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50-LECIE PRACY NAUKOWEJ  

PROFESORA GRZEGORZA SCHROEDERA  

 

 

 

 
 

 

 

W tym roku, po pięćdziesięciu latach pracy naukowej, prof. dr. hab. Grzegorz 

Schroeder kończy pracę w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Wydziale 

Chemii przechodząc na emeryturę. Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder jest absolwentem 

Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunku chemia, Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. W roku akademickim 1972/1973 przygotował pod 

kierunkiem prof. Anzelma Lewandowskiego, przy współpracy z Instytutem Ochrony 

Roślin, pracę magisterską dotyczącą analizy i toksykologii związków 

chloroorganicznych w środowisku. Tematyka pracy magisterskiej była związana                  

z toczącą się wówczas na całym świecie masową kampanią medialną oraz 

postępowaniem Agencji Ochrony Środowiska, EPA (ang. Environmental Protection 

Agency) nad ograniczeniem lub zakazem stosowania dichlorodifenylotrichloroetanu 

(DDT) w rolnictwie.  
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Po zatrudnieniu na stanowisku asystenta stażysty 1 września 1973 roku                         

w Zakładzie Chemii Ogólnej, mgr Grzegorz Schroeder zostaje włączony do grupy 

badawczej prof. Arnolda Jarczewskiego, gdzie rozpoczyna pracę nad nową tematyką: 

badania mechanizmów reakcji chemicznych, a w szczególności reakcji przeniesienia 

protonu oraz reakcji eliminacji. Spektroskopia UV-VIS, FT-IR, NMR, NQR oraz MS 

stają się podstawowymi narzędziami pracy w ustalaniu przemian chemicznych, 

natomiast poważnym ograniczeniem w badaniach mechanizmów reakcji jest brak 

aparatury do pomiarów reakcji szybkich, o czasie połowicznej przemiany mniejszej niż 

kilka minut (o możliwości pomiarów decyduje czas mieszania reagentów). Z literatury 

specjalistycznej wiadomo, że taki aparat można zbudować. Zespół w składzie prof.                

A. Jarczewski, P. Pruszyński oraz G. Schroeder rozpoczyna, zakończoną sukcesem, 

budowę spektrometru zatrzymanego przepływu (ang. stopped-flow) do badania kinetyki 

reakcji szybkich o czasie połowicznej przemiany od 1 milisekundy. W tamtym czasie 

jest to jeden z kilku działających na świecie (jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej) 

tego typu aparatów pomiarowych. Ta aparatura otwiera na wiele lat możliwość 

prowadzenia na światowym poziomie badań naukowych nad mechanizmami szybkich 

reakcji zachodzących w roztworach i publikowania tych wyników w literaturze                    

o zasięgu międzynarodowym.  

W roku 1977 G. Schroeder broni pracę doktorską pod tytułem „Kinetyka                           

i mechanizm reakcji dehydrochlorynacji niektórych pochodnych 2,2-dwu(p-

chlorofenylo)chloroetanów za pomocą zasad organicznych”. Po doktoracie rozpoczyna 

badania nad wpływem nowej grupy związków cyklicznych - eterów koronowych - na 

przebieg reakcji organicznych z udziałem zasad alkoksydowych. Tę tematykę, 

dotyczącą reaktywności „nagich” jonów, par jonowych soli generowanych                            

w rozpuszczalnikach niewodnych za pomocą eterów koronowych, kontynuuje podczas 

stażu podoktorskiego (1980-1981) u prof. K.T. Leffeka w Dalhousie University, Halifax 

(NS) w Kanadzie, poszerzając ją o badanie kinetycznych i rozpuszczalnikowych 

efektów izotopowych, obserwowanych dla znakowanych deuterem substratów                        

i rozpuszczalników. Wyjaśnienie mechanizmu reakcji oraz możliwość kontrolowania 

szybkości reakcji przemian związków organicznych z udziałem soli za pomocą eterów 

koronowych czy kryptandów w rozpuszczalnikach niewodnych otwierało nowe 

perspektywy w syntezie organicznej i przejęcia kinetycznej kontroli nad 

transformacjami związków organicznych.  

W roku 1988 dr G. Schroeder przedstawia pracę habilitacyjną „Wpływ 

cyklicznych polieterów na kinetykę reakcji eliminacji halogenowodoru od niektórych 

diarylohalogenoetanów w alkoholach”.  Po  habilitacji  dr hab. G. Schroeder kontynuuje  
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badania mające na celu ustalenie dla wybranych związków organicznych mechanizmów 

reakcji eliminacji, przeniesienia protonu i tworzenia kompleksów Meisenheimera,                  

w których jednym z reagentów są etery koronowe/kryptandy oraz ustalenia wpływu 

związków supramolekularnych na kinetykę, efekty izotopowe i termodynamikę reakcji 

chemicznych. Ta tematyka zostaje znacznie poszerzona, po nawiązaniu współpracy                 

z profesorami Bogumiłem Brzezińskim, Georgem Zundelem i Lucjanem Sobczykiem,  

o nowe zagadnienia, związane z zastosowaniem silnych zasad azotowych w reakcjach 

chemicznych, w szczególności tzw. „gąbek protonowych”. Badanie równowag 

kwasowo-zasadowych w różnych rozpuszczalnikach dla szeregu nowych silnych zasad 

azotowych: gąbek protonowych, azaeterów koronowych, kryptandów, guanidyn czy 

fosfazenów zaowocowało szeregiem publikacji naukowych przedstawiających różne 

mechanizmy przeniesienia protonu w zależności od budowy i struktury zasady. Prace te 

pozwoliły na różnicowanie pojęć nuklofilowości i zasadowości zasad azotowych. 

Publikacja pt. „H+, Li+, and Na+ Polarizabilities in 1:1 Crown Ether Cation Complexes. 

A FTIR Study” jest fundamentalną pracą wyjaśniająca strukturę widm FT-IR 

kompleksów kationów metali i protonu z eterami koronowymi w rozpuszczalnikach.  

W tym okresie, z powodu wzrostu świadomości społeczeństwa, wprowadzania 

zaostrzonych przepisów prawnych dotyczących stanu środowiska, zwłaszcza                     

w obszarach przemysłowych, oraz nowymi możliwościami technologicznymi,                         

G. Schroeder nawiązuje współpracę z ówczesnym mgr. Piotrem Grzesiakiem w celu 

opracowania kinetycznego modelu procesu utleniania SO2 do SO3 na katalizatorach 

wanadowych w wieżach adsorpcyjnych w procesie produkcji kwasu siarkowego(VI). 

Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju czy ekologia, zdaniem profesora, nie 

może polegać na wykluczeniu czy marginalizowaniu w społeczeństwie chemii czy 

przemysłu chemicznego, tylko powinna być twórczą inspiracją dla naukowców do 

maksymalnego wykorzystania wiedzy do zniwelowania skutków środowiskowych 

stosowania chemikaliów i optymalizacji procesów technologicznych wytwarzania 

chemikaliów. Ten kierunek działań zapewnia, z jednej strony, dynamiczny rozwój 

chemii/przemysłu chemicznego, a jednocześnie znacząco podnosi świadomość 

społeczeństwa dotyczącą konieczności stosowania związków chemicznych we 

wszystkich dziedzinach życia. Opracowanie kinetycznego modelu procesu utleniania 

związków siarki w procesie produkcji kwasu siarkowego(VI) w przemyśle 

metalurgicznym miedzi było jednym z czynników, które umożliwiało optymalizację 

całego procesu oraz znaczne ograniczenie emisji toksycznych związków siarki do 

atmosfery z polskich fabryk kwasu siarkowego(VI).  

W 1996 roku dr hab. G. Schroeder nawiązuje kolejną owocną współpracę z prof. 

V.I. Rybachenko (Ukraińska Akademia Nauk) w celu ustalenia mechanizmu reakcji 

przeniesienia grupy acetylowej (ang. acyl transfer reaction) pomiędzy związkami                    

o charakterze nuklofilowym. Badania kinetyki reakcji i równowag procesu 

przeniesienia grup acylowych pomiędzy dużą grupą nukleofili pozwoliło na 

opracowanie szczegółowego mechanizmu reakcji. Mechanizm reakcji przeniesienia 

grupy acylowej, opracowany w ramach tej współpracy i przedstawiony w licznych 

publikacjach, podobnie jak reakcji przeniesienia protonu, jest najpełniej opisanym                 

w literaturze chemicznej procesem pod względem kinetycznym i termodynamicznym.  
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Nawiązana współpraca umożliwiała odbycie staży naukowych, kontynuację studiów                 

i uzyskanie stopnia doktora studentom i naukowcom z Ukrainy. 

 

W roku 1997 dr hab. G. Schroeder uzyskuje tytuł profesora. W latach 1996-2002 

pełni funkcję prodziekana, a w latach 2002-2005 i 2005-2008 dziekana Wydziału 

Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poza istotnymi zmianami 

organizacyjnymi w obszarze badań naukowych, w okresie kadencji 2002-2008 

największe zmiany na Wydziale Chemii zaszły w organizacji procesu dydaktycznego. 

Nastąpił podział jednolitych studiów pięcioletnich na studia dwustopniowe oraz 

uruchomiono nowe specjalności: w roku akademickim 2005/2006 chemię biologiczną 

oraz studia nauczycielskie: chemia i informatyka oraz chemia i przyroda, a w roku 

2007/2008 chemię kosmetyczną. Wszystkie specjalności cieszyły się szczególnym 

zainteresowaniem kandydatów na studia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W latach 2002-2008 zapadały kluczowe decyzje dotyczące dalszego rozwoju 

Wydziału Chemii. Po wielu latach lokalizacji Wydziału przy ulicy Grunwaldzkiej 6 

pojawiła się realna szansa i środki finansowe na budowę nowego gmachu na kampusie 

Morasko. Podjęcie decyzji o budowie związane było nie tylko z wykupem przez UAM 

terenów pod przyszłą lokalizację, ale również opracowaniem wizji samego budynku             

i jego pomieszczeń, zarówno dla celów dydaktycznych, naukowych,  jak  i  organizacyj- 
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nych. Opracowano założenia konkursowe oraz tryb wyboru projektanta nowego 

gmachu Wydziału Chemii.  

 

 

W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego w 2005 roku międzynarodowego 

konkursu architektonicznego, komisja konkursowa pod przewodnictwem Głównego 

Architekta Wojewódzkiego mgr inż. arch. Andrzeja Nowaka dokonała wyboru 

projektantów budynku spośród zgłoszonych do konkursu 50 firm, w tym                                   

5 zagranicznych. Przygotowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej powierzono 

Pracowni Autorskiej i Biuru Prawnemu H.J. Buszkiewicz z Poznania. Pierwszy etap 

budowy budynku Wydziału Chemii dotyczył powierzchni użytkowej: 20 924,56 m²,                

o kubaturze 112 670,83 m³. Budynek tej części Wydziału Chemii obejmował segmenty 

A, B, C, D i F, w których znajdują się laboratoria naukowo-badawcze, dydaktyczne, 

sale wykładowe, biblioteka na 165 tys. woluminów z czytelnią oraz dziekanat. Koszt 

realizacji robót budowlanych, wraz ze specjalistyczną aparaturą laboratoryjną, wyniósł 

100 776 tys. zł. Natomiast w drugim etapie budowy, został oddany do użytkowania 

segment „G” o pow. 6 884,73 m² i kubaturze 36 879,91 m³. 

 

W roku 2002 na Wydziale Chemii został utworzony Zakład Chemii 

Supramolekularnej, którym do roku 2020 kierował prof. G. Schroeder. Pod kierunkiem 

Profesora realizowane były granty KBN „Zastosowanie magnetycznego rezonansu 

jądrowego w badaniach estrów glikoli polioksaetylenowych i ich kompleksów w fazie 

ciekłej” i „Rozpuszczalniki podandowe”. Rozpuszczalniki podandowe, dzięki formie 

wiązania jonów w kanałach jonowych, w istotny sposób wpływają na rozpuszczalność 

soli i reaktywność rozpuszczonych związków jonowych w reakcjach organicznych. 

Nietoksyczność, niskie koszty syntezy, łatwość otrzymywania i wysoka wydajność 

syntezy, możliwość  regulowania  właściwości  kompleksujących  poprzez  modyfikację  
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budowy tej grupy estrów powoduje, że rozpuszczalniki podandowe znalazły 

zastosowanie jako katalizatory w reakcjach katalizy międzyfazowej, jako 

rozpuszczalniki dla wielu reakcji organicznych, dzięki solwatacji 

wewnątrzcząsteczkowej (oddziaływaniu typu gość-gospodarz) umożliwiającej 

otrzymywanie niesolwatowanych anionów oraz jako elektrolity w chemicznych 

źródłach prądu.  

 

 

 W latach 2006-2008 następuje realizacja ogólnokrajowego projektu rozwojowego 

NCBiR nr R0501601 pt. „Syntetyczne receptory molekularne dla potrzeb diagnostyki                

i nanotechnologii”, przez następujące jednostki naukowe: Uniwersytet im.                          

A. Mickiewicza (kierownik prof. G. Schroeder, prof. B. Brzeziński), Politechnikę 

Warszawską (prof. Z. Brzózka, prof. A. Sporzyński), Uniwersytet Gdański (prof.                    

T. Ossowski), Uniwersytet Jagielloński (prof. L. Proniewicz) oraz Politechnikę 

Wrocławską (prof. P. Kafarski). Projekt ten umożliwił nie tylko integrację zespołów 

krajowych zajmujących się chemią supramolekularną, ale również opracowanie szeregu 

metod syntezy supermolekuł i wskazanie ich zastosowania w diagnostyce                               

i nanotechnologii. Efektem projektu było ponad 20 prac oryginalnych oraz rozdziały                  

w monografiach: „Synthetic receptors in molecular recogniton” i „From concept                    

to molecular receptor” pod redakcją V.I. Rybachenko z zakresu chemii 

supramolekularnej oraz polskojęzyczne monografie: „Syntetyczne receptory 

molekularne. Strategie syntezy. Metody badawcze”, „Receptory supramolekularne”                 

i „Materiały supramolekularne” pod red. G. Schroedera.  
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W trakcie jednego z wystąpień Profesora zadano pytanie: „Dlaczego chemia 

supramolekularna, chemia receptorów molekularnych stała się wiodącą dziedziną 

chemii?” Na to pytanie Profesor odpowiedział, że idea chemii supramolekularnej 

zakłada odejście od zwyczaju praktykowanego przez chemików: otrzymaj związek 

chemiczny, a potem odłóż go na półkę lub szukaj dla niego zastosowania, na inną 

filozofię działania: określ, jakie właściwości czy zastosowanie ma mieć nowy materiał, 

a potem opracuj na podstawie bardzo bogatej wiedzy chemicznej, jak taki materiał 

otrzymać. Taka supramolekularna filozofia działania chemika sprawia, że chemikalia, 

nowe materiały dotychczas nieobecne w naszym otoczeniu, będą pełniły nową, ważną 

funkcję w środowisku.  

Kolejne lata pracy naukowej G. Schroedera związane były z badaniami nad 

syntezą i zastosowaniem nieorganiczno-organicznych materiałów hybrydowych na 

bazie krzemionki, polimerów z selektywnymi receptorami molekularnymi, 

nanomateriałów węglowych, polimerów krzemoorganicznych i cząstek magnetycznych. 

Opracowano metody syntezy hybrydowych materiałów magnetycznych/nieorganiczno-

organicznych, wskazano ich zastosowanie do transportu leków oraz jako adsorbentów 

kationów metali toksycznych.  

Ważnym etapem pracy naukowej był udział w konsorcjum kierowanym przez prof. 

dr hab. Katarzynę Chojnacką, którego celem była realizacja projektu pt. „Innowacyjna 

technologia ekstraktów glonowych – komponentów nawozów, pasz i kosmetyków 

(EXTRALGAE)”, uzyskanego na drodze konkursowej finansowania z NCBR.                      

W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono pełną analizę chemiczną biomasy, 

jak i ekstraktów otrzymanych z glonów występujących w środowisku wodnym na 

terenie Polski. Przedstawienie metod pozyskiwania oraz przeróbki biomasy glonów, 

ocena aspektów ekologicznych i ekonomicznych oraz analiza składu chemicznego 

ekstraktów umożliwiła opracowanie technologii wytwarzania nowych produktów dla 

celów rolniczych i przemysłu kosmetycznego. Wyniki badań zostały przedstawione                  

w licznych publikacjach oraz w rozdziałach monografii naukowych (Marine algae 

extracts: processes, products, and applications. Vol. 1 and 2, Ed. S-K. Kim and                   

K. Chojnacka, Wiley-VCH, 2015; Algae Biomass: Characteristics and Applications, 

Towards Algae-based Products, Ed. K. Chojnacka, P. P. Wieczorek, G. Schroeder,                 

I. Michalak, Springer International Publishing AG, 2018). 

Realizacja projektu „Funkcjonalizowane receptorami molekularnymi matryce                 

w technice MALDI MS” to efekt nawiązania współpracy z prof. dr. hab. Jerzym 

Silberringiem, a następnie z dr. Edwardem Reszke, w celu budowy palników 

generujących plazmę niskotemperaturową dla potrzeb spektrometrii mas, umożliwiającą 

jonizację związków pod ciśnieniem atmosferycznym, poza spektrometrem. Opracowano 

nowe typy palników plazmowych typu FAPA i mikrofalowy palnik plazmowy                             

z przeznaczeniem do spektrometrów mas. Opisywano uniwersalną technikę 

umożliwiającą szybkie oznaczanie jakościowe i ilościowe, w zróżnicowanych 

matrycach i bez wstępnej obróbki próbki, wielu substancji chemicznych, takich jak 

pestycydy, trwałe zanieczyszczenia organiczne, metabolity oraz inne substancje 

szkodliwe dla człowieka. Wyniki prac zostały opublikowane w czasopismach takich 

jak: Analyst, Analytical and Bioanalytical Chemistry, Microporous and Mesoporous 

Materials, Plasma Chemistry and Plasma Processing.  Rozwój opisywanej tematyki był  
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realizowany także w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki grantu pt. 

„Nowa technika analityczna wykorzystująca spektrometrię mas z jonizacją                        

w warunkach otoczenia oraz polimery wdrukowane molekularnie do ilościowego 

oznaczania organicznych związków chemicznych”. Wykazano, że różnego typu 

polimery wdrukowane molekularnie, otrzymywane dla określonych analitów, są 

doskonałym materiałem do ich selektywnego zatężania, przechowywania nietrwałych 

substancji od ich pobrania do czasu analizy oraz szybkiej analizy metodą spektrometrii 

mas z zastosowaniem jonizacji w strumieniu niskotemperaturowej plazmy.  

Kolejny obszar badawczy, realizowany wspólnie z prof. dr. hab. Ryszardem 

Krzyminiewskim, obejmuje zastosowanie hybrydowych magnetycznych/nieorganiczno-

organicznych materiałów do transportu substancji bioaktywnych kontrolowanego polem 

magnetycznym w wymiarze 3D. Rezultaty tych badań zostały opisane w publikacjach 

„The principles of a new method, MNF-3D, for concentration of magnetic particles                 

in three-dimensional space” (Measurement), “Diffusion of functionalized magnetite 

nanoparticles forced by a magnetic field studied by EPR method” (Current Applied 

Physics), “The influence of surface modification, coating agents and pH value                       

of aqueous solutions on physical properties of magnetite nanoparticles investigated by 

ESR method” (Journal of Magnetism and Magnetic Materials), “Focusing of Fe3O4 

nanoparticles using a rotating magnetic field in various environments” (Physics Letters 

A). 

Profesor Grzegorz Schroeder jest autorem lub współautorem ponad 450 publikacji 

naukowych, 170 rozdziałów w monografiach naukowych oraz 24 książek z zakresu 

chemii. Wypromował łącznie 10 doktorów, z których dwójka uzyskała już tytuł 

naukowy profesora, a trzy osoby posiadają stopień doktora habilitowanego. Profesor 

Grzegorz Schroeder był recenzentem 19 rozpraw habilitacyjnych oraz 50 prac 

doktorskich. 

Profesor Grzegorz Schroeder był Przewodniczącym Rady Naukowej Centralnego 

Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu (2003-2006); Członkiem Rady 

Naukowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu (2003-2012), Rady Naukowej 

Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach (2006-2012) oraz członkiem Rady 

Nadzorczej Fundacji UAM (2012-2020). 

Od momentu powstania samorządu terytorialnego Profesor Grzegorz Schroeder 

angażował się w budowę społeczeństwa obywatelskiego pełniąc funkcję radnego (1994-

2010) i przewodniczącego Rady Gminy Kostrzyn (2006-2010). W tym okresie Gmina 

w ogólnokrajowym konkursie staje się Liderem Polskiej Ekologii. 

 

Panu Profesorowi składamy serdeczne podziękowania za 50 lat niezmiernie 

owocnej i pełnej zaangażowania pracy naukowej oraz życzymy mu wielu lat zdrowia                 

i odpoczynku na zasłużonej emeryturze. 
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ABSTRACT 

Molecularly Imprinted Polymers (MIPs) are the group of polymers that possess 

an ability to selective recognize analytes or groups of analytes, which are similar by 

their structural construction. The recognizing ability, which is generated during the 

synthesis of material, is determined by various factors such as shape, size, and the 

presence of functional groups in the MIP cavity. This molecular recess is created as 

a result of removing the specific analyte from the inclusive complex (polymer-

analyte). Thanks to the valuable properties of molecularly imprinted polymers, these 

materials are commonly used in various fields. The multitude of their applications 

results from their properties such as high physical stability to harsh chemical and 

physical conditions, straightforward preparation, remarkable robustness, excellent 

reusability, and relative low-cost synthesis. Due to the attractiveness of MIPs widely 

demonstrated in the literature, as well as the possibilities of their application in 

various fields, these materials also have gained the favor of Professor Grzegorz 

Schroeder’s research group, in which numerous scientific works devoted to the 

subject of their use have been published. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Molecularly Imprinted Polymers, Molecular Imprinting Technology, 

main applications of MIPs networks 

Słowa kluczowe: polimery z odciskiem molekularnym, technologia tworzenia 

odcisku molekularnego, chemia aplikacyjna polimerów z odciskiem molekularnym 

 



 

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

MIPs – polimery z odciskiem molekularnym (ang. Molecularly 

Imprinted Polymers) 

UV – promieniowanie ultrafioletowe (ang. Ultraviolet) 

MAA – kwas metakrylowy (ang. Methacrylic Acid) 
EGDMA – dimetakrylan glikolu etylenowego (ang. Glycol 

Dimethacrylate) 

TRIM  – trimetakrylan trimetylopropanowy (ang. Trimethylolpropane 

Trimethacrylate) 
poly(C3MestOx) – poli(2-metoksykarbonylpropyl-2-oksazolina) (ang. Poly(2-

methoxycarbonylpropyl-2-oxazoline)) 

4-AMP  – 4-(aminometyl)pirydyna (ang. 4-(Aminomethyl)pyridine)) 

2,4,5-T  – kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy (ang. 2,4,5-

Trichlorophenoxyacetic Acid) 
FAPA – płynąca poświata pod ciśnieniem atmosferycznym (ang. 

Flowing Athmospheric Pressure Afterglow) 
TC – trans-chalkon (ang. Trans-Chalcone) 

DHCM – 2’,4’-dihydroksy-3-metoksychalkon (ang. 2’,4’-Dihydroxy-

3-methoxychalcone ) 
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WPROWADZENIE 

Polimery z odciskiem molekularnym (MIPs) stanowią grupę polimerów zdolnych 

do selektywnego rozpoznawania analitu a także grup analitów o zbliżonej budowie 

strukturalnej. Kształt, rozmiar oraz obecność poszczególnych grup funkcyjnych we 

wnęce molekularnej polimeru determinują jego zdolność do rozróżniania substancji 

i odpowiadają za umiejętność detekcji określonych cząsteczek. Zdolność do 

selektywnego rozpoznawania analitu nadawana jest materiałowi w trakcie syntezy. 

W trakcie jej trwania, cząsteczki analitu są wprowadzane do układu reakcyjnego, co 

prowadzi do utworzenia kompleksu inkluzyjnego stabilizowanego np. wiązaniami 

wodorowymi. Po syntezie, w trakcie procesu usuwania analitu, kompleks ulega 

degradacji, co prowadzi do powstania wnęk molekularnych o zdolnościach 

rozpoznawania przestrzennego, determinującego właściwości polimerów z odciskiem 

molekularnym (Rysunek 1) [1,2]. 

 
Rysunek 1. Schemat uwalniania cząsteczki analitu z kompleksu inkluzyjnego polimeru z odciskiem 

molekularnym. Powstanie wnęki molekularnej o zdolności rozpoznawania analitu 

Figure 1. The scheme of the release of the analyte molecule from the molecularly imprinted polymer’s 

complex. Formation of a molecular cavity able to recognize the analyte molecule 

 

Powszechne wykorzystywanie MIP-ów oraz mnogość ich zastosowań wynika 

z kilku cennych właściwości tych materiałów: wysokiej stabilności w niesprzyjających 

warunkach chemicznych i fizycznych, doskonałej wytrzymałości, relatywnie prostej 

syntezy, do której używa się niedrogich odczynników oraz możliwości wielokrotnego 

wykorzystania. Wymienione cechy stanowią o znacznej atrakcyjności polimerów 

z odciskiem molekularnym i możliwości ich zastosowania w wielu dziedzinach życia [3]. 

1. TECHNOLOGIA TWORZENIA ODCISKU MOLEKULARNEGO 

Pod terminem technologii tworzenia odcisku molekularnego rozumie się technikę 

syntezy materiałów posiadających wnęki molekularne, mające zdolność rozpoznawania 

kształtu, rozmiaru, a także grup funkcyjnych molekuł chemicznych wykorzystywanych 

jako wzorce (ang. template) [4]. 

Wyróżniamy trzy metody technologii tworzenia odcisku molekularnego – 

kowalencyjną,  niekowalencyjną  oraz  półkowalencyjną.  Metoda  kowalencyjna  po  raz  



 

pierwszy opisana została przez zespół badawczy Profesora Wulff’a w 1995 roku [5]. 

Oparta jest na wytworzeniu wiązania kowalencyjnego pomiędzy cząsteczką wzorca 

i odpowiednim monomerem. W kolejnym kroku wiązanie to ulega zerwaniu, co 

powoduje usunięcie cząsteczki wzorca i powstanie selektywnej względem niej wnęki 

molekularnej. Ciekawym jest fakt, że ponowne związanie cząsteczek wzorca powoduje 

odtworzenie pierwotnego wiązania kowalencyjnego w strukturze kompleksu 

inkluzyjnego [4,6]. Kolejna metoda technologii tworzenia odcisku molekularnego to 

metoda niekowalencyjna, która po raz pierwszy opisana została przez zespół badawczy 

Profesora Mosbach’a w 1994 roku [7]. Metoda ta opiera swoje założenia o tworzące się 

w układzie oddziaływania niekowalencyjne. Kompleksy przejściowe polimer-wzorzec 

tworzone są poprzez oddziaływania takie jak m.in. wiązania wodorowe, oddziaływania 

π-π, jonowe oraz siły van der Waalsa. Obecne na tym etapie interakcje, powstałe na 

skutek doboru odpowiedniego rozpuszczalnika, po usunięciu cząsteczki wzorca 

z kompleksu, są w łatwy sposób odtwarzalne [4,6]. Ostatnią metodę technologii 

tworzenia odcisku molekularnego stanowi metoda półkowalencyjna opisana w 1995 roku 

przez zespół badawczy pod kierownictwem Profesora Whitcombe’a [8]. Metoda ta 

stanowi pośrednią alternatywę pomiędzy dwoma przedstawionymi już metodami 

standardowymi. Cząsteczka wzorca, początkowo związana z polimerem za pomocą 

wiązań kowalencyjnych, charakterystycznych dla układów opisanych przez Profesora 

Wulff’a, może zostać ponownie przyłączona podczas użycia polimeru do selektywnej 

adsorpcji przez wykorzystanie interakcji niekowalencyjnych analogicznych do tych, 

opisanych przez Profesora Mosbach’a [4,6]. 

