) w rozwiązywaniu problemów innych dziedzin 

nauki i postępu naukowo-technicznego. 

Jego bezprecedensowe międzynarodowe osiągnięcia w syntezie 

stereokontrolowanej, w szczególności enancjoselektywnej, a także wprowadzenie                       

i rozwinięcie w Polsce metod chiralooptycznych do badań strukturalnych, mogą stać się 

polską drogą prowadząca do oryginalnych syntez „fine chemicals” i „fine biochemicals” 

będących podstawą światowych kierunków rozwoju przemysłu farmaceutycznego,                   

a także przemysłu ochrony roślin. Dotyczy to w szczególności kontynuacji przez Jego 

uczniów misji opracowania nowych enancjoselektywnych izomerów, a także innych 

„fine biochemicals”, które mogą okazać się nowymi atrakcyjnymi substancjami 

chemicznymi (active pharmaceutical ingredients), stanowiącymi rdzeń, pierwszych 

polskich leków. 
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Niestety ciężka choroba w ostatnich latach przerwała intensywną działalność 

twórczą Profesora, ale pozostanie On na zawsze w naszej pamięci jako światowy 

autorytet naukowy w obszarze enancjoselektywnej syntezy chemicznej.  

 

Bogdan Marciniec 

Poznań, kwiecień 2020 

*  *  *  * 
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Mgr inż. Sylwia Borysiuk urodziła się w 1995 r. Od 2014 r. studiowała 

chemię w specjalności materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne na 

Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej 

w Warszawie, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „Adsorpcja herbicydu – 

kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego na węglu aktywnym o chemicznie 

modyfikowanej powierzchni”. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 2019 r.           

W tym samym roku rozpoczęła kształcenie w Szkole Doktorskiej Wojskowej 

Akademii Technicznej pod opieką naukową prof. dr hab. inż. J. Chomy. 

Zajmuje się badaniem właściwości fizykochemicznych materiałów porowatych otrzymanych 

metodą mechanochemiczną.  

 

 https://orcid.org/0000-0002-3479-1061 

 

 

Dr inż. Barbara Szczęśniak urodziła się w 1991 r. Studiowała chemię                  

w specjalności materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne na 

Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej 

w Warszawie. Stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych                                

w dyscyplinie nauki chemiczne uzyskała w 2019 r. i aktualnie jest 

zatrudniona na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie 

Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. Zajmuje się syntezą 

porowatych nanomateriałów, w tym węgli aktywnych, materiałów 

grafenowych, sieci metalo-organicznych i materiałów kompozytowych oraz badaniem ich 

fizykochemicznych właściwości. Jest współautorem 14 artykułów naukowych. H-index wynosi 5. 

 

 https://orcid.org/0000-0002-3448-2592 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Choma urodził się w 1952 r. w Lublinie. 

Studiował chemię w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskał odpowiednio w 1981                     

i 1985 r., a tytuł profesora w 1993 r. Aktualnie jest zatrudniony na 

stanowisku profesora zwyczajnego w  Instytucie Chemii Wojskowej 

Akademii Technicznej w Warszawie i równocześnie pełni obowiązki 

dyrektora tego instytutu. W latach 2002–2012 pracował także na 

Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego główne 

zainteresowania naukowe dotyczą: teoretycznego opisu adsorpcji pojedynczych gazów na mikro    

i  mezoporowatych adsorbentach, eksperymentalnego charakteryzowania równowag 

adsorpcyjnych na granicy faz ciało stałe–gaz i ciało stałe – ciecz, otrzymywania i modyfikacji 

impregnowanych węgli aktywnych, otrzymywania i adsorpcyjnej charakterystyki właściwości 

strukturalnych i  powierzchniowych nanoporowatych uporządkowanych adsorbentów 

krzemionkowych (MCM-41, MCM-48, SBA-15), otrzymywania i charakterystyki właściwości 

adsorpcyjnych  uporządkowanych  mezoporowatych  materiałów  węglowych  z  wykorzystaniem  
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„twardych” i „miękkich” matryc. Specjalizuje się również w otrzymywaniu i charakteryzacji 

fizykochemicznych właściwości nanostruktur typu rdzeń-otoczka (core-shell) składających się                 

z węglowego lub krzemionkowego rdzenia i złotej lub srebrnej otoczki. Jego grupa badawcza 

zajmuje się otrzymywaniem i charakteryzacją fizykochemicznych właściwości, ze szczególnym 

uwzględnieniem właściwości adsorpcyjnych względem CO2, CH4, H2 i C6H6, nanoporowatych 

materiałów węglowych otrzymanych z prekursorów polimerowych (projekt Narodowego 

Centrum Nauki 2014–2017) oraz nanoporowatych materiałów grafenowych i sieci metalo-

organicznych (projekt Narodowego Centrum Nauki 2017–2020). Ostatnio grupa ta zajmuje się 

również otrzymywaniem wysoko porowatych materiałów za pomocą metody 

mechanochemicznej. Profesor jest autorem i współautorem ponad 370 artykułów naukowych                   

i blisko 160 komunikatów i referatów na konferencjach oraz współautorem dwóch monografii                

i kilku obszernych artykułów monograficznych. Jego 170 prac (według bazy Web of Science) 

było cytowanych łącznie 1800 razy. H-index wynosi 26. Od 1986 r. ściśle współpracuje naukowo 

z prof. Mieczysławem Jarońcem z Kent State University, Kent, Ohio, USA. 

 

 https://orcid.org/0000-0003-0582-7608 

 

 

 

Prof. dr hab. Mieczysław Jaroniec pracuje obecnie w Zakładzie 

Chemii i Biochemii, Kent State University, Ohio, USA. Jego 

główne zainteresowania naukowe dotyczą chemii zjawisk 

powierzchniowych, w szczególności adsorpcji na granicy faz 

gaz/ciało stałe i ciecz/ciało stałe oraz chemii materiałów 

nanoporowatych ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów   

o uporządkowanych i hierarchicznych strukturach do zastosowań                 

w ochronie środowiska (np. usuwanie jonów metali ciężkich, 

fotokatalityczna degradacja toksycznych związków organicznych, 

adsorpcja dwutlenku węgla) i do magazynowania/wytwarzania 

energii (kondensatory, baterie). Obecnie grupa Prof. Jarońca 

koncentruje się na syntezie, modyfikacji i charakterystyce różnorodnych materiałów                              

o uporządkowanych strukturach nanoporowatych, w szczególności krzemionkach, krzemionkach 

z  grupami organicznymi, tlenkach metali (np. glinu, tytanu), żywicach fenolowych, węglach oraz 

materiałach kompozytowych. Prof. Jaroniec jest autorem i  współautorem ponad 1000 artykułów 

naukowych, współautorem monografii nt.  fizycznej adsorpcji na powierzchniach 

niejednorodnych oraz wielu obszernych artykułów monograficznych. Należy do najczęściej 

cytowanych chemików w zakresie chemii nanomateriałów. Ponadto jest lub był członkiem 

komitetów redakcyjnych w wielu czasopismach, oraz otrzymał wiele nagród i wyróżnień, miedzy 

innymi tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz 

doktoraty honoris causa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie oraz Politechniki Poznańskiej. 
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ABSTRACT 

 

Most methods used for the synthesis of functional nanomaterials contribute to 

the increasing amount of waste solvents. An environmentally friendly solution                   

of this issue is the utilization of “green” procedures for a large-scale production                

of materials such as mechanochemical synthesis. Although, the beginnings                         

of mechanochemistry date back to ancient times, it nowadays experiences 

a renaissance and attracts a lot of attention. Recently, mechanochemistry has been 

successfully implemented for the synthesis of diverse carbonaceous materials,                            

i.e., activated carbons, ordered mesoporous carbons, graphene-based materials and 

carbon nanotubes, the usage of which ranges from adsorption, catalysis to 

environmental and energy storage applications. Undoubtedly, it becomes quite 

universal and powerful synthesis method. Hence, a review summarizing the current 

accomplishments in this field is needed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: mechanochemistry, porous carbons, adsorption, electrochemistry 

Słowa kluczowe: mechanochemia, porowate węgle, adsorpcja, elektrochemia 
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WPROWADZENIE 

 
Znaczący rozwój przemysłu oraz wzrost liczby ludności wywołały nadmierną 

eksploatację surowców naturalnych, a w konsekwencji wyczerpywanie się zasobów 

ropy naftowej i gazu ziemnego oraz niebywały wzrost zanieczyszczenia powietrza                  

i wody. Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, tj. dwutlenku węgla i metanu, 

znacząco przyczynia się do efektu globalnego ocieplenia. Te problemy środowiskowe 

wymagają nowych rozwiązań w zakresie produkcji i magazynowania energii oraz 

ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery, które mogą być zrealizowane                 

z wykorzystaniem wydajnych, przyjaznych dla środowiska i tanich adsorbentów. 

Do znanych od wieków i nadal szeroko stosowanych adsorbentów należą m.in. 

porowate materiały węglowe. Ze względu na dużą porowatość i dobre właściwości 

adsorpcyjne materiały te są wykorzystywane m.in. jako adsorbenty do selektywnego 

pochłaniania gazów np. CO2 oraz w zastosowaniach elektrochemicznych do 

magazynowania energii. Niestety, wytwarzanie porowatych materiałów węglowych 

często odbywa się w fazie ciekłej, które jest zwykle czaso- i energochłonne oraz 

przyczynia się do powstawania nadmiernych ilości odpadowych rozpuszczalników. 

Jednym z alternatywnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań, które można 

stosować na dużą skalę, jest mechanosynteza. Mechanochemia ma zastosowanie 

w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak metalurgia, przetwarzanie minerałów                  

i synteza związków organicznych, a obecnie przeżywa swoisty renesans. Metoda ta jest 

również z powodzeniem wykorzystywana do syntezy różnorodnych nanomateriałów,                     

w tym porowatych materiałów węglowych. 

 

1. MECHANOCHEMIA 

 
1.1. CO TO JEST MECHANOCHEMIA? 

 

Większość reakcji chemicznych wymaga energii aktywacji, co w metodach 

syntezy w fazie ciekłej jest najczęściej osiągane poprzez ogrzewanie, 

napromieniowanie lub dostarczanie prądu elektrycznego do układu reakcyjnego. 

Inicjacja reakcji chemicznej na skutek działania energii mechanicznej stanowi 

alternatywne podejście dla reakcji prowadzonych pomiędzy ciałami stałymi [1, 2]. 

Zgodnie z IUPAC reakcja mechanochemiczna to proces inicjowany bezpośrednim 

pochłanianiem energii mechanicznej, która jest dostarczana na skutek tarcia, 

ściskania, uderzania, itp. [3]. Tak specyficzne warunki prowadzenia reakcji 

chemicznej osiąga się podczas m.in. mielenia czy ucierania reagentów. Siły 

działające podczas mielenia prowadzą do powstania naprężeń strukturalnych, które 

ulegając relaksacji powodują m.in. kruszenie mielonych materiałów odsłaniając na 

ich powierzchni nowe, reaktywne warstwy atomów. Procesy prowadzące do 

utworzenia nowych powierzchni kontaktu między ciałami stałymi są niezbędne do 

inicjacji reakcji chemicznych, które to zachodzą wyłącznie na powierzchni materia- 



 

 

łów. Duże energie mielenia powodują niszczenie struktury krystalicznej i tworzenie 

defektów strukturalnych, co prowadzi do wzrostu energii powierzchniowej 

i zwiększenia reaktywności chemicznej materiałów. Ponadto energia kinetyczna 

wytworzona podczas mielenia powoduje transport masy zapewniając lepszy kontakt 

między powierzchniami materiałów [1, 2, 4-6]. 

Ze względu na specyficzny mechanizm reakcji, materiały porowate otrzymane 

mechanochemicznie mogą charakteryzować się odmienną strukturą w porównaniu 

do tych otrzymywanych metodami w roztworze, co niewątpliwie wpływa na zmianę 

ich właściwości fizykochemicznych, a w związku z tym na ich potencjalne 

zastosowania. 

 

1.2. HISTORIA MECHANOCHEMII 

 

Mechaniczna inicjacja reakcji chemicznych nie jest nowym odkryciem, gdyż 

już pierwotni ludzie podejmowali próby krzesania ognia poprzez tarcie. Początki 

mechanochemii datuje się na czasy antyczne, kiedy Teofrast z Eresos, w 315 r. 

p.n.e., w swojej książce „On Stones” opisał mechanochemiczną metodę 

otrzymywania rtęci, która polegała na wypieraniu metalu z siarczku rtęci przez 

metaliczną miedź, podczas mielenia cynobru (HgS) w miedzianym moździerzu. 

Reakcje mechanochemiczne zapomniano na ok. dwa tysiące lat, a ponowne 

zainteresowanie tą dziedziną i znaczący jej rozwój zaobserwowano w XIX wieku. 

W 1820 r. Michael Faraday, nazywany też ojcem mechanochemii, metodą „na 

sucho” otrzymał pierwiastkowe srebro podczas mielenia chlorku srebra z różnymi 

metalami aktywnymi (Zn, Sn, Fe i Cu). W 1866 r. Carey Lea, uważany za pioniera 

mechanochemii, rozróżnił zmiany zachodzące w materiałach w zależności od 

sposobu dostarczenia energii, otrzymując inne produkty podczas ogrzewania i inne 

podczas mielenia halogenków srebra i rtęci. Prace Walthère’a Springa z 1866 r.,                 

a dotyczące reakcji metatezy siarczanu(VI) baru i węglanu sodu były pierwszym 

systematycznym badaniem wpływu działania mechanicznego na reakcję chemiczną 

[4, 7, 8]. W 1891 r. Wilhelm Ostwald w swojej książce pt. „Textbook of General 

Chemistry” po raz pierwszy użył pojęcia mechanochemii jako osobnego działu 

chemii fizycznej stawiając ją na równi m.in. z elektrochemią, termochemią 

czy fotochemią. Definicję mechanochemii, nadal aktualną i powszechnie 

stosowaną, podał prawie sto lat później, w 1984 r. Gerhard Heinicke określając ją 

jako „gałąź chemii związaną z chemicznymi i fizycznymi zmianami ciał stałych 

wywołanymi działaniem mechanicznym” [5, 8]. Najważniejsze wydarzenia                       

w historii rozwoju mechanochemii przedstawiono na Rysunku 1. 
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Rysunek 1. Najważniejsze wydarzenia w rozwoju mechanochemii 

Figure 1.        The most important episodes in the development of mechanochemistry 

 

1.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT WYKORZYSTYWANE W MECHANOCHEMII 

 

Rozwój mechanochemii wymusił modyfikację i udoskonalenie urządzeń 

służących do takiej syntezy. Pierwsze reakcje mechanochemiczne przeprowadzano 

przy użyciu moździerza i tłuczka, ale ze względu na zmienną i stosunkowo małą 

energię oraz szybkość mielenia z powodzeniem prowadzono tylko nieliczne reakcje 

chemiczne [5]. Wychodząc naprzeciw potrzebom udoskonalenia procesu mielenia, 

opracowano specjalne młynki automatyczne, które zapewniają znacznie większą 

energię mielenia w porównaniu do mielenia w moździerzu oraz umożliwiają 

dobranie określonych parametrów mielenia. Najczęściej do syntezy 

mechanochemicznej wykorzystuje się młynki kulowe (planetarne lub wibracyjne), 

w których mielenie jest wspomagane przez kulki mielące. W zależności od 

urządzenia, kulki zyskują energię kinetyczną na skutek przeciwnych kierunków 

ruchu misy mielącej i tarczy nośnej lub w wyniku poziomej oscylacji misy mielącej 

(Rysunek 2) [5, 9]. 

 
Rysunek 2. Zdjęcia przedstawiające: (a) akcesoria do planetarnego młynka kulowego, (b) planetarny 

młynek kulowy, (c) planetarny młynek wibracyjny, (d) schemat działania planetarnego młynka 

kulowego oraz (e) schemat działania młynka wibracyjnego [9]. Rysunek wykonany na 

podstawie pracy [9] za zezwoleniem. Prawa autorskie© 2013, należą do Royal Society                         

of Chemistry 

Figure 2.        Schematic illustration of: (a) equipment of planetary mill, (b) planetary ball mill, (c) mixer mill, 

(d) scheme of planetary ball mill action and (e) scheme of mixer mill action [9]. Adapted with 

permission from ref. [9]. Copyright© 2013, Royal Society of Chemistry 



 

 

Wykorzystanie młynków elektrycznych wymaga zastanowienia się nad 

wyborem właściwych warunków prowadzenia reakcji mechanochemicznej takich 

jak stechiometria, temperatura, ale również energia kinetyczna kul i częstotliwość 

zderzeń. Parametry reakcji mechanochemicznej można kontrolować wybierając 

odpowiedni młynek i akcesoria tj. pojemność misy, ilość i średnicę kulek, materiał 

z jakiego wykonane są misa i kulki, a także prędkość/częstotliwość i czas mielenia. 

Na przykład, masa użytych reagentów, ilość i średnica kulek oraz pojemność misy 

mielącej wpływają na trajektorię ruchu kulek, a tym samym na transport masy                    

i energii. Według Knoevenagela w warunkach optymalnych kulki powinny 

zajmować 25 % całkowitej pojemności misy [1, 9, 10]. 

 

1.4. ZALETY I WADY METODY MECHANOCHEMICZNEJ 

 

Synteza mechanochemiczna to ekonomiczna i przyjazna dla środowiska 

metoda otrzymywania różnorodnych materiałów, w tym porowatych materiałów 

węglowych. Wydajny proces mielenia zapewniający transport masy i energii 

umożliwia reakcje między ciałami stałymi w warunkach bezrozpuszczalnikowych                

i skutecznie rozwiązuje problem stosowania drogich i niebezpiecznych 

rozpuszczalników, na których bazują tradycyjne metody syntezy. Wykorzystanie 

energii cieplnej uwalnianej podczas tarcia materiałów zastąpiło konwencjonalne 

metody ogrzewania [4]. Taki rodzaj syntezy znacząco zmniejsza ilość ciekłych 

odpadów i zużytej energii, skraca czas syntezy oraz umożliwia łatwe skalowanie 

procesu.  

Istotną wadą mielenia na sucho (NG, ang. Neat Grinding) jest częściowa lub 

całkowita amorfizacja otrzymanego produktu. Alternatywne podejście opiera się na 

użyciu małych ilości rozpuszczalników (< 12 µl rozpuszczalnika na 1 mg stałych 

reagentów), tzw. mielenie wspomagane cieczą (LAG, ang. Liquid Assisted 

Grinding) oraz mielenie wspomagane cieczą i dodatkiem soli nieorganicznej 

(ILAG, ang. Ion- and Liquid-Assisted Grinding). Obecność małych ilości 

rozpuszczalnika podczas mechanochemicznego mielenia nie tylko sprzyja 

otrzymywaniu krystalicznych produktów, ale również zwiększa szybkość 

i wydajność reakcji. Udoskonalenie syntezy mechanochemicznej umożliwiło jej 

zastosowanie do otrzymywania szerokiej gamy różnorodnych nanomateriałów [10-

13]. 
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2. POROWATE MATERIAŁY WĘGLOWE 

 
2.1. PARAMETRY STRUKTURY POROWATEJ 

 

Porowatość materiałów węglowych dotyczy zarówno materiałów 

amorficznych, np. węgli aktywnych, uporządkowanych mezoporowatych węgli, jak 

i materiałów krystalicznych, np. materiałów grafenowych czy nanorurek 

węglowych. Obecność pustych przestrzeni w strukturze materiału nadaje mu 

wyjątkowe właściwości adsorbowania różnorodnych cząsteczek gazów i par. 

Poznanie parametrów struktury porowatej, tj. objętości porów (Vt) i powierzchni 

właściwej (SBET), ale także wymiaru porów i funkcji rozkładu objętości porów 

(PSD, ang. Pore Size Distribution) ułatwia przewidywanie właściwości 

adsorpcyjnych materiałów. Przebieg np. izotermy adsorpcji N2 w temperaturze -196 

°C odzwierciedla strukturę wewnętrzną porowatego materiału, dlatego najczęściej 

wykorzystuje się ją do wyznaczania wspomnianych parametrów. Sam kształt 

izotermy może dostarczać informacji o wymiarach porów, które wg IUPAC 

klasyfikuje się ze względu na ich średnicę na: mikro- (< 2 nm), mezo- (2 - 50 nm) 

i makropory (> 50 nm). Jednak dokładna analiza porowatości jest przeprowadzana 

przy użyciu różnych teorii i modeli matematycznych. Na przykład klasyczna 

metoda  Barretta, Joynera i Halendy (BJH) opiera się na obliczeniu funkcji rozkładu 

objętości mezoporów na podstawie ilości zaadsorbowanego azotu dla ciśnień 

względnych w przedziale od ok. 0,4 do ok. 0,9. SBET obliczana jest w oparciu 

o wielowarstwowy model adsorpcji Brunauera, Emmetta i Tellera (BET) zazwyczaj 

stosowany w przedziale ciśnień względnych od ok. 0,05 do ok. 0,2 [14, 15]. 

 

2.2. MECHANOCHEMICZNA SYNTEZA POROWATYCH MATERIAŁÓW 

WĘGLOWYCH 

 

Porowate materiały węglowe to często tanie, nietoksyczne i przyjazne dla 

środowiska adsorbenty szeroko stosowane w różnych obszarach działalności 

człowieka. Jednak metody syntezy tych materiałów nadal opierają się głównie na 

wykorzystaniu dużych ilości rozpuszczalników, co stanowi problem, którego nie 

można pominąć. Dążenie do udoskonalenia procesu syntezy tych cennych 

materiałów doprowadziło do zaproponowania przyjaznej dla środowiska metody 

mechanochemicznej. 

 

2.2.1. WĘGLE AKTYWNE 

 

Węgle aktywne to amorficzna postać węgla o różnorodnej strukturze 

porowatej, zawierająca zazwyczaj największą objętość porów o średnicy poniżej                

2  nm  [14].  Otrzymywane są najczęściej przez karbonizację materiałów o dużej za- 



 

 

wartości węgla, a następnie aktywację fizyczną w obecności, np. pary wodnej, CO2 

lub aktywację chemiczną przez wygrzewanie z dodatkiem związków 

nieorganicznych, np. H3PO4, KOH, NaOH, K2CO3 lub ZnCl2 [16, 17]. Ciągły 

wzrost zapotrzebowania na tanie adsorbenty stał się przyczyną poszukiwań nowych 

rozwiązań, które przede wszystkim skierowano na wybór odpowiednich 

prekursorów. Istnienie dużej ilości różnorodnych materiałów bogatych w atomy 

węgla stwarza szeroki wybór prekursorów do syntezy węgli aktywnych, dlatego 

podejmuje się próby zastąpienia bardziej tradycyjnych prekursorów, tj. węgla 

kamiennego, drewna, torfu, węgla brunatnego itp., poprzez wykorzystanie różnego 

rodzaju odpadów i biomasy jako równie efektywnych oraz tanich surowców do 

produkcji węgla [16-21]. Otrzymanie materiału porowatego o dobrych 

właściwościach fizykochemicznych wymaga wyboru odpowiedniego prekursora 

oraz właściwych warunków procesów karbonizacji i aktywacji. Przykładem są 

badania Tzvetkov i in. [16], w związku z którymi przeprowadzono aktywację 

chemiczną węgla otrzymanego ze skorupy kasztanowca wykorzystując tradycyjną 

metodę w roztworze oraz metodę mechanochemiczną. Jedną próbkę impregnowano 

roztworem K2CO3, a drugą mielono w młynie kulowym w obecności stałego 

K2CO3. Następnie obie próbki aktywowano w piecu rurowym w temperaturze 

700°C w ciągu 1 godziny w atmosferze azotu. Zaobserwowano, że mielenie próbki 

z aktywatorem wpłynęło na zwiększenie powierzchni właściwej końcowego 

produktu (903 - 1040 m
2
/g, w zależności od czasu mielenia), w porównaniu do 

próbki impregnowanej aktywatorem w roztworze (723 m
2
/g). Rajendiran i in. [18] 

przeprowadzili mechanosyntezę węgla aktywnego z korzenia lotosu aktywowanego 

K2CO3. W tym przypadku zbadano wpływ temperatury aktywacji na parametry 

struktury porowatej oraz właściwości elektrochemiczne otrzymanego węgla. Zbyt 

niska temperatura aktywacji uniemożliwiła utworzenie porów, a zbyt wysoka 

spowodowała destrukcję struktury porowatej i grafityzację materiału. Wybór 

odpowiedniej temperatury aktywacji tj. 700 °C umożliwił zwiększenie powierzchni 

właściwej z 884 do 1400 m
2
/g i objętości porów z 0,40 do 0,81 cm

3
/g. Tak 

otrzymany materiał charakteryzował się także bardzo dobrymi właściwościami w 

elektrokatalitycznej redukcji tlenu (ORR, ang. Oxygen Reduction Reaction) oraz 

jako materiał elektrodowy superkondensatora wykazującego pojemność właściwą 

273 F/g mierzoną w ciekłym elektrolicie jonowym przy gęstości prądu 0,34 A/g.  

Wzrost wydajności superkondensatorów obserwuje się dla materiałów 

o dużych powierzchniach właściwych, na których mogą gromadzić się liczne 

ładunki oraz stosunkowo dużych wymiarach porów, które zapewniają szybki 

transport masy. Takie wymagania spełniają materiały węglowe o strukturze 

hierarchicznej, w których mikropory w znacznym stopniu przyczyniają się do 

tworzenia  dużych  powierzchni właściwych, a mezo- i makropory zwiększają kine- 

348 S. BORYSIUK, B. SZCZĘŚNIAK, J. CHOMA, M. JARONIEC   
   



 

WŁAŚCIWOŚCI POROWATYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH  349 
  

 

tykę procesu [22-25]. Na przykład Qi i in. [22] otrzymali hierarchiczny porowaty 

węgiel aktywny z opadłych kwiatów magnolii stosując różne ilości aktywatora 

(KHCO3). Skarbonizowany materiał mieszano z KHCO3 w młynie kulowym                   

w ciągu 20 min, a następnie wygrzewano w temperaturze 800 °C w ciągu 2 godzin. 

Materiał węglowy otrzymany dla stosunku wagowego węgla do KHCO3 1 : 4                     

(o symbolu HPC-4) miał dużą powierzchnię właściwą ok. 2150 m
2
/g i bardzo dużą 

pojemność właściwą 303 F/g mierzoną w ciekłym elektrolicie jonowym przy 

gęstości prądu 0,5 A/g (Rysunek 3). W pracach [26, 27] wykorzystano także inne 

surowce naturalne tj. odpady drzewne, taninę i ligninę. Na przykład węgiel 

otrzymany z ligniny, mocznika i K2CO3 miał bardzo dużą powierzchnię właściwą 

ok. 3200 m
2
/g i dużą objętość porów ok. 2 cm

3
/g. Materiał ten charakteryzował się 

dobrymi właściwościami jako materiał elektrodowy do superkondensatora. Jego 

pojemność właściwa mierzona w ciekłym elektrolicie jonowym przy gęstości prądu 

0,1 A/g wynosiła 197 F/g. Innym rozwiązaniem stosowanym w celu poprawienia 

właściwości elektrochemicznych materiałów węglowych jest ich domieszkowanie 

atomami azotu [28-31]. Zhang i in. [28] otrzymali mikro-mezoporowaty węgiel 

o powierzchni właściwej ok. 1600 m
2
/g i zawartości azotu ok. 12 % stosując 

bezrozpuszczalnikowe mielenie kulowe orzecha kokosowego, KHCO3 i melaminy 

jako źródła azotu. Ten porowaty węgiel domieszkowany azotem charakteryzował 

się dużą aktywność katalityczną w procesie ORR. 

 

 
 

Rysunek 3. (a) Izotermy adsorpcji-desorpcji N2 zmierzone w temp. -196 °C i (b) funkcje rozkładu objętości 

porów wyznaczone dla węgli aktywnych otrzymanych z kwiatów magnolii i przy użyciu 

różnych ilości aktywatora [22]. Rysunek wykonany na podstawie [22] za zezwoleniem. Prawa 

autorskie© 2018, należą do John Wiley and Sons  

Figure 3.        (a) N2 adsorption-desorption isotherms at -196 °C and (b) pore size distributions determined for 

activated carbons obtained from Magnolia flowers with different mass ratios of the activator 

[22]. Adapted with permission from ref. [22]. Copyright© 2018, John Wiley and Sons 

 

 



 

 

Ciekawą syntezę mechanochemiczną, w której wykorzystano surowce 

naturalne przedstawili Tiruye i in. [32]. Otrzymali oni sferyczne cząstki węglowe 

po 1-godzinnym mieleniu kulowym kwasu taninowego (TA), mocznika (U) i soli 

eutektycznej (ZnCl2/NaCl), a następnie wygrzewaniu otrzymanej mieszaniny 

w temperaturze 800 °C. Materiał otrzymany dla stosunku molowego mocznika do 

kwasu taninowego 9 : 1 (TA_9) charakteryzował się największą powierzchnią 

właściwą ok. 1570 m
2
/g oraz dobrymi właściwościami elektrochemicznymi m.in. 

pojemnością właściwą 110 F/g mierzoną w ciekłym elektrolicie jonowym pod 

napięciem 3,5 V. Na rysunku 4 przedstawiono morfologię materiałów otrzymanych 

po zmieszaniu U i TA w różnym stosunku molowym. 

 

 
 

Rysunek 4. Zdjęcia SEM porowatych materiałów węglowych otrzymanych dla różnych stosunków 

molowych mocznika (U) : kwasu taninowego (TA) (5:1, 9:1, 13:1) [32]. Rysunek wykonany na 

podstawie [32] za zezwoleniem. Prawa autorskie© 2017, należą do Royal Society of Chemistry 

Figure 4.        SEM images of porous carbon materials obtained with different molar ratios of urea (U) : tannic 

acid (TA) (5:1, 9:1, 13:1) [32]. Adapted with permission from ref. [32]. Copyright© 2017, Royal 

Society of Chemistry 

 

Polimery, czyli materiały najczęściej zbudowane przede wszystkim 

z łańcuchów węglowych, są ciekawym rozwiązaniem jako prekursory węgla. 

Szczególne znaczenie ma możliwość wtórnego wykorzystania odpadów z tworzyw 

sztucznych, których ogromna ilość stanowi jeden z głównych problemów 

dzisiejszych czasów. W pracy Schneidermanna i in. [33] prekursorem węgla były 

odpady z poliuretanu. Rozdrobnioną piankę poliuretanową zmieszano                               

z mocznikiem i K2CO3 w wysokoenergetycznym młynie kulowym, a następnie 

wygrzewano w temperaturze 800 °C w ciągu 1 godziny otrzymując materiał o dużej 

powierzchni właściwej 2150 m
2
/g i objętości porów 0,90 cm

3
/g (Rysunek 5). 

Ponadto, węgiel o największej uzyskanej zawartości azotu, tj. ok. 2,8 % wag., 

wykazywał dobre właściwości jako materiał elektrodowy superkondensatora. 

Pojemność właściwa mierzona w 1 M roztworze Li2SO4 przy gęstości prądu 0,1 

A/g wyniosła 99 F/g. 
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Rysunek 5. Schemat syntezy porowatego węgla domieszkowanego azotem opartej na 

wysokoenergetycznym mieleniu kulowym i karbonizacji mieszaniny pianki PU, aktywatora                   

i mocznika [33]. Rysunek wykonany na podstawie [33] za zezwoleniem. Prawa autorskie© 

2019, należą do Beilstein Institute 

Figure 5. Schematic illustration of the synthesis of N-doped porous activated carbon based on high-ener-

gy ball milling and carbonization of the PU foam, activator and urea mixture [33]. Adapted with 

permission from ref. [33] Copyright© 2019, Beilstein Institute 

 

Ostatnio Leistenschneider i in. [34] zaproponowali bezodpadową metodę 

otrzymywania superkondensatorów opartych na mezoporowatym materiale 

węglowym. Materiał węglowy otrzymano z kwasu cytrynowego, tlenku wapnia                   

i glikolu etylenowego, które najpierw zmielono w młynie kulowym, a następnie 

karbonizowano w temperaturze 900 °C. Optymalizując parametry mielenia, tj. 

stosunek wagowy kwasu cytrynowego do tlenku wapnia, materiał kulek i misy 

mielącej, wymiar kulek oraz szybkość mielenia, otrzymano materiały o różnych 

powierzchniach właściwych sięgających nawet 1600 m
2
/g i pojemności właściwej 

ok. 130 F/g mierzonej w 1 M Li2SO4 przy gęstości prądu 1 A/g. Zaproponowano 

procedurę, która pozwala otrzymać superkondensator bez wytwarzania odpadów, 

dzięki wykorzystaniu produktów ubocznych powstałych podczas oczyszczania 

materiału elektrody jako elektrolitu w powstałym superkondensatorze. 

Węgle aktywne dzięki mikroporowatej strukturze wykazują dobre właściwości 

adsorpcyjne względem małych cząsteczek. Co więcej, łatwość modyfikacji 

powierzchni  węgli aktywnych poprzez wybór odpowiedniego prekursora węglowe- 



 

 

go zawierającego heteroatomy bądź modyfikacja wytworzonego karbonizatu, 

zwiększa selektywność adsorbentu względem cząsteczek adsorbatu. Często na 

powierzchnię węgla wprowadza się grupy azotowe, które pełniąc rolę zasady 

Lewisa łączą się z kwasowymi cząsteczkami gazów takimi jak np. CO2 lub SO2 

powodując zwiększoną zdolność adsorpcji adsorbentu względem tych cząsteczek 

[35-40]. Na szczególną uwagę zasługuje adsorpcja cząsteczek CO2 ze względu na 

stały wzrost emisji tego gazu do atmosfery i związany z tym efekt cieplarniany. Wu 

i in. [35] wykorzystując szybką 30-minutową reakcję mechanochemiczną melaminy 

i dopaminy wspomaganą niewielkim dodatkiem rozpuszczalników etanolu                         

i amoniaku (odpowiednio 1,5 ml i 0,45 ml) zsyntetyzowali mikroporowaty, bogaty 

w azot węgiel aktywny. Po dwugodzinnej karbonizacji w temperaturze 550 °C 

materiał zmieszano z KOH (w różnym stosunku wagowym) i dalej wygrzewano                  

w tej samej temperaturze w ciągu 3 - 10 godzin. Odpowiednie parametry syntezy tj. 

stosunek molowy dopaminy do melaminy 0,3 : 0,7; stosunek wagowy węgla do 

KOH 1 : 6 oraz 2-godzinna aktywacja umożliwiły otrzymanie węgla aktywnego o 

powierzchni właściwej 866 m
2
/g i dużej zdolności adsorpcji CO2 pod ciśnieniem                 

1 bar, tj. 3,64 mmol/g w temperaturze 25 °C i 4,60 mmol/g w temperaturze 0 °C. 

Autorzy sugerują, że dzięki tak dużej pojemności adsorpcyjnej CO2 oraz dużej 

selektywności względem CO2 w mieszaninie CO2/N2 otrzymany materiał można 

wykorzystać do adsorpcji CO2 ze spalin przemysłowych.  

W pracy [36] przedstawiono mechanochemiczną syntezę węgla aktywnego 

wykorzystującą proste mielenie w moździerzu kwasu taninowego (TA) 

i uwodnionego chlorku żelaza(III) w różnym stosunku molowym. Kompozyt 

TA_Fe, powstały w wyniku mielenia substratów, karbonizowano w temperaturze 

800 °C. Obecne w karbonizacie żelazo wymyto 2 M kwasem solnym, 

a oczyszczoną próbkę poddano chemicznej aktywacji po impregnacji za pomocą 

roztworu KOH (Rysunek 6). Powierzchnie właściwe otrzymanych materiałów 

osiągnęły 1800 m
2
/g, a objętości porów 2,58 cm

3
/g (dla węgla aktywnego                            

o symbolu NFePC-10-A), co niewątpliwie stało się przyczyną ich bardzo dobrej 

adsorpcji CO2 wynoszącej odpowiednio 5,8 mmol/g i 3,4 mmol/g w temperaturze                 

0 °C i 25 °C pod ciśnieniem 1 bar. Otrzymane materiały charakteryzowały się 

również dobrą selektywnością CO2 względem N2 w mieszaninie CO2/N2. 
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Rysunek 6. Schemat syntezy węgla aktywnego (NFePC-A) otrzymanego z kwasu taninowego 

i uwodnionego chlorku żelaza(III). Izotermy adsorpcji CO2 zmierzone w temperaturze 0 °C na 

węglach aktywnych otrzymanych dla różnych stosunków molowych reagentów. Rysunek 

wykonany na podstawie [36] za zezwoleniem. Prawa autorskie© 2018, należą do American 

Chemical Society 

Figure 6. Schematic illustration of the synthesis of the activated carbon (NFePC-A) obtained from tannin 

acid and hydrated iron(III) chloride. CO2 adsorption isotherms measured at 0 °C on activated 

carbons obtained with different molar ratios of reagents. Adapted with permission from ref. 

[36]. Copyright© 2018, American Chemical Society 

 

Innymi gazami, które odpowiadają za istniejące problemy środowiskowe, np. 

występowanie kwaśnych deszczów i w związku z tym wymagają kontroli emisji do 

atmosfery są tlenki siarki. Tlenki siarki są też cennym surowcem do otrzymywania 

wielu produktów, np. barwników, pestycydów, dodatków do żywności itp. 

Klasyczne metody gromadzenia tego gazu polegające na absorpcji w cieczach mają 

wiele wad m.in. utrudniona desorpcja, silna korozyjność i wysoka cena. Zhang i in. 

[39] wykorzystując „suche” mielenie kulowe glukozy i mocznika w stosunku 

masowym 1 : 1 (GU-1), a następnie karbonizację w temperaturze 700 °C w ciągu 

2 godzin w atmosferze azotu otrzymali ultramikroporowaty węgiel aktywny                        

o powierzchni właściwej 777 m
2
/g i dużej zawartości azotu ~ 15,3 % wag. 

Otrzymany materiał charakteryzował się dużą zdolnością do adsorpcji SO2 

mierzoną w temperaturze 23 ºC tj. 7,6 mmol/g pod ciśnieniem 1 bar oraz 4,16 

mmol/g pod ciśnieniem 0,1 bar oraz dużą selektywnością adsorpcji SO2 

z mieszaniny zawierającej SO2, CO2 i N2. Tak dobre właściwości adsorpcyjne 

można przypisać dużej zawartości azotu w strukturze tego materiału. Autorzy 

zauważyli także, że cząsteczki SO2 oddziałują wyłącznie z azotem pirydynowym,       

w związku z tym zwiększanie ilości mocznika, a w konsekwencji tworzenie się 

„azotu grafitowego” w strukturze tego materiału nie poprawia jego pojemności 

adsorpcyjnej  względem  SO2.  Ponadto  piroliza  mocznika  powoduje powstawanie  



 

 

grafityzowanego węgliku azotu (g-C3N4), którego obecność w dużych ilościach 

utrudnia tworzenie mikroporów.  

 

2.2.2. UPORZĄDKOWANE MEZOPOROWATE WĘGLE 

 

Uporządkowane mezoporowate węgle (OMCs, ang. Ordered Mesoporous 

Carbons) to bardziej zaawansowana grupa porowatych materiałów węglowych, 

która rozwiązuje problem utrudnionego przenoszenia masy w mikroporowatych 

węglach aktywnych. Mezoporowatość oraz uporządkowana struktura porów 

usprawniają transport cząsteczek. Co więcej możliwość projektowania struktury                  

i wymiaru porów umożliwiła dostosowanie właściwości materiałów węglowych do 

konkretnego zastosowania [41]. Znane są dwie metody otrzymywania OMCs, tzw. 

metoda twardych matryc oparta na wykorzystaniu np. matryc krzemionkowych oraz 

metoda miękkich matryc, w której wykorzystuje się surfaktanty lub kopolimery 

blokowe. Miękkie matryce tworzą micele, które  usuwa się poprzez ekstrakcję lub 

rozkład podczas wygrzewania. W efekcie powstają jednorodne uporządkowane 

pory [42, 43]. Mielenie kulowe z powodzeniem zastosowano do inicjacji reakcji 

tworzenia polimerów koordynacyjnych będących prekursorami węgla i wysycenia 

nimi porów twardej matrycy krzemionkowej [44,45]. Zhang i in. [44] otrzymali 

wysoko uporządkowany mezoporowaty węgiel prowadząc krótką 4-minutową 

reakcję mechanochemiczną pomiędzy chlorkiem miedzi, bipirydyną i krzemionką, 

a następnie 2-godzinną karbonizację powstałego polimeru w temperaturze 500 °C                

w atmosferze argonu. Otrzymany w ten sposób OMC miał powierzchnię właściwą 

ok. 1030 m
2
/g i objętość mezoporów ok. 1 cm

3
/g.  

Zhang i in. [46] zaproponowali mechanochemiczną syntezę OMC oraz ich 

kompozytów azotowo-magnezowych opartą na metodzie miękkich matryc. W tym 

celu zmieszano kopolimer blokowy Pluronic F127, rezorcynę, aldehyd ftalowy 

i melaminę, a powstałą mieszaninę poddano obróbce termicznej 

(termopolimeryzacji w temperaturze 100°C i karbonizacji w temperaturze 800 °C) 

otrzymując materiał o powierzchni właściwej 526 m
2
/g i dobrych zdolnościach do 

adsorpcji CO2 tj. 2,26 mmol/g w temperaturze 25 °C i 0,71 mmol/g w temperaturze 

75 °C pod ciśnieniem 1 bar. Adsorpcja CO2 na kompozycie azotowo-magnezowym 

otrzymanym według tej samej procedury, ale z dodatkiem azotanu magnezu była 

większa i wyniosła 2,45 mmol/g w temperaturze 25 °C i 1,17 mmol/g                               

w temperaturze 75 °C. Podobną syntezę zaproponowali Wang i in. [47], którzy 

prowadząc 5-minutowe mielenie w moździerzu rezorcyny, aldehydu tereftalowego 

i kopolimeru trójblokowego F127, a następnie karbonizację w temperaturze 600 °C 

otrzymali wysoce uporządkowany mezoporowaty węgiel o powierzchni właściwej 

ok. 750 m
2
/g i potencjalnej możliwości wykorzystania go do adsorpcji CO2. 

Yoshida  i  in.  [48]  prowadząc 1-godzinną  aktywację za pomocą KOH w tempera- 
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turze 800 °C  mezoporowatego węgla otrzymanego w wyniku mielenia rezorcynolu, 

heksametylenotetraminy i Pluronicu F127, zwiększyli jego powierzchnię właściwą 

z 396 do 1520 m
2
/g. W pracy [49] opisano właściwości elektrochemiczne OMC 

otrzymanego z rezorcynolu, heksametylenotetraminy, Pluronicu F127 i melaminy. 

Po 15-minutowym mieleniu kulowym i karbonizacji w temperaturze 600 °C 

materiał miał dużą powierzchnią właściwą ok. 650 m
2
/g i wykazywał dobrą 

pojemność właściwą ok. 150 F/g mierzoną w ciekłym elektrolicie jonowym przy 

gęstości prądu 0,2 A/g oraz wysoką początkową pojemność rozładowania ok. 510 

mAh/g. 

Toksyczność fenolu i rezorcyny to ważny aspekt, którego nie można pominąć, 

dlatego poszukuje się, podobnie jak w przypadku węgli aktywnych, 

alternatywnych, bardziej ekologicznych prekursorów OMCs. Przykładem są taniny, 

czyli polifenole pochodzenia roślinnego, które są zdolne do reakcji 

autokondensacji, a zatem nie wymagają użycia środków sieciujących. Ta niezwykła 

cecha czyni je nietoksycznymi i przyjaznymi dla środowiska zamiennikami 

rezorcyny i fenolu. W pracach [50,51] otrzymano uporządkowane mezoporowate 

węgle o dwuwymiarowej heksagonalnej strukturze za pomocą mechanochemicznej 

samoorganizacji taniny z kopolimerem trójblokowym (Pluronic F127, PEO99-

PPO65-PEO99) w obecności niewielkiej ilości wody, a następnie karbonizację                     

w temperaturze 900 °C w ciągu 1 godziny. Zmieniając stosunek użytych reagentów, 

tj. taniny, kopolimeru i wody, uzyskano uporządkowany mezoporowaty węgiel                     

o największej powierzchni właściwej ~ 500 m
2
/g. Autorzy wykazali również, że 

powierzchnię tego OMC można z powodzeniem zwiększyć do ~ 2000 m
2
/g 

prowadząc aktywację w obecności CO2 w temperaturze 900 °C (Rysunek 7).  

 
Rysunek 7. Schemat mechanochemicznej syntezy aktywowanego OMC z taniny mimozy. Rysunek 

wykonany na podstawie [50] za zezwoleniem. Prawa autorskie© 2019, należą do American 

Chemical Society  

Figure 7. Schematic illustration of the synthesis of activated OMC from mimosa tannin. Adapted with 

permission from ref. [50]. Copyright© 2019, American Chemical Society 



 

 

Zhang i in. [52] otrzymali OMC o strukturze heksagonalnej bazując na 

mechanochemicznej samoorganizacji taniny, kopolimeru trójblokowego  F127 

i octanów metali (Zn i Ni). Kompozyt otrzymany po 1-godzinnym mieleniu 

kulowym reagentów aktywowano w temperaturze 800°C w ciągu 2 godzin w celu 

usunięcia polimerowej matrycy i odparowania cynku. Otrzymany OMC oraz 

kompozyt OMC z niklem charakteryzowały się dużymi powierzchniami 

właściwymi (do 1060 m
2
/g). Wang i in. [53] zastępując octan niklu chlorkiem 

rutenu otrzymali kompozyt OMC z rutenem (Ru@OMC) o powierzchni właściwej 

ok. 780 m
2
/g (Rysunek 8). Podobną syntezę przeprowadzili także Zhao i in. [54] 

otrzymując uporządkowany mezoporowaty węgiel domieszkowany azotem. Taninę, 

Pluronic F-127 oraz octan metalu mielono w młynie kulowym z różnymi 

prekursorami azotu, tj. mocznikiem, melaminą, tyrozyną i tryptofanem, a następnie 

karbonizowano w temperaturze 800 °C otrzymując mezoporowate węgle o różnej 

zawartości azotu tj. od 1,3 do 9,7 % i różnej porowatości, np. dla tryptofanu 

powierzchnie właściwe zmieniały się w przedziale od 410 do 710 m
2
/g. Najbardziej 

porowaty węgiel o powierzchni właściwej 710 m
2
/g i zawartości azotu 1,8 % wag. 

adsorbował najwięcej CO2 wskazując, że w tym przypadku zdolność adsorpcji CO2 

badanych węgli zależała w większym stopniu od ich porowatości niż ilości grup 

azotowych.  

 

 
Rysunek 8. Schemat syntezy OMCs w wyniku sieciowania taniny z jonami metali w obecności kopolimeru 

trójblokowego. Rysunek wykonany na podstawie [53] za zezwoleniem. Prawa autorskie© 2019, 

należą do John Wiley and Sons 

Figure 8. Schematic illustration of the synthesis of OMCs through the crosslinking of tannin with metal 

ions in the presence of a triblock copolymer. Adapted with permission from ref. [53]. 

Copyright© 2019, John Wiley and Sons 
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2.2.3. MATERIAŁY GRAFENOWE 

 

Grafen to dwuwymiarowa struktura zbudowana z atomów węgla 

o hybrydyzacji sp
2
 połączonych w sześcioczłonowe pierścienie. Od 2004 r., gdy 

Novoselov i Geim [55] po raz pierwszy otrzymali ten materiał, cieszy się on dużym 

zainteresowaniem badaczy ze względu na swoje niezwykłe właściwości 

fizykochemiczne. Grafen charakteryzuje się, m.in. dużą gęstością i ruchliwością 

nośników ładunku (odpowiednio >10
12 

cm
-2

 i 2·10
5
 cm

2
/V·s), bardzo dużą 

pojemnością właściwą (550 F/g) oraz rozwiniętą powierzchnią właściwą (2360 

m
2
/g), co wiąże się z szeroką gamą potencjalnych zastosowań [56, 57]. Duże 

zapotrzebowanie na ten materiał jest przyczyną ciągłych badań metod syntezy, 

które umożliwią jego produkcję na dużą skalę. Okazało się, że materiały grafenowe 

mogą być w wydajny sposób otrzymywane metodą mechanochemiczną. 

Synteza grafenu w wyniku mechanicznej eksfoliacji grafitu polega na 

przezwyciężaniu sił van der Waalsa i rozwarstwieniu warstw grafenowych. Próby 

mielenia samego grafitu skończyły się niepowodzeniem ze względu na duże energie 

mielenia prowadzące do fragmentacji warstw grafenowych i produktu o dużej 

zawartości węgla amorficznego [58]. W pracy Buzaglo i in. [58] wykazano, że 

impregnowanie grafitu odpowiednim rozpuszczalnikiem przed mieleniem 

zapobiega amorfizacji i prowadzi do wytworzenia materiału grafenowego z dużą 

wydajnością (> 90 %) podczas stosunkowo krótkiego czasu mielenia (< 2 godz). 

Autorzy sugerują, że zaadsorbowane na powierzchni grafitu cząsteczki 

rozpuszczalnika amortyzują działanie siły uderzenia prowadząc do niższych energii 

mielenia. Inne podejście zaproponowali Amiri i in. [59] prowadząc mielenie 

kulowe grafitu metodą „na mokro” w temperaturze ciekłego azotu. Badania 

polegały na dopasowaniu energii powierzchniowych rozpuszczalników i grafitu                  

w niskiej temperaturze, co w połączeniu z działaniem siły ścinającej podczas 

mielenia, umożliwiło otrzymanie jedno-, dwu- i kilkuwarstwowego grafenu z małą 

zawartością defektów strukturalnych już po 45-minutowym mieleniu.  

Jedną z najczęściej opisywanych w literaturze metod mechanochemicznej 

syntezy grafenu jest mielenie kulowe grafitu z dodatkiem różnych środków 

wspomagających mielenie, np.: suchym lodem [60, 61], wodorotlenkiem potasu 

[62], grafityzowanym azotkiem węgla [63], melaminą [64-66], jodem [67], 

chlorowodorkiem guanidyny [68], mocznikiem [69], siarczanem(VI) sodu [70], 

kwasem cytrynowym [71], chlorkiem sodu [72], boranem amonu [73], azotkiem 

boru [74], fluorem [75], selenem [76], siarką [77], triazyną [78], glinem [79], indem 

[80] lub wypełniając naczynie mielące odpowiednim gazem, np. amoniakiem, 

tlenkiem siarki (VI) [60, 81] lub azotem [82]. W takim podejściu wykorzystuje się 

fakt, że podczas mielenia na powierzchni grafitu tworzą się miejsca o wysokiej 

energii  sprzyjające gromadzeniu się różnych cząsteczek, które zapobiegają aglome- 



 

 

racji, zwiększają odległości pomiędzy warstwami grafitowymi oraz osłabiają 

oddziaływania międzywarstwowe i w konsekwencji ułatwiają ich rozwarstwienie. 

Połączenie zjawiska interkalacji cząsteczek pomiędzy warstwami grafitu oraz 

działania siły ścinającej wytworzonej podczas mielenia umożliwia otrzymanie 

warstw grafenowych (Rysunek 9) [83]. 

 

 
 

Rysunek 9. Schemat mechanochemicznej eksfoliacji grafitu 

Figure 9. Schematic illustration of mechanochemical graphite exfoliation 

 

Wiodącym potencjalnym zastosowaniem grafenu jest elektrochemia, gdzie 

niezwykle ważne są właściwości elektryczne, ale także porowatość i skład 

chemiczny materiału. Obecność wcześniej wymienionych środków 

wspomagających mielenie nie tylko umożliwia rozwarstwienie grafitu, ale także 

modyfikację właściwości fizykochemicznych warstw grafenowych w wyniku 

funkcjonalizacji ich powierzchni, przede wszystkim na krawędziach, co z jednej 

strony może poprawić parametry elektryczne, a z drugiej przyczynia się do 

powstania defektów strukturalnych (Rysunek 10) [60, 68, 84]. Badania Nath i in. 