1.1. KOMPONENTY WYKORZYSTYWANE W TECHNOLOGII TWORZENIA 

ODCISKU MOLEKULARNEGO 

Polimery z odciskiem molekularnym otrzymywane są z zastosowaniem cząsteczek 

wzorca, monomeru funkcyjnego, odczynnika sieciującego, inicjatora oraz 

rozpuszczalnika. Połączenie odpowiednich elementów wraz z naświetlaniem powstałej 

mieszaniny światłem UV bądź poddanie jej działaniu wysokiej temperatury, pozwalają 

otrzymać pożądany materiał [6]. Istotnym jest fakt, że modyfikacja stosunku 

stechiometrycznego wymienionych powyżej komponentów oraz zmiana warunków 

prowadzenia reakcji pozwalają na otrzymywanie materiałów o zróżnicowanych 

właściwościach. W związku z tym, możemy w dość łatwy sposób otrzymać pożądany 

MIP, operując jedynie ilością używanych reagentów oraz warunkami prowadzenia 

syntezy [9]. 

Jednym z najbardziej istotnych elementów niezbędnych do syntezy polimeru 

z odciskiem molekularnym jest niewątpliwie cząsteczka wzorca. Pośród wielu 

czynników warunkujących przydatność określonego wzorca do syntezy MIP-ów, 

wyróżnić można dwie, które czynią taką substancję idealnym kandydatem do 

zastosowania. Są to: doskonała stabilność chemiczna w trakcje trwania reakcji 

polimeryzacji oraz posiadanie grup funkcyjnych, które przy jednoczesnej zdolności do 

oddziaływania  z  monomerem  nie  blokują  właściwej  reakcji polimeryzacji w układzie.  
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Zrozumiałym jest zatem, że do syntezy polimerów z odciskiem molekularnym zazwyczaj 

stosowane są substancje wzorcowe posiadające niewielkie masy cząsteczkowe. Posiadają 

one wiele cennych właściwości, spośród których niezwykle istotna jest sztywność 

geometryczna ich struktury, warunkująca tworzenie dobrze zdefiniowanych wnęk 

molekularnych podczas procesu tworzenia odcisku molekularnego. Z czasem zauważono 

również, że większe cząsteczki, o rozmiarach zbliżonych do struktur białkowych, 

z powodzeniem mogą być wykorzystywane w syntezie MIP-ów. Z uwagi na fakt, że 

w literaturze mało jest przykładów wykorzystywania wielkocząsteczkowych wzorców 

w syntezie polimerów z odciskiem molekularnym, ta ścieżka syntetyczna stanowi 

znaczne wyzwanie dla chemii supramolekularnej [6]. 

Z perspektywy tworzących się w układzie oddziaływań chemicznych, bardzo 

istotnym elementem podczas projektowania syntezy polimeru z odciskiem molekularnym 

jest dobranie odpowiedniego monomeru funkcyjnego. Istotnym jest, aby dopasować 

funkcjonalność monomeru i cząsteczki stosowanego wzorca. Dopasowanie to pozwala 

na prawidłowe wytworzenie oddziaływań supramolekularnych i wytworzenie kompleksu 

przejściowego monomer-wzorzec [4]. Co ciekawe, ilość monomerów, które 

z powodzeniem mogą być wykorzystywane w technologii tworzenia odcisku 

molekularnego jest ograniczona. Wyzwaniem jest synteza nowych monomerów 

funkcjonalnych, zdolnych do tworzenia specyficznych interakcji chemicznych 

z cząsteczkami wzorców [6]. 

Rolą odczynnika sieciującego (ang. cross-linker) jest wytworzenie wiązań 

stabilizujących strukturę polimeru. Niezwykle trudno na drodze syntezy jest otrzymać 

usieciowaną strukturę kompleksu inkluzyjnego, która po usunięciu cząsteczki wzorca 

zachowa trwałość strukturalną. Zadaniem cross-linkera jest wytworzenie na tyle 

stabilnych wiązań, aby po usunięciu cząsteczki wzorca usieciowana struktura 

pozostawała nadal stabilna. Istotnym faktem jest także konieczność dobrania 

odpowiedniej ilości odczynnika sieciującego w układzie reagentów. Zbyt mała ilość 

odczynnika sieciującego doprowadzić może do braku stabilizacji mechanicznej polimeru, 

podczas gdy zbyt duża ilość powoduje zablokowanie grup funkcyjnych a tym samym 

zmniejszeniem ilości wnęk molekularnych selektywnych względem analitu [6]. 

Kolejnym ważnym elementem jest inicjator. W przypadku reakcji syntezy MIP-ów 

inicjatory stanowią źródło rodników w reakcji polimeryzacji wolnorodnikowej (ang. FRP 

– Free Radical Polymeriaztion), która obok reakcji elektropolimeryzacji jest najczęściej 

wykorzystywaną metodą syntezy polimerów z odciskiem molekularnym [9]. 

W odróżnieniu od pozostałych reagentów, ilość używanego w syntezie inicjatora jest 

niewielka i zazwyczaj stanowi niewielki procent wagowy bądź molowy wszystkich 

wiązań podwójnych obecnych w strukturze polimeru, które biorą udział w reakcji 

polimeryzacji [6]. 

Dobrze dobrany rozpuszczalnik do reakcji syntezy polimeru z odciskiem 

molekularnym powinien spełniać następujące warunki: powinien dobrze rozpuszczać 

wszystkie  używane  reagenty,  powinien  generować  powstawanie  dużych  porów celem  



 

zapewnienia materiałowi polimerowemu możliwie największej powierzchni właściwej 

oraz powinien wykazywać małą polarność, aby nie zakłócać oddziaływań utworzonych 

pomiędzy polimerem a cząsteczkami wzorca i tym samym doprowadzić do otrzymania 

materiału o wysokiej selektywności [6]. Wiadomym jest fakt, że interakcje pomiędzy 

cząsteczką polimeru a wdrukowanego wzorca zależą m.in. od polarności wybranego 

rozpuszczalnika. Stąd też, dla niekowalencyjnej reakcji nadruku molekularnego 

stosowane są rozpuszczalniki o niewielkiej polarności oraz wykazujące niski stopień 

polaryzacji. Dzięki powiązaniu morfologii materiału i jego właściwości adsorpcyjnych 

z rodzajem stosowanego rozpuszczalnika można otrzymać polimery z odciskiem 

molekularnych o założonych właściwościach [9]. 

 

2. ZASTOSOWANIE POLIEMRÓW Z ODCISKIEM MOLEKULARNYM  

– TRENDY W LITERATURZE ŚWIATOWEJ 

W zestawieniu z innymi materiałami stosowanymi do selektywnego rozpoznawania 

określonych substancji, MIP-y zyskały ogromną uwagę świata naukowego, co przełożyło 

się bezpośrednio na mnogość ich zastosowań w wielu różnorodnych dziedzinach chemii. 

Zauważalnym jest, że polimery z odciskiem molekularnym są powszechnie stosowane                

w procesach oczyszczania [10], rozdziału [11], katalizy [12] oraz degradacji [13]. Nie 

można również pominąć ich udziału w medycynie, gdzie bywają wykorzystywane jako 

farmaceutyki [3], biosensory [14] a także systemy naśladujące przeciwciała [15]. 

2.1. BADANIA PROWADZONE W GRUPIE PROFESORA GRZEGORZA 

SCHROEDERA 

W grupie badawczej Profesora Grzegorza Schroedera opublikowano ponad 400 

artykułów naukowych, pośród których znaleźć można prace poświęcone badaniom nad 

polimerami z odciskiem molekularnym. Obecne w strukturach tych materiałów 

oddziaływania supramolekularne stanowią klucz do możliwości ich wszechstronnego 

wykorzystania w wielu dziedzinach. Tym samym, spośród licznych prac prowadzonych 

w grupie badawczej Profesora Schroedera znajdziemy prace poświęcone między innymi 

chemii medycznej [16-18], chemii środowiskowej [19,20] oraz chemii analitycznej [21-

25]. 

2.1.1. Materiały do zastosowań medycznych 

Jednym z obszarów badań prowadzonych w grupie badawczej Profesora Grzegorza 

Schroedera było zastosowanie polimerów z odciskiem molekularnym w układach 

hydrożelowych do wydłużonego uwalniania farmaceutyku [18]. W badaniach tych 

wykorzystano układy złożone z polimeru z odciskiem molekularnym, alginianu (medium 

opatrunkowego) oraz wankomycyny – antybiotyku glikopeptydowego o działaniu 

bakteriobójczym, który z powodzeniem znajduje zastosowanie w leczeniu ran 

pooperacyjnych [26]. Zastosowanie wymienionych powyżej reagentów zmotywowane 

zostało poszukiwaniem układów hydrożelowych uwalniających terapeutyki w sposób 

wydłużony, co umożliwiłoby rzadszą zmianę  opatrunków  i  lepszą  kontrolę  nad  ilością  
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aplikowanego antybiotyku. Hermetyzacja wolnej wankomycyny w układzie żelowym 

generowała szereg komplikacji, pośród których najpoważniejszą wydawało się 

gwałtowne uwalnianie leku, trwające zaledwie kilka godzin [18]. Opisane w literaturze 

strategie syntez hydrożeli przyczyniły się do dalszych badań nad tymi układami [27,28]. 

W przeprowadzonych badaniach porównano uwalnianie wankomycyny z trzech 

układów: wankomycyny związanej bezpośrednio z alginianem, wankomycyny związanej 

z polimerem z odciskiem molekularnym oraz wankomycyny związanej z polimerem 

z odciskiem molekularnym, który znajdował się w otoczce alginianowej (Rysunek 2) 

[18]. 

 
Rysunek 2.  (a) Przedstawienie zależności uwalniania wankomycyny z badanych układów od czasu w stałym 

pH = 7,4 i stałej temperaturze t = 37°C. (b) Dane uwalniania antybiotyku z układu wankomycyny 

związanej z cząsteczką polimeru w otoczce alginianowej dopasowane do modelu Higuchi [18]  

Figure 2.  (a) The scheme of the release of vancomycin from the studied carriers in constant pH = 7,4 at 

constant temperature t = 37°C. (b) Antibiotic release data from the vancomycin system bound to 

a polymer molecule in an alginate dressing matched with the Higuchi model [18]  

Uzyskane w ramach przeprowadzonych badań wyniki pozwoliły na sformułowanie kilku 

wniosków. Selektywne uwalnianie antybiotyku z cząsteczek MIP-ów oraz 

z wankomycyny umieszczonej w alginianie były porównywalne. W obu przypadkach po 

upływie 12 godzin zauważono uwolnienie aż 80% antybiotyku. Co ciekawe, 

zastosowanie alginianu jako matrycy dla MIP-u związanego z wankomycyną znacznie 

spowolniło uwalnianie antybiotyku. Uzyskane dane eksperymentalne pokazały, że dla 

tego przypadku uwolnienie 80% wankomycyny trwało pięć dni. Oznacza to, że 

zastosowany polimer z odciskiem molekularnym okazał się być odpowiednim nośnikiem 

dla badanego antybiotyku. Dodatkowo, wykazano, że szybkość uwalniania 

wankomycyny z alginianu, była po 24 godzinach na tyle wysoka, aby wciąż skutecznie 

hamować  namnażanie szczepów bakteryjnych, które mogą występować w ranach. 

Pozwala to na osiągnięcie stałej wartości stężenia uwalnianego antybiotyku 

i w konsekwencji czyni materiał zdatnym do dłuższego stosowania, bez konieczności 

jego wymiany. Oznacza to również, że materiał ten może być stosowany jako opatrunek 

antybakteryjny przy leczeniu długo utrzymujących się ran. 



 

Kolejnym badaniem prowadzonym w grupie Profesora Grzegorza Schroedera, 

realizowanym na układach farmaceutycznych, były prace nad rozróżnieniem materiałów 

polimerowych poprzez zastosowanie odmiennych odczynników sieciujących [16]. 

Badania prowadzone były w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie pozyskiwania 

układów dedykowanych konkretnym farmaceutykom, zwiększających ich skuteczność 

z jednoczesną minimalizacją występowania skutków ubocznych. Strategia tworzenia 

nowych celowanych układów farmaceutycznych powinna zapewniać również 

biokompatybilność oraz łatwość usuwania metabolitów po zastosowaniu leku [29]. 

W przeprowadzonych badaniach jako monomer funkcyjny użyty został kwas 

metakrylowy (ang. methacrylic acid) oraz metakrylan 2-hydroksyetylu, który odpowiadał 

za zwiększenie hydrofilowości układu. Jako wzorzec użyty został paklitaksel, związek 

alkaloidowy o działaniu cytostatycznym [30]. Uzyskany kopolimer usieciowano 

z użyciem dwóch odczynników sieciujących: dimetakrylanu glikolu etylenowego oraz 

trimetakrylanu trimetylopropanowego, celem sprawdzenia ich wpływu na właściwości 

otrzymanych materiałów (Rysunek 3). 

 
Rysunek 3. Struktury wykorzystanych w badaniu odczynników sieciujących [16] 

Figure 3. The chemical structures of the used cross-linkers [16] 

W badaniach sprawdzono wpływ początkowego stężenia paklitakselu oraz czasu jego 

kontaktu z cząsteczkami polimeru z odciskiem molekularnym na parametry procesu 

adsorpcji. Zaobserwowano, że kinetyka uwalniania paklitakselu z cząsteczek MIP-ów 

jest wyraźnie zależna od typu zastosowanego odczynnika sieciującego oraz od pH 

środowiska. Zastosowanie trimetakrylanu trimetylopropanu pozwoliło na wydłużone 

uwalnianie aż 85% leku w czasie 50 godzin przy pH równym 7,4 [16]. 

Wpływ wspomnianych wyżej odczynników sieciujących na właściwości 

adsorpcyjne materiału oraz na zdolności uwalniania cząsteczek leków zostały również 

bardzo szeroko przebadane w ramach innych badań prowadzonych w grupie badawczej 

Profesora Schroedera [24]. W pracy tej przeanalizowane zostały układy złożone 

z polimeru z odciskiem molekularnym z zaadsorbowaną cząsteczką doksorubicyny, 

antybiotyku o działaniu cytostatycznym, który z powodzeniem wykorzystywany jest                   

w leczeniu nowotworów takich jak nowotwory nabłonkowe, hematologiczne oraz 

mięsaki [31].  Analizowane  MIP-y  syntetyzowane były z kwasu metakrylowego z doda- 
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tkiem matakrylanu 2-hydroksyetylu, który zwiększał właściwości hydrofilowe całego 

układu. W badaniu sprawdzono wpływ początkowego stężenia doksorubicyny a także 

czasu kontaktu na ostateczną wartość adsorpcji osiąganą przez cząsteczki 

zsyntetyzowanego polimeru. Uzyskane wyniki pomiarów adsorpcji znajdują się na 

Rysunku 4 [24]. 

 

 
Rysunek 4. Izotermy adsorpcji doksorubicyny z układów MIP(EGDMA); NIP(EGDMA); MIP(TRIM) oraz NIP(TRIM) 

[24] 

Figure 4. The doxorubicin adsorption isotherms of MIP(EGDMA); NIP(EGDMA); MIP(TRIM); and NIP(TRIM) [24] 

Wyniki wykazały, że polimery otrzymywane z zastosowaniem dimetakrylanu glikolu 

etylenowego wykazywały 3-krotnie wyższe wartości adsorpcji doksorubicyny aniżeli 

polimerowe analogi sieciowane przy użyciu trimetakrylanu trimetylopropanowego. 

Dodatkowo zauważono, że kinetyka uwalniania doksorubicyny zależna jest zarówno od 

zastosowanego odczynnika sieciującego oraz od pH środowiska, w jakim znajduje się 

polimer (Rysunek 5). Analizowane środowiska (pH = 2,2; 5,0 oraz 7,4) odpowiadać mają 

symulowanym warunkom, w których układ MIP-doksorubicyna mógłby znaleźć 

zastosowanie. Środowiska te odpowiadają kolejno warunkom panującym w płynie 

żołądkowym, śródmiąższu guza [32] oraz we krwi [24]. 

 
Rysunek 5. Wykresy uwalniania doksorubicyny z układu MIP(EGDMA) oraz MIP(TRIM) w pH = 2,2; 5,0 oraz 7,4 

[24] 

Figure 5.  The diagrams of doxorubicin release from MIP(EGDMA), and MIP(TRIM) at pH = 2,2; 5,0; and 7,4 

[24] 



2.1.2. Detekcja analitów z próbek środowiskowych 

Z uwagi na doniesienia naukowe stanowiące o atrakcyjności i możliwościach 

wielokierunkowego zastosowania pochodnych polioksazolinowych [33-35], w grupie 

badawczej Profesora Grzegorza Schroedera prowadzono również prace nad potencjalnym 

zastosowaniem tych związków do syntezy polimerów z odciskiem molekularnym [20]. 

Polioksazoliny stanowią bowiem cenną grupę związków, które dzięki wysokiej 

wszechstronności syntetycznej połączonej z dobrą biokompatybilnością [36], 

powszechnie wykorzystywane są w wielu różnorodnych dziedzinach takich jak m.in. 

synteza leków [37,38] leków micelarnych [39,40] oraz w preparatyce materiałów 

zdolnych do rozpoznawania docelowych cząsteczek analitów [41,42]. 

W prowadzonych badaniach jako materiał wyjściowy wykorzystano funkcjonalną 

polioksazolinę: poli(2-metoksykarbonylpropylo-2-oksazolinę) doprowadzając do jej 

częściowej funkcjonalizacji z zastosowaniem 4-(aminometylo)pirydyny. Jako wzorzec 

wykorzystano kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy, szeroko stosowany herbicyd 

posiadający zdolność do akumulacji w organizmach wodnych [43]. Szczegółowy 

przebieg przeprowadzonych syntez przedstawiony został na Rysunku 6 [20]. 

 
Rysunek 6. Schemat syntezy polimeru z odciskiem molekularnym otrzymywanego z modyfikowanej 

polioksazoliny i 4-aminometylopirydyny, selektywnego w stosunku do kwasu 2,4,5-

trichlorofenoksyoctowego [20] 

Figure 6. The scheme of the MIP synthesis from 4-AMP-modified poly(2-oxazoline) and 4-

aminomethylpyridine, with selectivity for 2,4,5-trichlorophenylacetic acid [20] 
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Zsyntetyzowane materiały zostały scharakteryzowane, a uzyskane wyniki adsorpcji 

opisano za pomocą odpowiednich modeli kinetycznych. Dodatkowo, sprawdzono 

również selektywność materiału przeprowadzając reakcję adsorpcji mieszaniny złożonej 

z kwasu 2,4,5-trichlorofenoksyoctowego oraz strukturalnie podobnego herbicydu, 

którym był kwas 4-chloro-2-metylofenoksyoctowy. Wyniki pokazały, że wraz ze 

wzrostem modyfikacji cząsteczek MIP-u, polimer staje się bardziej selektywny dla 

cząsteczki kwasu 2,4,5-trichlorofenoksyoctowego i chętniej wiąże go w swojej 

strukturze. Co również istotne, po 5-cio krotnym przeprowadzeniu serii procesów 

adsorpcji i desorpcji pojemność układu polimerowego zmalała zaledwie o 10%, co czyni 

materiał zdatnym do wielokrotnego użycia. Przeprowadzona analiza wód gruntowych 

wzbogaconych o znaną zawartość kwasu 2,4,5-trichlorofenoksyoctowego pozwoliła na 

uzyskanie odchylenia od wartości rzeczywistej na poziomie 6%, co świadczy 

o możliwości bezpośredniego wykorzystania materiału do analizy próbek 

środowiskowych. Ponadto, przeprowadzono bezpośrednią analizę próbek polimerów 

z zaadsorbowanym analitem z wykorzystaniem nowatorskiej metody analitycznej, czyli 

spektrometrii mas z jonizacją w plazmie. Co istotne, przy zastosowaniu opisanej techniki 

i w porównaniu z czystym roztworem analitu, granice wykrywalności zmniejszyły się                 

o trzy rzędy wielkości [20]. 

2.1.3. Zastosowania w procedurach chemii analitycznej 

Nowatorska technika spektrometrii mas z jonizacją w plazmie po raz pierwszy 

została zastosowana przez grupę Profesora Grzegorza Schroedera dzięki współpracy 

z grupą Profesora Jerzego Silberringa w 2017 roku [23]. W badaniach tych prowadzono 

syntezę MIP-ów z kwasu metakrylowego jako monomeru funkcjonalnego, nikotyny, 

propyfenazonu lub metyloparabenu jako cząsteczek wzorca, dimetakrylanu glikolu 

etylenowego jako odczynnika sieciującego oraz  2,2’-azobisbutylonitrylu jako inicjatora. 

Nieprzypadkowo wybrano cząsteczki wzorców, aby reprezentowały różnorodne klasy ze 

zbioru związków chemii organicznej. Miało to na celu wykazanie wszechstronności 

użytej aparatury i możliwości jej zastosowania do analitów o zróżnicowanej strukturze. 

Po przeprowadzeniu analizy fizykochemicznej materiałów dalsze badania skupiły się na 

zastosowaniu ich w bezpośredniej analizie ilościowej substancji zaadsorbowanych w ich 

strukturze. W tym celu polimery zostały umieszczone w dedykowanym tygielku 

umożliwiającym regulowane ogrzewanie badanego materiału. Uzyskiwana w ten sposób 

termiczna desorpcja prowadziła do bezpośredniej jonizacji par dzięki wykorzystaniu 

plazmy wytworzonej z płynącej poświaty pod ciśnieniem atmosferycznym (ang. Flowing 

Athmospheric Pressure Afterglow, FAPA) i następczej analizy wykonanej za pomocą 

spektrometru mas. Zdjęcie wykorzystywanej aparatury widoczne jest na Rysunku 7 [23]. 

 

 

 

 



 

 
Rysunek 7. Zdjęcie aparatury używanej do przeprowadzenia eksperymentu: (a) źródło jonów FAPA                         

(b) grzałka z tygielkiem (c) wlot spektrometru mas [23] 

Figure 7. The photograph of the apparatus used to carry out the experiment: (a) source of FAPA ions                     

(b) a heater with a crucible (c) the inlet of a mass spectrometer [23] 

Uzyskane wyniki potwierdziły, że zaproponowana technika analityczna może być 

skutecznie wykorzystywana do analizy polimerów z odciskiem molekularnym. Opisana 

aparatura z kontrolowanym systemem grzewczym pozwala na termiczną desorpcję 

materiałów, które w następnym kroku przy zastosowaniu generatora strumienia jonów 

FAPA kierowane są bezpośrednio do spektrometru mas. Metoda stanowi szybką analizę, 

przewyższającą dotychczas stosowane metody analityczne ze względu na niższe limity 

detekcji oraz szeroki zakres liniowości. Dodatkowo niskie koszty syntezy polimerów 

z odciskiem molekularnym wraz ze znacznie obniżoną wartością limitu detekcji 

w opracowanej technice, a tym samym możliwością stosowania niższych stężeń, 

przeważają na jej korzyść. Warto również wspomnieć, że opracowana technika znalazła 

zastosowanie w analizie próbek rzeczywistych, takich jak mocz oraz osocze [23]. 

2.1.4. Materiały wrażliwe na bodźce 

Kolejnym badaniem przeprowadzonym w grupie Profesora Grzegorza Schroedera 

były prace prowadzone nad syntezą MIP-ów z wbudowanymi cząsteczkami pochodnych 

chalkonu – trans-chalkonu i 2’,4’-dihydroksy-3-metoksychalkonu (ang. 2’,4’-Dihydroxy-

3-methoxychalcone (DHCM)). Zastosowane cząsteczki wzorców zostały 

wyselekcjonowane z szeregu chalkonów, aby zastosować ich pochodne o znacznie 

zróżnicowanej strukturze. Zabieg ten miał na celu wykazanie użyteczności układów 

polimerowych dla strukturalnie różnych pochodnych (Rysunek 8) [25]. 

 

 

trans-chalkon  

(trans-chalcone; TC) 

2’,4’-dihydroksy-3-metoksychalkon (2’,4’-

dihydroxy-3-methoxychalcone; DHCM) 

 

Rysunek 8.  Struktury pochodnych chalkonu wykorzystywane jako wzorce w prowadzonych badaniach 

Figure 8.  The structures of chalcone derivatives used as templates in the carried out studies 
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Polimery z odciskiem molekularnym syntetyzowane były z wykorzystaniem 

powszechnie dostępnych monomerów funkcjonalnych, a ich polimeryzacja przebiegała 

w roztworze lub na powierzchni nanocząstek magnetytu [25]. Wykorzystane w ramach 

badań pochodne chalkonu stanowią cenne związki o potencjalnym zastosowaniu 

farmaceutycznym. Liczne doniesienia naukowe stanowią o wykorzystywaniu 

pochodnych chalkonu oraz o ich efektach terapeutycznych: antynowotworowych, 

przeciwzapalnych, przeciwutleniających, przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych 

a także przeciwgrzybiczych [44-47]. Prowadzone badania skupione były na 

poszukiwaniu nowych metod ekstrakcji oraz selektywnej adsorpcji pochodnych 

chalkonu, co wciąż stanowi wyzwanie w technikach separacyjnych i analitycznych [48]. 

Szybkość i skuteczność adsorpcji otrzymanych materiałów zostały scharakteryzowane 

i szczegółowo przebadane z wykorzystaniem metod analitycznych takich jak 

spektroskopia UV-Vis, klasyczna spektrometria mas oraz spektrometria mas z jonizacją 

w plazmie z wykorzystaniem źródła FAPA. Wykorzystanie różnych technik 

analitycznych pozwoliło na walidację procesów oznaczania pochodnych chalkonów 

z zastosowaniem polimerów z odciskiem molekularnym. Otrzymane wyniki potwierdziły 

selektywność uzyskanych materiałów względem zastosowanych analitów. Dodatkowo, 

wykazano powinowactwo cząsteczek polimeru do innych pochodnych chalkonu 

o budowie strukturalnej zbliżonej do zastosowanych cząsteczek wzorców. Materiały 

przygotowane na powierzchni magnetytu wykazywały zakładaną podatność 

magnetyczną, co bezpośrednio przekłada się na możliwości ich późniejszego 

zastosowania ze względu na możliwość jego nakierowania w konkretne miejsce. 

W trakcie badań wykazano, że otrzymane materiały mogą być z powodzeniem stosowane 

jako użyteczne narzędzia do wykrywania, wstępnego zatężania oraz transportu 

i dystrybucji bioaktywnych pochodnych chalkonu [25]. 