[60] pokazały, że grafen otrzymany na drodze mielenia kulowego grafitu i suchego 

lodu charakteryzuje się niższym poziomem defektów strukturalnych (~ 16 %)                     

w porównaniu do grafenu otrzymanego w wyniku tradycyjnej eksfoliacji grafitu                  

w roztworze (~ 49 %). Ponadto tak otrzymany grafen ma dużą powierzchnię 

właściwą ok. 585 m
2
/g oraz dużą pojemność właściwą równą 366 F/g zmierzoną               

w 1 M roztworze H2SO4 przy gęstości prądu 1 A/g. Dwugodzinna aktywacja próbki 

w temperaturze 900 °C w atmosferze argonu zwiększyła powierzchnię właściwą 

tego materiału do ok. 632 m
2
/g.  
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Rysunek 10. Schemat mechanochemicznej syntezy funkcjonalizowanych nanopłytek grafenu. Rysunek 

wykonany na podstawie [77] za zezwoleniem. Prawa autorskie© 2014, należą do American 

Chemical Society 

Figure 10. Schematic illustration of the synthesis of functionalized graphene nanoplates. Adapted with 

permission from ref. [77]. Copyright© 2014, American Chemical Society 

 

Niedawno Priyanka i in. [63] prowadząc mielenie kulowe grafitu i g-C3N4 

otrzymali materiał grafenowy o dużej powierzchni właściwej ok. 970 m
2
/g 

z wydajnością ~ 25 %. Jeon i in. [67] wykorzystali funkcjonalizację jodem do 

otrzymania wysokiej jakości nanopłytek grafenowych. Przeprowadzono mielenie 

niskiej jakości grafitu i jodu w planetarnym młynie kulowym. Otrzymany materiał 

miał dużą powierzchnią właściwą ok. 970 m
2
/g oraz charakteryzował się dużą 

krystalicznością i czystością. Badania elektrochemiczne wskazują także na dużą 

aktywność elektrokatalityczną tego materiału dla ORR oraz znaczną stabilność 

względem zanieczyszczeń (metanolu i tlenku węgla(II)). 

Poprawę właściwości elektrochemicznych materiału grafenowego najczęściej 

uzyskuje się poprzez funkcjonalizację atomami azotu, co autorzy tłumaczą 

korzystnym wpływem krawędziowego rozmieszczenia pirydynowych i pirolowych 

grup funkcyjnych na jego przewodnictwo elektryczne i właściwości 

elektrokatalityczne [64, 65, 68, 69]. Na przykład Liu i in. [68] przeprowadzili 

mechanochemiczną eksfoliację grafitu i funkcjonalizację materiału grafenowego 

stosując chlorowodorek guanidyny (GH) jako prekursor azotu oraz 1-godzinny 

proces aktywacji w temperaturze 800 °C. Zmieniając stosunek masowy grafitu do 

GH otrzymano materiały grafenowe o zawartości azotu od 4,87 % wag. do 17,83 % 

wag. Próbka o największej zawartości azotu wykazała nie tylko największą 

powierzchnię właściwą (366 m
2
/g), ale także największą aktywność 

elektrochemiczną dla ORR mierzoną w 0,1 M roztworze KOH. Innym przykładem 

są badania Wu i in. [64], którzy otrzymali materiał grafenowy w wyniku mielenia 

kulowego  grafitu i melaminy.  Następnie po 6-gdzinnym procesie aktywacji w tem- 



 

 

peraturze 900 °C uzyskany materiał wykazywał znakomite właściwości 

elektrochemiczne jako materiał elektrodowy superkondensatora. Elektroda 

zbudowana z materiału otrzymanego w wyniku zastosowania stosunku wagowego 

grafitu do melaminy 1 : 7,5 wykazała największą pojemność właściwą tj. 83,8 

mF/cm
2
. 

 

2.2.4. NANORURKI WĘGLOWE 

 

Nanorurki węglowe to struktury węglowe zbudowane z jednej, dwóch lub 

kilku warstw grafenowych zwiniętych w rurki o średnicy powyżej 1 nm. Po raz 

pierwszy zostały odkryte przez Sumio Iijima w 1991 roku [85] i nadal są bardzo 

atrakcyjnym obiektem badań. Podobnie jak grafen mają doskonałe właściwości 

elektryczne, optyczne i mechaniczne, a dzięki dobrym właściwościom 

adsorpcyjnym mogą być zastosowane m.in. do magazynowania czystych nośników 

energii, a także jako materiał anodowy do akumulatorów litowo-polimerowych oraz 

jako selektywne adsorbenty [86]. Nanorurki węglowe najczęściej otrzymuje się za 

pomocą metod wysokotemperaturowych lub metodą osadzania z fazy gazowej 

(CVD, ang. Chemical Vapour Deposition), aczkolwiek podjęto też próby 

wykorzystania w tym celu metody mechanochemicznej [87-96]. 

Amorfizacja grafitu podczas wysokoenergetycznego mielenia kulowego, choć 

niepożądana podczas syntezy grafenu, została skutecznie wykorzystana do 

otrzymywania nanorurek węglowych. Mielenie grafitu zmniejsza wymiar cząstek, 

tworzy defekty strukturalne oraz wolne atomy węgla, które sprzyjają zarodkowaniu 

nanorurek węglowych. Co więcej, metale pochodzące z materiału kulek i misy 

katalizują tworzenie tych zarodków. Podczas obróbki cieplnej następuje wzrost 

zarodków i utworzenie termodynamicznie stabilnych struktur węglowych w postaci 

nanorurek [87,88]. Zjawisko to wykorzystali m.in. Chen i in. [87] otrzymując 

nanorurki węglowe o powierzchni właściwej 325 m
2
/g po 150-godzinnym mieleniu 

i dalej po 3-godzinnym wygrzewaniu grafitu w temperaturze 1400 °C. W pracach 

[89-92] nanorurki węglowe otrzymano stosując inne prekursory węgla, na przykład 

Rounaghi i in. [89] otrzymali nanorurki węglowe z melaminy i glinu (Al). Mielenie 

kulowe przeprowadzono w atmosferze argonu stosując stalowe kule i misę. 

Zauważono, że przy mniejszym stosunku wagowym Al do melaminy, nanorurki 

węglowe tworzyły się już podczas mielenia, natomiast zwiększenie ilości Al                     

w stosunku do melaminy spowodowało amorfizację materiału podczas mielenia                     

i utworzenie nanorurek dopiero po obróbce termicznej w temperaturze 1300 °C. 

Wzrost nanorurek z postaci amorficznej przypisano katalitycznym właściwościom 

żelaza pochodzącego z materiału kul i naczynia mielącego (Rysunek 11). Nanorurki 

węglowe otrzymano także z biomasy, wykorzystując brązowy torf jako prekursor 

węgla  [90].  W  tej  syntezie przeprowadzono pirolizę torfu w temperaturze 950 °C,                 
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a następnie 10-godzinną aktywację mechaniczną w młynie kulowym otrzymując 

nanorurki węglowe o powierzchni właściwej 510 m
2
/g.  

 

 
 

Rysunek 11. Schemat tworzenia różnych nanostruktur węglowych podczas mielenia i wygrzewania 

mieszaniny Al-melamina. Rysunek wykonany na podstawie [89] za zezwoleniem. Prawa 

autorskie© 2019, należą do Royal Society of Chemistry 

Figure 11. Schematic illustration  of creating various carbon nanostructures during milling and heating of 

the Al-melamine mixture. Adapted with permission from ref. [89]. Copyright© 2019, Royal 

Society of Chemistry 

 

Karimi i in. [94] zaproponowali inną strategię syntezy nanorurek węglowych 

zastępując proces obróbki cieplnej w piecu egzotermiczną reakcją termitową. 

Mielenie mieszaniny termitowej (Al + Fe2O3) z grafitem prowadzi do reakcji 

egzotermicznej i wzrostu temperatury w wyniku uwalnianego ciepła. Reakcję 

mechanochemiczną prowadzono w ciągu 100 godzin (z przerwami na chłodzenie 

misy mielącej) wykorzystując stalowe kulki o średnicy 1 cm. Uzyskano różne 

temperatury adiabatyczne dzięki odpowiednim proporcjom wagowym grafit : Al                  

: Fe2O3. Okazało się, że wydajność syntezy nanorurek jest największa dla 

najwyższej otrzymanej temperatury tj. ok. 2050 °C, której nie uzyskuje się podczas 

powszechnie stosowanego wygrzewania w piecu.  

 

 

 



 

 

Mielenie kulowe wykorzystano również do funkcjonalizacji nanorurek 

węglowych poprzez domieszkowanie różnorodnymi pierwiastkami, co nie tylko 

zmieniło właściwości fizykochemiczne tych materiałów, ale także otworzyło nowe 

możliwości ich zastosowania [97-103]. 

 

3. ZASTOSOWANIE POROWATYCH MATERIAŁÓW 

WĘGLOWYCH OTRZYMANYCH METODĄ 

MECHANOCHEMICZNĄ 

 

Porowate materiały węglowe są szeroko stosowane dzięki powszechnie 

dostępnym prekursorom węgla i łatwym metodom otrzymywania tych porowatych 

materiałów. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie tymi materiałami i coraz 

chętniej prowadzone są badania dotyczące możliwości zastosowania 

uporządkowanych mezoporowatych węgli, materiałów grafenowych oraz nanorurek 

węglowych, chociaż nadal najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane są 

węgle aktywne w różnych gałęziach przemysłu. Porowate materiały węglowe 

znalazły zastosowanie m.in. jako adsorbenty do pochłaniania szkodliwych gazów                 

i par, a także w zastosowaniach elektrochemicznych, przede wszystkim do 

magazynowania energii (baterie, superkondensatory). Proces adsorpcji chętnie 

wykorzystuje się do oczyszczania gazów i cieczy, a to za sprawą prostoty                             

i uniwersalności oraz dostępnej, szerokiej grupy adsorbentów. Łatwość 

otrzymywania, dobrze rozwinięta struktura porowata, a tym samym skuteczność 

węgli aktywnych stały się przyczyną ich szerokiego wykorzystywania do 

pochłaniania gazów m.in. dwutlenku węgla. Zdolność pochłaniania CO2 przez 

węgiel aktywny otrzymany mechanochemicznie z FeCl3·6H2O i kwasu taninowego  

wyniosła 5,8 mmol/g w temperaturze 0 °C pod ciśnieniem 1 bar [36]. Dzięki dużej 

powierzchni właściwej i dużej porowatości materiały węglowe cieszą się coraz 

większym zainteresowaniem jako materiały do magazynowania energii. Porowata 

struktura zapewnia lepszy transport masy oraz dużą ilość miejsc aktywnych na 

powierzchni materiału, co w połączeniu z dobrą przewodnością oraz znaczną 

wytrzymałością mechaniczną umożliwia ich zastosowanie jako materiały elektrod 

superkondensatorów i baterii. Na przykład węgle aktywne otrzymane z biomasy                    

i aktywowane K2CO3 lub KHCO3 wykazały dużą pojemność właściwą 

odpowiednio 273 F/g (0,3 A/g) [18] i 303 F/g (0,5 A/g) [22]. Do magazynowania 

energii coraz częściej proponuje się bardziej zaawansowane materiały węglowe, np. 

materiał grafenowy otrzymany mechanochemicznie z graftu i suchego lodu 

wykazywał dużą pojemność właściwą tj. 366 F/g (1 A/g) [60].  

W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę wybranych, porowatych materiałów 

węglowych otrzymanych metodą mechanochemiczną. 
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Tabela 1. Właściwości porowatych materiałów węglowych otrzymanych metodą mechanochemiczną 
Table 1. Properties of porous carbon materials obtained by mechanochemical method 

 

Nazwa 

materiału 
Substraty 

SBET 

[m2/g] 
Zastosowanie 

Odnośnik 

literaturowy 

Węgle aktywne 

LUPC 
lignina, mocznik, 

K2CO3 
3199 

Baterie Li-S 

(1300 mAh/gsiarka) 
[26] 

lignin–urea–

K2CO3_1 

lignina, mocznik, 

K2CO3 
3041 

Superkondensator 177 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 0,1 A/g) 

[27] 

LD2600P lignina, KOH 2220 

Adsorpcja CO2  

(4,5 mmol/g w 25°C 

pod ciśnieniem 1 bar) 

[37] 

HPC-4 
kwiat magnolii, 

KHCO3 
2150 

Superkondensator 303 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 0,5 A/g) 

[22] 

PUUPC-800-1 
poliuretan, 

mocznik, K2CO3 
2150 

Superkondensator 100 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 0,1 A/g) 

[33] 

NDAB3-500 
Arundo donax, 

chitozan, ZnCl2 
1860 

Adsorpcja CO2  

(2,1 mmol/g w 25°C 

pod ciśnieniem 1 bar) 

[38] 

Carb-SF-3 

glikol etylenowy, 

kwas cytrynowy, 

izopropanolan 

tytanu 

1814 

Superkondensator 138 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 0,1 A/g) 

[24] 

HSAC-MCS-

900-9 
orzechy kokosowe 1770 Baterie Li-S [21] 

SD2600P trociny, KOH 1700 

Adsorpcja CO2  

(5,8 mmol/g w 25°C 

pod ciśnieniem 1 bar) 

[37] 

NPCMC 

orzech kokosowy, 

melamina, 

KHCO3 

1680 
Elektrokatalityczna reakcja 

redukcji tlenu 
[28] 

C115mm 

kwas cytrynowy, 

tlenek wapnia, 

glikol etylenowy 

1660 

Superkondensator 128 F/g 

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 1 A/g) 

[34] 

TA_0 
kwas taninowy, 

ZnCl2/NaCl 
1570 

Superkondensator 110 F/g 

(ciecz jonowa, 

napięcie 3,5 V) 

[32] 

NFePC-10-A 
kwas taninowy, 

FeCl3·6H2O 
1414 

Adsorpcja CO2  

(5,8 mmol/g w 0°C, 

3,4 mmol/g w 25°C 

pod ciśnieniem 1 bar) 

[36] 

 

 

 



 

 

BAC700 
korzenie lotosu, 

K2CO3 
1400 

Superkondensator 273 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 0,34 A/g) 

[18] 

AC-3 
kasztanowiec, 

K2CO3 
1040 ---- [16] 

PDA0.3/MA0.7-

2 

melamina, 

dopamina, etanol, 

woda amoniakalna 

866 

Adsorpcja CO2 

(3,64 mmol/g w 25°C 

pod ciśnieniem 1 bar) 

[35] 

GU-1 glukoza, mocznik 777 

Adsorpcja SO2 

(7,6 mmol/g w 23°C 

pod ciśnieniem 1 bar) 

[39] 

NPC-800 

krzemionka, 

aldehyd izoftalowy, 

fenylenodiamina 

640 

Superkondensator 256 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 0,5 A/g) 

[23] 

CDC-Zn 
CaC2 

ZnCl2 
191 

Superkondensator 73 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 1 A/g) 

[20] 

Uporządkowane mezoporowate węgle 

A105-CTPW 
mimoza taniny, 

Pluronic F127 
2061 

Superkondensator 37 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 0,2 A/g) 

[50] 

A75_CT2P0.

75W1.75_60 

mimoza taniny, 

Pluronic F127 
1900 

Superkondensator 148 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 0,2 A/g) 

[51] 

MPC-K 
rezorcyna, HMT, 

Pluronic F127 
1520 --- [48] 

N/O-OMC-1-

KOH 

KIT-6, 

Fe(NO3)3·9H2O, 

poliwinylopiroli-

don 

1403 

Superkondensator 293 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 1 A/g) 

[45] 

OMC@F1270.

6-800 

tanina, Pluronic 

F127, Zn(OAc)2 
1057 --- [52] 

HOMC 
CuCl2, bipirydyna, 

SiO2 
1030 ---- [44] 

Ru@OMC 

tanina, Pluronic 

F127, Zn(OAc)2, 

RuCl3 

780 --- [53] 

Mo-OMC 

rezorcyna, aldehyd 

tereftalowy, 

Pluronic F127 

740 --- [47] 

MC-

Tryptophan-

0.1 

tanina, Pluronic 

F127, Zn(OAc)2, 

tryptofan 

710 

Adsorpcja CO2 

(2,5 mmol/g w 25°C 

pod ciśnieniem 1 bar) 

[54] 

NMgC-0 

Pluronic F127, 

melamina, 

rezorcyna, p-

aldehyd ftalowy, 

azotan magnezu 

526 

Adsorpcja CO2 

(2,26 mmol/g 25°C 

pod ciśnieniem 1 bar) 

[46] 
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N-OMC-4 

rezorcynol, 

heksametyleno-

tetramina, Pluronic 

F127, melamina 

251 

Superkondensator 150 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 0,2 A/g) 

[49] 

Materiały grafenowe 

BM-ExG grafit, g-C3N4 970 

Baterie, sensory 

(przewodnictwo elektryczne 

620 S/m) 

[63] 

HIGnPs grafit, jod 970 
Elektrokatalityczna reakcja 

redukcji tlenu 
[67] 

ENGNP7 grafit, azot 680 

Superkondensator 203 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 0,3 A/g) 

[82] 

ECG grafit, suchy lód 632 

Superkondensator 366 F/g  

(ciekły elektrolit jonowy, 

gęstość prądu 1 A/g) 

[60] 

InGnPS Grafit, In 420 
Elektrokatalityczna reakcja 

redukcji tlenu 
[80] 

NG400 

grafit, 

chlorowodorek 

guanidyny 

366 
Elektrokatalityczna reakcja 

redukcji tlenu 
[68] 

NGNS grafit, mocznik 127 Baterie (550 mAh/g) [69] 

Nanorurki węglowe 

MCNT brązowy torf 510 --- [90] 

MWNT grafit 325 --- [87] 

C200 grafit 211 --- [88] 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Synteza mechanochemiczna to bardzo atrakcyjna metoda syntezy z uwagi na 

możliwość prowadzenia reakcji chemicznych w temperaturze pokojowej (lub nieco 

podwyższonej) i ze znaczną redukcją zużycia rozpuszczalników. Z powodzeniem 

została zastosowana do otrzymywania porowatych materiałów węglowych, tj. węgli 

aktywnych, mezoporowatych uporządkowanych węgli, materiałów grafenowych,                    

a także nanorurek węglowych. Materiały otrzymane metodą mechanochemiczną mogą 

konkurować z materiałami otrzymanymi metodami bardziej  tradycyjnymi w zakresie 

selektywnego pochłaniania niebezpiecznych gazów i par, a także magazynowania 

energii w superkondensatorach i bateriach. Najbardziej efektywnym adsorbentem do 

adsorpcji CO2 okazał się węgiel aktywny otrzymany mechanochemicznie z FeCl3·6H2O 

i kwasu taninowego. Adsorpcja CO2 dla tego materiału wyniosła 5,8 mmol/g 

w  temperaturze  0 °C pod ciśnieniem 1 bar [36]. Najlepszym materiałem do magazyno- 



 

 

wania energii w superkondensatorach jest otrzymany mechanochemicznie materiał 

grafenowy o pojemności właściwej 366 F/g mierzonej w ciekłym elektrolicie jonowym 

przy gęstości prądu 1 A/g [60]. Zadowalające właściwości materiałów otrzymanych 

metodą mechanochemiczną napawają optymizmem i powodują, że synteza ta 

dorównuje, a niekiedy nawet przewyższa tradycyjne metody w roztworach. 
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ABSTRACT 

 

Surface active agents, also known as surfactants, are a group of chemical 

compounds that are used in various products of the chemical industry. These 

compounds are components of medicines, detergents, motor oils and many others. 

The multitude of uses of surfactants makes it important to know their aggregation 

behaviour in solution. There are many methods used to analyse surfactants 

behaviour in liquid phase. The choice of a particular technique usually depends on 

the chemical structure of the surfactant. 

An example of a method that is used in studies of ionic surfactants is 

conductometry. This technique allows to study the dependence of specific 

conductivity on surfactant concentration, enabling determination of critical micellar 

concentration (CMC). 

Capillary electrophoresis is another example of the method used to determine 

the critical micellar concentration. It allows to make measurements in conditions 

where other methods fail, including conductometric method. Surfactant solutions 

differ in viscosity, which changes with the appearance of micelles in solution. 

Measurement of marker compound migration time through surfactant solutions                

of various concentrations allow to determine critical micellar concentration. 

Isothermal titration calorimetry (ITC) allows to study the thermal effects 

associated with the aggregation of surfactants into micelles. Based on the energy 

changes that occur during titration, the critical micellar concentration of surfactant 

can be precisely determined. ITC is very sensitive method, so basically it can be 

used to examine all types of surfactants. In addition, the ITC method allows                       

to determine the thermodynamic parameters of the undergoing micellization 

process. 

The use of several measuring methods gives a more complete picture of the 

phenomena occurring in solutions. It allows to understand aggregation process 

more accurately. Therefore, CMC measurement are often made with the use                    

of several complementary methods.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: surface active agents, critical micelle concentration, conductometry, 

capillary electrophoresis, isothermal titration calorimetry, luminescent method 

Słowa kluczowe: związki powierzchniowo czynne, krytyczne stężenie micelarne, 

konduktometria, elektroforeza kapilarna, izotermiczna kalorymetria miareczkowa, 

metoda luminescencyjna  



 

374 O. GRABOWSKA, P. DYWICKI, L. CHMURZYŃSKI  
   

 

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 

CMC   –  krytyczne stężenie micelarne 

CTAB   – bromek heksadecylotrimetyloamoniowy 

[C5mim][PF6]  – heksafluorofosforan 3-metylo-1-pentyloimidazolu 

DPC   – dodecylofosfocholina 

ITC   – izotermiczna kalorymetria miareczkowa 

MOPS   – kwas 3-morfolinopropano-1-sulfonowy 

NaC   – kaprylan sodu 

PIPES   – kwas 1,4-piperazynodietanosulfonowy 

SDS   – dodecylosiarczan(VI) sodu 

TAPS   – kwas N-tris(hydroksymetylo)metylo-3- aminopropanosul-              

fonowy 

TES   – kwas   N-tris(hydroksymetylo)metylo-2-aminoetanosulfo-

nowy 

TRIS   – trihydroksyaminometan 
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WPROWADZENIE 

 
Związki powierzchniowo czynne, inaczej surfaktanty należą do łatwo dostępnych 

związków chemicznych. Znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w chemii 

(kinetyka chemiczna), biologii (naśladowanie błony) czy farmacji (produkcja leków) 

[1].Występują w wielu produktach, m.in. w olejach silnikowych, lekach, mydłach czy 

środkach piorących [2]. Związki te posiadają budowę amfifilową, składają się zarówno 

z części hydrofilowej tzw. „głowy” jak i hydrofobowej tzw. ”ogona” [3]. Wykazują 

wiele charakterystycznych cech m.in. zdolność pianotwórczą, zwilżającą, piorącą, 

dyspergującą, emulgującą, zmniejszają napięcie powierzchniowe. Istotną właściwością 

związków powierzchniowo czynnych jest możliwość tworzenia układów koloidalnych, 

zwanych micelami [4, 5]. Stężenie, powyżej którego tworzą się micele, nazywa się 

krytycznym stężeniem micelarnym (ang. critical micelle concentration, skrót CMC). 

Powyżej CMC monomery i micele istnieją w dynamicznej równowadze. CMC dla 

każdego związku powierzchniowo czynnego przyjmuje różne wartości, zależy przede 

wszystkim od budowy chemicznej cząsteczki surfaktantu, a ponadto od takich 

czynników jak temperatura, ciśnienie, stężenie elektrolitu w roztworze [1]. Istnieje 

szereg metod wyznaczania krytycznego stężenia micelarnego związków 

powierzchniowo czynnych. Wartość CMC można określić na podstawie zmian 

właściwości fizykochemicznych roztworów surfaktantów w miarę wzrostu ich stężenia. 

Właściwości fizyczne, które mogą zostać wykorzystane w tym celu, to m.in. lepkość, 

gęstość, przewodność, napięcie powierzchniowe, ciśnienie osmotyczne, napięcie 

międzyfazowe, współczynnik załamania światła czy rozpraszanie światła. Techniki 

instrumentalne, które można zastosować, obejmują m.in. spektroskopię elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopię magnetycznego rezonansu 

jądrowego (NMR), spektroskopię absorpcyjną UV-Vis, kalorymetrię, techniki 

chromatograficzne, potencjometryczne czy spektrofluorymetryczne [2]. 

W niniejszym artykule przedstawiono sposób wykorzystania metody 

konduktometrycznej, elektroforezy kapilarnej, izotermicznego miareczkowania 

kalorymetrycznego oraz metody luminescencyjnej do badania krytycznego stężenia 

micelarnego związków powierzchniowo czynnych. Każda z wyżej wymienionych 

technik pozwala wyznaczać różne wielkości fizyczne. Zestawienie danych otrzymanych 

tymi metodami umożliwia dokładniejszy opis zjawisk zachodzących w roztworze 

podczas micelizacji. 

 

 

 

 

 

 

 



 

376 O. GRABOWSKA, P. DYWICKI, L. CHMURZYŃSKI  
   

 

1. METODA KONDUKTOMETRYCZNA 
 

Zaletą metody konduktometrycznej jest prostota eksperymentu i niedroga 

aparatura. W trakcie pomiaru obserwuje się zmiany przewodnictwa wywołane 

zmianą składu roztworu na skutek powstawania micel [6]. Aby wyznaczyć 

krytyczne stężenie micelarne mierzy się przewodnictwo roztworów o rosnącym 

stężeniu związku powierzchniowo czynnego. Wykres zmiany przewodności 

właściwej (κ) od stężenia surfaktantu (c) przedstawia dwie linie proste o różnym 

kącie nachylenia (Rys. 1). Pierwsza linia odpowiada zakresowi stężeń poniżej CMC 

surfaktantu, gdy w roztworze występują tylko monomery związku powierzchniowo 

czynnego. Druga odpowiada zakresowi stężeń powyżej CMC surfaktantu. Przy 

wyższych stężeniach związku powierzchniowo czynnego zaczynają tworzyć się 

micele. W wyniku zachodzącego procesu przewodnictwo właściwe roztworu 

wzrasta w mniejszym stopniu, co przejawia się zmianą kąta nachylenia krzywej 

zależności κ = f(c). Rzut powstałego punktu przecięcia dwóch linii na oś odciętych 

określa wartość CMC badanego surfaktantu (Rys. 1) [7]. Konduktometria posiada 

pewne ograniczenia w stosunku do omawianych oznaczeń. W przypadku związków 

powierzchniowo czynnych o niskiej wartości krytycznego stężenia micelarnego 

metoda ta wykazuje brak czułości. Niemożliwe jest również ustalenie CMC przy 

wysokich stężeniach elektrolitów, ze względu na zbyt duże przewodnictwo 

badanego układu i niewielkie jego zmiany na skutek zwiększania stężenia związku 

powierzchniowo czynnego. Innym ograniczeniem jest zastosowanie omawianej 

techniki tylko do oznaczeń surfaktantów jonowych [7]. 

 
Rysunek 1.  Wykres zależności przewodności właściwej od stężenia surfaktantu na podstawie 

konduktometrycznego wyznaczania CMC SDS-u w 30 mM buforze fosforanowym (pH=7,0), 

T=298,15 K [7] 

Figure 1. Variations of specific conductivity (κ) vs. surfactant concentration (c), for the conductometric 

determination of the CMC of SDS at 30 mM phosphate buffer (pH=7.0), T=298.15 K [7] 
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Metodę konduktometryczną można stosować do analizy wpływu wielu 

czynników na wartość CMC surfaktantu. Bada się m.in. interakcje surfaktant – 

bufor, surfaktant – ciecz jonowa oraz wpływ takich interakcji na zachowanie 

agregacyjne związku powierzchniowo czynnego [8]. Dodecylosiarczan(VI) sodu 

jest przykładem surfaktantu, który często wykorzystuje się w eksperymentach. 

Natomiast trihydroksyaminometan (TRIS), N-tris(hydroksymetylo)metylo-2-

aminoetanosulfonowy (TES) czy N-tris(hydroksymetylo)metylo-3-

aminopropanosulfonowy (TAPS) są przykładami związków, które wchodzą w skład 

popularnych roztworów buforowych. TRIS, TES i TAPS są strukturalnie 

powiązane. TES oraz TAPS są pochodnymi TRIS posiadającymi dodatkowo 

podstawnik alkilosulfonowy przy grupie aminowej (Rys. 2) [9]. 

 

 
 

 
Rysunek 2.  Wzór półstrukturalny: (a) TRIS, (b) TES, (c) TAPS [9] 

Figure 2. Semi-structural formula of: (a) TRIS, (b) TES, (c) TAPS [9] 

 

W celu wyznaczenia wartości krytycznego stężenia micelarnego SDS-u 

mierzono przewodnictwo serii roztworów zawierających różne stężenia 

dodecylosiarczanu(VI) sodu w wodzie oraz w roztworach TRIS, TES, TAPS. 

Wykreślenie krzywej zależności przewodnictwa właściwego od stężenia surfaktantu 

pozwoliło wyznaczyć krytyczne stężenie micelarne związku powierzchniowo 

czynnego w badanym układzie (Rys. 3) [9]. 

Na podstawie badań wykazano, że CMC SDS-u wzrasta wraz ze wzrostem 

stężenia roztworu TRIS, z wyjątkiem układów zawierających TRIS w niższych 

stężeniach, natomiast maleje ze wzrostem stężenia roztworu TES i TAPS (Tab. 1) 

[9]. Ustalono, że oddziaływania elektrostatyczne oraz hydrofobowe badanych 

związków z cząsteczkami SDS-u wpływają na jego zachowanie agregacyjne                    

w roztworze. Istotny wpływ ma również zdolność do tworzenia wiązań 

wodorowych badanych związków z wodą, co wpływa na zachowanie warstwy 

hydratacyjnej wokół monomerów surfaktantu, a tym samym wpływa na wartość 

jego krytycznego stężenia micelarnego. Dodatkowo stwierdzono, że oddziaływania 

hydrofobowe mają dominujący wpływ na wartość CMC surfaktantu, czego 

potwierdzeniem są jego niższe wartości dla układów zawierających związki                     

z większym udziałem części hydrofobowej (TES oraz TAPS) w porównaniu                      

z bardziej hydrofilowym TRIS [9]. 
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Rysunek 3.  Wykres zależności przewodnictwa właściwego od stężenia SDS-u zawierającego bufor TRIS                

w różnych stężeniach (0 - 1,0 M) w 298,15 K [9] 

Figure 3. Variations of conductivities of aqueous solutions of SDS containing different concentrations                 

of TRIS buffer (0 – 1.0 M) at 298.15 K [9] 

 
Tabela 1. Wartości CMC SDS-u w roztworach wodnych TRIS, TES, TAPS w 298,15 K, obliczone na podstawie 

 danych z analizy konduktometrycznej [9] 

Table 1. The CMC values of SDS in the aqueous TRIS, TES, TAPS solutions at 298.15 K which are 

 calculated from experimental conductivity data analysis [9] 

 

Stężenie związku TRIS, TES, 

TAPS [mM] 

CMC [mM] SDS–u w obecności: 

TRIS TES TAPS 

0 8,26 ± 0,05 8,26 ± 0,05 8,26 ± 0,05 

200 8,01 ± 0,12 7,17 ± 0,07 6,64 ± 0,12 

500 8,10 ± 0,04 6,38 ± 0,08 - 

1000 9,15 ± 0,09 - - 

 

Opisywaną metodę elektrochemiczną można stosować również w analizach 

interakcji  surfaktant  –  ciecz  jonowa  [10].  W  tego  typu  układach ciecze jonowe  
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stosowane są jako modyfikatory właściwości fizykochemicznych związków 

powierzchniowo czynnych. Chaudhary i Pal wykazali, że obecność cieczy 

jonowych wpływa na wartość krytycznego stężenia micelarnego surfaktantu (Tab. 

2) [11]. Do badań wykorzystali surfaktant stosowany m.in. w biochemii czy 

farmacji - bromek heksadecylotrimetyloamoniowy (CTAB) oraz hydrofobową ciecz 

jonową – heksafluororofosforan 3-metylo-1-pentyloimidazolu ([C5mim][PF6]) 

(Rys. 4). Udowodnili, że wartość CMC związku powierzchniowo czynnego wzrasta 

w obecności cieczy jonowej, a także wzrasta wraz ze wzrostem jej stężenia                    

w roztworze. Dodatkowo wykazali wpływ temperatury na wartość CMC 

surfaktantu (Tab. 2). Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzili, że wzrost 

wartości krytycznego stężenia micelarnego związku powierzchniowo czynnego 

wynika z silnego oddziaływania cieczy jonowej z surfaktantem oraz tworzenia 

mieszanych miceli surfaktant – ciecz jonowa [11]. 

 

 
 

 
Rysunek 4.  Wzór półstrukturalny: (a) heksafluorofosforanu 3-metylo-1-pentyloimidazolu, (b) bromku 

heksadecylotrimetyloamoniowego [11] 

Figure 4. The semi-structural formula of: (a) 3-methyl-1-pentylimidazolium hexafluorophosphate,                     

(b) cetyltrimethylammonium bromide [11] 

 
Tabela 2. Wartości krytycznego stężenia micelarnego roztworu wodnego surfaktantu w obecności cieczy 

 jonowej, w różnych temperaturach [11] 

Table 2. Values of the critical micelle concentration of aqueous solutions of the surfactant in the absence 
 and presence of ionic liquid, at different temperatures [11] 

 

Stężenie [C5mim][PF6] [%] 
Wartość CMC CTAB [mM] 

298,15 K 308,15 K 318,15 K 

0 0,95 1,06 1,21 

0,025 1,18 1,21 1,37 

0,05 1,24 1,35 1,43 
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2. ELEKTROFOREZA KAPILARNA 

 

Elektroforeza kapilarna jest techniką wykorzystywaną do rozdzielania analitów 

zawierających, m.in. biomakromolekuły, syntetyczne polimery czy różne związki 

małocząsteczkowe [12]. Jej zaletą jest wysoka wydajność, rozdzielczość, szybka 

analiza oraz bardzo mała objętość analizowanej próbki. Ponadto, metodę tę można 

wykorzystać do wyznaczania krytycznego stężania micelarnego związków 

powierzchniowo czynnych w takich warunkach pomiarowych, w których zawodzą 

metody konwencjonalne, takie jak pomiary przewodności czy napięcia 

powierzchniowego [13]. Eksperymenty wykonywane na sprzęcie przeznaczonym 

do elektroforezy kapilarnej opierają się m.in. na modelu retencji [14], ruchliwości 

elektroforetycznej związku markerowego [15], a także pomiaru prądu 

elektrycznego w funkcji stężeń związków powierzchniowo czynnych [16]. 

Aparatura przeznaczona do elektroforezy kapilarnej, wykorzystująca prawo 

Poiseuille'a dotyczące laminarnego przepływu cieczy [17], okazała się 

niezawodnym wiskozymetrem służącym do pomiarów lepkości małych cząsteczek, 

roztworów polimerów oraz cieczy jonowych. Zmienność lepkości cząsteczek 

środka powierzchniowo czynnego między stanem monomerycznym i micelarnym 

można wykorzystać do określenia wartości CMC [12]. 

Rejestrując zmiany czasu migracji związku markerowego przez roztwory 

surfaktantów o różnych stężeniach pod wpływem określonego ciśnienia, Stanley                  

i współpracownicy wykazali możliwość wykorzystania opisywanej aparatury do 

pomiarów krytycznego stężenia micelarnego kilku anionowych związków 

powierzchniowo czynnych m.in. SDS-u czy kaprylanu sodu (NaC) (Rys. 5) [18]. 

Założyli, że w wyniku micelizacji następuje zmiana lepkości układu, przez co 

zauważalnie zmieni się czas przepływu związku markerowego. 

 

 
 

 
Rysunek 5.  Badane związki powierzchniowo czynne: (a) dodecylosiarczan(VI) sodu (SDS), (b) kaprylan 

sodu (NaC) [18] 

Figure 5. Invesigated surfactants: (a) sodium dodecyl sulphate (SDS), (b) sodium caprylate (NaC) [18] 
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Wartość krytycznego stężenia micelarnego badanych surfaktantów wyznaczyli 

wykreślając pierwszą pochodną krzywej zależności czasu migracji związku 

markerowego (nitrometanu) od stężenia badanego związku powierzchniowo 

czynnego (kaprylanu sodu). Wartość maksimum krzywej pierwszej pochodnej 

przyjmuje się za punkt odpowiadający CMC surfaktantu (Rys. 6, 7) [18]. 

 
 

Rysunek 6.  Wykres zależności czasu migracji związku markerowego od stężenia związku powierzchniowo 

czynnego w T=308 K [18] 

Figure 6. Variations of migration times of the marker compound vs. surfactants concetrations at T=308 K 

[18] 

 

 
 

Rysunek 7.  Wykres pierwszej pochodnej wyznaczonej na podstawie danych uzyskanych metodą 

elektroforezy kapilarnej [18] 

Figure 7. Variations of the slope derivative deterimned on the basis of data obtained by capillary 

electrophoresis [18] 
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Na podstawie otrzymanych wyników potwierdzono skuteczność 

wykorzystywanej metody do wyznaczania krytycznego stężenia micelarnego 

związków powierzchniowo czynnych. Wyniki opisywanych oznaczeń 

przedstawiono w Tabeli 3 [18]. Ponadto, wykazano, że technika ta nie wymaga 

optymalizacji napięcia w celu dokładnego określenia wartości CMC związku 

powierzchniowo czynnego, jak ma to miejsce w metodzie opartej na pomiarze 

prądu elektrycznego [16]. 

 
Tabela 3. Porównanie wartości CMC badanych surfaktantów uzyskane za pomocą pomiarów opartych na 

 lepkości z wartościami literaturowymi [18] 
Table 3. Comparison of CMC values investigated surfactants obtained via the viscosity based 

 measurements with those reported in literature [18] 

 

Surfaktant 
Uzyskane wartości CMC 

[mM] 

Wartości CMC [mM] 

literaturowe 

SDS 8,10 8,08 – 8,02 [19, 20] 

NaC 300 280 – 398 [21, 22] 

 

Stosowanie związków markerowych o zróżnicowanej budowie pozwala 

wyznaczać wartość krytycznego stężenia micelarnego surfaktantu w oparciu                    

o różne zjawiska zachodzące w układzie. Przykładem tego typu zjawisk jest zmiana 

lepkości roztworu wynikająca z zachodzącego procesu micelizacji oraz 

oddziaływanie związku markerowego z powstającymi micelami. Powyżej opisana 

metoda odnosi się do zmian lepkości wynikających z agregacji surfaktantów [18]. 

W innym przypadku wykorzystano fakt, iż obojętne, hydrofobowe cząsteczki mogą 

przenikać do wnętrza micel. W związku z tym po przekroczeniu CMC można 

zauważyć znaczny wzrost czasu migracji markera. Dzieje się to ze względu na 

rozmiar micel, które migrują wolniej od mniejszych cząsteczek niezwiązanego                   

z micelą związku markerowego [23]. Na tej podstawie Nakamura                                          

i współpracownicy wyznaczyli CMC kilku anionowo czynnych surfaktantów (Tab. 

4). Zbadali również możliwość zastosowania do badań różnych związków 

markerowych. Według ich założeń związek markerowy powinien być hydrofobowy 

i elektrycznie obojętny, by mógł przenikać do wnętrza miceli, dobrze rozpuszczalny 

w wodzie oraz wykazywać wysoką absorpcję promieniowania UV, która ułatwiłaby 

jego detekcję. Na podstawie wyżej wymienionych założeń przebadali serię                          

6 związków: Sudan III, toluen, alkohol benzylowy, 2-naftol oraz 2-

naftalenometanol. Odpowiednim związkiem markerowym okazał się 2-

naftalenometanol.  Nie  posiadał  on  zdysocjowanej  grupy  funkcyjnej oraz krzywe  
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uzyskiwane przy jego wykorzystaniu przejawiały charakterystyczny punkt 

przegięcia odpowiadający CMC surfaktantu [23]. 

 
Tabela 4. Porównanie wartości CMC anionowo czynnych surfaktantów uzyskanych za pomocą metody 

 elektroforezy kapilarnej z wartościami wyznaczonymi za pomocą metody konduktometrycznej 
 [23] 

Table 4. Comparison of CMC values of anionic surfactants obtained via the capillary electrophoresis 
 with values obtained via the conductometric method [23] 

 

Surfaktant 

CMC [mM] 

Elektroforeza 

kapilarna 
Metoda konduktometryczna 

Dodecylosiarczan(VI) sodu 3,92 4,02 

Tetradecylosiarczan(VI) sodu 0,87 0,89 

Dekanosiarczan(VI) sodu 34,50 34,40 

 

Istnieją jednak doniesienia, że związki markerowe mogą wchodzić                              

w interakcje z oznaczanym surfaktantem, tym samym wpływając na jego wartość 

CMC. W związku z tym istotne jest dobranie odpowiedniego rodzaju markera do 

przeprowadzanych badań, tak by nie oddziaływał lub oddziaływał w sposób 

możliwie najmniejszy z oznaczanym związkiem powierzchniowo czynnym. 

Szczegółowa analiza związku markerowego pozwala zapobiec fałszywym wynikom 

oznaczeń, a w efekcie tego nieprawidłowemu wnioskowaniu [12]. Technika 

elektroforezy kapilarnej może być łatwo zautomatyzowana, charakteryzuje się dużą 

szybkością oraz nie ma większych wymagań dotyczących próbek, dzięki czemu 

można nią badać np. izolowane biosurfaktanty czy wyjątkowo drogie materiały 

[18]. 

 

3. IZOTERMICZNA KALORYMETRIA MIARECZKOWA 

 

Izotermiczna kalorymetria miareczkowa, w skrócie ITC (ang. Isothermal 

Titration Calorimetry) jest niezwykle wszechstronną metodą termoanalityczną, 

którą można zastosować do różnorodnych badań m.in. interakcji białek z innymi 

białkami, jonami metali czy węglowodanami przy całkowitym zachowaniu stałej 

temperatury i ciśnienia (atmosferycznego) [24]. ITC jest techniką, która dostarcza 

również niezbędnych informacji na temat samoorganizacji surfaktantów w micele. 

Pozwala wyznaczyć wartość CMC oraz zmianę entalpii micelizacji (ΔHmic) już                   

w jednym eksperymencie. Dodatkowo, umożliwia obliczyć inne parametry 

termodynamiczne związane z procesem micelizacji m.in. entalpię swobodną 

(ΔGmic), zmianę entropii (ΔSmic) czy zmianę pojemności cieplnej (ΔCpmic) na 

podstawie wyznaczonych eksperymentalnie wartości CMC oraz ΔHmic [25]. 

Szerokie zastosowanie ITC do badań nad oddziaływaniami związków 

powierzchniowo czynnych m.in. z polimerami, biomolekułami np. DNA, nanocząs- 
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teczkami, wynika z precyzji pomiarów opartych na wymianie energii na sposób 

ciepła [25]. Technika ta nie ma ograniczeń co do rodzaju analizowanych 

surfaktantów, pozwala analizować zarówno jonowe jak i niejonowe związki 

powierzchniowo czynne w mikromolowym zakresie stężeń [26]. Ze względu na 

liczne zalety i nadzwyczajną czułość, izotermiczna kalorymetria miareczkowa jest 

metodą cenioną i chętnie wykorzystywaną przez szerokie grono naukowców. 

Wynikiem pomiaru ITC jest termogram przedstawiający serię sygnałów, które 

odpowiadają wykonywanym kolejno po sobie krokom titracji (Rys. 8). Analizę 

można uznać za zakończoną, gdy na powstającym wykresie obserwuje się sygnały 

o coraz mniejszej intensywności. Jest to związane z efektami cieplnymi, które 

wynikają jedynie z rozcieńczania roztworu titranta [27]. Aby wyznaczyć wartość 

CMC należy wykreślić krzywą miareczkowania kalorymetrycznego. Jest to 

możliwe, ponieważ pole powierzchni pod każdym sygnałem powstałym w wyniku 

miareczkowania jest wprost proporcjonalne do efektu cieplnego zachodzącej 

reakcji. Krytyczne stężenie micelarne odpowiada punktowi przegięcia na krzywej 

miareczkowania (Rys. 8). Punkt ten można wyznaczyć stosując m.in. metodę 

pierwszej pochodnej [27]. 

 
 

Rysunek 8.  Wyznaczanie CMC dla SDS-u w 50 mM PIPES o pH=6, T=298,15 K [28] 

Figure 8. Determination of SDS CMC in 50 mM PIPES of a pH=6, at 298.15 K [28] 
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Dotychczas przy użyciu metody ITC przeprowadzono szereg analiz 

wykorzystujących związki powierzchniowo czynne. Zbadano m.in. wpływ 

obecności biologicznie aktywnych buforów na wartość CMC związków 

powierzchniowo czynnych [28]. Tego typu bufory wykazują wysoką stabilność 

chemiczną, są stosunkowo niedrogie, a ich wartości pH są bliskie lub równe 

fizjologicznemu [29]. Przykładem omawianych roztworów buforowych jest np. 

kwas 1,4-piperazynodietanosylfonowy (PIPES) czy kwas 3-morfolinopropano-1-

sulfonowy (MOPS) (Rys. 9) [28]. 

 

 
 

 
Rysunek 9.  Wzory półstrukturalne biologicznie aktywnych buforów: (a) PIPES, (b) MOPS [28] 

Figure 9. Semi-structural formulas of the biologically active buffers: (a) PIPES, (b) MOPS [28] 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że obecność składnika 

buforowego sprzyja tworzeniu się micel, czego wynikiem są niższe wartości CMC 

badanego surfaktantu (SDS-u) (Tab. 5) [28]. Najniższe krytyczne stężenie 

micelarne zaobserwowano dla układu zawierającego bufor PIPES. Stwierdzono, że 

jest to najprawdopodobniej związane z największą w tym układzie siłą jonową. 

Oddziaływanie składnika buforowego z monomerami SDS-u powoduje obniżenie 

egzotermicznego efektu micelizacji w porównaniu z roztworem niebuforowanym. 

Badania ujawniają, że przeprowadzając pomiary w roztworze buforowym, które 

wiążą się z tworzeniem micel, należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj 

substancji buforowej, która w zależności od swojej budowy w charakterystyczny 

dla siebie sposób oddziałuje z surfaktantem [28]. 
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Tabela 5. Wartości krytycznego stężenia micelarnego SDS-u w 50 mM roztworach buforowych o pH= 6,5 
 w T=298,15 K [28] 

Table 5. Critical micelle concentration of SDS in 50 mM buffer solutions of a pH=6.5, at 298.15 K [28] 

 

Bufor CMC SDS-u [mM] 

PIPES 1,42 

MOPS 2,43 

 

Często wykonuje się badania termodynamiczne określonej grupy związków 

powierzchniowo czynnych o bardzo zbliżonej budowie. Umożliwia to analizę 

wpływu budowy części hydrofilowej oraz hydrofobowej na proces powstawania 

micel [30]. 

Metodę ITC wykorzystuje się również do badań interakcji surfaktant – 

surfaktant. Pozwala ona wyznaczać parametry termodynamiczne oraz wartości 

CMC związków powierzchniowo czynnych tworzących micele mieszane. Fakt ten 

został wykorzystany do badań, w których sprawdzono oddziaływania 

dodecylofosfocholiny (DPC) z dodecylosiarczanem(VI) sodu. Pomiary wykonano 

dla mieszaniny omawianych surfaktantów w różnych stosunkach molowych.                     

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wartość CMC maleje wraz ze wzrostem 

ilości SDS-u w roztworze (Tab. 6). Stwierdzono, że jest to spowodowane 

wzrastającą siłą jonową roztworu oraz korzystnym oddziaływaniem 

elektrostatycznym między częścią kationową DPC, a anionową SDS-u, co 

umożliwia łatwiejsze tworzenie micel mieszanych [31]. 

 
Tabela 6. Wartości krytycznego stężenia micelarnego micel mieszanych DPC/SDS wyznaczone metodą 
 ITC w wodzie, w 298,15 K [31] 

Table 6. Values of the critical micelle concentration of DPC/SDS micelles determined by the ITC method 

 in water at 298.15 K [31] 

 

Stosunek molowy DPC/SDS Wartości CMC [mM] 

1:0 1,99 

9:1 0,94 

5:1 0,84 

 

4. METODA LUMINESCENCYJNA 

 

Podstawą metody luminescencyjnej jest badanie zmian widma emisji                            

i wzbudzenia sond fluorescencyjnych. Wykorzystanie tego rodzaju sond pozwala 

analizować zachowanie agregacyjne surfaktantów w roztworze, m.in. wyznaczać 

ich wartość krytycznego stężania micelarnego, liczbę agregacji micelarnej oraz 

określać kształt i rozmiar micel [32]. Wiele grup badawczych analizuje zarówno 

micele normalne, jak i odwrotne [33]. Istotne jest, by związek luminescencyjny 

wykazywał podwyższoną lub odmienną charakterystykę emisji w roztworach 

micelarnych.  Dzięki  wyraźnemu  wzrostowi  intensywności  emisji   w   badaniach  
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fluorescencyjnych możliwa jest analiza zachodzącego procesu micelizacji [32]. 

Spektroskopię fluorescencyjną wykorzystuje się m.in. do wyznaczania wartości 

krytycznego stężenia micelarnego surfaktantów polimerowych. Jej zaletą jest 

wysoka wrażliwość na dynamikę i strukturę układów micelarnych. W tego typu 

badaniach często stosowaną sondą fluorescencyjną jest piren,. Wykazuje on dużą 

czułość na lokalne zmiany środowiska. Każda zmiana polarności wokół cząsteczki 

pirenu może powodować znaczące zmiany intensywności fluorescencji. Dzięki 

temu w łatwy sposób można wyznaczyć wartość CMC m.in. amfifilowych 

kopolimerów blokowych [34]. 

 

 
 

 
Rysunek 10.  Widmo emisji pirenu: (a) bez surfaktantu, (b) w obecności surfaktantu [35] 

Figure 10. Emission spectra of pyrene in the (a) absence and (b) presence of surfactant [35] 

 

Metodę luminescencyjną wykorzystuje się również do wyznaczania wartości 

krytycznego stężenia micelarnego związków powierzchniowo czynnych o niskiej 

masie cząsteczkowej. Tego typu badania przeprowadził Telmo wraz                                  

z współpracownikami [36].  Wyznaczyli oni wartość CMC roztworów surfaktantów  
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w wodzie m.in. SDS-u, CTAB oraz Triton-u X-405. Pomiary polegały na badaniu 

zmiany intensywności fluorescencji w miarę zwiększania stężenia związku 

powierzchniowo czynnego w roztworze. Do pomiarów jako sondę fluorescencyjną 

zastosowano kumarynę 153. Kumaryna 153 charakteryzuje się niewielką 

intensywnością fluorescencji w wodzie. Wynika to z jej niskiej wydajności 

kwantowej w środowisku polarnym (ϕ = 0,10 – 0,12). Przy niskich stężeniach 

związku powierzchniowo czynnego, gdy w roztworze znajdują się tylko jego 

monomery, intensywność fluorescencji kumaryny 153 jest niewielka. Przy 

wyższych stężeniach surfaktantu, gdy w roztworze występują już micele, kumaryna 

153 wnika do ich hydrofobowego wnętrza. Fakt ten umożliwia zaobserwowanie 

zmiany intensywności fluorescencji. Wykreślenie krzywej zależności liczby falowej 

odpowiadającej maksimum pasma fluorescencji od stężenia surfaktantu pozwala 

wyznaczyć wartość CMC badanego związku powierzchniowo czynnego [36]. 

Zaletą kumaryny 153 jest większa rozpuszczalność w wodzie w porównaniu do 

innej często stosowanej sondy fluorescencyjnej – pirenu. Wykazuje ona również 

mniejszą tendencję do tworzenia fluorescencyjnych i niefluorescencyjnych 

agregatów w zestawieniu z pirenem. Dodatkowo eksperymenty z wykorzystaniem 

kumaryny 153 są łatwiejsze do przeprowadzenia, mniej czasochłonne                                 

i dokładniejsze niż z pirenem. Z tego powodu dobór odpowiedniej sondy 

fluorescencyjnej jest kluczowym warunkiem zapewniającym wiarygodność 

otrzymywanych wyników [36]. 