UWAGI KOŃCOWE 

W artykule przedstawiono wybrane prace z zastosowaniem polimerów z odciskiem 

molekularnym realizowane w grupie badawczej Profesora Grzegorza Schroedera. Jak 

można zauważyć, mimo dobrze poznanej w literaturze technologii tworzenia odcisku 

molekularnego, materiały te stanowią nadal potężną dziedzinę chemii supramolekularnej, 

której zainteresowanie zastosowaniem podobnych układów stale rośnie. Z uwagi na wiele 

cennych właściwości, przytoczonych w powyższym artykule, materiały oparte na 

polimerach z odciskiem molekularnym stanowią prężnie rozwijającą się dziedzinę 

chemii, w której zauważyć można stale nowe, potencjalne zastosowania. Przytoczone 

prace realizowane w grupie Profesora Grzegorza Schroedera potwierdzają tezę 

wielopłaszczyznowości polimerów z odciskiem molekularnym i możliwości ich 

zastosowania w wielu dziedzinach a także wskazują dalsze kierunki rozwoju prac nad 

tymi materiałami. 
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ABSTRACT 

 

Functional polymers are increasingly being used as materials with a range of unique 

properties. Due to their structure and relatively high flexibility in a synthetic context, they 

are becoming highly relevant in a variety of applications. One of the numerous examples 

of the use of functional polymers is water treatment. Using the adsorption phenomenon, 

it is possible to remove or reduce the amount of harmful organic compounds and heavy 

metal ions in the water. This review provides information on both the synthesis methods 

and characterization of functional polymers in terms of their adsorption properties. 

Among others, this paper presents the results of research on functional polymers carried 

out by Professor Schroeder's research group. The research was mainly focused on the 

selective adsorption of dyes and heavy metal ions, which are significant water pollutants. 

The overall results show that the adsorption of the synthesized polymer materials is 

high influenced by parameters such as pH, temperature, contact time of the adsorbent 

with the adsorbate and the initial adsorbate concentration. In the case of the adsorption 

phenomenon, the Langmuir or Freundlich isotherm turned out to be the most appropriate 

model for the tested materials, while in the case of kinetic models, the highest R2 

coefficient was usually obtained using the pseudo-second-order equation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: functional polymers, functionalization, adsorption, water treatment 

Słowa kluczowe: polimery funkcjonalne, funkcjonalizacja, adsorpcja, oczyszczanie 

wody  

 



 

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 
CRP - kontrolowana polimeryzacja rodnikowa (ang. Controlled 

radical polymerization) 

NMRP - polimeryzacja kontrolowana rodnikami nitroksylowymi (ang. 

Nitroxide-mediated radical polymerization) 

ATRP - kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem 

atomu (ang. Atom transfer radical polymerization) 

RAFT - kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z odwracalną 

fragmentacją połączoną z przeniesieniem łańcucha (ang. 

Reversible addition-fragmentation chain-transfer 

polymerization) 

PMVEAMA - poli(eter winylowo-metylowy-alt-bezwodnik maleinowy) 

PAMAM - poliamidoamina 

PMHS - poli(metylowodorosiloksan) 

MOF - szkielety metalo-organiczne (ang. Metal-organic 

frameworks) 

PVA - poli(alkohol winylowy) 

PPI - poli(propylenoimina) 

PHEMA - poli(metakrylan 2-hydroksyetylu) 
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WPROWADZENIE 

 
Wraz z rozwojem technologicznym następuje coraz większy popyt na wysoko 

zaawansowane materiały, do których również zaliczają się polimery funkcjonalne. 

Termin „polimer funkcjonalny” może być rozumiany dwojako. Określenia tego można 

użyć w kontekście opisu polimeru zawierającego grupy funkcyjne (takie jak grupy 

karboksylowe, hydroksylowe lub aminowe), które implikują reaktywność polimeru. 

Polimerem funkcjonalnym można również nazwać polimer spełniający określoną 

funkcję, dla której został wytworzony. Innymi słowy, polimer funkcjonalny to polimer, 

który posiada jedną bądź więcej charakterystycznych grup chemicznych lub ma jakieś 

zastosowanie fizyczne, biologiczne, farmakologiczne lub inne. Zastosowanie polimerów 

funkcjonalnych, rozumianych w kontekście definicji przywołanej jako druga,  

w odróżnieniu od polimerów konwencjonalnych, wynika przede wszystkim ze 

specyficznych, często unikalnych właściwości elektrycznych, katalitycznych oraz 

adsorpcyjnych. Źródłem wyżej wspomnianych wyjątkowych własności polimerów 

funkcjonalnych są przede wszystkim grupy funkcyjne zapewniające chemiczną 

heterogeniczność makrocząsteczek. Najprostszą grupę polimerów funkcjonalnych 

stanowią polimery liniowe, w których grupy funkcyjne, odznaczające się innymi 

właściwościami niż pozostała część łańcucha polimerowego, zostały wprowadzone na 

końcach liniowych makrocząsteczek (polimery telecheliczne), wewnątrz łańcucha (na 

przykład w formie blokowej jako część kopolimeru), lub jako łańcuchy boczne (polimery 

szczepione lub szczotki molekularne). Obecność grup funkcyjnych w polimerze nie tylko 

zapewnia anizotropię właściwości, ale również umożliwia tworzenie rozbudowanych 

struktur topologicznych takich jak polimery hiperrozgałęzione, gwiaździste oraz 

dendrymery (Rysunek 1) [1-3]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. a) polimer hiperrozgałęziony b) polimer gwiaździsty c) dendrymer (polimer drzewiasty) [4] 

Figure 1. a) hyperbranched polymer b) star-shaped polymer c) dendrimer [4] 

 

 

a)  b) c) 



 

Polimery funkcjonalne z powodzeniem zostały zastosowane w takich procesach 

technologicznych jak wspomagane wydobycie ropy naftowej (EOR – ang. Enhanced Oil 

Recovery) z użyciem częściowo zhydrolizowanego poliakrylamidu [5, 6], 

magazynowanie energii elektrycznej (w przypadku polimerów przewodzących, takich jak 

politiofen, czy polipirol [7] oraz oczyszczanie i uzdatnianie ścieków przemysłowych 

dzięki użyciu, między innymi, membran z polisulfonu [8, 9]. Dość duże znaczenie 

aplikacyjne polimerów funkcjonalnych zaznacza się w dziedzinie inżynierii 

biomedycznej. W literaturze odnotowano użycie tego typu materiałów w inżynierii 

tkankowej, systemach nośnikowych dla leków oraz terapii genowej [3].  

1. METODY FUNKCJONALIZACJI POLIMERÓW 
 

Kluczowym procesem definiującym oraz odpowiadającym za właściwości 

polimerów funkcjonalnych jest reakcja polimeryzacji oraz ewentualna, następująca po 

niej, reakcja funkcjonalizacji. Reakcje te definiują skład chemiczny polimeru, a co za tym 

idzie - jego właściwości fizykochemiczne. Reakcje polimeryzacji, zgodnie z obecną 

wiedzą, można podzielić na polimeryzację o charakterze stopniowym oraz łańcuchowym. 

Polimeryzacja łańcuchowa (do której wliczamy polimeryzację rodnikową, jonową oraz 

koordynacyjną) polega na wytworzeniu centrum aktywnego, które w tzw. procesie 

inicjacji łączy się na zasadzie addycji z obecnym w środowisku reakcyjnym monomerem. 

W przypadku polimeryzacji rodnikowej inicjacja następuje najczęściej wskutek rozpadu 

inicjatora np. poprzez podwyższenie temperatury czy oddziaływanie z fotonami  

o odpowiedniej długości fali. Po przyłączeniu inicjatora do cząsteczki monomeru 

następuje przeniesienie centrum aktywnego na koniec tworzącego się łańcucha 

polimerowego. Jest to proces iteracyjny (etap propagacji), który dla każdego tworzącego 

się podczas reakcji łańcucha polimerowego kończy się w momencie dezaktywacji lub 

przeniesienia centrum aktywnego (etap terminacji). Proces terminacji łańcuchów 

polimerowych według mechanizmu polimeryzacji rodnikowej związany jest ze 

zjawiskiem rekombinacji makrorodników, oraz dysproprocjonowania centrów 

aktywnych. Ponadto, centrum aktywne może zostać przeniesione na cząsteczkę 

rozpuszczalnika lub inną cząsteczkę obecną w układzie reakcyjnym, co również kończy 

etap wzrostu indywidualnego łańcucha polimerowego. Na schemacie poniżej (Rysunek 

2) przedstawiono kolejno procesy zachodzące podczas polimeryzacji rodnikowej 

(przytoczono dwa różne mechanizmy odpowiadające za terminację łańcucha) – 

odpowiednio: inicjacja, przeniesienie centrum aktywnego na cząsteczkę monomeru, 

wzrost łańcucha – propagacja, terminacja wskutek rekombinacji makrorodników oraz 

terminacja wskutek reakcji dysproporcjonowania. 
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Rysunek 2. Uproszczony schemat procesów zachodzących podczas polimeryzacji rodnikowej, gdzie I – 

inicjator, R· - rodnik inicjujący polimeryzację, M – monomer 

Figure 2. Simplified scheme of the processes occurring during radical polymerization, where I - initiator, 

R·- radical initiating polymerization, M - monomer 

 

Polimeryzacja żyjąca, której założeniem jest brak samorzutnego procesu terminacji 

oraz przeniesienia centrum aktywnego makrojonów stanowiących centra aktywne 

wzrostu łańcuchów polimerów, umożliwia bardzo dokładną kontrolę narastania merów 

wchodzących w skład łańcuchów oraz stopnia polimeryzacji. Dzięki bardzo dobrej 

kontroli nad wzrostem łańcuchów, polimery otrzymane metodą polimeryzacji żyjącej 

odznaczają się często bardzo niską dyspersyjnością. Zastosowanie polimeryzacji żyjącej, 

rozumianej jako proces z całkowitym wyeliminowaniem etapu terminacji, możliwe jest 

tylko dla polireakcji mającej charakter jonowy (najczęściej anionowy, bardzo rzadko 

kationowy). Za pomocą polimeryzacji żyjącej, dzięki sekwencyjnemu dodawaniu 

monomeru, możliwe jest dokładne zaprojektowanie polimeru funkcjonalnego  

o strukturze blokowej np. A-b-B w przypadku jednofunkcyjnego inicjatora lub B-b-A-b-

B w przypadku dwufunkcyjnego inicjatora [10].  

Pomimo że polimeryzacja rodnikowa nie może być przeprowadzona całkowicie 

według mechanizmu żyjącego (czyli z całkowitym wyeliminowaniem reakcji terminacji), 

możliwa jest jednak jej znaczna kontrola, podobnie jak w przypadku polimeryzacji 

żyjącej. Dzięki zastosowaniu mediatorów – czyli związków, które łączą się w sposób 

odwracalny z centrami aktywnymi na końcach łańcucha polimerowego, możliwe jest 

znaczne ograniczenie procesu terminacji. Aktywność, czyli zdolność do ponownej 

propagacji z utworzeniem centrum aktywnego kompleksu mediator-łańcuch, jest często 

bardzo ograniczona i zarazem sterowalna. W ten sposób możliwe jest kontrolowanie 

wzrostu oraz składu łańcucha polimerowego (stosując np. sekwencyjne dodawanie 

monomerów). Kontrolowane reakcje rodnikowe (CRP – ang, Controlled Radical 

Polymerization) umożliwiają syntezę m.in. kopolimerów blokowych, polimerów 

telechelicznych, polimerów hiperrozgałęzionych, szczotek polimerowych,  oraz  polime- 

 



 

rów gwiaździstych [11]. Wśród metod kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 

wyróżniamy [10-12]: 

• polimeryzację kontrolowaną rodnikami nitroksylowymi (NMRP – ang. 

Nitroxide Mediated Radical Polymerization), 

• kontrolowaną polimeryzację rodnikową z przeniesieniem atomu (ATRP - 

ang. Atom Transfer Radical Polymerization), 

• kontrolowaną polimeryzację rodnikową z odwracalną fragmentacją 

połączoną z przeniesieniem łańcucha (RAFT – ang. Reversible Addition-

Fragmentation Chain Transfer) 

Oprócz wyżej wspomnianych kontrolowanych metod polimeryzacji rodnikowych 

oraz polimeryzacji żyjącej, funkcjonalizacja łańcuchów polimerowych może odbyć się 

poprzez modyfikację chemiczną po zakończeniu reakcji polimeryzacji. Jako przykład 

można podać reakcję epoksydowania polidienów [13], amidowania grup estrowych 

polioksazolin [14], czy funkcjonalizacji grupami aminowymi poli(metakrylanu  

2-hydroksyetylu) [15].  

Każda reakcja organiczna, która została zastosowana wobec grup funkcyjnych 

(niebiorących udziału w reakcji polimeryzacji) monomerów może być zastosowana 

również do chemicznej modyfikacji polimerów. Istotną różnicą pomiędzy 

sfunkcjonalizowaniem polimeru a odpowiadającemu mu monomerowi może okazać się 

reaktywność grupy funkcyjnej. Różnice mogą wynikać z: rodzaju sąsiednich grup, 

rodzaju i konformacji szkieletu polimeru oraz innej rozpuszczalności/mieszalności fazy 

reagenta i katalizatora [16]. 

W pracach prowadzonych przez grupę profesora Grzegorza Schroedera 

uskuteczniono strategię funkcjonalizacji, która polegała na modyfikacji chemicznej 

polimerów (po zakończonej reakcji polimeryzacji), wykorzystując reaktywność grup 

funkcyjnych znajdujących się w poszczególnych merach. Dzięki tej technice możliwa 

była implementacja nowych grup funkcyjnych w polimerach, bądź ich sieciowanie  

[17-21]. W pracach tych kilkukrotnie zastosowano kopolimer – poli[(eter winylowo-

metylowy)-alt-(bezwodnik maleinowy)] – PMVEAMA. Cechuje go zarówno relatywnie 

wysoka zdolność do funkcjonalizacji, dzięki obecności łatwo reagujących grup 

bezwodnikowych, jak i szereg właściwości, umożliwiających jego zastosowania 

biomedyczne, takich jak: rozpuszczalność w wodzie, biozgodność oraz 

biodegradowalność [21]. Schemat ogólnej reakcji funkcjonalizacji tego kopolimeru, za 

pomocą związków zawierających pierwszorzędową grupę aminową, przedstawiono na 

rysunku 3. Reakcję te wykorzystano we wszystkich przytoczonych powyżej pracach. 
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Rysunek 3. Schemat reakcji funkcjonalizacji kopolimeru PMVEAMA za pomocą związków posiadających 

pierwszorzędowe grupy aminowe, gdzie R = dowolna grupa organiczna  

Figure 3. Reaction scheme for the functionalization of PMVEAMA copolymer with primary amino 

compounds, where R = organic group 

 

W badaniu [19] natomiast wykorzystano reakcję hydrosililowania 

poli(metylowodorosiloksanu) - PMHS z ligandami pirydyno-pirazolowymi. PMHS 

odznacza się wysoką stabilnością termiczną oraz oksydacyjną, niską toksycznością  

i niewielkim kosztem wytworzenia. Sfunkcjonalizowany za pomocą ligandów pirydyno-

pirazolowych PMHS cechował się zwiększonymi właściwościami chelatującymi. Ogólny 

schemat reakcji funkcjonalizacji PMHS z wykorzystaniem reakcji hydrosililowania 

przedstawiono na rysunku 4). 

 

 

 

 

Rysunek 4. Schemat reakcji funkcjonalizacji poli(metylowodorosiloksanu) za pomocą reakcji 

hydrosililowania z udziałem katalizatora Karstedta, gdzie R = dowolna grupa organiczna  

Figure 4. Reaction scheme for the functionalization of poly(methylhydrosiloxane) by a hydrosilylation 

reaction using Karstedt catalyst, where R = organic group 

 

Poli(2-oksazoliny) należą do klasy polimerów rozpuszczalnych w wodzie, 

odznaczających się niską toksycznością oraz relatywnie dużą zdolnością do 

funkcjonalizacji (najczęściej poprzez wymianę podstawnika w pozycji 2). W artykule 

[20] podano przykład reakcji grupy estrowej obecnej w poli(2-metoksykar-

bonylopropylo-2-oksazolinie) z dietyleonotriaminą. Reakcja ta była katalizowana za 

pomocą triazabicyklodekanu. W efekcie uzyskano usieciowany polimer o wysokiej 

porowatości. Zsyntezowane próbki materiału polimerowego zostały następnie poddane 

badaniom zdolności adsorpcyjnej wobec 2,4-dichlorofenolu, bisfenolu S  oraz  2- naftolu. 



 

Charakterystykę adsorpcji wymienionych związków na powierzchni wytworzonych 

polimerach porowatych najlepiej opisywał model adsorpcji z izotermą Freundlicha. 

Okazało się, że zmiany porowatości nie miały wpływu na maksymalną pojemność 

adsorpcyjną wobec 2,4-dichlorofenolu i bisfenolu S, natomiast miały one znaczenie                    

w przypadku 2-naftolu. Fakt ten wskazuje, że fizysorpcja odgrywa znacznie większą rolę 

w całkowitym procesie adsorpcji 2-naftolu. W pracy zastosowano model kinetyczny 

pseudo-drugiego w przypadku 2,4-dichlorofenolu i bisfenolu S. Kinetykę adsorpcji 2-

naftolu najlepiej opisywał model kinetyczny pseudo-pierwszego rzędu. Najwyższe 

wartości pojemności adsorpcyjnej uzyskano, gdy pomiary wykonywano  

w zakresie pH pomiędzy 6 a 8. Badane polimery cechowały się również niewielkim 

spadkiem początkowej pojemności adsorpcyjnej po pięciu cyklach adsorpcji/desorpcji, 

co wskazuje na możliwość ich ponownego wykorzystania.  

2. ZASTOSOWANIE POLIMERÓW FUNKCJONALNYCH ZE WZGLĘDU 

NA ICH WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE 
 

Właściwości adsorpcyjne polimerów funkcjonalnych są eksploatowane przede 

wszystkim w kontekście ich wykorzystania w procesach detekcji lub wychwytu 

określonych związków organicznych lub jonów metali ciężkich stanowiących 

zanieczyszczenia w wodzie. Skażenie wód jest problemem globalnym, którego aspekty  

i zakres zależą jednakże od poziomu rozwoju poszczególnych krajów. Pogarszająca się 

jakość wód niewątpliwie wpływa nie tylko na stan fauny i flory, ale również zdrowie 

ludzi wskutek wchłaniania tychże szkodliwych, zakumulowanych związków 

organicznych lub jonów metali ciężkich z pożywienia .  

Adsorpcja jest dobrze poznanym procesem separacji równowagowej i skuteczną 

metodą dekontaminacji wody. Stwierdzono, że adsorpcja ma pewną przewagę  

w odniesieniu do innych technik usuwania zanieczyszczeń z wody, biorąc pod uwagę 

całkowity koszt, elastyczność i prostotę implementacji oraz odporność na toksyczne 

zanieczyszczenia. Zastosowanie adsorbentów nie powoduje również uwalniania 

szkodliwych substancji [22, 23]. 

Wśród opisanych w literaturze materiałów użytych w celach adsorpcji szkodliwych 

związków lub jonów metali ciężkich wymienić można [22-26]:  

• materiały węglowe, w tym węgiel aktywny, nanorurki węglowe, 

funkcjonalizowany tlenek grafenu, aerożele węglowe, 

• szkielety metalo-organiczne (MOF – ang. Metal Organic Frameworks), 

• minerały pochodzenia naturalnego, w tym montmorylonit, bentonit, mika, 

zeolity, 

• polimery naturalne i syntetyczne, w tym również struktury rozbudowane 

takie jak dendrymery, polimery przewodzące lub polimery szczotkowe 

szczepione na różnego rodzaju podłożach. 
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2.1. ZASTOSOWANIE POLIMERÓW FUNKCJONALNYCH W KONTEKŚCIE 

ADSORPCJI BARWNIKÓW 

 

Do szkodliwych zanieczyszczeń organicznych należą barwniki. Niestety z powodu 

ich powszechnego wykorzystania w przemyśle, są one również jednymi z najczęściej 

wykrywanych związków organicznych w ściekach przemysłowych [22]. Te organiczne  

i nieorganiczne związki chemiczne stanowią poważne zagrożenie dla całego ekosystemu. 

Są one szeroko wykorzystywane w takich gałęziach przemysłu, jak włókienniczy, 

tworzyw sztucznych, skórzany, farbiarski, kosmetyczny, drukarski i papierniczy. 

Barwniki zanieczyszczają wodę pitną i przenikają do organizmów żywych poprzez układ 

pokarmowy, skórę i płuca, co w konsekwencji prowadzi do poważnych chorób z powodu 

ich rakotwórczego i mutagennego charakteru. Na przykład, barwniki azowe obecne  

w ściekach z przemysłu włókienniczego mogą łatwo być przekształcane w genotoksyczne  

i rakotwórcze aminy aromatyczne. Ponadto, powszechnie stosowane barwniki 

przemysłowe, takie jak indygoid, pochodne ftalocyjaniny i antrachinon są chemicznie 

stabilne i rozpuszczalne w wodzie, co sprawia, że ich eliminacja nierzadko stanowi duże 

wyzwanie [27].  

Do konwencjonalnych adsorbentów wykorzystywanych w procesie adsorpcji 

barwników należy komercyjnie dostępny węgiel aktywny. Jego sporą wadą jest 

hydrofobowość, nieselektywność, wysoki koszt produkcji oraz ograniczona 

ekonomicznie możliwość ponownego wykorzystania z powodu dużego wydatku 

energetycznego koniecznego do jego regeneracji [28]. 

Z tego powodu zastosowanie adsorbentów na bazie materiałów polimerowych 

stanowi atrakcyjną alternatywę dla klasycznych układów (takich jak węgiel aktywny), ze 

względu na ich sterowalne właściwości fizykochemiczne, różnorodność strukturalną  

i możliwość ponownego wykorzystania. Adsorpcja barwników z wykorzystaniem 

materiałów polimerowych okazała się techniką skuteczną, prostą pod względem 

operacyjnym oraz uzasadnioną ekonomicznie [22, 28].  

Wśród syntetycznych polimerów badanych jako adsorbenty barwników 

organicznych, można wymienić poli(alkohol winylowy) - PVA oraz różne materiały 

kompozytowe oparte na PVA. Jak wskazuje praca wykonana pod kierownictwem                       

S. Agarwala [29], parametry kinetyczne i równowagowe adsorpcji błękitu 

bromotymolowego i błękitu metylenowego przez niemodyfikowany PVA zależą od 

początkowego stężenia barwnika, czasu kontaktu adsorbentu z adsorbatem, pH  

i temperatury. Zbadano kinetykę procesu, a uzyskane dane analizowano za pomocą 

różnych modeli, z których to najbardziej odpowiednim okazał się model równania 

pseudo-drugiego rzędu. Na podstawie modelu izotermy Langmuira stwierdzono, że PVA 

wykazuje wysokie wartości współczynnika pojemności adsorpcji (276,2 i 123,3 mg/g) 

oraz wydajność desorpcji na poziomie 98,65% i 61,32%, odpowiednio dla błękitu 

bromotymolowego oraz błękitu metylenowego.  

Kopolimerem, który został dość szeroko opisany nie tylko w kontekście zastosowań 

adsorpcyjnych, ale również biomedycznych (przede wszystkim jako materiał  do  kontro- 



 

lowanego uwalniania leków) jest PMVEAMA. Kopolimer ten cechuje się przede 

wszystkim biokompatybilnością, biodegradowalnością oraz zdolnością do 

funkcjonalizacji z powodu obecnych w strukturze grup bezwodnikowych [30]. 

Przykładem jego zastosowania w celu adsorpcji barwników rozpuszczonych w wodzie 

jest praca [31], w której autorzy zbadali wpływ funkcjonalizacji nanowłókien PVA za 

pomocą PMVEAMA na właściwości adsorpcyjne wobec takich barwników jak błękit 

metylenowy oraz czerwień 2G. Usieciowana struktura PVA-PMVEAMA odznaczała się 

wysoką selektywnością wobec błękitu metylenowego (który jest barwnikiem 

kationowym), co spowodowane było anionowym charakterem grup funkcyjnych 

obecnych w PMVEAMA. Istotny wpływ na zdolność adsorpcji barwnika miała wartość 

pH, czas kontaktu i początkowe stężenie adsorbatu. Maksymalna osiągnięta wartość 

pojemności adsorpcyjnej dla błękitu metylenowego wyniosła 101,01 mg/g . Najlepszym 

modelem izotermy w prowadzonych badaniach okazał się model Langmuira (R2 = 

0,9988). Jeżeli chodzi o model kinetyczny to najbardziej adekwatne okazało się równanie 

pseudo drugiego rzędu (R2 = 0,9993).  

W artykule opublikowanym przez grupę profesora Schroedera [17] opisano badania, 

w których wykorzystano reakcję pomiędzy grupami bezwodnikowymi obecnymi  

w kopolimerze PMVEAMA a grupą aminową w kwasie 3-aminofenyloborowym, w celu 

wprowadzenia grup -B(OH)2 do struktury polimeru. Autorzy wskazali na możliwość 

wytwarzania funkcjonalnych polimerów zdolnych do tworzenia kompleksów z diolami 

pochodzenia biologicznego. Kopolimer PMVEAMA sfunkcjonalizowano za pomocą 

kwasu 3-aminofenyloborowego. Użyta ilość kwasu umożliwiła funkcjonalizację około 

25% merów obecnych w polimerze. Okazało się, że obecne w zmodyfikowanym 

polimerze grupy -B(OH)2 łącząc się z czerwienią alizarynową S (tworząc kompleks) 

spowodowały przesunięcie jej pasma absorbcji w zakresie światła widzialnego (do 

maksimum około 450 nm z początkowego 520 nm) (Rysunek 5). W ten sposób otrzymano 

materiał, który działał jako wskaźnik/sensor optyczny wobec czerwieni alizarynowej                

S. Następnie wykorzystano go do pomiaru stałych równowagi asocjacji z różnymi 

diolami (ketozami w tym fruktozą, heksozami np. galaktozą, glukozą i mannozą, 

cukrolami np. sorbitolem oraz nukleozydami takimi jak urydyna oraz cytyzyna), 

zakładając że tworzenie kompleksu pomiędzy polimerem a diolem jest zjawiskiem 

konkurencyjnym w odniesieniu do tworzenia analogicznego kompleksu z czerwienią 

alizarynową S. Sfunkcjonalizowany polimer wykazywał wyższe powinowactwo do 

rybonukleozydów, szczególnie do cytydyny i urydyny, niż do jakiegokolwiek innego 

badanego związku. Omawiana praca wskazała, że dzięki użyciu czerwieni alizarynowej 

S i zastosowaniu spektroskopii UV-VIS możliwy jest pomiar stałej równowagi asocjacji 

między grupą -B(OH)2 obecną w strukturze polimeru a danym diolem.  
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Rysunek 5. Przesunięcie pasma absorbancji czerwieni alizarynowej S w wyniku wytworzenia kompleksu                   

z kwasem boronowym [17] 

Figure 5. Shift in the absorbance band of alizarin red S as a result of the formation of a complex with 

boronic acid [17] 

 

Obiecującymi polimerowymi materiałami adsorpcyjnymi są również dendrymery. 