 

 
 

Rysunek 11.  Wzór półstrukturalny: (a) pirenu, (b) kumaryny 153 

Figure 11. The semi-structural formula of: (a) pyrene, (b) coumarin 153 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Surfaktanty są grupą związków powszechnie wykorzystywanych w wielu 

gałęziach przemysłu. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na poznanie ich 

zachowania w różnorodnych układach. Liczne cechy związków powierzchniowo 

czynnych pozwalają na zastosowanie wielu metod eksperymentalnych do badania ich 

właściwości.  Podstawową  zdolnością  tej  grupy   związków  jest  agregacja  w micele,                      
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a samo ich powstawanie jest często wykorzystywanym zjawiskiem w przemyśle.                     

W związku z tym istotna jest dokładna znajomość stężenia surfaktantów, przy których 

występują w formie monomerycznej oraz micelarnej. Wiedza ta umożliwia 

odpowiednie dobranie stężeń używanych związków do wcześniej założonego celu. 

Dynamiczny rozwój chemii związków powierzchniowo czynnych wiąże się z syntezą 

nowych surfaktantów. W konsekwencji tego ważne jest, by szybko i precyzyjnie 

wyznaczać ich wartość CMC. Istnieje wiele metod wyznaczania krytycznego stężenia 

micelarnego związków powierzchniowo czynnych. Można do nich zaliczyć: metodę 

konduktometryczną, kalorymetryczną, potencjometryczną, luminescencyjną, 

stalagmometryczną spektrofotometryczną, ITC, elektroforezę kapilarną czy też techniki 

chromatograficzne. Każda z wielu metod wykorzystywanych do wyznaczania 

krytycznego stężenia micelarnego związków powierzchniowo czynnych posiada pewne 

wady i zalety. Jedną z głównych zalet metody konduktometrycznej jest prostota 

wykonywanego pomiaru, natomiast ograniczeniem możliwość oznaczania wyłącznie 

surfaktantów jonowych. Metoda ITC charakteryzuje się nadzwyczajną czułością                        

i precyzją. Ograniczeniem izotermicznej kalorymetrii miareczkowej jest brak 

możliwości badania układów, dla których efekty energetyczne związane z tworzeniem 

micel są zbyt małe. Z kolei elektroforeza kapilarna jest techniką, której najczęściej 

wymienianą zaletą jest niewielka ilość próbki potrzebnej do oznaczeń, natomiast wadą 

czasochłonne dopasowywanie odpowiedniego związku markerowego do badań. Metoda 

luminescencyjna pozwala wyznaczać krytyczne stężenie micelarne surfaktantów, 

których wartości CMC są szczególnie niskie (rzędu 10
-7

). Wadą jest trudność w doborze 

prawidłowej sondy fluorescencyjnej. W związku tym techniki wykorzystywane do 

eksperymentów badawczych powinny wzajemnie uzupełniać się aby dostarczać 

precyzyjnych i powtarzalnych wyników. 
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ABSTRACT 

 

Surfactants have been known to mankind since the dawn of time. They have 

been used primarily as washing and cleaning agents. However, today they are used 

much more often in many fields of industry. This work focuses on two areas                    

of surfactants use, the agriculture and the food industry due to the direct 

relationship between these two issues. 

In agriculture, surfactants play a number of important roles. One of the 

problems of modern agriculture is the low efficiency of spraying, associated with 

the low absorption of liquid utility for plants. This problem is solved by surfactants, 

as demonstrated by the example of glyphosate and the organosilicon compound 

Silwet® L-77. Nowadays, substitutes for conventional surfactants are being sought. 

Compounds produced by microorganisms are under great interest of scientists. It 

has been shown that they are characterized by the lower toxicity as well as high 

biodegradability, while maintaining the characteristics and properties of synthetic 

compounds. 

Directly related to the agriculture, the food industry also often uses surfactants. 

In the production and processing of food surfactants play the role of such 

compounds as emulsifiers, stabilizers, additives improving the texture of products 

and increasing the durability of products. Sorbitan esters, e.g. sorbitan monolaurate, 

their ethoxylated derivatives, e.g. Polysorbate 20, as well as sucrose esters, e.g. 

sucrose monostearate, are readily used for this purpose. Great emphasis is placed on 

the safety of compounds used in the food industry. As in the case of agriculture, 

biosurfactants and compounds of natural origin are tested for use in the food 

industry. Their use is not limited to being ingredients of products. They can play                 

a biocidal, as well as a protecting role against surface colonization by 

microorganisms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: surface active agents, agriculture, food industry, pharmacy industry, 

biosurfactants 

Słowa kluczowe: związki powierzchniowo czynne, rolnictwo, przemysł spożywczy, 

przemysł farmaceutyczny, biosurfaktanty 
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WPROWADZENIE 

 
Związki powierzchniowo czynne (z ang. surface active agents) zwane 

surfaktantami czy tenzydami, są grupą związków chemicznych znajdujących 

zastosowanie w życiu codziennym oraz wielu gałęziach przemysłu, takich jak rolnictwo 

czy farmacja [1]. Charakterystyczną cechą tenzydów jest amfifilowa budowa ich 

cząsteczek, której zawdzięczają swoją aktywność powierzchniową. Można wyróżnić 

wiele typów związków powierzchniowo czynnych; podstawowymi klasami są 

surfaktanty: anionowe, kationowe, zwitterjonowe i niejonowe [2]. Ze względu na swoje 

szczególne właściwości, które zawdzięczają budowie chemicznej, związki te znajdują 

zastosowanie w procesach zachodzących na granicach faz. Dzięki wykorzystaniu 

związków powierzchniowo czynnych procesy te mogą zostać zapoczątkowane, 

przyspieszone oraz zoptymalizowane [3]. 

Związki te towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Pierwszą grupą surfaktantów 

znanych człowiekowi były mydła. Wzmianki o jego użyciu pochodzą już z czasów 

babilońskich, gdzie najprawdopodobniej zauważono pianotwórczą aktywność grud, 

które powstały z wytopionego tłuszczu zwierzęcego i popiołu. Pierwsze otrzymane                 

w ten sposób mydła były wykorzystywane jako środki higieny [4]. 

Detergentem nazywa się każdy surfaktant lub mieszaninę surfaktantów, którego 

rozcieńczony roztwór posiada właściwości czyszczące [5]. Detergenty pełnią ważną 

rolę w codziennym życiu człowieka, jako środki czystości, które umożliwiają zmycie 

brudu z ciała czy włosów. W środkach piorących zapewniają usuwanie zanieczyszczeń 

z ubrań, ponadto znajdują się również w produktach przeznaczonych do sprzątania [6]. 

Związki powierzchniowo czynne najczęściej są syntezowane z produktów 

pochodzenia naftowego, chociaż we współczesnych czasach można obserwować 

zmianę tego trendu. Poszukuje się bardziej ekologicznych źródeł tenzydów, które będą 

w większym stopniu biodegradowalne i przyjazne dla środowiska [7]. Niestety ze 

względu na wysoki koszt i wydajność produkcji tzw. biosurfaktantów, nie są one nadal 

w stanie konkurować z tymi otrzymywanymi w sposób konwencjonalny. Ogromnymi 

zaletami biosurfaktantów, dzięki którym wzrasta zainteresowanie ich problematyką są 

niska toksyczność, funkcjonalność w ekstremalnych warunkach temperatury, pH                     

i zasolenia środowiska, jak również to, że bazują na odnawialnych źródłach. Popularne 

bio-związki powierzchniowo czynne są otrzymywane z surowców takich jak skrobia                

i wytwarzane, m.in. przez mikroorganizmy, a co więcej charakteryzują się takimi 

samymi właściwościami co ich syntetyczne odpowiedniki [8].  
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1. METODA KONDUKTOMETRYCZNA POWIERZCHNIOWO 

CZYNNYCH W AGROCHEMII 
 

Surfaktanty znajdują duże zastosowanie we współczesnym rolnictwie. Ze 

względu na szybko rosnącą populację świata, rolnictwo musi nadążyć z produkcją 

żywności, w związku z czym poszukuje się usprawnień, które zwiększyłyby 

plonowanie roślin [9]. Punktem zwrotnym w produkcji żywności było wynalezienie 

i zastosowanie pierwszych pestycydów. Związki powierzchniowo czynne pełnią 

ważną rolę w składzie środków ochrony roślin. Stanowią istotny składnik 

zapewniający rozpuszczalność substancji aktywnych, stabilność roztworów, ale 

również niezbędny składnik do poprawy działania biologicznego czy zwiększenia 

wchłaniania dolistnego herbicydów, stymulatorów wzrostu oraz defoliantów [10]. 

Najważniejsze zalety stosowania związków powierzchniowo czynnych                            

w agrochemii przedstawiono na Rysunku 1. [11, 12]. 

 

 
 

Rysunek 1.  Wybrane zalety stosowania związków powierzchniowo czynnych w środkach ochrony roślin 

[11, 12] 

Figure 1. Chosen advantages of surfactants in pesticides formulas [11, 12] 

 

Obok poprawy rozpuszczalności i stabilności pestycydów, jednymi                               

z ważniejszych właściwości surfaktantów są ich właściwości zwilżające oraz 

zmniejszające wielkość kropli oprysku. Ułatwia to równomierne pokrycie roślin 

przez środki ochrony, umożliwia użycie mniejszej ilości wody podczas 

nawadniania oraz zwiększa wchłanialność dolistną rośliny podczas zabiegu [13]. 

Skuteczność zwilżającą surfaktantów można zauważyć obserwując wielkość kropli 

środka  ochrony roślin  bez  dodatku  związku powierzchniowo czynnego w porów- 
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naniu do roztworu wzbogaconego o surfaktant (Rysunek 2.). Miarą zwilżalności 

jest kąt, który tworzy styczna do powierzchni kropli osadzonej na ciele zwilżanym. 

Im mniejszy kąt, tym większy stopień zwilżenia [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 2.  Porównanie stopnia zwilżalności: roztworu surfaktantu (a) z czystą wodą (b) 

Figure 2. Comparison of wetting properties of surfactant solution (a) and pure water (b) 

 

Badania pokazują, że mniej niż 0,1% substancji aktywnych w opryskach 

dociera do miejsca działania. Istotne jest więc opracowanie metod zwiększenia 

skuteczności oprysków, które pozwoliłoby zmniejszyć zużycie pestycydów, a tym 

samym uniknąć zanieczyszczeń środowiska [14]. Przykładem dotychczas 

stosowanych środków ochrony roślin, których celem było zwiększenie 

zwilżalności, a co za tym idzie poprawa skuteczności zabiegu, są tłuszczowe 

polioksyetylenoaminy (Rysunek 3.). Do dziś stanowią one składnik mieszaniny 

najczęściej wykorzystywanego pestycydu na świecie – glifosatu. Niekiedy to 

substancje dodatkowe posiadają większą toksyczność niż sam pestycyd, jak 

również w połączeniu z substancją aktywną wykazują znacznie większą 

toksyczność niż jako osobne substancje [15]. Badania dowodzą, że ilość mieszaniny 

glifosatu z dodatkami używanymi w rolnictwie potrzebnymi do uśmiercenia szczura 

stanowią zaledwie 1/3 ilości czystego glifosatu, który wykazałby to samo działanie 

[16]. Mesnage i współpracownicy przebadali potencjalną toksyczność formulacji 

glifosatu  na  ludzkich komórkach. Wykazano znacznie większą toksyczność niż dla  
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czystego pestycydu. Najbardziej toksycznymi okazały się mieszaniny zawierające 

tłuszczowe polioksyetylenoaminy (Rysunek 3.) [17]. 

 

 
 

Rysunek 3.  Wzór uproszczony tłuszczowych polioksyetylenoamin, gdzie R – łańcuch alkilowy, n i m – 

krotność danego fragmentu 

Figure 3. Structures of polyethoxylated tallow amines, where R – alkyl chain, n and m - multiplicity of 

the given fragment 

 

Ze względu na opisane powyżej fakty, poszukuje się odpowiedników, które 

byłyby mniej toksyczne, biodegradowalne i równie skuteczne. Grupą związków, 

która może spełnić powyższe wymagania są np. alkilopoliglukozydy (Rysunek                    

4 a). Są to związki, w których część hydrofilową stanowi ugrupowanie cukrowe                   

a częścią hydrofobową jest łańcuch alkilowy, zazwyczaj o liczbie od 8-16 atomów 

węgla. Przedstawiciele tej grupy związków z krótkim łańcuchem alkilowym 

wykazują dobre właściwości zwilżające i penetrujące oraz wysoką odporność na 

stężone roztwory soli. Surfaktanty te cechują się również dobrą 

biodegradowalnością i powstają z odnawialnych źródeł, takich jak skrobia [10]. 

Inną, mniej toksyczną grupą tenzydów mogącą znaleźć zastosowanie                        

w omawianym celu są estrowe pochodne dimetyloaminoetanolu (Rysunek 4 b). 

Dotychczas wykorzystywane w środkach zmiękczających tkaniny, są obecnie 

badane jako alternatywy dla tłuszczowych polioksyetylenoamin w środkach 

ochrony roślin. Środki te mogą zostać wykorzystane jako związki zwilżające, 

dyspergujące, jak również emulgujące [13]. 

 

 
Rysunek 4.  Wzory uproszczone alternatywnych związków powierzchniowo czynnych stosowanych jako 

adiuwanty (a) alkilopoliglukozydy, (b) estry dimetyloaminoetanolu, gdzie R – podstawnik 

alkilowy; m – ilość cząsteczek glukozy  
Figure 4. Structures of alternatively used surfactants in adjuvants formulas: (a) alkyl polyglycosides,                  

(b) dimethylaminoethanol esters, where R – alkyl substituent; n - multiplicity of glucose 
molecules 
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1.1. KRZEMOORGANICZNE ZWIĄZKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE  

W ROLNICTWIE 

 

Przykładową grupą związków powierzchniowo czynnych znajdujących 

zastosowanie w agrochemii są surfaktanty krzemoorganiczne. Stanowią one 

składnik, który przede wszystkim ułatwia przenikanie cieczy użytkowej do wnętrza 

rośliny przez aparaty szparkowe. W normalnych warunkach ich geometria                        

w połączeniu z napięciem powierzchniowym uniemożliwia przesączanie wody 

przez aparaty szparkowe. Jako nieliczna grupa związków są w stanie na tyle 

obniżyć napięcie powierzchniowe pomiędzy powierzchnią liści roślin, a kroplami 

oprysku, by umożliwić przesączanie się cieczy przez aparaty szparkowe [18]. Na 

Rysunku 5. przedstawiono strukturę najczęściej wykorzystywanych 

krzemoorganicznych związków powierzchniowo czynnych w agrochemii. Związki 

te w przeciwieństwie do liniowych surfaktantów konwencjonalnych posiadają 

konformację w kształcie litery T z metylowanym szkieletem siloksanowym, do 

którego dołączony jest ogon polieterowy [19]. 

 

 
Rysunek 5.  Wzór uproszczony surfaktantów krzemoorganicznych, gdzie zazwyczaj R = grupa metylowa, 

acetylowa lub hydroksylowa, w = 0, x = 1, n = 6 – 8, m = 0 [19] 

Figure 5. General chemical structure of organosilicone surfactants, typically R= methyl, acetyl                             

or hydroxyl group, w = 0, x = 1, n = 6 - 8, m = 0 [19] 

 

W skali globalnej rolnictwo zużywa niemal 70% słodkiej wody, głównie                      

w celu nawadniania upraw. Wraz ze wzrostem produkcji żywności wzrasta 

zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie. Dlatego też istotne jest zoptymalizowanie 

metod nawadniania upraw w celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę, mając na 

uwadze  kurczące się jej zasoby oraz zmiany klimatyczne [20]. Surfaktanty 

niejonowe, a do tej grupy należą m.in. tenzydy krzemoorganiczne, brane są pod 

uwagę jako związki mogące pomóc w ograniczeniu zużycia wody przy 

nawadnianiu. Istnieją dowody, że adiuwanty zmniejszając siły kohezyjne w glebie 

ułatwiają jej penetrację i zwilżanie przez wodę, dzięki czemu możliwe jest 

zmniejszenie ilości wody niezbędnej do nawodnienia. Pod ich wpływem zwiększa 

się również retencja wody opadowej oraz zmniejszają się straty w nawozach na 

skutek wypłukiwania [21]. 
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Badania potwierdzają skuteczność krzemoorganicznych surfaktantów                         

w zwiększaniu stopnia wchłaniania pestycydów przez rośliny. Zostało to 

przedstawione na przykładzie glifosatu, herbicydu, który u roślin blokuje działanie 

ważnego enzymu (syntazy 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowej). 

Enzym ten bierze udział w szklaku metabolicznym kwasu szikimowego, który 

związany jest z syntezą aromatycznych aminokwasów. Zablokowanie działania 

tego enzymu w konsekwencji prowadzi do zamierania roślin [22]. Udowodniono, 

że przy zastosowaniu surfaktantu Silwet® L-77 (Rysunek 6.), pestycyd ten był 

szybciej wchłaniany przez trawę – życicę trwałą (Lolium perenne L.) oraz znacznie 

uległ skróceniu czas od zabiegu, po którym deszcz nie zmniejszał jego skuteczności 

(Tabela 1.). Badania polegały na wykonaniu oprysku określoną dawką glifosatu                

z dodatkiem adiuwantu, a następnie spłukaniu roślin wodą symulując opady 

deszczu. Skuteczność metody oceniono na podstawie ilości trawy, która odrosła po 

aplikacji glifosatu po upływie 41 dni [23]. 

 

 
 

Rysunek 6.  Wzór półstrukturalny surfaktantu Silwet® L-77 

Figure 6. Chemical semi-structural formula of Silwet® L-77 surfactant 

 
 
Tabela 1. Wpływ symulowanych opadów na odrost źdźbeł trawy w zależności od czasu pomiędzy aplikacją 

 środka a opadem deszczu [23] 

Table 1. Influence of simulated rainfall applied at various times after spraying on tiller re-growth [23] 

 

Dawka 
glifosatu 

[kg/ha] 

Ilość Silwet®  

L-77 [ml/l] 

Odrost źdźbeł trawy w stosunku do ilości przed aplikacją środka 

[%] 

Czas pomiędzy aplikacją środka a opadem deszczu 

2min 2h 5h 10h 48h 

0 0 217 - - - - 

0,27 0 201 166 83 21 0 

0,27 1,0 82 0 0 0 0 

0,54 0 228 9 7 0 0 

0,54 1,0 10 0 0 0 0 
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1.2. BIOSURFAKTANTY W ROLNICTWIE 
 

Grupą związków, o której warto wspomnieć przy omawianiu zastosowania 

surfaktantów w rolnictwie są również tzw. biosurfaktanty. Jest to grupa tenzydów 

będących metabolitami mikroorganizmów, takich jak bakterie czy grzyby [24]. 

Posiadają one cechy szczególnie poszukiwane we współczesnym rolnictwie. Jedną 

z takich cech jest ich biodegradowalność, mniejsza toksyczność lub nawet jej brak 

w stosunku do surfaktantów konwencjonalnych. Z tymi właściwościami wiąże się 

mniejsze ryzyko skażenia gleby czy wód gruntowych. Biosurfaktanty jako 

cząsteczki pochodzenia biologicznego są rozkładane przez mikroorganizmy 

znajdujące się w glebie [25]. Najczęściej spotykanymi klasami związków                            

o charakterze biosurfaktantów są glikolipidy, glikopeptydy, lipopeptydy, kwasy 

tłuszczowe oraz fosfolipidy. Częstym źródłem substratów do produkcji 

biotenzydów są wszelkiego rodzaju odpady produkcji żywności czy produkcji 

rolnej [26]. W Tabeli 2. przedstawiono przykładowe szczepy mikroorganizmów 

wykorzystywanych do produkcji biosurfaktantów. 

 

 
Tabela 2. Wybrane szczepy i typ produkowanego związku z danej pożywki 

Table 2. Selected microorganism strains and a type of produced compound from given medium 

 

Nazwa szczepu Rodzaj pożywki Typ związku Literatura 

Candida lipolytica Tłuszcz zwierzęcy Glikolipid [27] 

Pseudomonas aeruginosa Zużyta frytura Ramnolipid [28] 

Pseudomonas aeruginosa Melasa Ramnolipid [29] 

Bacillus subtilis 
Odpady z przetwórstwa 

ziemniaków 
Lipopeptyd [30] 

Serratia marcescens Olej słonecznikowy Lipopeptyd [31] 

 

 

 

Związki powierzchniowo czynne pochodzenia biologicznego znajdują wiele 

zastosowań w rolnictwie, wybrane z nich przedstawiono na Rysunku 7. 
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Rysunek 7.  Wybrane zastosowania biosurfaktantów w rolnictwie [25-30] 

Figure 7. Chosen applications of biosurfactants in agriculture [25-30] 

 

 

2. WYKORZYSTANIE ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH 

W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM 
 

Surfaktanty jako jedna z najbardziej uniwersalnych klas związków 

chemicznych znajduje również zastosowanie w przemyśle spożywczym. Głównymi 

właściwościami związków powierzchniowo czynnych, dzięki którym są 

wykorzystywane w tej gałęzi przemysłu są właściwości emulgujące, dyspergujące, 

pianotwórcze czy przeciwpieniące [32]. Przykładowo w piekarnictwie surfaktanty 

są stosowane jako środki poprawiające strukturę wypieków poprzez zwiększanie 

siły ciasta chlebowego czy miękkości miąższu pieczywa [33]. Przy produkcji lodów 

wykorzystywany jest polisorbat 80, pełniąc rolę emulsyfikatora; zmniejsza wielkość 

kropli tłuszczu i zapewnia stabilność emulsji [34]. Związek ten może być również 

wykorzystywany do zmniejszania zawartości cholesterolu w sproszkowanych 

żółtkach jaj kurzych [35]. Wykorzystanie tenzydów przy produkcji żywności nie 

jest nowym zagadnieniem, lecz zanim na rynek trafiły syntetyczne odpowiedniki, 

ludzie wykorzystywali związki naturalnie występujące w przyrodzie. Przykładem 

takiego związku może być lecytyna, która jako składnik żółtek jaj umożliwiała 

wytwarzanie majonezu. Innym naturalnym surfaktantem, który pełni rolę 

emulsyfikatora jest obecna w mleku kazeina [36]. Nieco później do użycia weszły 

monoglicerydy. Obecnie często wykorzystywanymi surfaktantami w żywności są 

estry sorbitanu np. monolaurynian sorbitanu, ich etoksylowe pochodne np. 

polisorbat 20, jak również estry sacharozy np. monostearynian sacharozy (Rysunek 

8.) [37]. 
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Rysunek 8.  Wzory uproszczone wybranych surfaktantów powszechnie wykorzystywanych w żywności:                  

(a) polisorbat 20; (b) monostearynian sacharozy; (c) monolaurynian sorbitanu 

Figure 8. Structures of some comonly used surfactants in food industry: (a) polysorbate 20; (b) sucrose 

monostearate; (c) sorbitan monolaurate 

 

We współczesnym piekarnictwie chleb nie powstaje tylko z mąki, wody i soli. 

Ze względów technicznych czy finansowych, by sprostać zapotrzebowaniu 

przeciętnego konsumenta, piekarze urozmaicają go o wszelakie dodatki 

poprawiające wygląd, przedłużające świeżość, jak również ułatwiające jego wyrób 

[38]. Do tego celu wykorzystywane są m.in. związki powierzchniowo czynne. 

Surfaktanty anionowe np. stearoilomleczan sodu (E 481), stanowią dodatek 

poprawiający siłę ciasta. Surfaktanty niejonowe np. monostearynian glicerolu, 

posiadają właściwości wpływające na miękkość miąższu. Podobną właściwością 

cechują się również surfaktanty amfoteryczne np. lecytyna. Oba wymienione 

związki opóźniają czerstwienie pieczywa na różne sposoby. Samo czerstwienie 

pieczywa związane jest ze zmianami zachodzącymi w jego strukturze, będącymi 

odwrotnością zmian zachodzących podczas pieczenia. W piecu skrobia zawarta               

w cieście ulega zżelowaniu. Po upieczeniu skrobia ulega retrogradacji, powoli 

wracając do formy krystalicznej powoduje czerstwienie i twardnienie chleba [39]. 

Lecytyna spowalnia krystalizację amylopektyny, tym samym działa jako środek 

przeciwdziałający czerstwieniu, podczas gdy monoglicerydy tworzą nierozpuszcza- 
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lny kompleks z amylozą, który nie bierze udziału w tworzeniu żelu. Podczas 

chłodzenia kompleks ten nie ulega rekrystalizacji i nie przyczynia się do 

twardnienia pieczywa [33]. 

W czasach współczesnych coraz częściej spotykamy się z problemami alergii 

czy wrażliwości na niektóre składniki pokarmowe. Jedną z takich przypadłości jest 

celiakia, związana z całkowitą nietolerancją glutenu. Na przestrzeni ostatnich lat, 

zauważono niemal dwukrotny wzrost ilości zachorowań na celiakię [40]. Gluten 

stanowi jedną z najważniejszych składowych ciasta chlebowego. Tworząc podczas 

wyrabiania ciasta sieć, zapewnia mu sprężystość, rozciągliwość oraz odpowiednią 

strukturę po upieczeniu. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na 

pieczywo bezglutenowe, ze względu na panującą modę oraz wzrost zachorowań na 

celiakię, poszukuje się związków mogących zastąpić gluten w pieczywie [41]. 

Niektóre związki powierzchniowo czynne spełniają ten warunek i mogą zostać 

wykorzystane przy produkcji chleba bezglutenowego jako jeden ze składników 

zastępujących gluten. Przykładem takich związków są estry mono- i diglicerydów 

kwasu diacetylowinowego (Rysunek 9.). Badania wykazały, że dzięki dodatkowi 

surfaktantów istotnie zmieniła się struktura chleba bezglutenowego. Z drugiej 

strony w niektórych przypadkach obserwowano również znaczne zmniejszenie 

objętości wypieków [42]. Istotne jest więc takie dobranie odpowiednich 

surfaktantów jak również innych dodatków, by spełniły swoją rolę nie wykazując 

jednocześnie negatywnego wpływu na gotowe produkty. 

 

 
 

Rysunek 9.  Wzory uproszczone estrów mono- i diglicerydów kwasu diacetylowinowego, gdzie R - H, lub 

C(O)(CH2)nCH3 

Figure 9. Structures of diacetyl tartaric acid ester of mono- and diglycerides, where R – H, or 

C(O)(CH2)nCH3 

 

2.1. BIOSURFAKTANTY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM 
 

Głównymi wymaganiami dla dodatków stosowanych w przemyśle 

spożywczym jest nietoksyczność, czy brak negatywnego wpływu na organizm. Jako  
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związki pochodzenia naturalnego, będąc pochodnymi np. cukrów czy tłuszczy, 

biosurfaktanty spełniają te założenia. Biotenzydy mogą pełnić rozmaite role                    

w przemyśle spożywczym, od środków czyszczących i dezynfekujących 

powierzchnie mające kontakt z żywnością, po dodatki pełniące rolę 

emulsyfikatorów, konserwantów czy przeciwutleniaczy [43]. 

Właściwości czyszczące i dezynfekujące biosurfaktantów wynikają z ich 

aktywności powierzchniowej i biobójczej. Właściwości  mogą być konsekwencją 

różnych mechanizmów ich działania (Rysunek 10.). Jednym z nich jest 

zabezpieczanie powierzchni przed adhezją drobnoustrojów. Biotenzydy przylegając 

do powierzchni uniemożliwiają jej kolonizację przez mikroorganizmy. Istnieją 

również doniesienia o biobójczych właściwościach niektórych biosurfaktantów. 

Biosurfaktant produkowany przez bakterie szczepu Lactobacillus plantarum 

wyizolowanego z sfermentowanego ryżu wykazał właściwości anty-adhezyjne 

wobec bakterii szczepu E. coli, Yersinia enterocolitica, Salmonella Typhi                                

i S. aureus. Związek ten posiada również właściwości biobójcze wobec tych 

samych szczepów [44]. Inny szczep bakterii Enterococcus faecium, wyizolowany            

z maślanki, produkuje biosurfaktant scharakteryzowany jako glikolipid ksylozy. 

Związek ten, wykazał zdolność anty-adhezyjną wobec bakterii szczepu Listeria 

monocytogenes, E. coli i B. cereus, zmniejszając adhezję bakterii do powierzchni 

polistyrenu o ponad 90%. Wykazał on również znaczącą redukcję adhezji 

mikroorganizmów do gumy silikonowej, jak również nie wykazywał właściwości 

cytotoksycznych [45]. 

Biofilm, czyli tzw. błona biologiczna jest złożoną, wielokomórkową strukturą 

bakterii, dodatkowo otoczoną warstwą substancji organicznych jak                                  

i nieorganicznych. Stanowi ona barierę ochronną przed degeneracyjnym działaniem 

środowiska [43]. W przemyśle spożywczym większość powierzchni sprzętów 

używanych zarówno przy przetwarzaniu jak również przechowywaniu żywności, 

narażona jest na powstawanie biofilmu [46]. Niesie to duże ryzyko występowania 

zakażeń groźnymi dla życia i zdrowia szczepami bakterii takimi jak: Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli oraz Salmonella enteritidis [43]. Konwencjonalne 

środki dezynfekujące często zawodzą w usuwaniu biofilmu. Dzięki aktywności 

powierzchniowej, biotenzydy mogą znaleźć zastosowanie w omawianym celu [47]. 

Badania Gomesa i Nitschke dowodzą o skuteczności biosurfaktantów w redukcji 

biofilmu. Wykazali oni skuteczność surfaktyny i ramnolipidów przeprowadzając 

badania polegające na potraktowaniu roztworami badanych związków o różnym 

stężeniu talerzy styropianowych pokrytych biofilmem. Surfaktyna okazała się 

skuteczniejsza od ramnolipidów, niszcząc 96% biofilmu Listeria monocytogenes 

przy stężeniu 0,1% [48]. Dzięki tym właściwościom, związki tego typu wykazują 

ogromny potencjał do wykorzystania w przyszłości jako związki zapobiegające 

kolonizacji mikroorganizmów na powierzchniach mających kontakt z żywnością. 



 

WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIA ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH  405 
  

 

 
 

Rysunek 10.  Możliwe zastosowania biosurfaktantów w ochronie powierzchni mających kontakt z żywnością: 

(a) środki antyadhezyjne, (b) środki biobójcze, (c) środki niszczące biofilm [43] 

Figure 10. Prospective protective applications of biosurfactants on food contact surfaces: (a) anti-adhesive 

activity, (b) antimicrobial activity and (c) biofilm disruption [43] 

 

3. ZASTOSOWANIE SURFAKTANTÓW POLIMEROWYCH  

W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM 

 

Polimerowe związki powierzchniowo czynne są makromolekułami 

zawierającymi część hydrofobową jak i hydrofilową; jednakże w odróżnieniu od 

tradycyjnych surfaktantów cechuje je duża masa cząsteczkowa. Dzięki 

makromolekularnej budowie możliwe jest istnienie dużej ilości struktur związków 

omawianej grupy [49]. Polimerowe tenzydy mogą być otrzymywane na różne 

sposoby. Jeden z nich zakłada polimeryzację powierzchniowo czynnych 

monomerów. Otrzymane w ten sposób związki zwykle nazywane są polimydłami. 

Drugi sposób otrzymywania polimerów o amfipatycznej budowie polega na 

syntezie kopolimerów z monomerów, z których jeden cechuje się strukturą 

hydrofilową, drugi zaś hydrofobową. W tym przypadku rozmieszczenie 

monomerów w obrębie cząsteczki może być losowe, gradientowe, naprzemienne 

lub blokowe. Amfifilowe kopolimery diblokowe są przedstawiane jako 

makromolekularne odpowiedniki konwencjonalnych związków powierzchniowo 

czynnych [50]. 

Jednym z zastosowań surfaktantów polimerowych w farmacji jest 

wykorzystanie ich jako nośniki leków. Duża część farmaceutyków ze względu na 

hydrofobową budowę jest słabo lub praktycznie nierozpuszczalna w wodzie.                   

W zwiększaniu ich rozpuszczalności mogą zostać wykorzystane micele 

surfaktantów.  Nierozpuszczalne  w wodzie związki mogą wnikać do wnętrza micel       
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i być transportowane do miejsca ich działania. Powszechnie znane 

niskocząsteczkowe związki powierzchniowo czynne wykorzystywane w farmacji, 

mimo wielu zalet takich jak niska toksyczność czy duża zdolność do solubilizacji 

leków, nie znajdują wykorzystania jako nośniki farmaceutyków. Związki te 

posiadają stosunkowo dużą wartość krytycznego stężenia micelarnego (CMC), a ich 

micele są niestabilne podczas rozcieńczania. W przeciwieństwie do 

konwencjonalnych surfaktantów, amfifilowe kopolimery blokowe posiadają dużo 

niższe wartości CMC, co czyni ich micele stabilniejszymi in vivo [51]. 

W ostatnich latach, dzięki wykorzystaniu metod skriningowych znacząco 

wzrosła ilość syntezowanych związków o znaczeniu farmaceutycznym. Duża ich 

część jest praktycznie nierozpuszczalna w wodzie. Konsekwencją tego jest słaba 

biodostępność nowych związków przy podaniu doustnym [52]. Dla przemysłu 

farmaceutycznego istotne stało się, by opracować strategie zwiększania 

wchłanialności leków. Zostało opracowanych wiele metod zwiększających 

rozpuszczalność związków poprzez solubilizację. Jednakże zdano sobie sprawę, że 

sama poprawa rozpuszczalności nie musi wiązać się z zwiększeniem biodostępności 

farmaceutyków. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na badania                             

i opracowywanie metod rozprowadzania trudno rozpuszczalnych leków                              

w organizmie. Jedną z takich metod jest tzw. przesycony system rozprowadzania 

leków (ang. supersaturating drug delivery systems). W tym celu wykorzystuje się 

m.in. surfaktanty polimerowe. Tenzydy pełnią rolę związków zwiększających 

rozpuszczalność związków. Ponadto zapewniają stabilność przesyconych 

roztworów w warunkach fizjologicznych [53]. 

Za przykład wykorzystania polimerowych surfaktantów w celu zwiększenia 

dostępności i wchłanialności leków mogą posłużyć badania, w których 

wykorzystano kopolimer Soluplus (Rysunek 11.) [54]. Związek ten jest często 

wykorzystywany w farmacji, solubilizuje trudno rozpuszczalne leki zwiększając ich 

biodostępność dla organizmu. Soluplus tworzy w roztworach wodnych micele                  

o średnicy około 50 nm, tym samym tworząc środowisko, do którego mogą wnikać 

hydrofobowe związki. Udowodniono, że związek ten może z powodzeniem zostać 

wykorzystany w systemach rozprowadzania leków takich jak: Karwedilol, Danazol, 

Fenofibrat, Intrakonazol oraz Osthol [55]. 
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Rysunek 11.  Wzór uproszczony kopolimeru Soluplus, gdzie n, m, l – ilość merów [54] 
Figure 11. Structure of Soluplus copolymer, where n, m, l - multiplicity of the given fragment  [54] 

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Związki powierzchniowo czynne znajdują po dzień dzisiejszy szerokie 

zastosowanie w wielu aspektach życia codziennego. Wykorzystywane są również                   

w wielu gałęziach przemysłu, stanowiąc w ten sposób jedną z najbardziej 

uniwersalnych grup związków chemicznych. Dzięki swoim właściwościom ułatwiają 

codzienne prace domowe. Znacznie ułatwiają produkcję żywności, jak również jej 

przetwarzanie. Można śmiało stwierdzić, że bez surfaktantów świat nie byłby w stanie 

rozwinąć się do dzisiejszego poziomu. Jednak w dzisiejszych czasach zwiększyły się 

wymagania dla tej grupy związków. Oprócz ich właściwości powierzchniowych, 

zaczynamy zwracać uwagę na bezpieczeństwo ich stosowania, niską toksyczność                      

i odpowiednią biodegradowalność. Niektórzy uważają, że tzw. zielone surfaktanty                    

w przyszłości wyprą konwencjonalne związki powierzchniowo czynne, stąd tak duże 

zainteresowanie badaniami nad niniejszą tematyką. 
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ABSTRACT 

 

The migration of low molecular weight compounds is one of the most 

important problems associated with the packaging of plastics and other plastics 

intended for contact with food products. Bisphenol A (BPA) is one of the most 

common migration substances. Bisphenol A (BPA, 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) 

propane) is used in the production of containers, such as baby bottles and resins, 

which line metal cans for food and drink. BPA is also used as a plasticizer to soften 

and increase flexibility in polyvinyl chloride (PVC) products. It also has medical 

applications in dental sealants and composites used for filling. BPA attracts special 

attention of scientists due to widespread use in food packaging. It has been 

observed to occur in large quantities in human body fluids, disrupting the endocrine 

system. Developing fetuses, infants, children and pregnant women are most at risk 

of BPA exposure. There are also some concerns about the negative effects of BPA 

exposure in adult men, as bisphenol A may cause production abnormalities, thereby 

disrupting sex hormone production and fertility. An extensive literature search 

showed 49 studies linking BPA to human health. This review presents literature 

showing the relationship between BPA exposure and adverse health effects in the 

perinatal, pediatric and adult periods, including effects on reproduction, metabolic 

diseases and other health effects. These studies cover both prenatal and postnatal 

exposure, and include several study regimens and population types, which provides 

increasing support that BPA exposure can be harmful to humans, especially 

regarding behavioral effects in children. 
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WPROWADZENIE 

 
Środki spożywcze potrzebują odpowiedniego opakowania, aby utrzymać jakość                  

i świeżość podczas transportu oraz przechowywania. Ponadto odpowiednie opakowanie 

może przedłużyć okres przydatności do spożycia, poprzez kontrolowanie przepływu 

wilgoci, gazów (tlenu, dwutlenku węgla) i niektórych lotnych składników, takich jak 

aromaty. Wymagania dotyczące opakowań do żywności zmieniły się na przestrzeni lat 

wraz ze wzrostem zapotrzebowania na materiały opakowaniowe, które powinny być 

bardziej wytrzymałe mechanicznie, ale jednocześnie wykazywać niski ciężar, ponadto, 

powinny być biodegradowalne lub nadające się do recyklingu i powinny posiadać wiele 

właściwości funkcjonalnych [1]. 

Migracja związków chemicznych do produktów spożywczych jest ważnym 

aspektem bezpieczeństwa opakowań do żywności i innych tworzyw sztucznych 

mających kontakt z żywnością. Dodatki do tworzyw sztucznych, często stosowane                   

w celu poprawy właściwości polimeru, oraz resztkowe monomery lub oligomery nie są 

chemicznie związane z cząsteczkami polimeru i dlatego mogą swobodnie poruszać się 

w matrycy polimerowej. W konsekwencji mogą się rozpuścić w produkcie spożywczym 

(tabela 1) [2].  

 

Tabela 1. Przykładowe polimery oraz ich występowanie [2] 
Table 1. Exemplary polymers and their occurrence [2] 

 
Polimer Składnik migrujący Występowanie 

Polietylen niskiej gęstości 

(LDPE) 

Przeciwutleniacze, środki 

antystatyczne, smary, środki 
poślizgowe 

Film, torby spożywcze, 

pokrywki, powłoki, butelki 
wyciskane 

Polietylen wysokiej gęstości 
(HDPE) 

Przeciwutleniacze, środki 

antystatyczne, smary, środki 

poślizgowe 

Butelki, nakrętki i zamknięcia, 

torby na zakupy, opakowania na 

płatki zbożowe 

Polipropylen (PP) 
Przeciwutleniacze, pigmenty, 

absorbery UV 

Opakowania na cukierki, 

pokrywki 

Polistyren (PS) Styren, absorbery UV 
Tace na mięso i ciastka, 

pojemniki na fast food, butelki 

Politereftalan etylenu 

 
Kwas tereftalowy 

Butelki, tace do piekarnika 

 

Polichlorek winylu (PVC) 
stabilizatory, plastyfikatory, 
pigmentowy chlorek winylu 

Film do mięsa i sera 

Poliwęglan (PC) 
Bisfenol A, emulgatory, 

przeciwutleniacze 

Butelki, powłoki, tace do 

pieczenia 

 

W zależności od właściwości toksykologicznych migrantów, wielkość migracji 

jest ograniczona przez krajowe i międzynarodowe przepisy żywnościowe. Na 

przykład w Europie związki dopuszczone do stosowania w materiałach 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością są wymienione w dyrektywie Komisji 

90/128/EWG (2001) i jej zmianach [3]. Wiele z tych związków posiada określony 

limit migracji (SML), który jest limitem maksymalnej ilości związku dopuszczonej 

do migracji do żywności. W tym celu przeprowadza się określone eksperymenty 

migracyjne,  w  których  tworzywo  sztuczne  kontaktuje  się  z płynem modelowym  
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imitującym żywność (np. olejem roślinnym, roztworem alkoholowym lub 

roztworem o odczynie kwasowym) w ustalonych warunkach czasowych                              

i temperaturowych [3]. 

Bisfenol A (BPA) (Rys.1) jest organicznym związkiem chemicznym, 

monomerem oraz plastyfikatorem, jednym z najliczniej produkowanych 

chemikaliów na całym świecie [4]. BPA stosowany jest do produkcji tworzyw 

poliwęglanowych, żywic epoksydowych stosowanych do puszek elektrycznych 

oraz w wielu produktach konsumenckich wykonanych z tworzyw sztucznych,              

w tym w zabawkach, pojemnikach do picia, soczewkach okularów, sprzęcie 

sportowym, monomerach dentystycznych, sprzęcie medycznym oraz w elektronice 

użytkowej [5].  

 

 
 

 

Rysunek 1.  Bisfenol A - 2,2-bis(4-hydroksy-fenylo)propan 

Figure 1. Bisphenol A - 2,2-bis (4-hydroxy-phenyl) propane 

 

Bisfenol A jest związkiem toksycznym, powodującym stan zapalny oraz 

choroby narządów płciowych (prostaty, endometrium, jajników) oraz piersi. 

Powoduje również wczesne dojrzewanie płciowe [6]. Wysokie stężenia BPA                  

w organizmie człowieka może wiązać się z chorobami układu krążeniowego oraz 

cukrzycą [7]. Wykazano, że BPA wiąże się z receptorami tarczycy i wywiera 

zarówno agonistyczne, jak i antagonistyczne działanie na czynność tarczycy. 

Oddziałuje również z innymi organami i układami fizjologicznymi, w tym                         

z centralnym układem nerwowym, trzustką i układem odpornościowym [8]. Poziom 

BPA można mierzyć u ludzi w surowicy krwi, moczu, płynie owodniowym, płynie 

pęcherzykowym, tkance plazmatycznej i krwi pępowinowej. W niektórych 

przypadkach poziom całkowitego BPA (wolnego i skoniugowanego) w ludzkiej 

krwi i innych płynach są wyższe niż stężenia dopuszczalne [9]. BPA również 

stwierdza się w próbkach moczu. Badania te potwierdzają powszechne narażenie 

ludzi na bisfenol A [10]. Przebadano 90 młodych dziewcząt, u których w 94% 

przypadkach  wykryto  obecność  BPA  w  próbkach  moczu  [11].  Podobne wyniki  



 

 

uzyskano także w innych badaniach, gdzie u większości badanych stwierdzono 

obecność BPA [12-14]. 

BPA był pierwotnie używany jako sztuczny estrogen, który stosowano                      

w przyspieszaniu wzrostu bydła i drobiu. Znalazł również zastosowanie jako 

zastępczy estrogen dla kobiet [15]. Do niedawna uważano, że BPA jest bardzo 

słabym estrogenem ze względu na jego niskie powinowactwo do receptorów 

estrogenu. Uznano, że BPA może być 10000 – 100000 razy słabszy niż estradiol. 

Jednak wyniki ostatnich badań, dotyczących mechanizmów działania BPA, 

ujawniły różne ścieżki metaboliczne, poprzez które BPA może stymulować 

odpowiedzi komórkowe w bardzo niskich stężeniach [16]. 

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że bisfenol A (BPA) może niekorzystnie 

wpływać na ludzi. Sugeruje się, że BPA może niekorzystnie wpływać na 

reprodukcję człowieka poprzez zaburzenie czynności jajników [17], pogorszenie 

jakości nasienia [18] oraz utrudnienie implantacji zarodka [19]. Zaburzenia 

czynności jajników wiązały się również z niepowodzeniem w zapłodnieniu in vitro 

[17, 19]. Zaobserwowano związek między wyższym stężeniem BPA w krwi,                     

a zmniejszoną liczbą oocytów [18]. Dowody na to, że BPA przyczynia się do 

bezpłodności u mężczyzn, nie są jednak wystarczające. W dużym przekrojowym 

badaniu mężczyzn z idiopatyczną niepłodnością nie stwierdzono związku między 

BPA a niepłodnością [20].  

Niewątpliwie niepokojące są ilości BPA zidentyfikowane w krwi 

pępowinowej, płynie owodniowym i surowicy krwi u kobiet w ciąży oraz w osoczu 

płodu [21-24]. Wyniki tych badań wskazują, że BPA przenika przez barierę 

łożyskową matki i płodu. W jednym raporcie [21] w surowicy krwi matki średnie 

stężenie BPA wynosiło 1,4–2,4 ng/ml, podczas gdy 15–18-tygodniowy płodowy 

płyn owodniowy wykazywał wyższe poziomy (około 8,3 ng/ml). Największe 

stężenia bisfenolu A oznaczono w przypadku kobiet, które były z zawodu 

kasjerkami oraz u kobiet, które spożywały co najmniej raz dziennie warzywa                   

w puszce. Stężenia BPA nie różniły się w zależności od spożycia świeżych owoców 

i warzyw, owoców w puszkach lub kupowanych w sklepie świeżych i mrożonych 

ryb. Wyniki te sugerują liczne źródła ekspozycji na BPA podczas ciąży, dlatego też 

w badaniach etiologicznych może być konieczne mierzenie stężenia BPA w moczu 

więcej niż  tylko raz w czasie ciąży [25].  

Ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie rozwijającego się noworodka 

jest potencjalne narażenie na BPA z mleka matki. Używając HPLC z detekcją 

fluorescencji, Sun i wsp. [26] stwierdzili obecność BPA w mleku odtłuszczonym                 

u wszystkich przebadanych kobiet (n=23). Stężenie BPA wynosiło średnio 0,61 

ng/ml. W innym badaniu odnotowano stężenia BPA w siarze, czyli mleku matki 

produkowanym w ciągu pierwszych 3 dni po porodzie [27]. Siara jest produkowana 

tylko w małych ilościach, ale ma wysoki poziom przeciwciał, węglowodanów i bia- 
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łka oraz niski poziom tłuszczu. W tym celu zbadano 101 próbek, wykrywając BPA 

w zakresie 1–7 ng/ml i średnim poziomie 3,41 ng/ml. Nie jest pewne, czy to wyższe 

stężenie w siarze w porównaniu z mlekiem matki zebranym ponad 1 tydzień po 

porodzie jest spowodowane różnicami w metodzie wykrywania (HPLC-FD                      

w porównaniu z testem ELISA), czy też występują zmiany w metabolizmie BPA                 

w okresie laktacji [27].  

Noworodki, u których matka była narażona na BPA w czasie ciąży, rodziły się 

z mniejszą masą urodzeniową niż dzieci matek nienarażonych na BPA. Istniała 

znacząca liniowa zależność między wyższą ekspozycją na BPA a mniejszą masą 

urodzeniową dzieci [28]. 

Narażenie na BPA w czasie życia płodowego oraz w czasie dorastania, 

powoduje również zmiany w zachowaniu dzieci. Powodem może być uszkodzenie 

mózgu w czasie najważniejszych, krytycznych okresów rozwojowych człowieka 

[29]. Braun i współpracownicy [30] w swoim badaniu badali próbki moczu 

pobranych od kobiet w ciąży (16. i 24. tydzień ciąży) oraz w czasie porodu, w celu 

zbadaniu poziomu BPA. Po 2 latach od porodu, zachowanie dzieci było oceniane za 

pomocą zatwierdzonej Skali Oceny Zachowań dla Dzieci (BASC-2). Tylko                        

u dziewczynek występowały znaczące powiązania między wyższym stężeniem 

BPA u matki a zwiększonymi zachowaniami eksternalizacyjnymi (tj. 

nadpobudliwością i agresją). Następnie w kolejnym badaniu Braun                                    

i współpracownicy [31] pobierali próbki moczu u tych dzieci w wieku 1, 2 i 3 lat. 

Każdy 10-krotny wzrost BPA w moczu związany był z bardziej niespokojnym 

zachowaniem (w skali BASC-2) i gorszą kontrolą emocjonalną. Ponownie, 

zachowania te były bardziej widoczne u dziewcząt i nieistotne u chłopców.                       

W badaniu, w którym wykazano odmienne wyniki niż w przypadku Brauna i współ. 

[30, 31], stwierdzono, że wysokie stężenie BPA w moczu matki było związane                    

z nieprawidłowymi zachowaniami emocjonalnymi i agresywnymi u chłopców, co 

przekładało się na gorsze wyniki w nauce, problemy w kontaktach z rówieśnikami                

i zaburzeniami snu. U dziewcząt, wyższy poziom BPA u matek w czasie ciąży, 

wiązał się ze zwiększonymi stanami lękowymi i depresją [32].  

W badaniu związku pomiędzy stężeniem BPA w organizmie człowieka                         

a występowaniem nowotworu piersi, stwierdzono, że BPA nie wpływa istotnie na 

zwiększenie ryzyka zachorowania na ten nowotwór. W tym celu analizowano 

obecność BPA w surowicy krwi u kobiet chorujących na raka piersi i zdrowych. 

Wystąpił nieistotny wzrost BPA u kobiet chorych na raka [33]. Badanie 

przeprowadzone przez Seachrist i in. [34] wykazało, że bisfenol A predysponuje do 

raka sutka oraz prostaty w ilościach poniżej doustnej dawki referencyjnej (RfD).  

Zaobserwowano również większe stężenie BPA u kobiet z zespołem 

policystycznych jajników (PCOS) [35], ponieważ kobiety z PCOS charakteryzują 

się wyższym poziomem testosteronu niż zdrowe kobiety.  Badania  te mogą sugero- 



 

 

wać, że różnice w metabolizmie BPA są związane z poziomem androgenów, co 

również autorzy wykazali w badaniach na szczurach [36]. Jednak badania te mogą 

być trudne do zinterpretowania, ponieważ  podwyższone androgeny są objawem 

PCOS, ale także związane są ze zwiększonym stężeniem BPA [35].  

Badania epidemiologiczne wykazały związek między poziomem BPA w krwi 

u kobiet a zaburzeniami zdrowia, w tym otyłością i przerostem endometrium [37]. 

W badaniach Cobellis i współ. [38] badano kobiety z endometriozą i bez 

endometriozy pod kątem ekspozycji na BPA. Stwierdzono, że w grupie kontrolnej          

u kobiet bez endometriozy, BPA nie było wykrywalne, jednak występowało u 53% 

kobiet z endometriozą. Analiza przedstawionych danych wykazała znaczący wzrost 

prawdopodobieństwa wystąpienia endometriozy przy obecności BPA w surowicy 

krwi.  

Powiązanie cukrzycy typu 2 z ekspozycją na BPA zostało potwierdzone                     

w wielu badaniach. W badaniu Lang i współ. [39] zbadano poziom glukozy we 

krwi u osób zdrowych i z cukrzycą typu 2. Autorzy stwierdzili, że wyższy poziom 

BPA w moczu był istotnie powiązany z cukrzycą typu 2. Zmierzona glukoza nie 

korelowała znacząco ze stężeniami BPA. Wyniki te zostały również potwierdzone 

przez inne badania [40, 41]. W tych badaniach również stwierdzono związek 

między stężeniem BPA w moczu a chorobami układu krążenia [39, 40]. Lang                       

i współ. [39] wykazali, że wyższy poziom BPA w moczu był związany z częstszą 

diagnozą chorób sercowo-naczyniowych (dławicą piersiową oraz zawałem serca). 

Mezler i współ. [40] zbadali osoby w wieku 18-74 lat i stwierdził znaczny wzrost 

chorób sercowo-naczyniowych (zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa oraz 

choroba wieńcowa) przy zwiększonym BPA w moczu. Shankar i współ. [41] 

stwierdzili, że wyższy poziom BPA w moczu był istotnie związany ze zwiększoną 

częstotliwością występowania choroby tętnic obwodowych u dorosłych. W innym 

badaniu Shankar i Teppala [42] zidentyfikowali osoby chorujące na nadciśnienie 

tętnicze na podstawie pomiarów ciśnienia krwi i wywiadu lekarskiego. 