Te rozbudowane struktury topologiczne wzbudziły duże zainteresowanie badaczy,  

w związku z ich zastosowaniem do oczyszczania wody, ze względu na szereg 

kontrolowalnych parametrów strukturalnych, co w efekcie przekłada się na właściwości 

fizykochemiczne oraz możliwość zaprojektowania materiału adsorpcyjnie selektywnego 

dla danego związku chemicznego. Dendrymery są doskonałymi kandydatami do 

eliminacji barwników z wody, ponieważ ich trójwymiarowa budowa ułatwia 

funkcjonalizację (obecność wielu modyfikowalnych ramion zakończonych grupami 

funkcyjnymi). Ponadto dendrymery w dużej mierze składają się z pustych przestrzeni,  

w które mogą wnikać cząsteczki adsorbatu. Dendrymery, podobnie jak polimery  

o budowie liniowej mogą być połączone z adsorbentami innego typu (np. węglowymi)  

w celu zwiększenia ich zdolności selektywnej adsorpcji wobec wybranych związków 

organicznych [4, 27]. 

Hayati i wsp. [32] opisali zastosowanie dendrymeru poli(propylenoiminy) - PPI do 

usuwania czerwieni DR23 oraz DR80 (odpowiednio Direct Red 23 i Direct Red 80), 

błękitu AB7 (Acid Blue 7), zieleni AG7 (Acid Green 7). Pomiary adsorpcji 

przeprowadzono przy zmiennym pH (2-10), stosując zmienne stężenie barwnika (25-100 

mg/L) i stężenie dendrymeru wynoszące 1,8 mg/L. Stwierdzono, że pH i stężenie barwni- 



 

ka wpływają w znacznym stopniu na proces adsorpcji. Model izotermy Langmuira okazał 

się najlepiej opisywać proces adsorpcji badanych barwników przez dendrymery PPI. 

Dowiedziono, że zdolność do usuwania barwników maleje wraz ze wzrostem pH,  

a maksimum adsorpcji barwników wystąpiło przy pH wynoszącym 2. Wynika to z silnego 

przyciągania elektrostatycznego pomiędzy anionowym barwnikiem a dodatnio 

naładowaną powierzchnią dendrymeru w środowisku silnie kwaśnym. Wraz ze wzrostem 

pH zdolność adsorpcyjna anionowych barwników maleje z powodu zmniejszenia się 

liczby grup z ładunkiem dodatnim. Badania desorpcji wykazały, że najwyższa wydajność 

desorpcji barwnika wyniosła 93% dla DR23, 87% dla AB7, 84,5% dla AG25 i 76,5% dla 

DR80. Wartości te uzyskano dla pH wynoszącego 12. Wynika to z faktu, że ilość 

ładunków dodatnich w strukturze dendrymeru zmniejsza się wraz ze wzrostem pH 

układu, co przesuwa stałą równowagi w kierunku desorpcji. 

Podobne wyniki uzyskano w pracy [33], gdzie ten sam dendrymer zastosowano do 

adsorpcji błękitu DB78 (Direct Blue 78) oraz czerni AB26 (Acid Black 26) w układzie 

jedno- i dwuskładnikowym. W przypadku układu jednoskładnikowego zbadano wpływ 

pH (badania wykonano przy pH wynoszącym 2, 4, 6, 8 oraz 10) i stężenia początkowego 

barwnika na właściwości adsorpcyjne badanego materiału. Wyznaczono optymalną 

wartość pH wynoszącą 2. W przypadku układu dwuskładnikowego doświadczenia 

przeprowadzono w stałym pH wynoszącym 2 i temperaturze 25 °C przez 30 min, stosując 

stężenie dendrymeru 1,8 mg/L oraz zmienne stężenia barwników AB26 i DB7. Zakres 

pH przy wykonywanych badania desorpcyjnych rozszerzono do wartości 12. Ponownie, 

maksymalna zdolność do adsorpcji barwników została zanotowana przy pH 2, a ich 

desorpcja przy pH 12. Warto również wspomnieć, że adsorpcja barwników na badanych 

dendrymerach okazała się procesem niezwykle szybkim. Już po 2,5 minutach 90% analitu 

zostało zaadsorbowane, a równowaga została osiągnięta po 5 minutach.  

Nad dendrymerami również pracował zespół pod przewodnictwem profesora 

Schroedera. Wspomniany już kopolimer PMVEAMA był wykorzystany do syntezy sieci 

polimerowej z udziałem dendrymeru na bazie poliamidoaminy (PAMAM) [21]. 

Wytworzony materiał został przetestowany w kierunku adsorpcji takich barwników jak 

czerwień Kongo, żółcień pomarańczowa FCF i ryboflawina. Ponadto zsyntezowana sieć 

polimerowa została również zbadana pod kątem kontrolowanego uwalniania leków. 

Okazało się, że procesy adsorpcji najlepiej opisuje model Freundlicha. Wykazano, że 

maksymalna wartość pojemności adsorpcyjnej wynosi 367,65 mg/g dla czerwieni Kongo. 

W przypadku żółcieni i ryboflawiny wartość ta wyniosła odpowiednio 310,6 mg/g i 26,5 

mg/g. W pracy sprawdzono również wydajność adsorpcyjną materiału pod kątem 

wielokrotnego użytku (Rysunek 6). Dowiedziono, że spadek wydajności wobec 

barwników organicznych po 5 cyklach sorpcyjnych wyniósł dla czerwieni Kongo, 

żółcieni pomarańczowej oraz ryboflawiny odpowiednio 2,64%, 4,91% i 9,49%, co 

wskazuje na duży potencjał, jeśli chodzi o zdolność materiału do ponownego użytku. 

Scharakteryzowana sieć polimerowa wyróżniła się również pozytywnie w kontekście 

kontrolowanego uwalniania leków in-vitro. W opisywanej pracy zbadano profil 

uwalniania kwasu foliowego, kwasu salicylowego, kwasu nikotynowego  oraz  ryboflawi- 
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ny. Okazało się, że na desorpcję wymienionych leków duży wpływ ma pH środowiska. 

Najwyższe stężenia uwalnianych analitów uzyskano przy pH równym 2,4. Dla kwasu 

foliowego, kwasu salicylowego, kwasu nikotynowego i ryboflawiny otrzymano 

odpowiednio 43,19%, 94,90%, 75,74% oraz 72,02% desorpcji. Uzyskane, znaczne 

różnice pomiędzy badanymi analitami wytłumaczono różną kwasowością środowiska (im 

bardziej zasadowy, analit tym mniejszy stopień desorpcji). 

 

 

Rysunek 6. Spadek wydajności adsorpcji wobec badanych barwników w kolejnych cyklach 

adsorpcji/desorpcji [21] 

Figure 6. Decrease in adsorption capacity towards the studied dyes in subsequent adsorption/desorption 

cycles [21] 

2.2. ZASTOSOWANIE POLIMERÓW FUNKCJONALNYCH W KONTEKŚCIE 

ADSORPCJI JONÓW METALI CIĘŻKICH 

 

W ostatnich latach zanieczyszczenie wód toksycznymi jonami metali ciężkich staje 

się kwestią bardzo niepokojącą. Źródła tychże zanieczyszczeń można szukać przede 

wszystkim w przemyśle galwanicznym, górniczym, nawozowym oraz papierniczym. 

Informacje pojawiające się w literaturze wskazują, że najczęściej podejmowane są próby 

oczyszczania wody z takich jonów jak Pb2+ Cd2+ Hg2+, Ni2+ Cu2+, Cr3+, Co2+ [26, 34].  

W przeciwieństwie do zanieczyszczeń organicznych, które mogą być rozkładane do 

nieszkodliwych związków chemicznych, metale ciężkie ulegają akumulacji. Wśród wielu 

znanych metod usuwania jonów metali ciężkich, takich jak filtracja jonowymienna, 

wymuszone wytrącanie, ekstrakcja ciecz-ciecz i odwrócona osmoza, adsorpcja wyróżnia 

się dużą elastycznością w kontekście projektowania i dobierania materiałów (zwłaszcza 

polimerowych), niskim kosztem wytwarzania oraz neutralnością środowiskową [18, 26]. 

Materiały polimerowe zawierające grupy chelatujące, które są zdolne do sorpcji jonów 

metali ciężkich i mogą być zastosowane w rozwiązywaniu wielu problemów natury 

środowiskowej [35].  Z  tego  powodu powstało wiele prac, w których opisano włączenie  

Cykle 



 

do struktury polimeru heterocyklicznych pierścieni zawierających atom azotu lub zasad 

Schiffa jako centrów chelatujących metale ciężkie [35-38]. 

Autorzy pracy [37] zbadali wpływ funkcjonalizacji nanosfer PHEMy związkami 

zawierającymi grupę imidazolową na zdolność adsorpcji jonów Pb2+ Cd2+ Hg2+ i Cu2+  

w tak zmodyfikowanym materiale polimerowym. Okazało się, że zmodyfikowany 

adsorbent wykazywał wysoką selektywność wobec kationów Cu2+ oraz Hg2+. 

Maksymalna pojemność adsorpcyjna wyniosła dla nich odpowiednio 966,9 oraz 899,8 

µmol/g. Dla jonów Cd2+ oraz Pb2+ wartość ta wyniosła odpowiednio 310,5 i 69  

µmol/g. Proces adsorpcji zależał, podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych 

badań, od: czasu kontaktu, początkowego stężenia jonów oraz pH. Dowiedziono, że 

optymalna wartość pH dla procesu adsorpcji jonów Cu2+ przez sfunkcjonalizowany 

polimer wynosi 7. Zbadano również spadek pojemności adsorpcyjnej materiału w funkcji 

ilości przeprowadzonych cykli adsorpcji/desorpcji. Badany adsorbent okazał się być 

zdatny do wielokrotnego użytku, gdyż pojemność adsorpcyjna po 25 cyklach sorpcyjnych 

wyniosła 95% wartości początkowej.  

P. Nutthanara i wsp. [38] zmodyfikowali sfunkcjonalizowany grupą aldehydową 

polistyren. Dzięki reakcji ligandu zawierającego grupy aminowe z grupami 

aldehydowymi w polimerze, autorzy skutecznie wprowadzili do struktury polimeru 

wiązanie iminowe. Zsyntetyzowane materiały (autorzy wykorzystali różne ligandy) 

poddano badaniom pod kątem adsorpcji jonów metali takich jak Pb2+, Cd2+, Ni2+, Cu2+, 

Cr3+, Zn2+,i Co2+. Zbadano wpływ zmiennego pH (w zakresie 1 - 7) na zdolność chelatacji 

wymienionych jonów przez wytworzone adsorbenty. Podobnie jak w poprzedniej pracy, 

nie stosowano pH wyższego niż 7 z powodu tworzenia się nierozpuszczalnych 

wodorotlenków. Zsyntezowane adsorbenty wykazywały najwyższe powinowactwo do 

jonów Pb2+ oraz Zn2+. Optymalne wartości pH dla procesu adsorpcji tych jonów wyniosło 

5 - 7 (w zależności od wariantu zastosowanego adsorbentu). Jednakże, wszystkie badane 

adsorbenty wykazały się bardzo niską pojemnością adsorpcyjną wobec badanych jonów. 

Najwyższe wartości, które zanotowano wahały się w okolicach 1 µmol/g.  

Dużo lepsze wyniki osiągnięto w badaniach prowadzonych przez grupę profesora 

Schroedera, w których wykorzystano kopolimer PMVEAMA [18] – tym razem w celu 

adsorpcji jonów metali ciężkich. W pracy tej zmodyfikowano wspominany kopolimer 

PMVEAMA za pomocą ligandu acylohydrazonowego otrzymanego w wyniku 

kondensacji 2-acetylopirydyny i hydrazydu 4-aminobenzoesowego. Zbadano zdolność 

adsorpcyjną materiału wobec jonów Cu2+, Cd2+, Cr3+, Ni2+ i Co2+ . Najwyższe wartości 

pojemności adsorpcyjnej uzyskano wagowo (w kolejności malejącej) dla jonów Cd2+, 

Cu2+, Co2+, Ni2+ i Cr3+ (odpowiednio 157,25; 81,72; 71,29; 67,45; 29,97 mg/g). Jeśli 

chodzi o wartości molowe to prezentują się one następująco (pierwiastki w tej samej 

kolejności: 1,40; 1,29; 1,21; 1,15; 0,58 mmol/g). Najbardziej odpowiednim modelem 

adsorpcyjnym okazał się być model izotermy Langmuira. Kinetyka adsorpcji była zgodna 

z modelem kinetycznym pseudo-drugiego rzędu. Zbadano również wpływ różnego pH na 

pojemność adsorpcyjną zsyntezowanego polimeru. Optymalna wartość pH wyznaczona 

dla badanych jonów wyniosła 5 (z wyjątkiem Cu2+). Zbadano również wpływ  ilości  wy- 
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konanych cyklów adsorpcji/desorpcji na pojemność adsorpcyjną materiału. Po 5 cyklach 

sorpcyjnych badany materiał osiągnął 87% początkowej wartości pojemności 

adsorpcyjnej. Oznacza to, że zsyntezowany polimer można stosować wielokrotnie jako 

wydajny adsorbent. Uzyskano relatywnie wysokie wartości pojemności adsorpcyjnej 

wobec badanych jonów. Należy również wspomnieć, że w omawianej pracy, badania 

przeprowadzano na rzeczywistych próbkach ścieków przemysłowych.  

Kolejną pracą napisaną przez zespół profesora Schroedera, zgodną z omawianą 

tematyką, jest publikacja [19]. Opisuje ona funkcjonalizację polimeru PMHS – 

poli(metylohydrosiloksanu) za pomocą ligandu pirydynowo-pirazolowego. W pracy 

scharakteryzowano 2 rodzaje polimerów uzyskanych tą metodą (Rysunek 7). Zbadano 

ich zdolność adsorpcyjną wobec jonów Cu2+, Cd2+, Cr3+, Ni2+ i Co2+. Okazało się, że 

polimer z dłuższym łańcuchem bocznym odznaczył się wyższym powinowactwem do 

jonów Cd2+ (1,24 mmol/g), Cr3+  (0,9 mmol/g) i Co2+ (0,57 mmol/g), ale gorszym wobec 

Cu2+ oraz Ni2+. Maksymalną wartość pojemności adsorpcji dla jonów miedzi oraz niklu 

osiągnięto dla polimeru z krótszym łańcuchem bocznym (odpowiednio 1,48 oraz 0,79 

mmol/g). Wszystkie uzyskane wartości wpisywały się najlepiej w model izotermy 

Langmuira. Kinetyka przebiegała zgodnie z modelem pseudo-drugiego rzędu. Okazało 

się, że dla badanych polimerów, w kontekście pojemności adsorpcyjnej, optymalna dla 

wszystkich badanych jonów wartość pH wyniosła 5. Otrzymane polimery 

charakteryzowały się zadowalającą stabilnością termiczną i stabilnością chemiczną oraz 

odpornością na następujące po sobie cykle adsorpcji/desorpcji (zachowują 90% 

początkowej wartości pojemności adsorpcji po 5 cyklach). 

 

 

 
 

 

Rysunek 7. Zsyntezowane polimery zawierające grupę funkcyjną ligandu pirydynowo-pirazolowego [19] 

Figure 7. Synthesized polymers containing a pyridine-pyrazole ligand functional group [19] 

 

 

 



 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Przeprowadzony przegląd prac badawczych na temat zastosowań adsorpcyjnych 

polimerów funkcjonalnych wskazał, że istnieje duży potencjał w wykorzystaniu tychże 

materiałów w celu oczyszczania wody ze szkodliwych związków organicznych oraz 

jonów metali ciężkich. Ogromną zaletą polimerów funkcjonalnych jest możliwość 

zaprojektowania praktycznie każdej struktury, którą można uzyskać na drodze 

odpowiednich reakcji chemicznych modyfikujących architekturę oraz właściwości 

wyjściowego polimeru. W ten sposób, wprowadzając odpowiednie grupy funkcyjne oraz 

stosując makrocząstki o konkretnej topologii, możliwe jest nie tylko zwiększenie 

pojemności adsorpcyjnej wobec badanego analitu, ale również selektywności. W ciągu 

ostatnich kilku dekad, polimery funkcjonalne stały się niezwykle atrakcyjnymi 

materiałami, które znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, dzięki czemu 

coraz częściej spotykamy je w życiu codziennym. Rozwój tych materiałów został 

spowodowany zarówno udoskonaleniem metod ich syntezy, jak i dokładnym 

przebadaniem oddziaływań jakie tworzą z innymi substancjami w swoim otoczeniu. 
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ABSTRACT 

 

Silica and halloysite are inorganic materials of great importance in various areas 

of industry. Inorganic-organic hybrid systems obtained on their basis allow for the 

expansion of potential applications to new directions and improve their properties in 

the context of possible applications. Silica is characterized by good selectivity and 

mechanical stability. It consists of siloxane and silanol functional groups that can be 

functionalized with different organic units. Halloysite is an aluminosilicate clay 

mineral with silica and alumina sheets. It is often characterized by tubular structure, 

and its internal and external surfaces can be easily functionalized. Two large areas of 

application for hybrid materials based on silica and halloysite are environmental 

protection and medicine. Herein, the exemplary materials dedicated to the adsorption 

of impurities and drug delivery systems are presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keywords: silica, halloysite, adsorption, purification of soil and aqueous solutions, 

drug delivery 

Słowa kluczowe: krzemionka, haloizyt, adsorpcja, oczyszczanie gleby i roztworów 

wodnych, dostarczanie leków 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
Alg - alginian sodu 

APTS - 3-aminopropyltrimetoksysilan 

DSS - suberynian disukcynimidylu 

Hal - haloizyt 

MG - zieleń metylowa (ang. methyl green) 

PAMAM – dendrymer poliamidoaminowy 

Pk - pektyna 

SA - kwas salicylowy 

SiO2 - krzemionka 

SY - żółcień pomarańczowa FCF (ang. sunset yellow FCF) 

TBD - 1,5,7-triazabicyklo[4.4.0]dek-5-en 
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WPROWADZENIE 

 
Nieorganiczno-organiczne układy hybrydowe powstają poprzez połączenie 

odpowiednich składowych na poziomie molekularnym [1-2]. W zależności od typu 

wiązania pomiędzy podstawowymi elementami układu, wyróżnia się dwie klasy 

związków, tj. układy połączone za pomocą słabych wiązań niekowalencyjnych (wiązania 

wodorowe, wiązaniami jonowe, oddziaływania Van der Waalsa) lub układy hybrydowe 

ze składowymi połączonymi za pomocą trwałych wiązań kowalencyjnych. Powszechnie 

stosowany zabieg otrzymywania takich materiałów sprowadza się do osadzania na 

nośniku nieorganicznym fragmentów organicznych, odpowiedzialnych za zmianę 

właściwości powstałego złożonego materiału w odniesieniu do pierwotnej matrycy. 

W roli materiału nieorganicznego bardzo często występują struktury krzemionkowe, 

glinokrzemiany, metale szlachetne, półprzewodniki czy materiały magnetyczne. Z kolei 

fragment organiczny reprezentowany jest przez niezliczoną ilość związków o różnej 

specyfice, dobieranych na etapie projektowania układu hybrydowego w zależności od 

potencjalnego zastosowania materiału. Z uwagi na możliwość wykorzystania układów 

hybrydowych w różnych obszarach przemysłu, poszukiwanie nowych materiałów cieszy 

się niesłabnącym zainteresowaniem. Szczególnie ciekawe wydają się dwa duże obszary 

potencjalnych zastosowań, tj. usuwanie zanieczyszczeń i dostarczanie substancji 

leczniczych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zbioru wybranych układów, 

na bazie dwóch matryc nieorganicznych: krzemionki i haloizytu, posiadających 

zróżnicowane fragmenty organiczne, dedykowanych do zastosowań środowiskowych 

oraz biomedycznych. 

 

1. KRZEMIONKA 

 

Krzemionka, czyli struktura o wzorze ogólnym xSiO2 × yH2O (potocznie 

opisywana wzorem SiO2), zbudowana ze wzajemnie połączonych tetraedrów SiO4, 

powstaje na drodze polimeryzacji kwasu ortokrzemowego H4SiO4. Na jej 

powierzchni występują dwa typu grup funkcyjnych tj. siloksanowe (≡Si-O-Si≡) 

i  silanolowe (≡Si-OH). Te ostatnie mogą występować w postaci wolnych, 

izolowanych grup, gdzie każda grupa hydroksylowa przynależy do innego atomu 

krzemu (silanole pojedyncze), tworzyć układy zbudowane na bazie dwóch 

niezależnych grup związanych z różnymi atomami krzemu, gdzie grupy 

hydroksylowe połączone są za pomocą wiązania wodorowego (silanole sąsiadujące) 

lub składać się z więcej niż jednej grupy hydroksylowej, powiązanej z danym 

atomem krzemu (silanole sparowane, np. silanodiol, silanotriol). Popularność 

krzemionki w roli matrycy w układach hybrydowych wynika m.in. z jej wysokiej 

odporności chemicznej i termicznej, jak również podatności na modyfikacje 

powierzchni [3-4]. Jednym z powszechnie stosowanym rozwiązań przy 

wprowadzaniu do jej struktury fragmentów  organicznych,  jest wstępna  modyfikacja 



 

 

za  pomocą  organosilanów stanowiących prekursory dostarczające określone grupy 

funkcyjne i tym samym umożliwiające reakcję z właściwą cząsteczką organiczną 

odpowiedzialną na zmianę właściwości materiału zgodnie z założonym docelowym 

przeznaczeniem. Na przestrzeni lat popularność układów hybrydowych 

wykorzystujących aktywną powierzchnię krzemionki nie uległa osłabieniu, dlatego 

prezentowany przegląd stanowi jedynie niewielki wycinek opisywanych                                 

w literaturze modyfikowanych podłoży. 

1.1. UKŁADY NA BAZIE KRZEMIONKI DO KOMPLEKSOWANIA JONÓW 

 

Materiały wykazujące zdolności do wiązania jonów mają przede wszystkim 

zastosowanie w ochronie środowiska, gdzie głównym obszarem ich przeznaczenia 

jest usuwanie szkodliwych jonów z roztworów wodnych, ale znaczącą uwagę 

poświęca się również zanieczyszczeniom obecnym w glebie. Jedną z powszechnie 

stosowanych technik usuwania zanieczyszczeń jest adsorpcja. Krzemionka wykazuje 

właściwości adsorpcyjne w odniesieniu do wielu związków, tym niemniej 

odpowiedna modyfikacja organiczna zapewnia znaczące zwiększenie tych zdolności. 

 
 

Rysunek 1.  Schemat układów hybrydowych 1-5 na bazie krzemionki do kompleksowania kationów sodu  

Figure 1. Schematic representation of silica-based hybrid systems 1-5 applied for sodium cations 

complexing 

 

O selektywnym wiązaniu określonego rodzaju jonu decyduje w pierwszej 

kolejności skład jakościowy fragmentu organicznego danego materiału. Rysunek 1 

prezentuje układy 1-5 zaprojektowane do selektywnego kompleksowania kationów 

sodu [5]. Cechą wspólną przy ich otrzymywaniu było w pierwszej kolejności 

wykorzystanie 3-aminopropylotrimetoksysilanu jako prekursora zawierającego 

reaktywną grupę aminową, zdolną do tworzenia wiązań chemicznych z cząsteczkami  
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zawierającymi fragmenty polioksaalkilowe. Układy 1-3 różnią się jedynie ilością 

grup etoksylowych, odpowiedzialnych za kompleksowanie kationów 

jednowartościowych. Wraz ze wzrostem zawartości fragmentów -OCH2CH2 

obserwowano zwiększoną efektywność wiązania kationów sodu. Wbrew 

oczekiwaniom, takiej analogii nie uzyskano dla związków 4-5, posiadających 

odpowiednio niecykliczny łańcuch polietoksylowy i cykliczny eter koronowy. 

Przyczyną takiej rozbieżności jest bardzo rozbudowana struktura fragmentów 

organicznych w związkach 4-5, która umożliwiła wprowadzenie do układu 

hybrydowego znacznie mniejszej ilości grup odpowiedzialnych za kompleksowanie 

sodu. 

Otrzymywane układy hybrydowe dedykowane są do selektywnego wiązania 

pojedynczych jonów lub do ekstrakcji grupy jonów. W grupie związków 

stosowanych do usuwania kationów miedzi(II), duża rolę odgrywają materiały 

zawierające donorowe atomy azotu. Najprostszym układem, który wykazuje takie 

zdolności jest krzemionka modyfikowana silanem zawierającym jedną grupę 

aminową -NH2 w swojej strukturze, natomiast zastosowanie 3-[2-(2-

aminoetyloamino)etyloamino)propylo-trimetoksysilanu do silanizacji żelu 

krzemionkowego skutkuje wprowadzeniem trzech atomów azotu do układu 

hybrydowego (6; Rysunek 2) i tym samym zwiększeniem zdolności adsorpcyjnych 

w stosunku do jonów Cu(II) [6]. Dobrym rozwiązaniem jest także wprowadzenie na 

powierzchni krzemionki dendrymerów poliamidoaminowych (PAMAM) bogatych 

w liczne centra aktywnie uczestniczące w kompleksowaniu jonów miedzi(II) [7]. 

Istotnym czynnikiem determinującym skuteczność materiału wiążącego jony 

jest odczyn pH roztworu, w którym znajdują się usuwane zanieczyszczenia. 

W przypadku materiału 7 (Rysunek 2) o rozbudowanej strukturze fragmentu 

organicznego, badania właściwości kompleksujących w obecności 

dwuwartościowych jonów miedzi, niklu, kobaltu, manganu i wapnia prowadzono 

w szerokim zakresie pH (1-9) [8]. Wraz ze wzrostem pH skuteczność ekstrakcji 

Cu(II) znacząco rosła w porównaniu do pozostałych jonów aż do wartości pH 7. 

Podobne obserwacje poczyniono przy badaniu właściwości układu zawierającego 

zasadowe centra (S, O, N) uzyskanego na drodze immobilizacji kwasu 

tioglikolowego, gdzie w optymalnych warunkach skuteczność wiązania Cu(II) była 

zdecydowanie większa w porównaniu do Ni(II) i Co(II) [9]. 

W zależności od typu usuwanego jonu, układy hybrydowe mogą posiadać 

bardzo złożone fragmenty organiczne, w których pojawiają się np. kaliksareny 

skuteczne w adsorpcji chromu(VI) [10] czy czwartorzędowe sole amoniowe 

skuteczne w ekstrakcji jonów chloranowych(VII) [11]. Tym niemniej poszukiwanie 

bardziej uniwersalnych materiałów, dedykowanych do oczyszczania roztworów 

wodnych z kilku szkodliwych jonów z wysoką wydajnością cieszy się także dużym  



 

 

zainteresowaniem. Poprzez immobilizację na nieorganicznej krzemionce                           

3,4-dihydroksybenzaldehydu [12] uzyskano wydajny układ do adsorpcji Cu(II) 

i Ni(II), natomiast wprowadzenie dendrymerów zapewniło wysoką wydajność 

adsorpcji Ni(II) i Co(II) [13]. Ciekawym rozwiązaniem okazało się zaprojektowanie 

matrycy z kwasem galusowym, skutecznej w adsorpcji Pb(II), Cd(II), Cu(II) i Ni(II) 

[14], podczas gdy materiał zawierający barwnik czerwień Kongo (8, Rysunek 2) 

wykazywał nie tylko zdolność do kompleksowania kationów Cu(II) i Ag(I), ale także 

mógłby znaleźć zastosowanie jako stały wskaźnik odczynu pH [15]. 