Stwierdzono, że wyższy poziom BPA w moczu był związany ze zwiększoną 

częstością występowania nadciśnienia tętniczego. Odkryto również wpływ 

ekspozycji na BPA z zaburzeniami rytmu serca. Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia 

rytmu serca są głównymi czynnikami powodującymi choroby sercowo-naczyniowe 

[43]. 

Wyższy poziom BPA w organizmie człowieka wpływa również na 

zmniejszenie aktywności enzymów wątrobowych takich jak: fosfataza alkaliczna, 

gamma-glutamylotransferaza i dehydrogenaza mleczanowa [44].  

Wpływ BPA na wskaźnik masy ciała (BMI) i otyłość został potwierdzony 

przez Takeuchi i współ. [45]. W badaniu tym stwierdzono powiązanie wzrostu 

stężenia BPA ze zwiększonym BMI u kobiet. Carwile i Michels [46] stwierdzili, że 

wyższy  poziom  BPA  w  moczu był istotnie związany z wyższym BMI i obwodem  
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talii, co wskazuje na powiązanie zarówno z ogólną, jak i brzuszną otyłością. 

Trasande i in. [47] badali otyłość u dzieci w wieku 6-19 lat. Ponownie, wyższe BPA 

w moczu było związane z otyłością. Jednak, gdy zbadano pochodzenie etniczne, 

związek między wysokim BPA a otyłością był widoczny tylko u rasy kaukaskiej. 

Prawidłowe funkcjonowanie tarczycy może zostać zaburzone przez wysokie 

stężenia BPA w organizmie człowieka. Meeker i in. [48] stwierdzili, że wyższe 

BPA w moczu u mężczyzn z par niepłodnych było istotnie związane z niższym 

poziomem hormonu tarczycy - TSH. Wang i in. [49] zbadali populację 

pracowników w fabrykach żywicy epoksydowej w Chinach i stwierdzili, że wyższy 

poziom BPA był istotnie związany z wyższym stężeniem T3 (trójjodotyroniny).  

BPA osłabia również układ odpornościowy człowieka, co związane jest                      

z zwiększoną ilością przeciwciał wirusa cytomegalii (CMV). Cytomegalia jest 

chorobą wirusową, która najczęściej atakuje gruczoły ślinowe człowieka [50]. 

Zbadano wpływ BPA i jego analogów, tj. bisfenolu S (BPS) (Rys. 2), bisfenolu 

F (BPF) (Rys.3) i bisfenolu AF (BPAF) (Rys.4) na szybkość tworzenia się 

reaktywnych form tlenu (ROS), peroksydację lipidów, poziom glutationu (GSH) 

oraz aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT) i peroksydazy 

glutationowej (GSH-Px) w ludzkich erytrocytach. Stwierdzono, że bisfenole 

zwiększają tworzenie ROS, zmniejszają poziom GSH, zwiększają peroksydację 

lipidów i zmieniają aktywność SOD, CAT i GSH-Px. Zauważono, że najsilniejsze 

zmiany w tworzeniu ROS, peroksydacji lipidów i aktywności enzymów 

przeciwutleniających były indukowane przez BPAF, który zmieniał aktywność 

CAT i SOD nawet przy 0,5 μg/ml. Wykazano również, że BPA spowodował 

najsilniejsze zmiany poziomu GSH, podczas gdy BPS, który jest głównym 

analogiem BPA w produkcji, nie zmienił większości badanych parametrów [51]. 

 

 
 

 

Rysunek 2.  Bisfenol S - 4,4'-sulfonylodifenol 

Figure 2. Bisphenol S - 4,4'-sulfonyl diphenol 

 

 



 

 

 
 

 

Rysunek 3.  Bisfenol F - 4,4'-dihydroksydifenylometan  

Figure 3. Bisphenol F - 4,4'-dihydroxydiphenylmethane 

 

 
 

 

Rysunek 4.  Bisfenol AF - 2,2-bis (4-hydroksyfenylo) heksafluoropropan  

Figure 4. Bisphenol AF - 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) hexafluoropropane 

 

Zbadano przezskórne wchłanianie BPS i porównano z wchłanianiem BPA. 

Badane związki rozpuszczone w nośniku - aceton, sztuczne sebum oraz woda. 

Następnie przeniesiono je do próbek z świeżą ludzką skórą w statycznych 

komórkach dyfuzyjnych Franza. Absorpcja BPA była zależna od nośnika                    

(w zakresie od 3% z sebum do 41% z wodą). Absorpcja BPS była znacznie niższa 

niż absorpcja BPA niezależnie od testowanego nośnika (mniej niż 1% zastosowanej 

dawki). Jednak w zależności od nośnika od 20% do 47% zastosowanej dawki BPS 

pozostało w skórze. Podsumowując, wyniki te wskazują, że ludzie mogą być 

narażeni na BPS przez skórę podczas używania produktów, w których występuje 

[52].  

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Bisfenol A (BPA) to syntetyczny środek chemiczny stosowany w produkcji 

tworzyw sztucznych od lat 50. XX wieku. Jest wszechobecnym składnikiem środowiska 

materialnego. Jego duże ilości obserwuje się w płynach ustrojowych człowieka. 

Ostatnie  badania  na  ludziach  wskazują,  że ekspozycja na BPA u dorosłych może być  
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związana z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu jajników, problemami                       

z zajściem w ciąże, niepowodzeniem implantacji w zapłodnieniu in vitro, obniżoną 

jakością nasienia, zmienionymi stężeniami hormonów płciowych, występowaniem 

PCOS, zaburzeniami funkcjonowania tarczycy, osłabieniem układu odpornościowego, 

cukrzycą typu 2, chorobami sercowo-naczyniowymi, zaburzeniami czynności wątroby 

oraz otyłością. Ponadto, narażenie na BPA podczas ciąży może skutkować zmniejszoną 

masą urodzeniową oraz otyłością u dzieci. Szczególnie silne są powiązania między 

wczesną ekspozycją na BPA a zmianami w zachowaniu i zaburzeniami rozwoju 

neurologicznego u dzieci.  

Z tego względu podejmuje się działania mające na celu ograniczenie użycia 

bisfenolu A. W sklepach występuje coraz więcej opakowań niezawierających BPA, 

oznaczone napisem „BPA free” - bez BPA; do niedawna dotyczyło to szczególnie 

butelek dla niemowląt i dzieci. W Korei, Japonii, Kanadzie i niektórych stanach USA 

wprowadzono zakaz używania BPA. Zakaz nie został wprowadzony w Polsce.  
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ABSTRACT 

 

The olefin polymerization catalysts constitute a large group of various 

compounds. Metallocene complexes are the largest part of this group. However, due 

to the instability at industrial plastics temperatures and the decomposition                        

of complexes after MAO (or MMAO) activation, they have been partly replaced by 

non-metallocene compounds. This article concerns the studies on new non-

metallocene precatalysts for the olefin polymerization and oligomerization.  

The report focuses on the structure and the catalytic activities of the complexes 

of chromium(III), vanadium(IV) and cobalt(II) with the following ligands: 

dipicolinate, 2-pyridinecarboxylate, oxalate, oxydiacetate, iminodiacetate, 2,2’-

bipyridine, 4,4’-dimethoxy-2,2’-bipyridine, 1,10-phenantroline. These complex 

compounds are highly active precatalysts for olefin polymerization and 

oligomerization. The complexes: [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O and 

[Cr(dipic)2]Hdmbipy∙2.5H2O deserve special attention because they are new type   

of the precatalysts i.e. organic salt type complexes composed both of organic 

cations and anions. These compounds are not only interesting because of their 

structure but also because of their high catalytic activity. 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

2-pic     –  anion 2-pirydynokarboksylanowy 

bipy     –  2,2’-bipirydyl 

dipic     –  anion dipikolinianowy 

dmbipy    –  4,4’-dimetoksy-2,2’-bipirydyl 

ida    –  anion iminodioctanowy 

IR   –  spektroskopia w podczerwieni 

MALDI-TOF-MS –  ang.  matrix-assisted  laser  desorption/ionization - time                     

       of flight - mass spectrometry 

MAO   –  metyloaluminoksan 

MMAO   –  modyfikowany metyloaluminoksan 

NMR   –  spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 

oda     –  anion diglikolanowy 

phen    –  1,10-fenantrolina  
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WPROWADZENIE 

 
Współcześnie tworzywa sztuczne wykorzystywane są na całym świecie na 

ogromną skalę [1-3]. Jest to przyczyną poważnego problemu z zanieczyszczeniem 

środowiska oraz obecnością mikroplastiku w przyrodzie nieożywionej, ale też                        

w organizmach [4, 5]. Badania prowadzone nad tworzywami sztucznymi mają na celu 

opracowanie sposobów syntez w oparciu o zasady „Zielonej chemii”. Stąd poszukuje 

się nowych katalizatorów i prekatalizatorów polimeryzacji i oligomeryzacji olefin, które 

będą wyróżniały się wysoką aktywnością katalityczną oraz spełnią wymagania procesu 

technologicznego.  

 

1. ZWIĄZKI KOORDYNAYCJNE JONÓW METALI 

PRZEJŚCIOWYCH JAKO NOWE PREKATALIZATORY  

 

1.1. ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE CHROMU(III) 

 
Nowy typ prekatalizatorów stosowanych w polimeryzacji olefin i ich 

pochodnych stanowią związki kompleksowe chromu(III), które składają się                       

z kationu i anionu organicznego [6-8]. Tego typu związki koordynacyjne to 

[Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O i [Cr(dipic)2]Hdmbipy∙2,5H2O (Rys. 1 i 2).  

 

 

 

Rysunek 1.  Struktura związku kompleksowego [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O [6] 

Figure 1. Structure of the complex compound [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O [6] 



 

 

 

 
 

Rysunek 2. Struktura związku kompleksowego [Cr(dipic)2]Hdmbipy∙2,5 H2O [7] 

Figure 2.        Structure of the complex compound [Cr(dipic)2]Hdmbipy∙2.5 H2O [7] 

 

Wymienione związki kompleksowe chromu(III) znajdują zastosowanie jako 

prekatalizatory w polimeryzacji 2-chloro-2-propen-1-olu. Warunki prowadzenia 

takiej oligomeryzacji nie są wymagające, ponieważ reakcja zachodzi                                

w temperaturze pokojowej oraz pod ciśnieniem atmosferycznym. Cały proces musi 

być prowadzony w atmosferze azotu. Prekatalizatory są aktywowane przez 

toluenowy roztwór aluminoksanu - MMAO. Czas prowadzenia reakcji wynosi 45 

minut. Tego typu prekatalizatory wykazują wysoką aktywność katalityczną. Dla 

związku kompleksowego [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O aktywność 

katalityczna wynosi 2609,86 g∙mmol
−1

∙h
−1

, natomiast dla [Cr(dipic)2]Hdmbipy 

∙2,5H2O 2254,57 g∙mmol
−1

∙h
−1 

[7]. Oba katalizatory wykazują ponad 5-krotnie 

wyższą aktywność katalityczną w porównaniu z związkami koordynacyjnymi 

chromu(III) zawierającymi bis(imino)pirydyno-, imino-, alkoksy- i alkilotio- 

podstawione grupy cyklopentadienylowe i triazacykloheksanowe, które zostały 

zastosowane w polimeryzacji etylenu i propylenu [8-10]. 

Kolejnym prekatalizatorem stosowanym w oligomeryzacji 2-chloro-2-propen-

1-olu jest związek kompleksowy [Cr(dipic)(H2O)3]Cl·2H2O (Rys. 3). Zawiera on 

wspólny ligand ze związkami opisanymi powyżej – anion dipikolinianowy.                     

W przeciwieństwie do prekatalizatorów [Cr(dipic)2]Hdmbipy∙2,5H2O oraz 

[Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O, które zawierały oba jony organiczne,  prze- 
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ciwjonem do kationu koordynacyjnego jest anion chlorkowy.  

 

 

 

 
 

Rysunek 3. Struktura związku kompleksowego [Cr(dipic)(H2O)3]Cl · 2 H2O 

Figure 3.        Structure of the complex compound [Cr(dipic)(H2O)3]Cl · 2 H2O 

 

Dipikolinianowy kompleks chromu(III) zastosowano jako katalizator reakcji 

oligomeryzacji. Produkty oligomeryzacji poddano analizie MALDI-TOF-MS, 

spektroskopii NMR i IR. Wyniki MALDI-TOF-MS pokazują, że pik molekularny 

odpowiada oligomerowi składającemu się z 7 merów (665,1 m/z). Ponadto                       

w widmie MALDI-TOF-MS obecne są piki wskazujące na obecność oligomerów 

składających się z 9, 11, 13, 15 i 19 merów.  

Widmo 
1
H NMR uzyskanego produktu potwierdziły występowanie atomów 

wodoru związanych z atomem węgla zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie 

grupy hydroksylowej - sygnały przy 5,55 - 5,41 ppm. Pik przy 1,68 ppm potwierdza 

obecność atomu wodoru z grupy hydroksylowej. Analiza widma 
13

C NMR 

pokazuje, że pik przy 66,00 ppm potwierdza obecność atomu węgla związanego                  

z grupą hydroksylową. Obecność pików w zakresie 74,30 - 73,82 ppm wskazała na 

obecność atomu węgla związanego z –CH2-OH wbudowanym w łańcuch 

oligomeru. Natomiast pik przy 140,84 ppm można przypisać atomowi węgla 

związanemu z grupą –CH3 w toluenie. 

 

 

 



 

 

Aktywność katalityczna związku [Cr(dipic)(H2O)3]Cl∙2H2O wynosi 632,5                  

g∙mmol
−1

∙h
−1

. Na podstawie wartości aktywności katalitycznych związków 

kompleksowych [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O, [Cr(dipic)2]Hdmbipy 

∙2,5H2O  oraz [Cr(dipic)(H2O)3]Cl∙2H2O można wywnioskować, że wraz ze 

wzrastającą ilością anionów dipic w sferze koordynacyjnej prekatalizatora jego 

aktywność katalityczna jest coraz wyższa. 

[Cr(2-pic)2(OH2)2]NO3 (Rys. 4) jest opublikowanym w 2018 r. nowym 

prekatalizatorem oligomeryzacji 2-chloro-2-propen-1-olu [11]. Zawiera anion 

nieorganiczny jako przeciwjon dla kationu koordynacyjnego. 

 

 

 

 

Rysunek 4. Struktura związku kompleksowego [Cr(2-pic)2(OH2)2]NO3 

Figure 4.        Structure of the complex compound [Cr(2-pic)2(OH2)2]NO3 

 

 Alkohol poli-2-chloroallilowy otrzymano jako produkt reakcji 

oligomeryzacji katalizowanej przez 2-pirydynokarboksylanowy związek 

kompleksowy chromu(III) (Rys. 4). Kompleks [Cr(2-pic)2(OH2)2]NO3 zastosowano 

po aktywacji przez MMAO w stosunku molowym nkompleks: nMMAO = 1: 1000. 

Oligomer 2-chloro-2-propen-1-olu zawiera 11 monomerów. Skład uzyskanego 

oligomeru potwierdzono metodami spektroskopowymi, w tym NMR i MS. Ponadto 

obliczono aktywność katalityczną [Cr(2-pic)2(OH2)2]NO3, która wynosi 1434,33               

g∙mmol
−1

∙h
–1 

. 
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Innym typem prekatalizatorów należących do grupy związków 

koordynacyjnych są szczawianowe kompleksy chromu(III) będące izomerami cis                    

i trans (Rys. 5). 

 

 

 

Rysunek 5. Związki kompleksowe  trans-K[Cr(C2O4)2(OH2)2]∙3H2O (A) i cis-K[Cr(C2O4)2(OH2)2] (B) 

Figure 5.        The complex compounds  trans-K[Cr(C2O4)2(OH2)2]∙3H2O (A) and cis-K[Cr(C2O4)2(OH2)2] (B) 

 

Stwierdzono, że izomeria geometryczna związków kompleksowych 

chromu(III) nie ma wpływu na długość łańcucha otrzymanego oligomeru podczas 

zastosowania szczawianowych kompleksów chromu(III). Piki molekularne 

produktów oligomeryzacji 2-chloro-2-propen-1-olu występują przy 665,4 m/z                     

i 666,3 m/z dla procesu katalizowanego przez cis-K[Cr(C2O4)2(OH2)2]/MMAO                    

i trans-K[Cr(C2O4)2(OH2)2]∙3H2O/MMAO [12]. Obecność pików przy wartościach 

około 660 m/z pozwala stwierdzić, że otrzymane produkty składają się z siedmiu 

monomerów 2-chloro-2-propen-1-olu. 

Obliczone aktywności katalityczne mają wysokie wartości i wynoszą 2163,25 

oraz 3479,15 g∙mmol
−1

∙h
–1 

odpowiednio dla
 

cis-K[Cr(C2O4)2(OH2)2] i trans-

K[Cr(C2O4)2(OH2)2] ∙ 3 H2O [12].  

 

1.2. ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE WANADU(IV) 

 

Znane są prekatalizatory należące do grupy związków kompleksowych wanadu 

na II, IV i V stopniu utlenienia [3, 13]. Diglikolanowe i iminodioctanowe związki 

kompleksowe wanadu(IV) z phen i bipy:  [VO(oda)(H2O)2], [VO(oda)(bipy)] 

∙2H2O, [VO(oda)(phen)]∙1,5H2O, [VO(ida)(H2O)]∙H2O, [VO(ida)(bipy)]∙2H2O                  

i [VO(ida)(phen)]∙2H2O stanowią jedną z najnowszych grup prekatalizatorów 

stosowanych do oligomeryzacji pochodnych beta-olefin [14]. 

 



 

 

 
 

Rysunek 6. Diglikolanowe i iminodioctanowe związki wanadu(IV) [14] 

Figure 6.        The oxydiacetate and iminodiacetate complex compounds of wanadium(IV) [14] 

 

Analiza widm MALDI-TOF-MS produktów oligomeryzacji uzyskanych                     

z użyciem diglikolanowych i iminodioctanowych związków kompleksowych 

wanadu(IV) z phen i bipy wykazała, że pik molekularny odpowiada oligomerowi 

zawierającemu 7 merów w przypadkach oligomeryzacji katalizowanej przez: 

[VO(oda)(H2O)2], [VO(oda)(bipy)]∙2H2O, [VO(ida)(H2O)]∙H2O, [VO(ida)(bipy)]                 

∙2H2O i [VO(ida)(phen)]∙2H2O. Wyjątkiem jest przypadek zastosowania kompleksu 

[VO(oda)(phen)]∙1,5H2O jako katalizatora, który pozwala uzyskać pik molekularny 

odpowiadający oligomerowi zawierającemu 4 mery 2-chloro-2-propan-1-olu [14].  

Wyniki badań 
1
H i 

13
C NMR również potwierdzają skład zsyntetyzowanych 

oligomerów. Na widmie 
1
H NMR widocznych jest 6 pików singletowych i 1 dublet 

oraz na widmie 
13

C NMR 3 piki singletowe i 1 pik multipletowy. Te piki zostały 

zarejestrowane dla oligomeru otrzymanego przy użyciu [VO(ida)(H2O)]∙H2O jako 

katalizatora. Podobne wyniki uzyskano dla produktów oligomeryzacji 

przeprowadzonych z pozostałymi pięcioma katalizatorami wanadu(IV) [14].  

Dodatkowo analiza termograwimetryczna pozwoliła zbadać proces rozkładu 

termicznego zsyntetyzowanych produktów oligomeryzacji. Wyróżniono 4 etapy 

rozkładu termicznego dla układu, w którym [VO(oda)(bipy)]∙2H2O jest 

katalizatorem i 5 etapów w przypadku procesów prowadzonych z zastosowaniem 

pozostałych katalizatorów będących kompleksami wanadu(IV).  

Analiza IR produktów uzyskanych w wyniku termicznego rozkładu 

oligomerów pozwala zidentyfikować te związki chemiczne. Proces                        

rozkładu   termicznego  oligomeru  uzyskanego  w  procesie  katalizowanym   przez  
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VO(oda)(H2O)2] oraz wyniki badań IR produktów powstałych w procesie rozkładu 

termicznego pozwalają stwierdzić, że ubytek masy jest równy 9,78 % co odpowiada 

odszczepieniu 3 cząsteczek H2O z cząsteczki 7 merowego oligomeru.                               

W następnym etapie ubytek wynosi 14,47 %, co oznacza utratę 4 cząsteczek H2O                 

i 1 cząsteczki CO z oligomeru. W zakresie od 210 °C do 410 °C zmiana masy 

oligomeru wynosi - 13,16 %. Można stwierdzić, że w tym zakresie temperatur                    

z cząsteczki oligomeru uwalniana jest 1 cząsteczka HCl i 1 cząsteczka CO2. 

Kolejna utrata masy wynosząca 7,75 % może wynikać z uwolnienia 1 cząsteczki 

CO2 z oligomeru. Porównując produkty rozkładu termicznego oligomerów 

otrzymanych w wyniku katalizy z użyciem  diglikolanowych i iminodioctanowych 

kompleksów wanadu(IV) są one jakościowo takie same. Wyjątek stanowi fakt, że 

wśród produktów procesu rozkładu termicznego oligomerów otrzymanych po 

zastosowaniu [VO(oda)(bipy)] ∙ 2 H2O nie zidentyfikowano uwalniania HCl [14]. 

Tabela 1 pokazuje, że najbardziej aktywnym katalizatorem w oligomeryzacji 

2-chloro-2-propen-1-olu jest diglikolanowy związek kompleksowy wanadu(IV), ale 

wszystkie 6 związków kompleksowych należą do grupy wysoce aktywnych 

katalizatorów [14]. 

 

 

 
Tabela 1. Wartości aktywności katalitycznych dla diglikolanowych i iminodioctanowych kompleksów 

 wanadu(IV) 

Table 1. The values of catalytic activities for oxydiacetate and iminodiacetate vanadium(IV) complexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Związek kompleksowy Aktywność katalityczna [g ∙ mmol−1 ∙ h−1] 

1 [VO(oda)(H2O)2] 1004,70 

2 [VO(oda)(bipy)]∙2H2O 499,53 

3 [VO(oda)(phen)]∙1,5H2O 358,97 

4 [VO(ida)(H2O)]∙H2O 799,10 

5 [VO(ida)(bipy)]∙2H2O 811,13 

6 [VO(ida)(phen)]∙2H2O 608,97 



 

 

1.3. ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE KOBALTU(II) 

 

Niemetalocenowe związki koordynacyjne kobaltu(II) jako prekatalizatory                  

w polimeryzacji i oligomeryzacji olefin są w sposób znikomy opisane w literaturze. 

Wyniki badań opublikowane przez grupę Brookharta i grupę Gibsona pokazują, że 

katalizatory oparte na pięciokoordynacyjnych kompleksach kobaltu(II)                         

z ligandami tridentnymi N-donorowymi zawierającymi podstawniki arylowe 

pozwalają na uzyskanie polietylenu. Te kompleksy kobaltu(II) mają aktywność 

katalityczną równą 460 g∙mmol
-1

∙h
-1

∙bar
-1

 [15]. Najnowsze wyniki badań [16] 

pokazują, że związki koordynacyjne kobaltu(II) wykazują ogromny potencjał                     

w dziedzinie chemii polimerów i produkcji materiałów poliolefinowych. Można 

oczekiwać, że związki te staną się nową ścieżką badań nad katalizatorami 

niemetalocenowymi.  

Opisanym w 2020 r. nowym prekatalizatorem w oligomeryzacji 2-chloro-2-

propen-1-olu jest związek koordynacyjny [Co(ida)(H2O)2]  (Rys. 7) [16]. 

 

 

 

Rysunek 7. Struktura związku kompleksowego [Co(ida)(H2O)2] [16] 

Figure 7.        Structure of the complex compound [Co(ida)(H2O)2] [16] 

 

Iminodioctanowy kompleks kobaltu(II) po aktywacji przez MMAO znalazł 

zastosowanie jako katalizator w reakcji oligomeryzacji zachodzącej w łagodnych 

warunkach t.j. temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym. Produkty 

oligomeryzacji zostały scharakteryzowane technikami MALDI-TOF-MS, NMR, IR,  

analizą termiczną oraz różnicową kalorymetrią skaningową. 
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Analiza MALDI-TOF-MS pozwoliła określić liczbę merów w badanym 

oligomerze. Pik o największej intensywności, tj. pik molekularny, zaobserwowano  

przy 665,1 m/z. Oznacza to, że oligomer zawiera siedem merów w swojej 

strukturze. Zostały też zidentyfikowane pozostałe piki: przy 469,2 m/z (5 merów), 

843,1 m/z (9 merów), 1021,2 m/z (11 merów), 1199,2 m/z (13 merów) i 1377,3 m/z 

(15 merów). 

Zarejestrowane widmo 
13

C NMR pozwoliło określić rodzaje atomów węgla 

obecnych w otrzymanym oligomerze. Sygnał przy 66,0 ppm pochodzi od atomu 

węgla związanego z atomem tlenu w grupie hydroksylowej oligomeru. 

Zarejestrowane piki w zakresie 73,82 - 74,30 ppm wskazują na obecność atomu 

węgla związanego z atomem węgla w grupie -CH2OH pochodzącej z łańcucha 

oligomeru. Sygnał przy 112,61 ppm odpowiada atomowi węgla tworzącemu 

wiązanie podwójne, który jest bezpośrednio związany z atomem chloru. Ostatni pik 

140,84 ppm pochodzi od atomu węgla związanego z grupą metylową pochodzącą               

z rozpuszczalnika  t.j. toluenu. 

Rozkład badanej próbki zawierającej oligomer przeprowadzono metodą 

różnicowej kalorymetrii skaningowej. Na zarejestrowanej krzywej rozkład próbki 

jest przedstawiony w postaci dużego sygnału endotermicznego z maksimum                    

w temperaturze 125 °C. Poza tym na  krzywej zaobserwowano mały egzotermiczny 

pik, w zakresie temperatur ΔT = 340 - 490 °C, z maksimum w temperaturze 395 °C. 