 

 
 

Rysunek 2.  Schemat układów hybrydowych 6-8 na bazie krzemionki do kompleksowania kationów 

miedzi(II) 

Figure 2. Schematic representation of silica-based hybrid systems 6-8 applied for copper(II) cations 

complexing 

 

Skażenie toksycznymi metalami to problem dotyczący nie tylko wód, ale także 

gleb, w szczególności na obszarach przemysłowych. W zależności od wielkości 

zanieczyszczonego obszaru, stosuje się różne metody remediacji gleby. Tym 

niemniej duży nacisk kładzie się na wykorzystanie metod, które nie prowadzą do 

niszczenia życia biologicznego i ubytku materii organicznej. Takie możliwości dają 

techniki polegające na trwałym blokowaniu pierwiastków bezpośrednio w glebie. 

Solidyfikacja pierwiastków sprowadza się do fizycznego lub chemicznego związania 

szkodliwych substancji obecnych w glebie poprzez dodatek spoiw o charakterze 

nieorganicznym, organicznym lub mieszanym. Z uwagi na konieczność stosowania 

układów zdolnych do wiązania grupy zanieczyszczeń, a nie pojedynczych jonów, 

układy hybrydowe zawierające różne centra koordynacji jonów metali stanowią 

interesujący kierunek rozwoju w tym obszarze. Tym niemniej, skuteczność danego 

materiału   nie   jest   jedynym  aspektem  uwzględnianym   przy   jego   projektowaniu.  
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Istotnym czynnikiem, determinującym możliwość praktycznego wykorzystania, jest 

niewątpliwie jego koszt. Z tego względu dążenia do otrzymywania układów 

hybrydowych łączących w sobie zarówno efektywność w wiązaniu zanieczyszczeń 

metalicznych z relatywnie niskim kosztem produkcji zwiększa szanse na 

szerokoskalowe zastosowanie materiału. Taki efekt udało się uzyskać poprzez 

jednoczesną funkcjonalizację powierzchni krzemionki za pomocą dwóch silanów – 

N1-(3-trimetoksysililopropylo)dietylenotriaminy i (3-merkaptopropylo)trimetoksy-

silanu. Terminalne grupy funkcyjne (aminowa i tiolowa) na powierzchni 

nieorganicznej wykazywały wysoką skuteczność w trwałym wiązaniu kationów 

miedzi, ołowiu, cynku, kadmu i arsenu we frakcji gleby niedostępnej dla roślin [16-

17]. Co więcej podobne efekty obserwowano dla analogicznych materiałów, do 

których przygotowania wykorzystano odpadową krzemionkę pochodzącą z procesu 

ługowania zużytego katalizatora wanadowego [18]. 

1.2. UKŁADY NA BAZIE KRZEMIONKI DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH 

 

Wykorzystanie krzemionki jako nośnika do dostarczania substancji leczniczych 

wynika przede wszystkim z możliwości kontrolowania zawartości substancji 

leczniczej, ale także dużej porowatości, specyficznych właściwości powierzchni oraz 

biodegradowalności. Została dopuszczona do stosowania zarówno w przemyśle 

farmaceutycznym, kosmetycznym, jak i spożywczym [19]. W roli nośnika leków 

stosuje się zarówno krzemionkę amorficzną, mezoporowatą lub w postaci 

nanocząstek [20]. 

Materiały mezoporowate (np. MCM-41, SBA-15) posiadają bardzo rozwiniętą 

powierzchnię zdolną do adsorpcji substancji leczniczych. Jednakże 

niemodyfikowane nośniki wiążą substancje aktywne na drodze fizysorpcji, co może 

utrudniać uwalnianie substancji czynnej w kontrolowany sposób. Dlatego 

alternatywą dla takich nośników jest organiczna modyfikacja powierzchni. 

Wprowadzenie grup aminowych na powierzchni krzemionki, a następnie 

obudowanie układu kwasem poliakrylowym okazało się efektywne przy 

zapobieganiu niekontrolowanemu uwalnianiu albuminy [21]. Innym kierunkiem jest 

utworzenie wiązania kowalencyjnego pomiędzy nieorganiczną matrycą a substancją 

aktywną. Krzemionka SBA-15 modyfikowana kwasem galusowym została 

otrzymana z wykorzystaniem trzech prekursorów o zróżnicowanych grupach 

funkcyjnych odpowiedzialnych za przyłączanie substancji czynnej. Układy 

wykazywały znaczącą cytotoksyczność w stosunku do komórek nowotworowych, 

przy czym obserwowano istotne różnice w zależności od typu zastosowanego 

prekursora [22]. Dlatego można podejrzewać, że chemiczna funkcjonalizacja 

substancji leczniczych może skutkować zmniejszeniem lub nawet zanikiem efektu 

terapeutycznego.   Rozważania   w   tym   obszarze  można  prześledzić  na  podstawie  



 

 

układów hybrydowych, w których antybiotyk wankomycyna został związany na 

powierzchni modyfikowanej krzemionki przy wykorzystaniu nie tylko różnych 

organicznych grup funkcyjnych, ale także różnych rodzajów wiązań (9a – c, 

Rysunek 3) [23]. 

 
 

Rysunek 3.  Schemat układów hybrydowych 9 a-c na bazie krzemionki do dostarczania antybiotyku 

wankomycyny 

Figure 3. Schematic representation of silica-based hybrid systems 9 a-c for vancomycin antibiotic delivery 

 

Układy hybrydowe 9a-9c charakteryzują się zarówno odmiennymi modelami 

uwalniania substancji czynnej, jak również inną aktywnością mikrobiologiczną. 

Z uwagi na różne grupy znajdujące się we fragmencie organicznym materiału 

hybrydowego, przyłączenie wankomycyny odbywało się z wykorzystaniem różnego 

typu wiązań. W przypadku układu 9a zakończonego chlorkiem kwasowym, 

immobilizacja antybiotyku zachodzi poprzez wiązanie kowalencyjne, natomiast dla 

układów 9b z grupą trimetyloamoniową i 9c zawierającego 1,5,7-

triazabicyklo[4.4.0]dek-5-en (TBD) powstają odpowiednio słabe i silne wiązania 

jonowe. Uwalnianie substancji czynnej z matrycy zachodzi najszybciej ze związku 

9b, gdyż już po 24 godzinach blisko 100% antybiotyku przechodzi do roztworu (pH 

5.8). Ponadto taka konstrukcja nośnika uniemożliwia kontrolowane uwalnianie 

substancji czynnej. Z kolei układ 9c charakteryzował się bardzo silnym związaniem 

antybiotyku z matrycą, co doprowadziło do wyeliminowania gwałtownego 

uwalniania leku w początkowej fazie, ale po wielodniowym procesie całkowita ilość 

substancji czynnej w roztworze kształtowała się na poziomie dużo niższym niż 

minimalne stężenie wymagane do zahamowania rozwoju określonych patogenów. 

Dla spowolnienia szybkości przechodzenia wankomycyny do roztworu symulujące- 
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go środowisko, w którym antybiotyk miałby wykazywać określone działanie 

terapeutyczne, skutecznym rozwiązaniem okazało się zastosowanie wiązania 

kowalencyjnego (9a). Co istotne, zarówno słabe wiązanie jonowe, jak i kowalencyjne 

nie wpływały na aktywność biologiczną antybiotyku, podczas gdy układ 9c 

charakteryzował się znacznie mniejszą efektywnością w stosunku do badanych 

patogenów. 

Nośnik leku na bazie krzemionki może stanowić także element bardziej 

rozbudowanej struktury dedykowanej do zastosowań miejscowych. Przy 

projektowaniu nowoczesnych opatrunków duża rolę odgrywają matryce 

hydrożelowe, wśród których często wykorzystuje się jednowartościowe sole kwasu 

alginowego (alginiany). Poprzez połącznie potencjału niesionego przez materiał na 

bazie krzemionki odpowiadający za uwalnianie substancji czynnej w kontrolowany 

sposób i z mniejszą szybkością w porównaniu do wolnych form leków, oraz alginianu 

zdolnego do wytwarzania żelu przy kontakcie z sączącą raną, można otrzymać 

opatrunek, którego działanie ochronne i lecznicze będzie spełniać swoje funkcje 

przez dłuższy okres czasu bez konieczności jego wymiany. Takie prototypowe 

rozwiązanie zaproponowano poprzez wprowadzenie krzemionki MCM-41 ze 

związanym lekiem przeciwzapalnym – ibuprofenem - do matrycy alginianowej [24]. 

Wybór nośnika i leku wynikał z dobrego dopasowania wielkości porów MCM-41 do 

rozmiaru cząsteczek ibuprofenu, co zapewniało maksymalne upakowanie substancją 

czynną. Szybkość uwalniania substancji czynnej z tak zaprojektowanego opatrunku 

na skutek kontaktu ze środowiskiem imitującym ranę ulega znacznemu spowolnieniu 

z uwagi na zastosowanie podwójnej bariery. Rysunek 4 prezentuje zaproponowany 

schemat procesu uwalniania ibuprofenu na skutek kontaktu z zastosowanym 

roztworem buforowym. Proces przebiega dwuetapowo, tj. w pierwszej kolejności lek 

dyfunduje z porów materiału mezoporowatego do fazy żelowej, a dopiero później 

przechodzi przez drugą warstwę i trafia do fazy zewnętrznej. 

 

 
 

Rysunek 4.  Schemat procesu uwalniania ibuprofenu ze złożonego materiału opatrunkowego na bazie 

mezoporowatej krzemionki MCM-41 w hydrożelu alginianowym 

Figure 4. Schematic representation of ibuprofen release from complex wound dressing composed                             

of mesoporous silica MCM-41 in alginate hydrogel 

 



 

 

W zależności od leku użytego w nowoczesnym opatrunku, może on wykazywać 

inne działanie, np. przeciwzapalne czy przeciwbakteryjne. Poprzez immobilizację 

wankomycyny na powierzchni krzemionki modyfikowanej różnymi grupami 

funkcyjnymi uzyskano opatrunek, który mógłby znaleźć zastosowanie w przypadku 

trudno gojących czy pooperacyjnych ran [25]. W roli nośnika antybiotyku 

zastosowano trzy układy hybrydowe posiadające odpowiednio aminowe, 

hydroksylowe i karboksylowe grupy funkcyjne. Jednakże jedynie w przypadku 

układu zawierającego grupy aminowe uczestniczące w wiązaniu antybiotyku 

obserwowano spowolnienie uwalniania leku przy jednoczesnej wysokiej aktywności 

mikrobiologicznej w stosunku do badanych patogennych szczepów bakterii. 

 

2. HALOIZYT 

 

Pomimo bezsprzecznych zalet jakie posiadają układy hybrydowe na bazie 

krzemionki, znaczącą uwagę poświęca się materiałom nieorganicznym pochodzenia 

naturalnego. W tej grupie szerokim zainteresowaniem cieszą się minerały ilaste, 

wśród których szczególnie wyróżnia się haloizyt (Hal). Hal (Al2Si2O5(OH)4 x nH2O) 

jest przedstawicielem glinokrzemianów warstwowych o typie budowy 1:1. W skład 

każdego pakietu wchodzi jedna warstwa tetraedryczna tlenku krzemu i jedna 

oktaedryczna uwodnionego tlenku glinu. W zależności od ilości cząsteczek 

międzypakietowej wody, wyróżnia się haloizyt 10 Å oraz 7 Å. Z reguły minerał 

charakteryzuje się budową rurkową, jednakże złoża o budowie płytkowej czy 

sferycznej także są spotykane. W zależności od miejsca pochodzenia, haloizyt może 

zawierać nieco odmienny skład, który decyduje np. o jego barwie. Podstawowe 

składniki haloizytu to tlenki krzemu i glinu (ok. 80%), uzupełnione o inne składowe 

(Fe2O3, TiO2, CaO, K2O, Na2O i inne) o zróżnicowanej zawartości. Złoża haloizytu 

obecne są w wielu zakątkach świata. Z uwagi na wysoką zawartość nanorurek 

(powyżej 90%), dużym zainteresowaniem cieszy się minerał pochodzący z kopalni 

Dragon mine w Ameryce Północnej (haloizyt USA). Nanorurki haloizytu 

charakteryzują się długością w przedziale 0,2-2 μm, średnicą zewnętrzną 40-70 nm 

oraz średnicą wewnętrzną 10-40 nm. Pojedyncza nanorurka zbudowana jest z 15-20 

pakietów glinokrzemianowych. Jej powierzchnia zewnętrzna posiada ładunek 

ujemny, a wewnętrza dodatni w szerokim zakresie pH (3-8). Ponadto charakteryzuje 

się dużą porowatością i powierzchnią właściwą, co odróżnia ją od innych naturalnie 

występujących nanorurek, a także relatywnie niską ceną, co czyni ją dużo bardziej 

atrakcyjnym materiałem w porównaniu do syntetycznych nanorurek 

węglowych  [26-32]. 
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2.1. UKŁADY NA BAZIE HALOIZYTU DO ADSORPCJI ZANIECZYSZCZEŃ 

 

Zaletą haloizytu jest możliwość modyfikacji zarówno jego zewnętrznej, jak 

i wewnętrznej powierzchni. Podobnie jak w przypadku krzemionki, częstym 

zabiegiem jest wykorzystanie organosilanów jako czynników wprowadzających 

organiczne grupy funkcyjne na powierzchni glinokrzemianu. Z reguły poprzedza ją 

działanie na minerał kwasami nieorganicznymi (głównie kwasem siarkowym(VI)), 

zapewniające zwiększenie powierzchni wewnętrznej nanorurek, a tym samym 

zwiększenie powierzchni dostępnej dla adsorbowanych substancji. Zastosowanie 

układów hybrydowych na bazie haloizytu w obszarze środowiskowym dotyczy 

w głównej mierze zanieczyszczeń obecnych w roztworach wodnych usuwanych na 

drodze adsorpcji. Dla zwiększenia powinowactwa haloizytu w stosunku do danego 

zanieczyszczenia, wykorzystuje się różne fragmenty organiczne [33-34]. Obecność 

kwasu octowego wpłynęła na wysoką skuteczność w adsorpcji jonów miedzi(II) [35], 

podczas gdy wprowadzenie etanoloamin skutkowało znaczącym wzrostem adsorpcji 

grupy szkodliwych jonów dwuwartościowych (ołowiu, kadmu, miedzi i cynku) [36]. 

Kowalencyjne związanie na powierzchni kwasu 2-hydroksybenzoesowego prowadzi 

do uzyskania efektywnego układu do selektywnej adsorpcji jonów żelaza(III) [37], 

podczas gdy bromek heksadecylotrimetyloamoniowy na powierzchni minerału to 

niezwykle skuteczny materiał do usuwaniu jonów chromu(III) [38]. Co istotne, 

skuteczne układy hybrydowe można otrzymywać nie tylko na bazie nanorurek 

haloizytu, ale także z wykorzystaniem glinokrzemianów o zróżnicowanej morfologii. 

Za przykład może posłużyć haloizyt z polskiej kopalni Dunino (haloizyt PL), 

charakteryzujący się obecnością zarówno nanorurek, jak i nanopłytek. Po 

funkcjonalizacji jego powierzchni za pomocą dwóch silanów zawierających grupy 

aminowe i tiolowe okazał się konkurencyjny dla swojego odpowiednika na bazie 

krzemionki w ekstrakcji grupy kationów [39]. 

 

Rysunek 5.  Schemat funkcjonalizacji powierzchni haloizytu za pomocą dendrymerów typu PAMAM 

Figure 5. Schematic representation of halloysite surface functionalization with PAMAM dendrimer 



 

 

Poza szkodliwymi jonami, dużą grupę zanieczyszczeń stanowią środki 

farmaceutyczne, wśród których znaczący udział mają niesteroidowe leki 

przeciwzapalne i antybiotyki. Powszechne stosowanie tych dwóch grup leków 

skutkuje gwałtownym wzrostem ich przenikania do środowiska, co pociąga za sobą 

liczne negatywne skutki dla żywych organizmów. Z tego względu układy na bazie 

haloizytu rozwijane są także jako potencjalne adsorbenty takich zanieczyszczeń. 

Wśród proponowanych materiałów, warto wspomnieć o układzie zawierającym 

tlenek żelaza(II,III) wewnątrz nanorurki minerału oraz polimer z odciskiem 

molekularnym na powierzchni, co zapewniło selektywne rozpoznanie i szybką 

adsorpcję tetracykliny [40]. Inne ciekawe rozwiązanie, to modyfikacja powierzchni 

za pomocą dendrymeru typu PAMAM. Rysunek 5 prezentuje jedną z możliwych 

ścieżek syntezy dla takiego układu. Materiał nieorganiczny o mieszanej budowie 

nanorurek i nanopłytek, posiadający na powierzchni liczne reaktywne grupy 

aminowe pochodzące od dendrymerów okazał się znakomitym czynnikiem 

adsorbującym powszechnie stosowany lek przeciwzapalny – ibuprofen i nieco mniej 

efektywnym w przypadku drugiego związku o podobnym działaniu - naproksenu 

[41]. Wprowadzenie podstawnika w postaci dendrymerów poliamidoaminowych 

powoduje zmianę charakteru powierzchni haloizytu z negatywnego na pozytywny. 

Naproksen i ibuprofen należą do kwasów organicznych, dlatego w przypadku 

niemodyfikowanego haloizytu adsorpcja może odbywać się jedynie z udziałem 

nieelektrostatycznych oddziaływań i przy niskich wartościach odczynu pH, w którym 

leki występują jako obojętne cząsteczki. Wzrost pH powyżej wartości granicznej 

określanej na podstawie stałych dysocjacji kwasów, skutkuje pojawieniem się formy 

deprotonowanej leków, a zatem ulegają one odpychaniu od negatywnie naładowanej 

powierzchni haloizytu. Wprowadzenie aminowych grup funkcyjnych, poprzez 

początkowe zastosowanie silanu APTS, skutkuje zmianą charakteru powierzchni, 

stąd w środowisku lekko kwaśnym (pH 6) leki są znacznie skuteczniej usuwane niż 

przy niższych wartościach pH. W takich warunkach powierzchnia adsorbentu jest 

protonowana, a usuwane leki w większości występują w postaci anionowej, co 

sprzyja przyciąganiu elektrostatycznemu. Dalsza modyfikacja powierzchni, poprzez 

wprowadzenie dendrymerów PAMAM pogłębia znacząco obserwowany efekt, gdyż 

ilość reaktywnych grup funkcyjnych uczestniczących w adsorpcji znacząco wzrasta. 

Zastosowanie układów hybrydowych łączących właściwości haloizytu 

i dendrymerów PAMAM okazało się równie skuteczne przy usuwaniu kolejnego 

typu zanieczyszczeń roztworów wodnych, tj. barwników. Syntetyczne barwniki 

charakteryzują się wysoką stabilnością i nie ulegają biodegradacji. Na skutek ich 

szerokiego wykorzystania w rożnych obszarach przemysłu, stanowią znaczący 

problem środowiskowy. Strategia polegająca na zastosowanie układu hybrydowego 

składającego  się  z  haloizytu  i  dendrymerów  typu PAMAM pozwala na skuteczne  
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usuwanie zarówno barwników o charakterze kationowym, jak i anionowym. 

Zastosowanie dendrymerów trzeciej generacji umożliwiło wzrost adsorpcji barwnika 

anionowego z 13% dla niemodyfikowanego minerału, do aż 90% [42]. Inne ciekawe 

rozwiązanie, to wprowadzenie dodatkowego czynnika, w postaci naturalnego 

polimeru, zwiększającego skuteczność procesu adsorpcji. W tej roli można 

zastosować alginian sodu, który w obecności dwuwartościowych jonów, z reguły 

wapnia(II), ulega sieciowaniu. Jednakże taki materiał zwykle wykazuje niską 

odporność na działanie czynników zewnętrznych, w tym roztworów wodnym 

o zróżnicowanym składzie zawierających usuwane zanieczyszczenia. Z tego 

względu tego typu adsorbent z reguły stosuje się w połączeniu z innymi materiałami, 

które zwiększają jego wytrzymałość. W tej roli doskonale sprawdza się haloizyt, 

który wpływa na poprawę parametrów mechanicznych, a jednocześnie zwiększa 

efektywność adsorpcji. Poprzez wprowadzenie układu hybrydowego haloizyt-

dendrymer PAMAM do alginianu (kulki Alg/Hal_PAMAM), zaprojektowano 

skuteczny uniwersalny adsorbent dedykowany zarówno do barwników kationowych, 

jak i anionowych (Rysunek 6), [43]. Najwyższą skuteczność adsorpcji dla wybranego 

barwnika kationowego – zieleni metylowej (MG) uzyskano przy pH 7, podczas gdy 

dla anionowej żółcieni pomarańczowej FCF (SY) – przy pH 6. 

Rysunek 6.  Schemat otrzymywania kulek alginianowych z haloizytem (a) oraz ich zastosowanie do adsorpcji 

barwników (b) 

Figure 6. Schematic representation of halloysite/alginate beads preparation (a) and their application for dye 

adsorption (b) 



 

 

Innym uniwersalnym układem, pozwalającym na adsorpcję różnym barwników 

kationowych, jest wykorzystanie cyklodekstryn do funkcjonalizacji powierzchni 

glinokrzemianu [44]. Z kolei na skutek modyfikacji powierzchni nieorganicznej za 

pomocą bromku heksadecylotrimetyloamoniowego [45] uzyskano układ 

dedykowany do adsorpcji barwników anionowych, podczas gdy połączenie haloizytu 

z jednym z polisacharydów – chitozanem – skutkowało wysoką skutecznością                          

w usuwaniu barwników kationowych [46]. 

2.2. UKŁADY NA BAZIE HALOIZYTU DO DOSTARCZANIA SUBSTANCJI 

AKTYWNYCH 

 

Wykorzystanie haloizytu w układach do dostarczania substancji aktywnych to 

prężnie rozwijający się obszar badań. Układy dedykowane do zastosowań 

biomedycznych stanowią dominującą grupę w porównaniu do innych potencjalnych 

zastosowań dla tego materiału [47]. Podobnie jak we wszystkich dotychczas 

omawianych przykładach, również w tym obszarze stosuje się szeroką gamę 

modyfikacji. Przykładowo funkcjonalizacja nanorurek haloizytu za pomocą silanu 

APTS, wprowadzającego reaktywne grupy aminowe, zapewnia zarówno większą 

ilość wprowadzonego do nośnika leku przeciwzapalnego – ibuprofenu, ale także 

zmienia charakter oddziaływań pomiędzy nośnikiem a substancją aktywną. 

W przypadku niemodyfikowanego podłoża, występują jedynie wiązania wodorowe, 

które zostają zastąpione silniejszymi oddziaływaniami elektrostatycznymi pomiędzy 

grupami aminowymi obecnymi we fragmencie organicznym układu hybrydowego, 

a grupami karboksylowymi w ibuprofenie, co przyczynia się do spowolnienia 

szybkości uwalniania leku [48]. Podobnie zachowywał się ten sam układ 

zastosowany jako nośnik aspiryny, który dodatkowo wpływał korzystnie na szybkość 

rozpuszczania leku. Innymi słowy, w pierwszej fazie dochodziło do szybkiego 

uwolnienia terapeutycznej dawki, po którym następowało powolne uwalnianie dawki 

podtrzymującej w czasie kolejnych 16 godzin [49]. Zastosowania biomedyczne nie 

ograniczają się do prostych układów z silanami. Można tu znaleźć szereg dużo 

bardziej złożonych struktur. Poprzez kowalencyjne związanie chitozanu, uzyskano 

efektywne nośniki leków o działaniu przeciwnowotworowym – kurkuminy [50] 

i doksorubicyny [51]. Obecność chitozanu wpływała korzystnie na wzrost 

hemokompatybilności, stabilności w płynach ustrojowych, stopnia obsadzenia 

nośnika przez substancję aktywną oraz cytokompatybilności. 

Bardziej zaawansowane badania dotyczą układów o charakterze uniwersalnym, 

tj. dedykowanych do więcej niż jednej substancji leczniczej. Jako przykład może 

posłużyć haloizyt zawierający dendrymer PAMAM stanowiący nośnik dla substancji 

leczniczych cechujących się niską masą cząsteczkową i obecnością grup 

karboksylowych  [52].  Z  kolei  β-cyklodekstryna  na  powierzchni  glinokrzemianu  
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pozwala na jednoczesne wprowadzenie do nośnika dwóch lub większej ilości leków 

o różnych właściwościach fizykochemicznych i różnych drogach uwalniania [53]. 

Taki układ zastosowano z powodzeniem jako nośnik sylibiny i kwercytyny [54]. 

Dowiedziono, że sylibina lokowała się w nanorurkach haloizytu, podczas gdy 

kwercytyna we wnęce cyklodekstryn, a oba leki wykazywały działanie 

synergistyczne w terapii przeciwnowotworowej. Ten sam układ rozbudowany 

o fragmenty cukrowe przyłączone do cyklodekstryn pozwolił na zwiększenie 

kontroli nad selektywnym dostarczaniem poszczególnych leków do dedykowanego 

miejsca uwalniania, a także zmniejszeniem toksyczności w stosunku do zdrowych 

komórek [55]. Sylibina szybko uwalniała się w warunkach symulujących środowisko 

jelitowe, a powoli w tych odpowiadających środowisku żołądka. Z kolei uwalnianie 

kwercytyny zachodziło znacznie szybciej w silnie kwaśnym środowisku, 

symulującym warunki panujące w żołądku. Tym samym, na skutek oddziaływania 

leków z różnymi składowymi układu hybrydowego, uzyskano nośnik zapewniający 

właściwe stężenie każdej z substancji aktywnych w miejscu uwalniania przy 

jednoczesnym zminimalizowaniu efektów ubocznych ze strony przewodu 

pokarmowego. 

Układy hybrydowe na bazie haloizytu nie ograniczają się jedynie do transportu 

substancji leczniczych dedykowanych do użytku wewnętrznego. Z powodzeniem 

można je również wykorzystać w projektowaniu nowoczesnych opatrunków 

o właściwościach leczniczych. Haloizyt z powierzchniami funkcjonalizowanymi 

silanem APTS okazał się skutecznym nośnikiem dla antybiotyku wankomycyny [56]. 

Po wprowadzeniu go do matrycy na bazie alginianu uzyskano materiał o zbliżonych 

właściwościach do omawianego wcześniej układu z wykorzystaniem krzemionki 

[25]. Jednakże tak zaprojektowany opatrunek charakteryzował się znacznie mniejszą 

szybkością uwalniania antybiotyku w środowisku symulującym kontakt z raną, co 

prawdopodobnie wynika z możliwości funkcjonalizacji zarówno zewnętrznej, jak 

i wewnętrznej powierzchni glinokrzemianu, a tym samym różnej lokalizacji 

substancji aktywnej w takim nośniku. Tym samym, po 24 godzinach z opatrunku 

zawierającego haloizyt uwalniało się ok. 44% związanego antybiotyku, podczas gdy 

z jego odpowiednika na bazie krzemionki – ok. 70%. Co więcej, wzbogacenie 

opatrunku o dodatek żelatyny jeszcze bardziej spowalniało uwalnianie leku. 

Jednakże w tym wypadku obserwowano negatywny wpływ żelatyny na aktywność 

mikrobiologiczną układu. Okazało się, że nadmierne spowolnienie tempa 

przechodzenia wankomycyny do badanego roztworu uniemożliwiało uzyskanie 

efektu terapeutycznego. Ostatecznie najbardziej optymalnym układem o wysokiej 

stabilności i skuteczności w roli potencjalnego przeciwbakteryjnego opatrunku do 

długo  i  trudno gojących się ran był materiał zbudowany  z  haloizytu,  modyfikowa- 

 



 

 

nego silanem APTS ze związanym antybiotykiem, zamkniętego w matrycy 

alginianowej. 

Wykorzystanie substancje o właściwościach leczniczych nie ogranicza się 

jedynie do medycyny. Ważnym obszarem ich zastosowania jest niewątpliwie 

przemysł spożywczy, w tym produkcja opakowań żywności. Pakowane produkty 

narażone są na skażenie mikroorganizmami prowadzącymi do ich psucia. Skutkuje 

to nie tylko skróceniem ich przydatności do spożycia, ale przede wszystkim 

narażeniem konsumenta na choroby przenoszone z żywnością. Dlatego też prowadzi 

się intensywne badania nad dodatkami do opakowań, które stanowią nośniki 

substancji aktywnych, uwalnianych w kontrolowany sposób i przez długi okres czasu 

na skutek kontaktu z żywnością. Tego typu dodatki mają stanowić alternatywę dla 

klasycznych metod konserwacji żywności sprowadzających się do bezpośredniego 

dodatku substancji aktywnych do produktów w znacznych ilościach, co dodatkowo 

wpływa na zmianę ich właściwości organoleptycznych. W badaniach nad 

efektywnymi nośnikami substancji aktywnych chroniących przed mikroorganizmami 

powodującymi psucie żywności coraz częściej pojawia się haloizyt. Przykładowo 

karwakrol z olejku tymiankowego stanowił aktywny składnik układu zbudowanego 

z glinokrzemianu osadzonego na powierzchni polietylenu do zwalczania patogenów 

mięsa kurczaka [57], natomiast izotiocyjanian allilu wprowadzony do haloizytu 

pokrytego poliakrylanem – skutecznie zwalczał szereg szczepów bakterii [58]. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się połączenie haloizytu z biopolimerami, 

szczególnie z polisacharydami. Połączenie olejku miętowego zamkniętego 

w nanorurce haloizytu i wprowadzonego do matrycy pektynowej [59], czy 

zastosowanie tlenku cynku jako aktywnego komponentu w haloizycie otoczonym 

filmem alginianowym [60] to tylko wybrane przykłady efektywnych układów 

w zwalczaniu patogennych bakterii. 

Rysunek 7 przedstawia schemat powstawania bionanokompozytów na bazie 

haloizytu i dwóch polisacharydów – alginianu i pektyny [61]. W badaniach 

wykorzystano haloizyt pochodzący z dwóch złóż różniących się morfologią, tj. 

minerał w postaci nanorurek (haloizyt USA) oraz rodzimy produkt zawierający 

zarówno nanorurki jak i nanopłytki (haloizyt PL). Oba posłużyły jako adsorbenty 

związku o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych – kwasu salicylowego (SA), 

a następnie zostały wprowadzone do wybranych biopolimerów – alginianu 

pozyskiwanego z glonów oraz pektyny otrzymanej ze skórek owoców cytrusowych. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano, że podstawowym czynnikiem 

determinującym skuteczność badanych bionanokompozytów był rodzaj 

zastosowanego biopolimeru. W przypadku materiałów zawierających alginian, 

zarówno trwałość, jak i aktywność mikrobiologiczna badanego układu były 

zdecydowanie większe, niż w przypadku ich odpowiedników, w  których  wykorzys- 
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tano pektynę. Ponadto zaobserwowano, że w środowisku symulującym żywność                   

o właściwościach lipofilowych, kwas salicylowy ulegał uwolnieniu z matrycy                      

w sposób bardziej kontrolowany i przez dłuższy okres czasu niż w przypadku 

medium o charakterze hydrofilowym. Tym samym, zaproponowany złożony materiał 

alginianowy, zawierający haloizyt z substancją czynną, mógłby znaleźć 

zastosowanie jako dodatek do opakować żywności o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych. 

Rysunek 7.  Schemat otrzymywania bionanokompozytów na bazie alginianu, pektyny i haloizytu jako 

dodatków do opakowań żywności 

Figure 7. Schematic representation of bionanocomposite preparation based on alginate, pectin and 

halloysite as food packaging components 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Badania przedstawione w niniejszej pracy stanowią przegląd układów otrzymanych 

na przestrzeni lat w Zakładzie Chemii Supramolekularnej Wydziału Chemii UAM, 

poszerzone o inne wiodące osiągnięcia w tym obszarze. Omawiane materiały 

nieorganiczne łączą specyficzne właściwości powierzchni, umożliwiające wprowadzenie 

różnych grup funkcyjnych i tym samym powstanie niezliczonej ilości nieorganiczno-

organicznych układów hybrydowych o wszechstronnym zastosowaniu. Przez szereg lat 

dominacja krzemionki, szczególnie w roli adsorbentu zanieczyszczeń, była 

niezaprzeczalna. Wysoka odporność, stabilność w różnych warunkach, możliwość 

regeneracji i ponownego użycia, a przede wszystkim otrzymywanie na jej bazie adsorben- 
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tów o zaplanowanych właściwościach, czyniła ją bardzo konkurencyjną w porównaniu 

do innych materiałów nieorganicznych o podobnym przeznaczeniu. Wraz                                        

z zapoczątkowaniem badań nad wykorzystaniem haloizytu, rola krzemionki, szczególnie 

w kontekście zastosowań biomedycznych, zdecydowanie osłabła. Nanomateriał 

pochodzenia naturalnego stanowi doskonały nośnik substancji aktywnych 

o zastosowaniu zewnętrznym i wewnętrznym. Rosnąca ilość badań nad tym minerałem 

przyczyniła się do poszerzenia jego możliwych zastosowań poprzez modyfikacje 

powierzchni fragmentami organicznymi. Materiały hybrydowe na bazie haloizytu 

nabierają coraz większego znaczenia, gdyż skutecznie łączą potencjał naturalnej 

nanorurki z właściwościami określonych podstawników organicznych. Dodatkowym 

atutem stymulującym rozwój tego kierunku badań jest niewątpliwie niska cena 

i dostępność minerału. Podsumowując, rola układów hybrydowych na bazie krzemionki 

w adsorpcji zanieczyszczeń pozostaje wciąż istotna i budzi zainteresowanie środowisk 

naukowych, jednak nieorganiczno-organiczne materiały do zastosowań biomedycznych 

koncentrują się przede wszystkim wokół haloizytu i wszystko wskazuje, że rozwój w tym 

obszarze będzie się nadal utrzymywał na znaczącym poziomie. 
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ABSTRACT 

 

Growing interest in cosmetics of the highest quality generates new trends in the 

cosmetics industry and the need to design new products. Today's customer expects 

that the cosmetic will meet the requirements appropriate to his needs, and the 

marketing statement on the package will be supported by relevant research. 

Manufacturers of cosmetic raw materials are intensively working on innovative raw 

materials and their forms, which will not only facilitate the design of cosmetics, but 

also ensure the activity of the ingredient in the cosmetic formulation. Selection of 

appropriate raw materials is not easy and depends not only on the effectiveness, but 

also on the price and technological conditions that can be provided. The popularity 

of natural cosmetics brings a great challenge in the design of formulations and limits 

the manufacturer in the selection of raw materials. Thanks to the interest in products 

with the highest possible index of naturalness, a lot of substitutes for synthetic 

substances have been created, which often do not meet the expected effectiveness 

and application requirements. Marketing specialists in order to encourage the 

purchase of a product, take care of advertising, building brand awareness in social 

media, while the R&D department works on technological solutions in order to 

introduce unique and safe cosmetics. Introducing innovations and new products is an 

essential element for the brand to stay on the market. 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
2,4-DHBA – kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy 

4-HB – kwas 4-hydroksybenzoesowy 

AALLME – wspomagana powietrzem mikroekstrakcja w układzie 

ciecz-ciecz  

ACN – acetonitryl 

BA – kwas benzoesowy 

BHA – tert-butylo-4-hydroksyanizol 

BHT – 2,6-di-tert-butylo-p-krezol 

BNPD – 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 

BRP – 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 

BRX – 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksane 

BuBz – benzoesan butylu 

BuP – butyloparaben 

BzOH – alkohol benzylowy 

BzP – benzyloparaben 

CE – elektroforeza kapilarna 

CF – 4-chloro-2-benzylofenol 

CG – glikol kaprylowy 

CMI – 5-chloro-2-metylo-3-izotiazolinon 

DHA – kwas dehydrooctowy 

DLLME – dyspersyjna mikroekstrakcja w układzie ciecz-ciecz 

DMDM hydantoin – 1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-

dion 

DU – diazolidynylomocznik 

DVB/CAR/PDMS – diwinylobenzen/karboksen/polidimetylosiloksan 

EHG – etyloheksylogliceryna 

EtAc – octan etylu 

EtBz – benzoesan etylu 

EtOH – etanol 

EtP – etyloparaben 

FA – formaldehyd 

FAD – donory formaldehydu 

FG – benzeno-1,3,5-triol 

FIA-CL – wstrzykowa analiza przepływowa z chemiluminescencją 

FIA-UV – wstrzykowa analiza przepływowa z detekcją w zakresie 

nadfioletu 

GA – etano-1,2-dion 

GC-ECD – chromatografia gazowa z detektorem wychwytu 

elektronów 

GC-FID – chromatografia gazowa z detektorem płomieniowo-

jonizacyjnym 

GC-MS – chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem 

masowym 

GC-PCI-MS – chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem 

masowym z dodatnią jonizacją chemiczną 

GC-PID – chromatografia gazowa z detektorem fotojonizacyjnym 

GDME – mikroekstrakcja dyfuzyjna w fazie gazowej 
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GMP – dobra praktyka wytwarzania 

GP – galusan n-propylu 

HPCE-UV – wysokosprawna elektroforeza kapilarna z detektorem UV 

HPLC-CCAD – wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem 

wyładowań koronowych w aerozolu 

HPLC-DAD – wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem                  

z matrycą diodową 

HPLC-ECD – wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem 

wychwytu elektronów 

HPLC-FD – wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem 

fluorescencyjnym 

HPLC-MS/MS – wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z 

tandemowym spektrometrem masowym 

HPLC-UV – wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem 

spektrofotometrycznym w zakresie nadfioletu 

i-BuP – izobutyloparaben 

IC-CD – chromatografia jonowa z detektorem 

konduktometrycznym 

INCI – międzynarodowe nazewnictwo składników 

kosmetycznych 

IPBC – 3-jodo-2-propynylo-n-butylokarbaminian 

IPrOH – alkohol izopropylowy 

i-PrP – izopropyloparaben 

IT-USA-SI-LLME – wspomagana ultradźwiękami, indukowana solą 

mikroekstrakcja w rurce prowadzona układzie ciecz-ciecz 

IU  – imidazolidynylomocznik 

LC-MS/MS – chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas  

LLE – ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz 

LOD – granica wykrywalności 

MeBz – benzoesan metylu 

MEKC – micelarna elektrokinetyczna chromatografia kapilarna 

MEKC-ED – micelarna elektrokinetyczna chromatografia kapilarna                   

z detekcją elektrochemiczną 

MeOH – metanol 

MeP – metyloparaben 

MI – 2-metylo-3-izotiazolinon 

Mini-CE-AD – mini-elektroforeza kapilarna z detekcją amperometryczną 

MPD – 2-metylo-1,3-propanodiol 

MSPD – dyspersja matrycy na fazie stałej 

MW-IL-DLLME – wspomagana promieniowaniem mikrofalowym 

mikroekstrakcja dyspersyjna w układzie ciecz-ciecz                         

z udziałem cieczy jonowych 

NACE-UV – elektroforeza kapilarna w warunkach bezwodnych                        

z detekcją spektrofotometryczną 

PDMS – polidimetylosiloksan 

PE – polietylen 

PEG-DA  – diakrylan poli(glikolu etylenowego) 

PET – poli(tereftalan etylenu) 

PhBz – benzoesan fenylu 

 

 

556 I. NOWAK, K. LATANOWICZ, A. BĘTLEWSKI, A. FELICZAK-GUZIK, A. WAWRZYŃCZAK  
   



 

PRODUKT KOSMETYCZNY – OD KONCEPCJI W LABORATORIUM DO PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ 557 
  

 

PhEtOH – 2-fenoksyetanol 

PhP – fenyloparaben 

PhPrOH – 1-fenylo-1-propanol 

PLE – wspomagania ciśnieniem ekstrakcja do fazy ciekłej 

PrP – propyloparaben 

PP – polipropylen 

PS – sorbinian potasu 

RSD – względne odchylenie standardowe 

SA  – kwas sorbowy 

SB – benzoesan sodu 

SBSE – ekstrakcja za pomocą ruchomego elementu sorpcyjnego 

SDS – dodecylosiarczan sodu 

SFE-(HS-SPME) – ekstrakcja nadkrytyczna połączona z mikroekstrakcją do 

fazy stacjonarnej w fazie nadpowierzchniowej 

SFV-CDME – mikroekstrakcja do zestalonych kropli pływających                    

z wykorzystaniem zjawiska koacerwacji 

SPE – ekstrakcja do fazy stałej 

SPME – mikroekstrakcja do fazy stałej 

TCB – trichlorokarbanilid 

TCS – triklosan 

UAE – ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami 

UHPLC-DAD – wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem 

DAD (z matrycą fotodiodową) 

UPLC-UV – ultrasprawna chromatografia cieczowa z detektorem UV 

USAEME  – wspomagana ultradźwiękami mikroekstrakcja przez 

emulgację  

VALLsME – wspomagana ruchem wirowym półmikroekstrakcja                    

w układzie ciecz-ciecz 

 

 

 

  



 

 

WPROWADZENIE 

 
Coraz większe zainteresowanie kosmetykami jak najwyższej jakości generuje                

w przemyśle kosmetycznym nowe trendy i potrzebę projektowania nowych 

produktów. Współczesny klient oczekuje, że kosmetyk spełni wymagania stosowne do 

jego potrzeb, a deklaracja marketingowa widniejąca na opakowaniu będzie poparta 

stosownymi badaniami. Producenci surowców kosmetycznych intensywnie pracują 

nad innowacyjnymi surowcami i ich postaciami, które nie tylko ułatwią technologom 

projektowanie kosmetyku, ale również zapewnią działanie i aktywność składnika                    

w formulacji kosmetycznej. Wybór odpowiednich surowców nie jest prosty                              

i uzależniony jest nie tylko od efektywności, ale również ceny i warunków 

technologicznych jakie można zapewnić. Popularność kosmetyków naturalnych niesie 

za sobą duże wyzwanie w projektowaniu formulacji i ogranicza producenta w wyborze 

surowców. Dzięki zainteresowaniu produktami o jak najwyższym indeksie 

naturalności, powstało dużo zamienników syntetycznych substancji, które często nie 

spełniają oczekiwanej skuteczności i wymagań aplikacyjnych. Specjaliści od 

marketingu w celu zachęcenia do kupna produktu, dbają o reklamę, budowanie 

świadomości marki w mediach społecznościowych, natomiast dział badawczo-

rozwojowy pracuje nad rozwiązaniami technologicznymi w celu wprowadzania 

unikatowych i bezpiecznych kosmetyków. Wprowadzanie innowacji oraz nowych 

produktów jest niezbędnym elementem, warunkującym utrzymanie się marki na rynku.  

 

1. POMYSŁ 
 

Europejski rynek kosmetyków i produktów higieny osobistej, którego wartość 

w 2020 r. szacowano na 76,7 mld euro według cen detalicznych, jest największym 

rynkiem produktów kosmetycznych na świecie (rys. 1). 

Pomimo zachwiania w 2020 i zmniejszenia o 4,2% spowodowanego 

pandemią COVID-19, już w 2021 roku pokazał siłę i perspektywę dalszego 

wzrostu. Wbrew pandemii rynek pielęgnacji ciała należy do prężnie rozwijających 

się rynków konsumenckich i jest napędzany w szczególności przez segment 

kosmetyków do pielęgnacji skóry. Pozytywnie wpływa zmiana pokoleniowa                    

i wejście na rynek młodych konsumentów, którzy częściej kupują kosmetyki. 

Jednocześnie zmianę tę wzmacniają media społecznościowe, 

umiędzynarodowienie i e-commerce, które mają trwały wpływ na zachowania 

zakupowe względem produktów kosmetycznych. Trendy z całego świata 

rozprzestrzeniają się i zmieniają codzienną rutynę pielęgnacyjną [1]. 
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Rysunek 1. Europejski rynek produktów kosmetycznych wg cen sprzedaży detalicznej w roku 2020 (na 

podst. [2]) 

Figure 1. European market for cosmetic products by retail sales prices in 2020 (based on [2]) 

 

Potrzeby konsumentów zmieniają się sezonowo, dlatego konieczny jest 

odpowiednio dopracowany harmonogram wdrożeń. Bardzo ważnym etapem jest 

dokonanie wnikliwej analizy rynku i ocena atrakcyjności produktu, biorąc pod 

uwagę czas w którym potencjalny nowy kosmetyk ma zostać wdrożony. W celu 

zachowania innowacyjności, producent poddany jest presji opracowania nowych 

technologii i znalezienia surowców, które spełnią oczekiwania konsumentów              

z danej grupy docelowej. Aby zachować konkurencyjność wśród szybko 

rozwijających się firm, opracowanie długoterminowej strategii jest kluczowym 

etapem rozpoczynającym planowanie wdrożenia na rynek nowego produktu [3]. 

Wprowadzenie nowego produktu na rynek oznacza konieczność współpracy                       

i wzajemnego wsparcia między wieloma działami firmy. Odpowiednio dobrana 

koncepcja marketingowa, będąca integralną częścią nowego produktu oraz 

atrakcyjne opakowanie, wzbudzają ciekawość i większe zainteresowanie, co 

przekłada się na realne zyski i reputację marki [4]. 

Oprócz przygotowywania wewnętrznych rozwiązań marketingowo-

technologicznych coraz częstszym przypadkiem jest realizacja przez producenta 

koncepcji zleconych przez firmę zewnętrzną. Może to stanowić duży udział                    

w czasie produkcji danego producenta. Pozwala na rozłożenie kosztów utrzymania 

maszyn czy personelu oraz zapewnia możliwość dzielenia kosztów zakupu 

surowców przez zwiększenie ich  wolumenu.  Taka  strategia  jest  niestety  często  



 

 

okupiona presją czasu związaną z jak najsprawniejszą realizacja założeń                                

i  wdrożeniem produktu. Należy oszacować ryzyko mocy produkcyjnych oraz 

możliwości czasowych realizacji zadania. Niezbędnym w tych przypadkach jest 

jak najdokładniejsze określenie wymagań zlecającego w jak największym 

obszarze działania: od właściwości produktu, wstępnej listy oczekiwań 

marketingowych, przez składniki aktywne, poziom naturalności produktu, 

zakładaną formę opakowania (rozmiar, aplikator, itp.), po najważniejsze: 

zakładane koszty jednostkowe. 

 

2. OPRACOWANIE FORMULACJI KOSMETYCZNEJ 
 

Pierwsze próby opracowania formulacji mają na celu zaprojektowanie 

prototypu kosmetyku. Dobranie surowców bazowych ma na celu uzyskanie 

atrakcyjnej formy kosmetyku pod względem aplikacyjnym oraz stworzenie 

warunków sprzyjających wprowadzeniu substancji aktywnych. Na tym etapie 

kluczowa jest wiedza technologów, którzy mogą opracować metodę opartą                            

o wykorzystanie odpowiednich składników, będących podstawą dla danej grupy 

produktowej [5]. Współpraca z dystrybutorami surowców pozwala na wykonanie 

testów z wykorzystaniem próbek substancji. Producent surowców, czy ich 

dystrybutor jest w stanie udostępnić niezbędną dokumentację wraz z kartami 

charakterystyki, które zawierają wskazówki pomagające w dostosowaniu 

warunków takich jak odpowiednie pH, temperatura, siła homogenizacji itp. 

Zgodnie ze wstępnym projektem formy kosmetyku dobierane są surowce, które 

spełnią wymagania przedstawione technologom. Jeżeli celem wdrożenia jest lekka 

emulsja, której opakowanie warunkuje np. aplikowanie kosmetyku przy pomocy 

pipety, niezbędne jest dobranie odpowiedniego emulgatora i modyfikatorów 

reologii, które pozwolą ten cel osiągnąć. Wybór surowców uzależniony jest od ich 

dostępności, ceny, pochodzenia, łatwości wprowadzenia ich do formulacji oraz 

kompatybilności z innymi składnikami receptury, co ma ogromne znaczenie dla 

całego procesu [6]. Jeżeli formulacja kosmetyczna zawierać ma określone 

substancje aktywne, które wymagają stabilizacji lub użycia selektywnie dobranych 

rozpuszczalników lub promotorów przenikania, konieczne jest, by mieć to na 

uwadze już na wstępnym etapie projektowania. Składniki aktywne warunkują 

docelowe działanie kosmetyku. Mając na uwadze czynniki, takie jak synergizm 

działania i warunki otoczenia, dobierane są odpowiednie stężenia substancji 

czynnych oraz pomocniczych. W ostatnim czasie podczas opracowywania 

receptury kosmetycznej zwraca się też coraz większą uwagę na pochodzenie 

stosowanych  składników.  Rosnącym  trendem  jest  wykorzystywanie  surowców  
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pozyskiwanych z odnawialnych źródeł, jak np. olejów z nasion oleistych, skrobi 

ze zbóż i ziemniaków lub celulozy z traw i drewna [7]. 

Założenie dotyczące przeznaczenia kosmetyku pod kątem zastosowania – 

profesjonalnego, czy ogólnie dostępnego na rynku – może być również 

czynnikiem warunkującym cały proces projektowania. Kosmetyki stosowane                   

w salonach kosmetycznych, wspomagane zabiegami, mogą silniej przenikać przez 

wierzchnie warstwy skóry, a co za tym idzie stężenia substancji aktywnych 

powinny być odpowiednio dostosowywane. Pod kątem legislacyjnym, 

wprowadzanie do obrotu kosmetyku profesjonalnego nie różni się od 

przygotowania kosmetyków drogeryjnych, jednak w trakcie projektowania 

receptury zwraca się szczególną uwagę, np. na kolejność stosowania produktów                 

z przygotowywanej linii [8]. 

Obserwacja organoleptyczna formulacji na tym etapie jest skuteczną metodą 

eliminacji bądź akceptacji zastosowanych składników. Wszelkiego rodzaju 

zmętnienia, opalizacje, rozwarstwianie produktu świadczą o jego niestabilności                   

i źle rokują w stosunku do stabilności. 

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne jest integralną częścią zapewnienia 

stabilności produktu kosmetycznego przez cały okres jego przydatności. W celu 

zabezpieczenia produktu przed mikroorganizmami oraz negatywnym działaniem 

czynników zewnętrznych dobiera się odpowiedni układ konserwujący, mając na 

uwadze spektrum jego działania oraz ograniczenia związane z jego 

zastosowaniem. Trwające współcześnie dyskusje na temat naturalnych metod 

konserwacji kosmetyków, ograniczyły liczbę niekontrowersyjnych substancji 

konserwujących, które mogą zostać zastosowane. Pomimo braku przeciwwskazań 

legislacyjnych w wykorzystaniu szeregu skutecznych, dobrze zbadanych 

związków konserwujących nieprzychylne opinie o danym składniku mogą 

skutecznie wykluczyć go z zastosowania, szczególnie w czasie wzmożonego 

nacisku na naturalność produktów. W rezultacie stosuje się metody wspierające 

konserwację formulacji, m.in. wykorzystuje się tzw. boostery konserwantów, np. 

w formie środka chelatującego. Zwiększona skuteczność przeciwdrobno-

ustrojowa, związana z usunięciem wielowartościowych kationów z błony 

komórkowej drobnoustrojów przez utworzenie kompleksów, czyni dodatek 

substancji chelatującej atrakcyjnym składnikiem formulacji [9]. Skuteczną metodą 

wspomagania konserwacji produktów kosmetycznych jest również usuwanie 

części wody, zastępując ją składnikami o działaniu bakteriostatycznym, np. 

poliolami jak sorbitol lub ksylitol [10]. Ponadto, wzrastająca popularność 

produktów typu “waterless” pomaga w ograniczeniu udziału wody w formulacji. 

Wybór  konserwantu  wiąże  się  z  dostosowaniem odpowiednich warunków, 

 



 

 

gwarantujących jego działanie [11]. W tym celu, niezbędne jest użycie regulatorów 

pH,  które  zapewnią  odpowiednie  spektrum  działania środków konserwujących,  

przy jednoczesnym braku ingerencji w działanie innych składowych formulacji. 

Dodatkowo, zbyt kwaśne pH mogłoby wywołać podrażnienia, natomiast zbyt 

zasadowe może uszkodzić warstwę rogową naskórka, co przy długotrwałym 

stosowaniu produktu spowodowałoby naruszenie bariery hydrolipidowej [12].                  

W przypadku produkcji kosmetyków naturalnych wyzwaniem jest dobór 

odpowiedniego układu konserwującego zawierającego substancje posiadające 

certyfikat Ecocert oraz COSMOS. Stężenie wybranej substancji konserwującej 

ograniczone jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego z dnia 30. listopada 

2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych [13]. 

Opracowując receptury produktów kosmetycznych, w szczególności tych na 

bazie emulsji, należy wziąć też pod uwagę to, iż powszechnie wykorzystywanymi 

związkami są w tym przypadku tłuszcze roślinne i zwierzęce, które mogą 

wykazywać obniżoną stabilność wobec utleniającego działania czynników 

fizykochemicznych i/lub biologicznych. Sposobem zapewnienia trwałości 

surowców lipidowych, jak i gotowych produktów kosmetycznych na ich bazie, jest 

wprowadzenie do receptury substancji o działaniu antyoksydacyjnym [14]. 