Prawdopodobnie ten egzotermiczny sygnał wiąże się z palnością pozostałości po 

termicznym rozkładzie badanej próbki oligomeru. Na krzywej uzyskanej w wyniki 

analizy termicznej w zakresie temperatur od 50 do 150 °C rejestrowana jest 

gwałtowna utrata masy, co wiąże się  z bardzo szybkim rozkładem termicznym 

badanego związku. Badany oligomer można rozkładać przez uwalnianie CO2, CO, 

H2O i HCl. Maksymalna szybkość rozkładu badanego związku następuje                           

w temperaturze 105 °C, osiąga wartość 8,94% / min. 

Na podstawie otrzymanego produktu oligomeryzacji 2-chloro-2-propen-1-olu 

obliczono aktywność katalityczną iminodioctanowego związku kompleksowego 

kobaltu(II), która wynosi  759,04 g∙mmol
-1

∙h
-1 

[16]. 

Analiza współczesnej literatury z zakresu polimeryzacji olefin [17, 18] 

pokazuje, że di-halogenko i alkilo-podstawione bis(arylimino)pirydynowe związki 

kompleksowe kobaltu(II) (zawierają 3 wiązania N-donorowe przez skondensowane 

karbocykliczne ligandy) są przedmiotem badań głównie w polimeryzacji etylenu. 

Jednak aktywności katalityczne takich związków są niskie. Mieszczą się w zakresie 

2000 – 35200 g ∙ mmol
-1

 ∙ h
-1

. W przypadku kompleksów Co(II) zawierających 

ugrupowanie donorowe P=O aktywność katalityczna w reakcji polimeryzacji                    

butadienu, mircenu, metakrylanu metylu i styrenu jest bardzo niska t.j.                           

13,1 – 34,5 g∙mmol
-1

∙h
-1 

[18]. 



 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Przedstawione w artykule prekatalizatory stanowią nowa grupę związków                        

o wysokiej aktywności katalitycznej. Ich synteza jest prosta i tania. Jednak nadal 

potrzebne jest poszukiwanie i przebadanie nowych niemetalocenowych związków 

kompleksowych, aby określić jakie ligandy i jakie cechy strukturalne prekatalizatorów 

determinują m. in. wysoką aktywność katalityczną w określonym procesie 

polimeryzacji lub oligomeryzacji. 

Niniejszy artykuł ukazuje, że chemia tworzyw sztucznych jest dziedziną nauki 

stale rozwijającą się. Mimo istniejących rozwiązań w technologii otrzymywania 

polimerów i oligomerów potrzebne są nowe, jeszcze bardziej aktywne i stabilne 

katalizatory, które będą umożliwiały otrzymywanie polimerów i oligomerów w sposób 

przyjazny środowisku. Dodatkowo warto też wspomnieć o konieczności modyfikacji 

sposobu syntezy „plastików”, aby uzyskiwane produkty były biodegradowalne. 

 

 

PODZIĘKOWANIA 

 

Praca wspierana finansowo przez Narodowe Centrum Nauki w ramach dotacji 

2015/19/N/STS/00276. 
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MECENASI WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH 

 
Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim 

doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze 

zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym 

przedsiębiorstwem. 

Produkujemy laboratoryjne demineralizatory, zaprojektowane zgodnie                               

z wytycznymi polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie 

oczyszczania wody. 

Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną 

dokumentacją kwalifikacyjną. 

Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do 

oczyszczania wody. 

 

Selwa jest firmą założoną przez dobrze znanych Państwu 

ludzi, działających w branży sprzętu laboratoryjnego               

i aparatury naukowo-badawczej produkowanej przez 

światowych liderów. 

Głównym celem firmy jest zapewnienie Państwu profesjonalnego doradztwa               

w zakresie doboru aparatury, optymalizacji konfiguracji i wykorzystania dokładnie zgodnie 

z Państwa potrzebami.  

Nasze ponad 15-sto letnie doświadczenie w tej branży pozwala dopasować naszą ofertę 

dokładnie do Państwa potrzeb. 

Świadczymy również jako jedna z niewielu firm na rynku, kompletne rozwiązania 

łącznie z wdrożeniem metod pod konkretne Państwa wymagania. Sprzęt przez nas sprzedany 

będzie, po skończeniu wdrożenia, gotowy do pracy bez konieczności wykonywania 

dodatkowych działań z Państwa strony i poświęcania Waszego cennego czasu. 

Z naszymi partnerami zawarliśmy umowy na zasadach wyłączności                                       

i uprawniające nas do sprzedaży, serwisowania a przede wszystkim wsparcia technicznego                  

i aplikacyjnego oferowanego sprzętu na terenie Polski. 

Oferowana przez naszą firmę aparatura posiada certyfikaty zgodności CE, spełnia 

warunki GLP oraz GMP i jest wytwarzana przez producentów, którzy mają wdrożone 

systemy zarządzania jakością ISO 9000. 
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Prof. zw. dr hab. Bogusław Buszewski 

Przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN 

 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Buszewski jest 

kierownikiem Katedry Chemii Środowiska               

i Bioanalityki Wydziału Chemii i Centrum 

Edukacyjno-Badawczego Metod Separacyj- 

nych - BioSep Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Specjalista z zakresu 

chemii analitycznej i chemii środowiska. 

Studia wyższe ukończył na Wydziale 

Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS)                        

w Lublinie. W 1986 r. otrzymał stopień 

doktora na Wydziale Technologii 

Chemicznej Słowackiego Uniwersytetu 

Technicznego w Bratysławie. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego,                   

a w 1994 i 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora chemii i prof. zwyczajnego. Był 

stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Instytucie Chemii Organicznej na 

Uniwersytecie w Tybindze, Fundacji Cradforda na Uniwersytecie w Lund w Szwecji, 

Fundacji Nauki Cesarstwa Japonii (Instytut Technologiczny w Kyoto). Odbył staż post-

doktorski w Kent State University, Kent, OH, USA i był wizytującym profesorem              

w wielu uznanych ośrodkach naukowych. Zainteresowania naukowe prof. 

Buszewskiego związane są z chemią analityczną, medyczną i  środowiska jak też 

fizykochemią zjawisk powierzchniowych oraz teorią i zastosowaniem chromatografii                  

i technik pokrewnych (HPLC, GC, GCxGC, CZE, ITP, FFF. P&T/GC, GC/MS, 

GCxGC-MS-Q-TOF, LC/MS, LCxLC=MS/MS) w różnych wariantach oznaczeń                     

a zwłaszcza poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych i cywilizacyjnych. 

Zajmuje się również metodami przygotowania próbek (pionier w SPE), spektroskopią                

i chemometrią. Jest autorem i współautorem ponad 600 publikacji 56 patentów                            

i licznych wykładów na zaproszenie. Należy do grona najczęściej cytowanych polskich 

chemików (ponad 12 500 cytowań, h = 51). Promotor 41 doktoratów i opiekun-mentor  

21 zakończonych habilitacji. Za liczne zasługi Profesor był wielokrotnie wyróżniany                

w kraju i za granicą, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 

im. J. Śniadeckiego i Medalem im. W. Kemuli, Złotym Medalem Słowackiego 

Towarzystwa Chemicznego, Srebrnym Medalem Włoskiego Towarzystwa 

Chemicznego i Mołdawskiej Akademii Nauk oraz nagrodami, m.in. Prezesa Rady 

Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Fundacji 

Humboldta, EuCheMS Award, Naczelnej Organizacji Technicznej, PTChem oraz 

subwencji profesorskiej Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy Nagroda PAN im. 

M. Skłodowskiej Curie. Prof. B. Buszewski uhonorowany został godnością profesora 

honorowego  (2011)  i  doktora honoris causa  (2018)  Uniwersytetu Przyrodniczego we  
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Wrocławiu. Jest też doktorem honoris causa Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego                  

w Trnawie (Słowacja) (2013), Wojskowej Akademii Technicznej (2017) oraz 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2019). Przez dwie kadencje pełnił funkcję 

prezesa Societas Humboldtiana Polonorum, prezesa Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego i prezydenta European Society for Separation Science. Jest prezydentem 

Central European Group for Separation Sciences, jest członkiem Centralnej Komisji ds. 

Stopni i Tytułów (druga kadencja), vice-przewodniczącym Rady Doskonałości 

Naukowej i przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Komitetu 

Chemii PAN. Jest również członkiem korespondentem PAN i członkiem rzeczywistym 

Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.  
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Dream Chemistry Award 
 

Rusza kolejna edycja Dream 

Chemistry Award. To konkurs,              

w którym premiuje się nie 

dotychczasowe osiągnięcia, lecz 

inspirujące, chemiczne idee. 

Zgłaszane pomysły muszą spełniać 

tylko jeden warunek: być związane 

z chemią. 

 

 

 Młodych naukowców zgłaszają w tym konkursie zaproszeni przez komitet 

naukowy konkursu wybitni uczeni. Mogą to zrobić do 31 lipca 2020 r. Zgłaszani nie mogą 

mieć więcej niż 37 lat i muszą wykazać się doktoratem obronionym w 2013 r. lub później. 

 

Uczestnicy konkursu mają czas do 31 sierpnia, by złożyć swój życiorys wraz z listą 

publikacji naukowych oraz projektem chemicznego marzenia, które chcieliby zrealizować. 

 

„Liczymy na pomysły o wielkim potencjale; podejmujące globalne wyzwania, lecz 

niekoniecznie gotowe do szybkiej realizacji. Przede wszystkim premiujemy innowacyjne 

pytania i strategie badawcze, i oryginalne podejście do rozwiązywania problemów”                        

- koordynatorzy konkursu Robert Hołyst i Pavel Jungwirth. 

 

Lista tegorocznych finalistów zaprezentowana będzie 11 października 2020 r.                         

i zaprosimy całą piątkę do przedstawienia swoich projektów Komitetowi Naukowemu. 

Oficjalne prezentacje odbędą się 30 listopada, a ogłoszenie zwycięzcy – 1 grudnia 2020 r. 

Wszyscy laureaci otrzymają po 1000 euro. Na zwycięzcę czeka główna nagroda: 

statuetka Dream Chemistry Award i 10 tys. euro. 

 

Więcej szczegółów: http://dreamchemistryaward.org/index.php 
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Zmiana nazwy z ChemPubSoc Europe na Chemistry Europe 

 - nowe spojrzenie w nową przyszłość! 
 

Założone 25 lat temu wraz z utworzeniem „Chemistry - A European Journal” (obecnie 

flagowego czasopisma towarzystw) ChemPubSoc Europe jest stowarzyszeniem 16 

europejskich towarzystw chemicznych z 15 krajów, reprezentujących ponad 75 000 

chemików. Z dniem 31 marca 2020 stowarzyszenie zmienia nazwę na Chemistry Europe. 

Równocześnie ze zmianą nazwy nastąpiła także całkowita zmiana szaty graficznej 16 

wiodących czasopism: 

 

·  Chemistry—A European Journal 

·  European Journal of Inorganic Chemistry 

·  European Journal of Organic Chemistry 

·  ChemistryOpen 

·  ChemistrySelect 

·  Chemistry—Methods 

·  Batteries & Supercaps 

·  ChemBioChem 

·  ChemCatChem 

·  ChemElectroChem 

·  ChemMedChem 

·  ChemPhotoChem 

·  ChemPhysChem 

·  ChemPlusChem 

·  ChemSusChem 

·  ChemSystemsChem 

  

Więcej informacji na stronie: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/ 

Filmy do obejrzenia: 

https://players.brightcove.net/3806881048001/41kyuKmCg_default/index.html?videoId

=6144755888001 

https://players.brightcove.net/3806881048001/41kyuKmCg_default/index.html?videoId

=6144850027001 

https://players.brightcove.net/3806881048001/41kyuKmCg_default/index.html?videoId

=6144857412001 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/15213765
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/10990682c
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/10990690
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/21911363
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/23656549
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/26289725
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/25666223
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/14397633
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/18673899
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/21960216
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/18607187
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/23670932
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/14397641
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/21926506
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/1864564x
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/25704206
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/
https://players.brightcove.net/3806881048001/41kyuKmCg_default/index.html?videoId=6144755888001
https://players.brightcove.net/3806881048001/41kyuKmCg_default/index.html?videoId=6144755888001
https://players.brightcove.net/3806881048001/41kyuKmCg_default/index.html?videoId=6144850027001
https://players.brightcove.net/3806881048001/41kyuKmCg_default/index.html?videoId=6144850027001
https://players.brightcove.net/3806881048001/41kyuKmCg_default/index.html?videoId=6144857412001
https://players.brightcove.net/3806881048001/41kyuKmCg_default/index.html?videoId=6144857412001
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Przyłbice dla szpitali! 

 
Pierwsza część przyłbic, które zostały wyprodukowane przy współfinansowaniu 

Polskiego Towarzystwa Chemicznego trafiły już do szpitali! 

 

Produkcja przyłbic oraz adapterów trwa dalej, zaś akcję koordynuje Sekcja Studencka 

Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z jej członkiem Adamem Nowatkowskim, który 

podjął się druku tych ważnych elementów odzieży ochronnej. 

 

 

 

 

Materiały dydaktyczne 

 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i uczniów, Polskie Towarzystwo 

Chemiczne będzie gromadzić informacje na temat wartościowych materiałów 

dydaktycznych, które mogą być przydatne w procesie zdalnego nauczania / samokształcenia 

uczniów w dziedzinie nauk chemicznych. 

 

Zestawienie rekomendowanych materiałów dostępne jest na stronie: 

https://ptchem.pl/pl/dydaktyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN I INFORMACJE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH  
W CZASOPIŚMIE „WIADOMOŚCI CHEMICZNE” 

 

1. Informacje ogólne  
„Wiadomości Chemiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego, które publikuje przede wszystkim artykuły przeglądowe. Ponadto publikowane są tutaj inne 

wartościowe materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach 

doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów, przed którymi toczyły się 

odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat uczonych oraz jednostek naukowych/firm 

chemicznych lub pokrewnych chemii; materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach 

chemicznych.  
Dodatkowa ofertę Wydawnictwa stanowi seria, „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, gdzie 

publikowane są dłuższe artykuły przeglądowe lub monografie poświęcone ważnym i aktualnym problemom 

współczesnej chemii. Autorzy, którzy chcieliby takie prace napisać, powinni wcześniej skontaktować się                   

z Redakcją, a następnie przesłać wstępnie przygotowana publikacje (redagowana na wzór artykułów                       

w czasopiśmie „Wiadomości Chemicznych”) lub informacje na temat przygotowywanej pracy – tytuł 

przygotowywanej publikacji, przybliżoną liczbę stron, tabel, rysunków. W chwili obecnej Redakcja nie 

posiada środków na finansowanie prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”. W zależności od 

sytuacji finansowej Wydawnictwa, Redakcja zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub 

Instytucjami zlecającymi druk.  
„Wiadomości Chemiczne” wydawane są zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Wersja 

elektroniczna udostępniana jest bezpłatnie w Internecie.  
Czasopismo jest indeksowane/abstraktowane w kilku bazach danych: Chemical Abstracts, Polska 

Bibliografia Naukowa, BazTech, Polska Bibliografia Lekarska, Index Copernicus, Baza ARIANTA. 
 
2. Informacje dla autorów na temat wymagań i zasad publikowania prac  

• Prace nie były wcześniej publikowane, ani nie są złożone w redakcji innego czasopisma.  
• Autorzy prac stosują się do wymagań praw autorskich tzn. w przypadku zamieszczania rysunków, 

tabel itp., pochodzących z opracowań opublikowanych w innych czasopismach lub publikacjach 

zwartych, posiadają pisemną zgodę na ich przedruk.  
• Opublikowana raz praca bez zgody Redakcji, nie może być wydawana gdzie indziej.  
• Autorzy przysyłający prace po raz pierwszy powinni podać swój numer telefonu oraz adresy poczty 

tradycyjnej i elektronicznej. Jest to niezbędny warunek sprawnego przebiegu opracowania 

redakcyjnego tekstu.  
• Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty tekstu. W pracach przyjętych do druku Redakcja ma 

prawo dokonywania niezbędnej korekty. 

• Jeżeli autorzy nie zastrzegą inaczej w momencie zgłoszenia pracy, wydawca nabywa ogólnych praw 

autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo wydawania na nośnikach elektronicznych oraz                    

w Internecie). Tytułem powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.  
• Wszystkie nadsyłane prace są poddawane wstępnej ocenie, która określa czy odpowiadają randze                   

i profilowi „Wiadomości Chemicznych” oraz czy zostały przygotowane zgodnie z formalnymi 

wymogami MNiSW oraz Redakcji.  
• Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny wszystkie prace są recenzowane przez co najmniej dwóch 

niezależnych recenzentów, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w broszurze informacyjnej 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/- 

user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf. 

• O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny.  
• Prace, które Komitet Redakcyjny na podstawie uzyskanych recenzji stwierdził, że nie należy przyjąć 

do druku w czasopiśmie, po uwzględnieniu sugestii recenzentów mogą być powtórnie przesłane do 

czasopisma. W takim przypadku praca traktowana jest jako nowy tekst i ponownie przechodzi pełną 

procedurę recenzowania.  
• Ponadto Komitet Redakcyjny informuje, że tzw. „ghostwiting” (ktoś wniósł znaczący wkład                       

w powstanie publikacji, a nie został przedstawiony jako współautor lub też nie został wymieniony                  

w podziękowaniu zamieszczonym w publikacji) lub „guest authorship” (udział autora jest znikomy lub 

też w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności 



naukowej. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej 

w nauce będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem jednostek zatrudniających autorów. 

• Autorzy mają prawo do zaproponowania co najmniej trzech niezależnych recenzentów, jednak 

ostatecznego wyboru anonimowych recenzentów dokonuje Redakcja. 

3. Koszty  
Autorzy czasami mogą ponosić częściowe koszty wydania swoich artykułów. Tak jest w przypadku tzw. 

stron nadliczbowych tj. powyżej 25 stron. Za każdą rozpoczętą nadliczbową stronę jest naliczana opłata                        

w wysokości około 50 zł. Najczęściej kwota ta pokrywana jest z funduszy pozyskiwanych przez Autorów lub 

przez Wydziały które wspomagają wydawanie „Wiadomości Chemicznych”. Niezależnie od rodzaju pracy 

opłata pobierana jest również za strony drukowane w kolorze (zgodnie z faktycznym kosztem druku). 

Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od wielkości dofinansowania                

z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych. Faktura wystawiana jest po ukazaniu się pracy. 

W przypadku prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, Redakcja nie posiada środków na 

finansowanie i zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk. 
 
4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do druku  

4.1. Wymagania merytoryczne  
Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej, z zachowaniem poprawnego 

i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając 

Czytelnika do piśmiennictwa oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące 

napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.  
4.2. Wymagania techniczne składu tekstu  
• W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz forma kolorystyczna 

manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z Redakcją). 

• Maszynopisy prac autorów którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, nie powinny przekraczać 25 

stron całej pracy (po wydruku w czasopiśmie) oraz drukowane będą w wersji czarno białej. 

• Główny tekst nadsyłanych prac powinien być napisany w edytorze Word, czcionką Times New Roman, 

12p z zachowaniem interlinii 1,5 oraz z 5 cm marginesem z prawej strony. Przy podziale tekstu należy 

stosować numerację cyfrową wielorzędową. Numerujemy tylko tytuły rozdziałów, nie numerujemy 

działów: Abstract, Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie, Uwagi końcowe, Podziękowanie, 

Piśmiennictwo cytowane. Jednolity sposób numeracji konsekwentnie stosuje się wewnątrz tekstu                   

(w całym tekście tj. zarówno przy numerowaniu rozdziałów, przy przytaczaniu piśmiennictwa 

cytowanego oraz odwoływaniu się do tabel rysunków itp., nie należy stosować odsyłaczy 

hipertekstowych).  
• Tekst powinien być napisany poprawnym językiem, wszystkie skróty muszą być wyjaśnione, 

oznaczenia i jednostki miar należy podawać według układu SI, pozycje cytowanej literatury należy 

oznaczać numerami umieszczonymi w nawiasach kwadratowych, w kolejności cytowania wg wzorów 

[1, 5, 7] (dla prac 1, 5 i 7) lub [1-5, 7] (dla prac od 1 do 5 oraz pracy 7).  
• Jeśli w artykułach znajdują się przedruki rysunków, czy innych elementów prac cudzych, w opisach 

(polskich i angielskich) należy zamieścić stosowną informację. 

• Zaleca się umieszczać w tekście pracy rysunki, tabele oraz podpisy (jeśli są przygotowane w edytorze 

Word), jednak w przypadku plików o bardzo dużych rozmiarach należy zaznaczyć miejsca na ich 

umieszczenie (zob. Pliki jakie należy przekazać do Redakcji). 

• Pierwsza strona pracy powinna zawierać kolejno:  
– tytuł pracy w języku polskim (Times New Roman, 14 p, pogrubiony, WERSALIKI), i angielskim 

(Times New Roman, 14 p, WERSALIKI), 

–  pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy (Times New Roman, 15p, pogrubione),  
– pełne nazwy ośrodków przypisane do autorów pracy (wraz z adresem ośrodka i adresem e-mail autora 

korespondującego (Times New Roman, 10,5, kursywa), 

–  spis treści pracy z zastosowaniem następującego podziału:  
Abstract  
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 

Wprowadzenie  
1. Tytul rozdziału  
1.1. Tytuł podrozdziału itp. 

Uwagi końcowe  
Podziękowanie  



Piśmiennictwo cytowane  
• Kolejne strony pracy powinny zawierać:  

– notki o autorach pracy wraz z tytułami naukowymi (można dołączyć osobno pliki z fotografiami 

autorów (zob. Pliki jakie należy przekazać do Redakcji), 

– obszerne streszczenie pracy w języku angielskim (od 1800 do 2700 znaków ze spacjami)                          

z uwzględnieniem cytowanego piśmiennictwa oraz odsyłaczami do tabel, rysunków zamieszczonych 

w tekście (Rys. 1, Tab. 1-2, Schemat 1) oraz słowa kluczowe – nie więcej niż 6, uzyskane najlepiej 

z bazy haseł przedmiotowych podawane w języku angielskim i polskim,  
– wykaz stosowanych skrótów – w przypadku niewielkiej liczby skrótów lub akronimów nie jest 

konieczne zamieszczanie tej pozycji, wówczas, skróty wyjaśniamy w tekście przy pierwszym 

użyciu. Angielskie skróty należy podać i wyjaśnić wg poniżej podanego wzoru lub w oparciu o inne 

prace zamieszczone w „Wiadomościach Chemicznych”. Przykład: dla skrótu SSRI – selektywne 

inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor),  
–  dalszy tekst pracy zgodny z podawanym wcześniej spisem treści.  

• Tabele, rysunki, fotografie  
Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w przesyłanym tekście oraz dodatkowo (po 

zatwierdzeniu pracy do druku, na etapie przygotowywania szczotki) dołączone w postaci osobnych 

plików zapisanych w formacie pdf , doc, jpg, tiff.  
Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, zawierać informacje niezbędne do zrozumienia treści, bez 

konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy, należy je numerować cyframi arabskimi oraz 

podać tytuł (polski/angielski, nad tabelą, pod rysunkiem, Times New Roman, 10 p).  
Wszystkie fotografie – należy przesłać w postaci plików zapisanych w formacie tif, jpg lub podobnym, 

każdą zapisać w oddzielnym pliku o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.  
• Piśmiennictwo cytowane  

Piśmiennictwo należy zestawić numerycznie według kolejności cytowania w tekście, należy cytować 

wyłącznie pozycje istotne dla treści pracy w sposób precyzyjny.  
W przypadku artykułów z czasopism tradycyjnych, opis powinien zawierać kolejno następujące 

elementy: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), skrót tytułu czasopisma zgodny z przyjętymi 

normami, rok wydania, numer wolumenu zaznaczony pogrubioną czcionką, numer pierwszej strony 

cytowanej pracy, np. 

[1] J. Kowalski, Wiad.Chem., 2007, 61, 473.  
[2] W. Kowalski, A. Nowak, Przem. Spoż. 2010, 51, 3.  
W przypadku książek najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), 

tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok wydania, np. 

[1] J. Malinowski, Tytuł książki, PWN, Warszawa, 2004.  
[2] W. Kowalski, Tytuł książki, Volumed, Wrocław, 1999  
W przypadku zasobów Internetowych najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i nazwisko 

autora (autorów), tytuł (artykułu) dokumentu online, [dostęp], wydawca, [data dostępu]. Warunki 

dostępu, np.  
[7] J. Kowalski, Tytuł artykułu. [online], wydawca, [dostęp: 2010-05-20]. Dostępny                              

w Internecie: http://www........... 
 

4.3. Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji  
Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny merytorycznej należy 

przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji.  
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag Recenzenta oraz Redakcji należy 

przesłać ostateczną wersję pracy w następującej postaci: 

• 1 plik tekstu zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji;  
• 1 plik zawierający krótkie notki biograficzne o autorach nadesłanej pracy (każda notka do 150 

wyrazów powinna zawierać: tytuł naukowy, miejsce pracy oraz inne ważne informacje o autorze); 

• pliki zawierające zdjęcia portretowe autorów, w nazwie powinny wskazywać autora, którego zdjęcie 

dotyczy (dobrowolne, przesłanie plików jest jednoznaczne ze zgoda na jego opublikowanie); 

• 1 plik zawierający: stronę tytułową, streszczenie (abstrakt), słowa kluczowe, podpisy pod rysunki, 

tabele, schematy (wszystko w obu wersjach językowych); jeśli zachodzi potrzeba to również 

oddzielne pliki z rysunkami, schematami, tabelami (zob. Tabele, rysunki, fotografie).  



Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą przyjmowane do druku. Redakcja 

zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do 

wykonania korekty artykułu i jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania.  
Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi stronami prosimy                          

o zaznaczenie stron, które w formie druku mają być kolorowe Brak tej czynność będzie skutkował czarno-

białym wydrukiem wersji papierowej. W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na 

czarno-białe, prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków. 

 Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: czasopisma@ptchem.pl, zaś dokumenty 

wymagające podpisów autorów (np. list intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk 

potwierdzone za zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji. 
 

Redakcja „Wiadomości Chemicznych” 
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