W celu zwiększenia atrakcyjności produktu wybierane są odpowiednie 

kompozycje zapachowe [15]. Mając na uwadze fakt, że właściwości sensoryczne 

są zmienne w zależności od bazy i użytych składników, wykonywane są próby 

włączenia zapachu do formulacji. Stężenie kompozycji zapachowej uzależnione 

jest nie tylko od chęci przykrycia swoistego zapachu bazy kosmetycznej, ale 

również od regulacji prawnych, które ograniczają wykorzystanie kompozycji                    

w zależności od rodzaju kosmetyku. W tym celu niezbędne jest zapoznanie się ze 

standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Substancji Zapachowych (IFRA 

– International Fragrance Association), które informują w jakich maksymalnych 

stężeniach możliwe jest bezpieczne użycie danej kompozycji zapachowej                           

w kosmetyku o konkretnym przeznaczeniu [16]. Oprócz tego dokumentu, 

niezbędne jest zapoznanie się z listą potencjalnych alergenów, które w zależności 

od rodzaju i ilości użytej kompozycji zapachowej będą musiały pojawić się w INCI 

(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) finalnego produktu. Jak                    

w przypadku pozostałych surowców, dobór kompozycji zapachowej jest silnie 

skorelowany z przeznaczeniem produktu. Kompozycje przeznaczone dla 

produktów dla dzieci lub skóry skłonnej do uczuleń powinny być pozbawione 

alergenów. Perfumeryjne produkty kosmetyczne zawierają kompozycje                              

o przedłużonym czasie uwalniania. Z kolei produkty stosowane w okolicy oczu nie 

powinny zawierać substancji drażniących. Mnogość kompozycji zapachowych 

powoduje konieczność przeprowadzenia badań na licznej  grupie  próbek.  Propo- 
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zycje producentów kompozycji do poszczególnych zastosowań zawężają zasięg 

badań, ale  dobór  kompozycji  zapachowej  jest  realnym  wyzwaniem  przy 

opracowywaniu produktu. W celu połączenia funkcji wspomagania konserwacji 

oraz nadania produktowi przyjemnego zapachu dobrym rozwiązaniem jest 

zastosowanie czystych olejków eterycznych. Zazwyczaj naturalne olejki, jak np. 

lawendowy czy z drzewa herbacianego, oprócz przyjemnej woni wykazują 

również działanie bakteriobójcze lub bakteriostatyczne, znacznie poprawiając 

skuteczność konserwacji [17]. Dodatkowo ich naturalność może mieć zalety 

marketingowe w komunikacji producent-klient. 

 

3. BADANIA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO 

3.1. BADANIE STABILNOŚCI 

 

W celu potwierdzenia bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, niezbędne 

jest wykonanie odpowiednich badań. Prototyp poddany zostaje wstępnym 

badaniom stabilności z wykorzystaniem testu wirówkowego, co umożliwia 

wyeliminowanie niestabilnej formulacji w początkowym etapie badań. Jeśli w tych 

warunkach nie zostanie zaobserwowana niepokojąca zmiana w wyglądzie masy 

kosmetycznej, próbka zostaje zakwalifikowana do dalszych badań wewnętrznych. 

Każda formulacja spełniająca początkowe oczekiwania działu badawczo-

rozwojowego jest obserwowana w warunkach pokojowych oraz w specjalnym 

inkubatorze (cieplarce), dzięki czemu możliwe jest wykonanie przyspieszonych 

testów starzeniowych w podwyższonej temperaturze. Jeśli formuła utrzymuje 

swoją stabilność w docelowym opakowaniu przez 12 tygodni w 40 °C, zostaje 

poddana kolejnym badaniom. Każda zmiana konsystencji, zapachu, odczynu lub 

klarowności wiąże się z działaniami udoskonalającymi w celu rozwiązania 

problemu, co wydłuża prace nad planowanym do wdrożenia produktem. 

Wykonywane są również testy wahadłowe polegające na zmianie temperatury 

otoczenia kosmetyku z 40 °C na -5 °C co 24 godziny przez kilka/kilkanaście dni. 

3.2. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE 

 

Każdy producent wyrobów kosmetycznych jest odpowiedzialny za jakość 

swoich produktów i powinien zapewnić, że kosmetyk jest wolny od 

mikroorganizmów lub nie zostały w nim przekroczone dopuszczalne limity 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych, które mogą zmieniać cechy produktu lub 

wpływać na zdrowie konsumenta. Konieczność wykonywania badań 

mikrobiologicznych surowców i produktów kosmetycznych wynika bezpośrednio 

z obowiązującego na terenie Unii Europejskiej rozporządzenia  Parlamentu  Euro- 



 

 

pejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30. listopada 2009 roku [13] oraz 

aktów  prawnych  i  innych  dokumentów  powiązanych  z  tym  rozporządzeniem. 

Badania mikrobiologiczne odbywają się na wielu płaszczyznach, zarówno na 

etapie wdrożeń jak i późniejszej kontroli wytwarzania, czy też stwierdzania działań 

niepożądanych na rynku konsumenckim. Badania mikrobiologiczne są 

niezbędnym elementem podczas opracowania raportu bezpieczeństwa produktu 

kosmetycznego. Są wykonywane przed przystąpieniem do użytkowych                              

i dermatologicznych badań aplikacyjnych, by zapewnić osobom biorącym udział 

w badaniu bezpieczeństwo stosowania badanych próbek [18]. 

Potencjalne ryzyko skażenia mikrobiologicznego występuje już od momentu 

pozyskania surowców i utrzymuje się podczas ich przetwarzania, pakowania oraz 

dalszej dystrybucji. Duże zagrożenie stanowią surowce pochodzenia naturalnego. 

Ogromny wpływ na ich czystość mikrobiologiczną ma sposób pozyskiwania, 

warunki przechowywania, czy też dalszego przetwarzania. Surowce te najczęściej 

zanieczyszczone są mikroflorą pochodzącą z gleby, powietrza, wody lub innych 

źródeł zawierających potencjalnie żywe mikroorganizmy. 

Można wyróżnić dwa główne źródła skażenia mikrobiologicznego 

kosmetyków: skażenie związane z produkcją kosmetyków (skażenie pierwotne) 

oraz skażenie związane ze stosowaniem kosmetyków (skażenie wtórne). 

Zanieczyszczenie kosmetyków może prowadzić do poważnych konsekwencji 

nie tylko dla zdrowia konsumenta, ale również dla procesów technologicznych, 

powodując znaczne zmiany w strukturze i jakości produktu gotowego [19]. 

Podsumowanie możliwych zmian powodowanych przez zanieczyszczenie 

mikrobiologiczne zostało przedstawione w tabeli 1. 

Po wewnętrznym potwierdzeniu stabilności i bezpieczeństwa produktu, 

kosmetyk przechodzi szereg badań w akredytowanym laboratorium, które 

potwierdzają, że formulacja jest adekwatna do założeń i właściwie 

skomponowana. Należą do nich badania aplikacyjno-użytkowe, dermatologiczne 

oraz test konserwacji [20, 21]. W przypadku produktu na bazie substancji 

lipofilowych, test konserwacji można zastąpić badaniami aktywności wody. Do 

badań dodatkowych można zaliczyć m.in badania sensoryczne i aparaturowe. 

Badania aplikacyjno-użytkowe przeprowadzane są pod nadzorem lekarza 

dermatologa na wybranej grupie probantów, którzy w określonym czasie stosują 

preparat zgodnie ze wskazówkami producenta. Po zakończeniu testu probanci 

wypełniają ankietę, z której wyciągane są wnioski określające skuteczność 

działania produktu [21]. 
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Tabela 1. Wpływ niekorzystnego działania mikroorganizmów na kosmetyki; na podst. [19] 

Table 1. Effects of adverse effects of microorganisms on cosmetics; based on [19] 

 

Obserwowana zmiana 

parametrów produktu 

kosmetycznego 

Czynnik Efekt działania 

Widoczne 

makroskopowo 

zepsucie wyrobu 

grzyby pleśniowe plamy pleśni 

Zmiana barwy 

drobnoustroje redukujące siarczany ciemne plamy 

bakterie z rodzaju Pseudomonas sp. powstawanie pigmentów 

Zmiana zapachu 

drobnoustroje redukujące siarczany, 

proteolity 
powstawanie siarkowodoru, amin 

drobnoustroje fermentujące 

powstawanie: alkoholi, kwasów 

organicznych, wystąpienie 

procesu jełczenia 

Zmiana lepkości                       

i rozdział faz 

drobnoustroje powodujące 

fermentację alkoholową 
rozkład emulsji (rozwarstwienie) 

Zmiana pH w wyniku 

fermentacji 
bakterie kwasu mlekowego 

powstawanie kwasu mlekowego 

i octowego 

Zmiana pH 

spowodowana 

rozkładem protein 

laseczki beztlenowe, bakterie                   

z rodzaju Pseudomonas 
powstawanie amoniaku 

Tworzenie się gazów 
bakterie denitryfikujące oraz 

beztlenowce 

powstawanie dwutlenku węgla, 

azotu, tworzenie bombażu 

Zużycie tlenu organizmy tlenowe zniekształcenie opakowania 

 

Surowy zakaz nałożony przez Unię Europejską odnośnie prowadzenia testów 

na zwierzętach oraz podążanie za ideą cruelty-free, czyni badania dermatologiczne 

coraz bardziej atrakcyjnymi, nie tylko ze względów formalnych. Próby płatkowe 

przeprowadzane są pod kątem właściwości alergizujących i drażniących, pod 

nadzorem dermatologa. Przed przystąpieniem do testów, każdorazowo 

sprawdzany jest stan skóry zakwalifikowanego probanta oraz jakościowy skład 

formulacji. Metodyka badań dermatologicznych dobierana jest w zależności od 

użycia produktu, miejsca aplikacji, składu oraz grupy docelowej użytkowników 

[22, 23]. 

 



 

 

Wykonanie testów konserwacji jest bardzo ważnym elementem 

informacyjnym dla producenta. Metoda badania skuteczności działania środków 

konserwujących według normy ISO/WD 11930 podaję metodologię oraz wskazuje 

na których produktach kosmetycznych test powinien być przeprowadzony, 

zależnie od ich podatności na zakażenie. Według normy tej istnieją dwa profile 

skuteczności: Profil A i Profil B, według których ocenia się skuteczność 

konserwantów. Badanie to przeprowadza się w celu [24]: 

• doboru i sprawdzenia skutecznego układu konserwującego na etapie 

laboratoryjnego opracowania produktu w seriach produkcyjnych, 

• dla potwierdzenia braku ujemnego wpływu procesu technologicznego na 

trwałość konserwantów i skuteczność ich działania, 

• dla potwierdzenia stabilności konserwantów w okresie ważności produktu             

i jego prawidłowego zabezpieczenia podczas magazynowania                                         

i użytkowania, 

• oceny działania wobec szczepów środowiskowych, stwarzających 

problemy mikrobiologiczne. 

Metodyka badania polega na zakażeniu masy kosmetyku szczepami bakterii 

oraz obserwacji redukcji drobnoustrojów w czasie [23]. Sprawdzenie, czy 

zastosowane środki konserwujące spełniają swoją rolę i chronią kosmetyk przed 

rozwojem niebezpiecznych drobnoustrojów jest istotne w zapewnieniu 

bezpieczeństwa w trakcie użytkowania produktu. Dodatkowo przeprowadzane jest 

badanie pod względem czystości mikrobiologicznej oraz badanie stabilności                            

i kompatybilności, które może potwierdzić lub wykluczyć stabilność 

fizykochemiczną, organoleptyczną i mikrobiologiczną wyrobu oraz jego 

kompatybilność z docelowym opakowaniem. 

3.3. BADANIE KOMPATYBILNOŚCI PRODUKTU Z OPAKOWANIEM 

 

Opakowanie produktu kosmetycznego jest środkiem komunikacji skutecznie 

wykorzystywanym we wszystkich instrumentach promocji, w szczególności                      

w reklamie i promocji sprzedaży. Ocena kompatybilności masy kosmetycznej                      

z ostatecznym opakowaniem jest jednym z ważniejszych etapów projektowania 

wyrobu gotowego. Oprócz oczywistego wpływu na atrakcyjność produktu 

ewentualny brak kompatybilności może również wpływać na bezpieczeństwo 

konsumenta. Należy zadbać o stabilność kosmetyku poprzez sprawdzenie migracji 

składników z masy do opakowania oraz z opakowania do masy. Najbardziej 

bezpiecznym materiałem do zastosowania pod tym kątem jest szkło. Niestety,                         

z uwagi na ciężar, niską odporność w transporcie oraz związane z tym koszty nie 

jest wykorzystywane powszechnie. Najczęściej w zamian stosowane są tworzywa  
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sztuczne takie jak: PE wysokiej lub niskiej gęstości, PP lub PET – w zależności od 

rodzaju produktu (tabela 2). 

 
Tabela 2. Przykłady zastosowania tworzyw opakowaniowych w zależności od rodzaju produktu 

kosmetycznego; na podst. [25] 

Table 2. Examples of the use of packaging plastics depending on the type of cosmetic product; based 

on [25] 

 

Rodzaj produktu Rodzaj tworzywa 

Preparaty detergentowe: mydła w płynie, szampony, emulsje; PE-HD 

Preparaty detergentowe: mydła w płynie, szampony, emulsje (pozbawione EtOH) PET G 

Olejki PET 

Zmywacze do paznokci PP 

Pasty do zębów, kremy do rąk, żele Laminaty 

 

Najczęstszym powodem braku kompatybilności jest stosowanie przez 

producentów opakowań dodatków do tworzyw takich jak: napełniacze proszkowe, 

włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, środki 

antystatyczne, środki spieniające i barwniki [25]. Podczas testów kompatybilności 

mogą pojawić się efekty odkształcenia opakowania, utraty koloru masy lub 

opakowania, korozja metalowych elementów (np. sprężyn stosowanych                                     

w pompkach), czy nawet utrata przyczepności etykiety na opakowaniu (przy 

migracji substancji przez opakowanie). Silny trend w kierunku zmniejszania 

wpływu na środowisko prowadzi do stosowania coraz bardziej ekologicznych 

rozwiązań również pod kątem opakowań kosmetyków. Wykorzystuje się 

rozwiązania pozwalające uzyskać opakowania z materiału recyklingowego lub 

tzw. opakowania warstwowe, które pozwalają na ograniczenie masy opakowania. 

Jeżeli któreś z badań wykaże nieprawidłowości, dział badawczo-rozwojowy 

stara się ustalić przyczynę i podjąć odpowiednie kroki w celu ich wyeliminowania 

oraz wprowadza odpowiednie zmiany. 

3.4. KONSERWANTY W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH                                                

ORAZ METODY ICH OZNACZANIA 

 

Większość preparatów kosmetycznych to produkty, które mogą być łatwo 

degradowane przez mikroorganizmy ze względu na wysoką zawartość wody oraz 

skład chemiczny oparty głównie na związkach organicznych. Skażenie 

mikrobiologiczne w kosmetykach stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia 

konsumentów, ponieważ skażone produkty mogą prowadzić do podrażnień lub 

zakażeń, zwłaszcza gdy są stosowane na uszkodzoną skórę, w okolicach oczu lub 

u niemowląt. W celu zapobiegania rozwojowi mikroorganizmów w produktach 

kosmetycznych stosuje się konserwanty, których głównym celem jest hamowanie  



 

 

rozwoju mikroorganizmów [11]. Jednakże konserwanty mogą też działać 

toksycznie, drażniąco lub uczulająco i z tego powodu bezpieczeństwo stosowania 

tych substancji chemicznych jest bardzo często kwestionowane. 

Dowody naukowe potwierdzające szkodliwy wpływ niektórych 

konserwantów na zdrowie konsumentów, doprowadziły do wprowadzania coraz 

bardziej restrykcyjnych ograniczeń w ich stosowaniu i jednocześnie do stworzenia 

listy konserwantów, dla których – w pewnych ściśle określonych stężeniach – nie 

udowodniono działań niepożądanych. Niemniej, negatywne postrzeganie przez 

opinię publiczną tradycyjnych środków konserwujących, nawet tych 

dopuszczonych do stosowania, w znacznym stopniu zmieniło sposób, w jaki 

producenci kosmetyków konserwują swoje produkty. 

Do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego kosmetycznych 

środków konserwujących tradycyjnie stosuje się chromatografię cieczową (LC), 

chromatografię cienkowarstwową oraz techniki elektroforetyczne, m.in. 

elektroforezą kapilarną (CE) i micelarną elektrokinetyczną chromatografię 

kapilarną (MEKC). W literaturze można znaleźć również wiele metod opartych na 

chromatografii gazowej (GC). Warto podkreślić, iż spośród różnych klas 

konserwantów kosmetycznych parabeny są związkami, którym poświęcono 

zdecydowanie najwięcej pracy analitycznej, natomiast w przypadku analizy 

innych konserwantów liczba dostępnych metod jest bardziej ograniczona. Należy 

też pamiętać o tym, że złożoność matryc kosmetycznych bardzo często wymaga 

wieloetapowego przygotowania próbki. Poniżej (tabela 3) zaprezentowane zostały 

wybrane przykłady takich badań opisywanych w literaturze w latach 2010-2022. 

 

Tabela 3.  Przykładowe techniki analityczne stosowane do oznaczania konserwantów w kosmetykach 

Table 3. Examples of analytical techniques used to determine preservatives in cosmetics 

 

Substancja 

oznaczana 

Matryca 

kosmetyczna 

Przygotowanie 

próbek do 

analizy 

Stosowana 

technika 

analityczna 

Uzyskane 

wyniki 

Literatura 

Metody oznaczeń bazujące na chromatografii cieczowej 

MI, CMI, 

BzOH, SB, 
MeP 

toniki do twarzy, 

płyny do płukania 
ust, pasty do 

zębów, kremy, 
balsamy do ciała, 

żele do golenia, 

żele pod prysznic, 
olejki do ciała, 

spraye do ciała i 

maseczki do twarzy 

UAE 

w obecności 
MeOH 

HPLC-UV Odzysk: 69%-

119% 
LOD: 0,06-

4,38 μg/mL 
RSD: 1,30%-

5,92% 

[26] 

TCS Krem do mycia 

ciała, nawilżający 

krem do mycia 

twarzy i krem do 
mycia rąk 

IT-USA-SI-

LLME 

w obecności 

iPrOH oraz 
(NH4)2SO4 

HPLC-UV Odzysk: 

90,4%-98,5% 

LOD: 0,09 

ng/mL 
 

[27] 
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    RSD: 0,8%-

5,3% 

 

MeP, EtP, 

PrP  

Kosmetyki bazujące 

na wodzie 

MW-IL-

DLLME 

HPLC-UV Odzysk: 

68,3%-124,5% 
LOD: 0,6-1,2 

mg/L 

RSD: 4,9-
5,1% 

[28] 

MeP, EtP, 

PrP 

Preparat z filtrem 

przeciwsłonecznym, 
krem do skóry, 

woda po goleniu 

SFVCDME 

w obecności 
kwasu 

dekanowego              

i Bu4NOH 

HPLC-UV Odzysk: 

92,2%-108,8% 
LOD: 0,2-0,5 

μg/L 

RSD: 3,9%-
11,9% 

[29] 

MeP, EtP, 

PrP, 4-HB, 

BA 

Pasta do zębów, 

szampon, krem 

przeciwsłoneczny 

USAEME 

w obecności 

MeOH oraz 
buforu 

HPLC-UV Odzysk: 

22,6%-102,1% 

LOD: 
0,25-8,30 

mg/L 

RSD ≤9,8% 

[30] 

MeP, EtP, 

PrP, BuP 

Kremy do ciała, 

antyperspiranty, 

kremy z filtrem 
przeciwsłonecznym 

SBSE 

z elementem 

sorpcyjnym 
pokrytym 

PDMS 

UPLC-UV Odzysk: 17%-

99% 

LOQ: 30-200 
ng/mg 

RSD <5% 

[31] 

PhEtOH, 
MPD, 

PhPrOH, 

CG, EHG 

Kremy nawilżające, 
kremy z filtrem 

przeciwsłonecznym, 

żele, żele do kąpieli 

VALLsME HPLC-UV Odzysk: 84%-
118% 

LOQ: 0,02-

0,06 μg/mL 
RSD: 3,9%-

9,5% 

[32] 

MI, CMI, 

BzOH, PS, 
SB, MeP 

Kremy, żele, 

lotiony, maseczki, 
tonik do twarzy 

UAE 

w obecności 
MeOH 

HPLC-UV Odzysk: 69%-

119% 
LOD: 0,15-5,3 

μg/mL RSD 

<4,6% 

[33] 

MeP, EtP, 

PrP, BzP, 

BA, SA 

Kremy i lotiony UAE 

sonikacja                  

w obecności 
mieszaniny 

60% MeOH      

+ 40% H2O 

(v/v), 

wirowanie, 

filtrowanie 

HPLC-UV Odzysk: 

86,5%-116,3% 

LOD: 0,05-1,0 
μg/mL 

RSD <5,0% 

[34] 

MeP, EtP, 
PrP, BzP 

Preparaty z filtrem 
przeciwsłonecznym, 

lotion, kremy 

SPME 
z udziałem 

włókna 

pokrytego 
PEG-DA 

HPLC-UV Odzysk: 
90,2%-97,7% 

LOD: 0,12-

0,15 mg/mL 
RSD: 5,4%-

6,9% 

[35] 

MeP, EtP, 
PrP, BuP 

Szampon, balsam do 
ciała, żel pod 

prysznic, krem do 

twarzy 

UAE 
mieszanie                  

z MeOH, 

sonikacja, 
odwirowanie             

i 

rozcieńczenie 
w roztworze 

SDS 

HPLC- 
micellar 

mobile phase 

(SDS)-UV 

Odzysk: 
92,4%-109,2% 

LOD: 0,04-

0,10 mM 
RSD <3% 

[36] 



 

 
i-BuP, BuP, 

BA, SA, 
DHA, 

PhEtOH 

Balsamy, mleczka i 

kremy kosmetyczne 

UAE 

rozcieńczenie 
próbki                   

w MeOH, 

sonikacja, 
odwirowanie, 

filtracja 

HPLC-UV Odzysk: 92,8%-

111,9% 
LOD: 0,20-1,0 

μg/mL 

RSD <4,4% 

[37] 

MI, CMI Szampony i 
odżywki do 

włosów, balsamy, 

żele i kremy 
nawilżające do 

pielęgnacji skóry 

Rozcieńczenie 
próbki (20% 

H2O w 

MeOH), 
mieszanie, 

odwirowanie, 

mieszanie              

z roztworem 

H2O:MeOH 

(50:50), 
filtracja 

HPLC-
MS/MS 

Odzysk: 93%-
111% 

LOQ: 0,1 μg/g 

RSD <7% 

[38] 

MI, CMI Szampon, żel do 

mycia twarzy, 

maseczka do 
włosów, mydła w 

płynie dla dzieci, 

żele do kąpieli dla 
dzieci, delikatny 

szampon dla dzieci, 

krem do rąk, 
podkład (fluid) do 

makijażu, żel do 

włosów, mleczko 
do ciała dla dzieci 

MSPD HPLC-

MS/MS 

Odzysk: >80% 

(60% for MI) 

LOD: 0,0066-
0,060 μg/g 

RSD <7% 

[39] 

MeP, EtP, 

PrP, BuP 

Podkład do 

makijażu, kremy, 
szampony, 

balsamy, preparaty 

po opalaniu 

UAE + SPE 

rozcieńczenie 
próbki w H2O, 

sonikacja, 

odwirowanie. 
SPE                           

z wykorzys-

taniem 
wielościen-

nych 

nanorurek 

węglowych 

HPLC-

CCAD 

Odzysk: 82%-

104% 
LOD: 0,5-2,1 

mg/L 

RSD: 3,3%-
7,6% 

[40] 

MeP, EtP, 

PrP 

Szampon do 

włosów 

SPE 

Faza stała z 
sorbentu C18, 

ACN jako 

eluent  

HPLC-ECD Odzysk: 93,1%-

104,4% 
LOD: 0,01% 

(w/w) 

RSD: 2,3%-
9,8% 

[41] 

MeP, EtP, 

PrP, BuP 

Toniki i wody 

micelarne, wody 

toaletowe 

Rozcieńczanie 

próbek 40% 

MeOH: 1000 
razy dla 

HPLC-FD i 10 

000 razy dla 
LC-MS/MS 

HPLC-FD 

dodatkowo 

LC-MS/MS 

Odzysk: 94,9%- 

99,6% 

LOD: 0,007-
0,014 μg/mL 

RSD ≤ 2,2% 

[42] 

MI, CMI, 

MeP, EtP, 
PrP, BuP 

Pudry do twarzy, 

perfumowane 
pudry do ciała,  

SPE 

Wymieniacz 
jonowy                   

UHPLC-

DAD 

Odzysk: 92,33-

101,43% 
 

[43] 
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 chusteczki 

nawilżane, 
szampony, mydła w 

płynie do mycia 

rąk, żele pod 
prysznic 

w odwróconej 

fazie 
HyperSep 

C8/kwas 

benzenosulfon
owy 

(HyperSep 

C8/BSAIE) i 
sorbenty Sep-

Pak C18 

 LOD, 0,001–

0,002 μg/mL, 
RSD < 6% 

 

BA, MI, 

SA, 
PhEtOH, 

MeP, EtP, 

PrP, BuP, 
IPBC, CF, 

TCB, TCS 

Emulsja, krem, 

puder, żel, 
maseczki do twarzy 

UAE: 

Rozcieńczenie 
próbki ACN, 

intensywne 

mieszanie, 
wirowanie, 

filtrowanie 

wspomagane 

chemometry
cznie 

(kalibracją 

drugiego 
rzędu) 

HPLC-DAD 

Odzysk: 

92,2%-110,5% 
LOD: 9,57 × 

10−4-0,33 

µg/mL 

[44] 

IU Lotion, mydło do 
ciała, odżywki do 

włosów 

SPE 
Faza stała z 

krzemionki 

związanej z 
grupami 

aminopropylo

wymi, 90% 
ACN jako 

eluent 

HPLC- DAD Odzysk: 
88,2%-107,5% 

RSD: 1,03%-

6,97% 

[45] 

Metody oznaczeń bazujące na chromatografii gazowej 

MeP, EtP, 

PrP, BuP 

Płyn do mycia 

twarzy, krem 
pielęgnacyjny, 

krem do golenia, 
preparaty 

nawilżające, żel do 

włosów 

UAE 

Mieszanie 
wirowe z 

MeOH, 
sonikacja, 

wirowanie; 

derywatyzacja, 
wstępne 

zatężanie przy 

użyciu 
DLLME 

GC-FID 

dodatkowo 
GC-PCI-MS 

Odzysk: 

86,4%-101,4% 
LOD: 0,029-

0,102 μg/mL 
RSD: 1,12%-

6,86% 

[46] 

MeP, EtP, 

PrP 

Płyn do płukania 

ust, pasta do 

zębów, szampon 

AALLME GC-FID Odzysk: 59%-

116% 

LOD: 0,41-
0,62 mg/L 

RSD <4,9% 

[47] 

PhEtOH, 
MeP, EtP, 

PrP, BuP, 

iPrP, PhP, 
iBuP, BzP, 

IPBC 

Preparaty 
kosmetyczne                    

w formie płynnej                

i żelowej 

MSPD 
Florisil jako 

dyspergator, n-

heksan i EtAc 
jako eluenty 

GC-FID Odzysk: 80%-
124% 

RSD 1,8%-

12%  

[48] 

BuP, PrP, 

EtP, MeP 

Perfumy Rozcieńczenie 

próbki przy 
użyciu EtAc 

GC-MS Odzysk: >88% 

LOD: 0,016-
0,502 μg/g 

RSD: 1,6%-

6,5% 

[49] 

PhEtOH, 

BRX, MeP, 

EtP, PrP, 
BzP, BHA, 

BHT, TCS,  

Szampon, żel pod 

prysznic, mleczko 

do ciała, preparat                 
z filtrem przeciw- 

słonecznym, 

MSPD w 

fiolce 

GC-MS Odzysk: 80%-

110% 

LOD: 0,0053-
0,0595 μg/g 

 

[50] 



 

 
i-PrP,                    

i-BuP            

wybrane produkty 

przeznaczone dla 
niemowląt 

  (IPBC 0,150 

μg/g) 
RSD <15% 

 

MeP, EtP, 

PrP, BuP, i-
PrP, i-BuP, 

BzP, BRX, 

BRP, BHA, 
BHT, TCS, 

IPBC 

Mleczko do ciała, 

kremy nawilżające, 
kremy przeciw 

rozstępom, kremy 

do rąk, kosmetyki 
do makijażu, 

mleczko do 

opalania, 
dezodoranty, 

szampony i mydła 

w płynie, mydła do 

rąk 

MSPD 

Florisil jako 
dyspergator, n-

heksan i 

aceton (1:1) 
jako eluenty, 

acetylowanie 

ekstraktu 

GC-MS Odzysk: >78% 

LOD: 
0,15-11 ng/mL 

RSD <10% 

[51] 

BRX, BRP, 

MeP, EtP, 

PrP, BzP, i-
PrP, i-BuP, 

BHA,BHT, 

IPBC, TCS 

Kremy i balsamy 

nawilżające i 

przeciwzmarszczko
we, kremy do rąk, 

kremy z filtrem 

przeciwsłonecznym 
i po opalaniu, 

balsamy dla dzieci, 

produkty do 
pielęgnacji włosów 

PLE 

Acetylowanie, 

Florisil jako 
dyspergator, 

EtAc jako 

eluent 

GC-MS Odzysk: 74%-

110% 

LOD: 
0,041-1,5 μg/g 

RSD <10% 

[52] 

MeP, EtP, 

PrP, i-PrP, 
BuP, i-BuP, 

BHA, BHT 

Emulsja 

kosmetyczna, 
lotion, krem do 

ciała 

SFE-(HS-

SPME) 
Derywatyzacja 

in situ 

GC-MS Odzysk: 

91,2%-161,9% 
LOD: 0,5-8,3 

ng/g 

RSD < 7,8% 

[53] 

PhEtOH, 

BRX, MeP, 

EtP, PrP, 
BzP, BHA, 

BHT, TCS, 

i-PrP, i-BuP 

Szampony, pasty 

do zębów, żele pod 

prysznic, mydła               
w płynie, balsamy 

nawilżające dla 

dzieci, mleczka do 
ciała, kremy 

przeciwsłoneczne, 

szminki, 
błyszczyki, 

dezodoranty, 

zmywacze do 

paznokci, kremy 

regenerujące 

Mikro-MSPD GC-MS 

oraz 

GC-MS/MS 

Odzysk: 83%-

115% 

LOD: 0,006-
0,100 μg−1 

(GC-MS) oraz 

0,00050-0,037 
μg/g 

(GC-MS/MS) 

RSD <10% 

[54] 

MeBz, 

EtBz, 
BuBz, 

PhBz, 

PhEtOH, 
BRX, MeP, 

EtP, PrP, 

BzP, BHA, 
BHT, TCS, 

i-PrP, i-

BuP 

Mleczka do ciała, 

mleczka do ciała 
dla dzieci, krem 

nawilżający, 

dezodoranty, krem 
do opalania dla 

dzieci, balsam 

nawilżający, płyn 
do demakijażu 

oczu, mydło w 

płynie, żel do 
kąpieli dla dzieci, 

pasta do zębów, 
szampon, odżywka 

do włosów, 

mleczko do mycia  

SPME 

z udziałem 
włókna 

pokrytego 

DVB/CAR/PD
MS 

GC-MS/MS Odzysk >85% 

LOD: 
0,000092% 

(w/w) 

(0,00091% 
(w/w) for 

Bronidox) 

RSD <13% 

[55] 
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 twarzy, woda po 

goleniu 

    

BRX Szampon, olejek do 
kąpieli, żel i płyn 

złuszczający do 

twarzy 

SPME 
z udziałem 

włókna 

pokrytego 
PDMS/DVB 

GC-ECD Odzysk ≥70% 
LOD: 2,2 × 

10−5 (%, w/w) 

RSD <10% 

[56] 

MeP, EtP, 

PrP, i-PrP, 
BuP 

Płyn do płukania 

ust i krem do rąk 

Dyspersyjna 

mikro-SPE 
wspomagana 

rozpuszczal-

nikiem 

GC-PID Odzysk: 87%-

103% 
LOD: 50-300 

ng/L 

RSD <8% 

[57] 

Metody oznaczeń bazujące na elektroforezie kapilarnej (CE) oraz na micelarnej elektrokinetycznej 

chromatografii kapilarnej (MEKC) 

MeP, EtP, 

PrP, BuP, 
SA, BA, 

SA 

Kremy i lotiony DLLME 

roztwór 
trichlorometa-

nu i alkoholu 

izopropylowe-
go jako 

czynnik 
dyspersyjny 

HPCE-UV Odzysk: 

71,1%-112,6% 
LOD: 0,200-

0,375 mg/kg 

RSD: 2,22%-
4,89% 

[58] 

FA, GA Produkty do 

pielęgnacji skóry, 

płyny dla dzieci, 
pasta do zębów 

UAE 

sonikacja w 

obecności 
H2O, 

derywatyzacja, 

wirowanie, 

filtrowanie 

Mini-CE-

AD 

Odzysk: 94%-

105% 

LOD: 1,64-
2,80 ng/mL 

RSD: 3,5 and 

2,1% 

[59] 

TCS Pasta do zębów, 

balsam, płyn do 
mycia twarzy 

UAE 

w obecności 
MeOH 

NACE-UV Odzysk: 

94,2%-97,7% 
LOD: 0,075 

μg/mL 

[60] 

MeP, EtP, 

PrP, BzP, i-
PrP, i-BuP  

Lotiony Rozcieńczanie 

próbki w 
MeOH; 

kolejne 

rozcieńczenia 
w wodzie 

(1000-krotne). 

MEKC Odzysk: 

81,0%-113,6% 
LOD: 4,32-

7,78 nM 

RSD <2,96% 

[61] 

MeP, EtP, 
PrP, BuP, 

PhEtOH 

Kremy, balsamy na 
bazie wody, środki 

nawilżające 

Rozcieńczanie 
próbki w 

EtOH, 

wirowanie 

MEKC Odzysk: 
84,1%-103,0% 

LOD: 0,31-

1,52 mg/mL 
RSD <4,5% 

[62] 

MeP, EtP, 

PrP, BuP, 
SA, SA, 

BA 

Szampony, żele, 

mydła, perfumy, 
kremy 

UAE 

w obecności 
MeOH 

MEKC Odzysk: 89%-

115% 
LOD: 1,10-

11,04 μg/mL 

RSD: 2,4%-
16,7% 

[63] 

MI, SA, 

TCS, BHA, 

BHT, MeP, 
EtP, PrP, 

BuP, SA, 

BA 

Szampony, żele, 

mydła, perfumy, 

kremy, pasty do 
zębów 

UAE 

w obecności 

MeOH 

MEKC-UV Odzysk: 90%-

115% 

LOD: 0,91-
2,80 μg/mL 

RSD <9% 

[64] 



 

 
BHA, 

BHT, MeP, 
PrP, BuP 

Maseczka do 

twarzy, krem                     
z filtrem przeciw-

słonecznym, płyn 

do mycia twarzy, 
żel pod prysznic, 

dwa rodzaje 

balsamów 
nawilżających, dwa 

olejki do 

pielęgnacji skóry 

UAE 

w obecności 
EtOH 

MEKC-ED Odzysk: 

86,0%-101,6% 
LOD: (1,1-

12,0) × 10−7 

g/mL 
RSD: 0,9%-

7,7% 

[65] 

Metody oznaczeń oparte na innych technikach analitycznych 

MeP, FG, 
2,4-DHBA, 

SA, GP 

Żel oczyszczający, 
krem na odciski 

SPE FIA-CL Odzysk: 
92,9%-111,9% 

LOD: 0,052-

4,1 μM 
RSD 2,8%-

6,8% 

[66] 

MeP, EtP, 
PrP, BuP 

Pianka do włosów, 
ręczniki 

oczyszczające, żele 

kosmetyczne 

Pianka do 
włosów: LLE 

z udziałem 

eteru 
dietylowego 

Ręczniki 

oczyszczające: 
sonikacja z 

udziałem 

ACN; 

Żele 

kosmetyczne: 

sonikacja z 
udziałem 

MeOH 

FIA-UV Odzysk: 
89,0%-103,3% 

LOD: 11,2-

33,7 μM 
RSD: 0,65%-

3.5% 

[67] 

FA, FAD 
(DMDM 

hydantoin, 

DU, 
BNPD) 

Nie podano GDME:  
derywatyzacja 

acetyloacetone

m, ekstrakcja, 
rozcieńczenie 

H2O 

UV 
dodatkowo 

HPLC-

MS/MS 

LOD 1,98 
mg/kg 

RSD: 1,8-

5,2% 

[68] 

BA, SA, 

SA 

Szampony, płyny 

do płukania ust 

SPE: 

faza stała                   
z sorbentu 

C18, MeOH 

jako eluent 

IC-CD Odzysk: 

92,2%-98,7% 
LOD: 0,1-0,2 

mg/m L 

RSD: 1,8%-
4,9% 

[69] 

 

4. ETYKIETA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO 
 

Producent jako jednostka odpowiedzialna, jest zobowiązany do podania listy 

składników użytych w formulacji. Wiąże się to z dokładnym zapoznaniem się                   

z kartami charakterystyk surowców, ponieważ często ich skład nie ogranicza się 

do jednego komponentu. Wykaz składników powinien być podany na opakowaniu 

zewnętrznym produktu kosmetycznego według malejących zawartości 

procentowych. Substancje o stężeniu poniżej 1% mogą być wymieniane                            

w dowolnej, dogodnej dla producenta kolejności. Komponenty,  które  zostały  zas- 
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tosowane w postaci nanomateriałów, np. filtry UV w formie drobnych cząstek 

nieorganicznych lub organicznych o rozmiarach ≤ 100 nm, które  absorbują,  odbi-

jają lub rozpraszają promieniowanie słoneczne [70], powinny być wyraźnie 

oznaczone wyrazem „nano”, podanym w nawiasie po nazwie substancji. Barwniki 

i pigmenty podawane są zgodnie z oznaczeniem CI (Colour Index), a jeżeli produkt 

wprowadzany jest do obrotu w różnych odcieniach, to oznaczenie może być 

poprzedzone znakiem ,,+/-’’ [71]. Dodatkowo, należy mieć na uwadze alergeny, 

które w zależności od użytego stężenia kompozycji zapachowej muszą znaleźć się 

na etykiecie produktu gotowego. Jeżeli w kosmetykach niespłukiwanych 

zawartość potencjalnego alergenu przekracza 0,001% w kompozycji zapachowej 

użytej w formulacji, to należy wpisać go w skład produktu. W przypadku 

kosmetyków spłukiwanych, wartość ta jest wyższa i wynosi 0,01%. Składniki 

formulacji kosmetycznej na etykiecie nie mogą się powielać, a ich wykaz powinien 

być poprzedzony słowem „Ingredients”. 

Oprócz składu kosmetyku, funkcji oraz ostrzeżeń dotyczących jego 

stosowania, osoba odpowiedzialna ma obowiązek umieszczenia na etykiecie 

swoich danych, a informacje zawarte na opakowaniu powinny być widoczne                      

i nieusuwalne. W przypadku gdy zawartość kosmetyku przekracza 5 g lub 5 ml, 

obowiązuje komunikowanie nominalnej zawartości produktu na opakowaniu. 

Niezbędne jest również umieszczenie numeru partii i daty ważności kosmetyku 

oraz symbolu otwartego słoiczka (tzw. PAO – period-after-opening) w przypadku 

produktów, których termin przydatności przekracza 30 miesięcy. Jeśli informacje 

nie mieszczą się na opakowaniu, to konieczne jest dołączenie ulotki                                        

i poinformowanie o niej odpowiednim piktogramem [72]. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. deklaracje marketingowe. Od 

1. lipca 2019 roku obowiązują przepisy Dokumentu Technicznego Komisji 

Europejskiej (załącznik III i IV) w celu opisania dobrych praktyk w stosowaniu 

Rozporządzenia 655/2013, a także jako narzędzie dla organów kontroli [73]. 

Należy podkreślić, że najpopularniejszym sposobem potwierdzenia deklaracji 

marketingowych, odnoszących się do skuteczności produktu kosmetycznego 

(weryfikacja właściwości), są badania aplikacyjne oraz aparaturowe 

(instrumentalne). Badania te prowadzone są na grupie ochotników, pod nadzorem 

lekarza dermatologa i mogą być realizowane jako: (a) subiektywne badania 

aplikacyjne (w warunkach domowych, zgodnie ze wskazanym sposobem użycia 

oraz oceną na podstawie kwestionariusza) lub (b) badania aparaturowe 

(instrumentalne), polegające na pomiarze określonych parametrów skóry. Badania 

te są metodą oceny rzeczywistego działania produktu kosmetycznego na skórę lub 

włosy [74]. W szczególności zaawansowane sprzęty,  jak  np.  kamery  o  wysokiej  

 



 

 

rozdzielczości, umożliwiają bezpośrednie badanie powierzchni skóry (podane 

zostają obiektywne parametry oceny stanu skóry, tzw.  SELS®  –  Surface  

Evaluation of the Living Skin), wykorzystywane w licznych innowacyjnych 

badaniach [75-78]. 

Odrębną kategorię stanowią produkty kosmetyczne zapewniające ochronę 

przed promieniowaniem UV. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej 

kosmetyki przeciwsłoneczne powinny zawierać na etykiecie jedno z czterech 

sformułowań adekwatnych do stopnia ochrony, mianowicie: „niska ochrona”, 

„średnia ochrona”, „wysoka ochrona”, „bardzo wysoka ochrona”. Dodatkowo, na 

etykiecie produktu może też znaleźć się oznakowanie liczbowe w postaci tzw. 

współczynnika SPF (Sun Protection Factor), który określa efektywność ochronną 

kosmetyku przed promieniowaniem UVB. Niemniej, niezależnie od formy 

informowania o zakresie ochrony przeciwsłonecznej danego produktu, warunkiem 

koniecznym przed jego wprowadzeniem na rynek jest przeprowadzenie 

odpowiednich badań aparaturowych, które pozwolą na szybkie i wiarygodne 

określenie wartości współczynnika SPF [79]. 

Poza funkcją informacyjną oraz oczywistym elementem marketingowym 

etykieta produktu kosmetycznego jest również częścią opakowania, które musi być 

zgodne z przeznaczeniem produktu. Etykiety papierowe, pomimo atrakcyjnego 

wyglądu oraz możliwości zastosowania nietypowej faktury wpływającej na odbiór 

produktu przez klienta, nie sprawdzą się w preparatach wystawionych podczas 

użytkowania na bardzo dużą wilgotność oraz skrajne temperatury. Dotyczy to                 

w szczególności produktów pod prysznic i do kąpieli. W tym wypadku zalecanym 

do stosowania materiałem są materiały polimerowe jak folie PP lub PE,                           

w zależności od kształtu opakowania i koniecznej elastyczności etykiety. 

 

5. OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU GOTOWEGO 
 

Przed wprowadzeniem do obrotu kosmetyku, obowiązkiem osoby 

odpowiedzialnej jest zlecenie oceny bezpieczeństwa produktu, której dokonuje 

uprawniony safety assessor. Specjalista przygotowujący raport bezpieczeństwa 

musi posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie praktyczne w dziedzinie 

chemii lub pokrewnej dyscyplinie. Ocena gotowych produktów opiera się na 

bezpieczeństwie poszczególnych składników, a dokładniej na ich budowie 

chemicznej, profilu toksykologicznym i poziomie narażenia, dlatego niezbędna 

jest znajomość przepisów prawnych i oceny ryzyka substancji chemicznych [22, 

24]. Część ,,A’’ raportu bezpieczeństwa obejmuje dane potwierdzające 

bezpieczeństwo stosowania kosmetyku. Informacje tam zawarte przedstawiają 

jakościowy i ilościowy skład produktu, właściwości fizykochemiczne oraz mikro- 
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biologię i stabilność zarówno składników, jak i gotowej formulacji. Ta część 

raportu zawiera również informacje na temat opakowania, działania  i  stosowania 

kosmetyku. Zasadniczym elementem oceny ryzyka jest również określenie 

narażenia na działanie produktu kosmetycznego, profil toksykologiczny oraz 

informacje na temat działań niepożądanych. Część ,,B’’ raportu zawiera wnioski 

oraz ostrzeżenia i instrukcje stosowania, które są umieszczone na etykiecie [71]. 

 

6. REJESTRACJA PRZED WPROWADZENIEM NA RYNEK 

GOTOWEGO PRODUKTU 
 

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu na rynku Unii Europejskiej (w tym                 

w Polsce) reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1223/2009/WE z dnia 30. listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 

obowiązujące od 11. lipca 2013 roku [13], które zastąpiło przepisy ustawy                            

o kosmetykach (Dz.U.2001 nr 72 poz. 473 ze zm.) i dyrektywy Rady 76/768/EWG 

ze zm. Rozporządzenie zawiera wymagania prawne odnoszące się do produktów 

kosmetycznych, w szczególności dotyczące składu, oznakowania, wytwarzania, 

dokumentacji i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej. Produkt wytworzony w danym kraju UE może być 

wprowadzony do obrotu w każdym innym kraju UE, przy spełnieniu lokalnych 

wymagań językowych. 

Przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu należy zarejestrować go                         

w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (CPNP – Cosmetic Products 

Notification Portal) [72]. Niezbędne jest też wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, 

która zagwarantuje zgodność produktu z wymogami prawnymi [80]. Ma ona 

obowiązek podać dane zawierające nazwę i kategorię produktu, w celu 

umożliwienia jednoznacznej identyfikacji. Konieczne jest również podanie danych 

osoby odpowiedzialnej, w tym adresu, pod którym jest udostępniana 

dokumentacja. Dodatkowo, w przypadku eksportu, należy podać kraj pochodzenia 

oraz państwo członkowskie, w którym kosmetyk ma zostać wprowadzony. Należy 

również udostępnić ramową recepturę oraz uwzględnić substancje sklasyfikowane 

jako mutagenne lub rakotwórcze. Obowiązuje również wprowadzenie danych 

dotyczących oryginalnego oznakowania i fotografii opakowania produktu. 

Zarejestrowanie kosmetyku w bazie CPNP jest jednoznaczne z dopuszczeniem go 

do obrotu [71, 81]. Dane zawarte w bazie CPNP są udostępniane wszystkim 

właściwym organom oraz ośrodkom zatruć lub upoważnionym jednostkom. 

 

7. PRODUKCJA 

 

Po pozytywnych wynikach badań oraz zebraniu  odpowiedniej  dokumentacji, 



 

 

producent może przejść do etapu produkcji. Zadaniem działu badawczo-

rozwojowego jest wprowadzenie formulacji na  większą  skalę  i  wdrożenie  osób  

odpowiedzialnych za docelową produkcję w technologię wytwarzania produktu 

oraz kontrolowanie procesu na każdym etapie. Wykonywane są karty produkcyjne 

zawierające wskazówki technologiczne, proporcje składników, dokładne warunki 

wytwarzania oraz ocena produktu końcowego, zawierająca dane o pH, gęstości                  

i partii kosmetyku. Osoba odpowiedzialna za produkcję danej partii, podpisuje się 

potwierdzając, że kosmetyk został wytworzony zgodnie z określonymi 

wytycznymi i zasadami GMP. Odpowiednie wyposażenie hali produkcyjnej jest 

brane pod uwagę już na początkowym etapie projektowania kosmetyku.                             

W zależności od formy i objętości potrzebnej partii produktu, wykorzystywane są 

mieszadła, mieszalniki czy homogenizatory. Wyprodukowana masa jest następnie 

konfekcjonowana do odpowiednich opakowań, które kolejno mogą być 

etykietowane i spakowane w kartony zbiorcze. Wykorzystanie odpowiednio 

nowoczesnej, jak najbardziej zmechanizowanej produkcji, wpływa na cenę 

docelowego produktu. By uniknąć błędów i zapewnić bezpieczeństwo, dział 

kontroli jakości odpowiedzialny jest za nadzór każdego z etapów produkcji. 

Oprócz raportu bezpieczeństwa, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do 

potwierdzenia, że kosmetyk wytwarzany był zgodnie z GMP, a pełna 

dokumentacja kosmetyku musi być przechowywana przez 10 lat i dostępna pod 

podanym na etykiecie adresem [80]. Zasady dobrych praktyk produktów 

kosmetycznych są zestawem procedur kontrolnych i produkcyjnych, 

zapewniających higienę produkcji i zapobiegających niezgodności jakościowych. 

Obszary kontroli GMP dotyczą przeszkolenia pracowników w celu zapoznania się 

z wymogami oraz zapewnienia im odpowiednich umiejętności [71]. 

 

PODZIĘKOWANIE 

 

Izabela Nowak pragnie podziękować Panu Profesorowi Grzegorzowi 

Schroederowi za przychylność w stworzeniu nowej specjalności na Wydziale 

Chemii UAM, tj. chemii kosmetycznej. Obecnie nasze laboratorium, dzięki 

otrzymaniu funduszy z różnych instytucji, m.in. w ramach projektu Biostrateg-II 

(BIOSTRATEG2/298205/9/NCBR/2016) czy TEAM-NET (Zaawansowane 

biokompozyty dla gospodarki jutra – BioGNET, POIR.04.04.00-00-1792/18-00), 

wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt do badań analitycznych                                     

i aplikacyjnych produktów kosmetycznych, a także możliwa była rekrutacja                      

8 doktorantów wdrożeniowych. 
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ABSTRACT 

 

Lithium-sulfur (Li-S) cells are now attracting a lot of attention among battery 

scientists and engineers due to their potential for replace current Li-ion technologies 

as ta main energy storage chemistry. It is well known that Li-S cells operate 

according to a significantly different mechanisms as compared to Li-ion 

chemistries. In particular, upon discharge the sulfur species undergo a set of 

complex electrochemical transitions starting from elemental sulfur down to Li2S. In 

order to design a viable Li-S battery, it is of decisive importance to fully understand 

this complex electrochemistry that needs aprotic solvents to function. This article is 

concise a review of mechanisms and materials involved in state-of-the-art Li-S 

cells. Electrochemical processes have been described according to the latest state of 

research, as well as main types of cathode, anode and electrolyte materials and 

chemicals. Also, main scientific and technological challenges and obstacle in 

designing commercially viable Li-S batteries have been pointed out.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: electrochemistry, lithium-sulfur cell, lithium polysulfides, materials 

science, energy storage 

Słowa kluczowe: ogniwo litowo-siarkowe, elektrochemia, polisiarczki litu, 

inżynieria materiałowa, magazynowanie energii 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
Li-ion – litowo-jonowe 

Li-S – litowo-siarkowe 

EC – węglan etylenu  

PC – węglan propylenu 

DMC – węglan dimetylu 

DEC – węglan dietylu 

DME – 1,2-dimetyksyetan 

DOL, DIOX – 1,3-dioksolan 

TEGFME – eter dimetylowy glikolu tetraetylenowego 

EMS – sulfon etylometylowy 

DEGDME – Eter dimetylowy glikolu dietylenowego 

THF – Tetrahydrofuran 

LiTf – Trifluorometylosulfonian litu 

LiTfSI – Bis(trifluorometanosulfonylo) imid litu 

LiBETI – Bis(pentafluoroetanosulfonylo) imid litu 

LiBOB – Bis(szczawiano)boran litu 

LiDCTA – 4,5-dicyjanotriazolanu litu 

LiTDI – 4,5-dicyjano-2- trifluorometyloimidazolan litu 
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WPROWADZENIE 

 
 W ostatnich latach na całym świecie obserwuje się trend wzrastającego 

zapotrzebowania na nowe technologie magazynowania energii elektrycznej. Wiąże 

się to ze zmianami cywilizacyjnymi, takimi jak rosnące znaczenie przenośnych 

urządzeń elektronicznych (smartfony, laptopy, itp.), jak również koniecznością 

zapobiegania nadmiernym zmianom klimatu. To ostatnie wymusza zrównoważone 

podejście do wytwarzania i konsumowania energii, co znajduje odzwierciedlenie                      

w gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniu na instalacje energii odnawialnej oraz                   

w coraz powszechniejszemu zastosowaniu ekologicznego transportu osobistego                             

i publicznego, reprezentowanego przez pojazdy zasilane bateriami i ogniwami 

paliwowymi [1-2]. Wraz z rozwojem technologii magazynowania otwierają się też 

zupełnie nowe możliwości zastosowania technologii w urządzeniach takich jak: 

drony, taksówki powietrzne, statki elektryczne i pojazdy autonomiczne. Wydaje się, 

że spośród wszystkich sposobów elektrochemicznego magazynowania energii, 

baterie litowe są, i jeszcze długo będą, dominującym źródłem zmagazynowanej 

energii w większości zastosowań. Źródłami prądu powszechnie używanymi                    

w przenośnych urządzeniach elektronicznych są baterie litowo – jonowe (Li-ion). 

Akumulatory te na początku lat 90-tych skutecznie wyparły akumulatory niklowo – 

wodorkowe i niklowo – kadmowe, które nie były w stanie konkurować                                        

z technologiami Li-ion w zakresie wagowej gęstości energii. Satysfakcjonujące 

właściwości oraz sprawność wpłynęły na popularność baterii litowo – jonowych. 

Teoretyczna pojemność klasycznych ogniw litowo-jonowych nie przekracza 300 

mAh/g [3]. Obecnie ogniwa Li-ion dochodzą do granic możliwości rozwoju pod 

względem uzyskiwanej gęstości energii. Brak dalszych perspektyw doskonalenia tej 

technologii wynika bezpośrednio z budowy ogniwa oraz zastosowanej w niej 

chemii. Klasyczne ogniwa litowo-jonowe wykorzystują mechanizm 

topotaktycznych reakcji insercyjnych zarówno na anodzie jak i na katodzie, co jest 

źródłem ich sukcesu ale i ograniczeń pojemnościowych. Reakcje toptaktyczne 

oznaczają, że struktura krystaliczna materiału aktywnego nie ulega zmianie w toku 

procesu, a jedynie w procesach ładowania i wyładowania kationy litu wchodzą                   

i wychodzą z sieci krystalicznej. W przypadku anody grafitowej mamy do 

czynienia z interkalacją litu pomiędzy warstwy grafenowe. W przypadku typowych 

katod tlenkowych, stała pozostaje podsieć tlenkowa, a kationy litu lokują się                    

w lukach strukturalnych (np. lukach oktaedrycznych). Topotaktyczność reakcji 

elektrodowej jest powodem względnej stabilności strukturalnej elektrod                             

w ogniwach Li-ion, i związanej z tym dużej żywotności cyklicznej, czego nie 

można powiedzieć o ogniwach Li-S. 

 



 

 

 Ograniczenie wynikające z chemii dotychczas stosowanych ogniw litowo-

jonowych przyczynia się do konieczności poszukiwania nowych, alternatywnych 

technologii, które będą mogły je zastąpić. Na rys. 1 pokazano schematy 

konstrukcyjne nowych rodzajów ogniw litowych, które maja szansę w najbliższych 

latach zastąpić całkowicie lub częściowo tradycyjne ogniwa Li-ion. Jednymi                            

z najbardziej obiecujących rozwiązań wydają się być obecnie ogniwa litowo-

siarkowe (Li-S). Które mogą stać się oczekiwanym skokiem technologicznym dla 

ogniw litowych. posiadają one potencjał, aby osiągnąć praktyczne gęstości energii 

między 500 a 600 Wh/kg. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że używają łatwiej 

dostępnych materiałów aktywnych, a ponadto siarka jest surowcem niedrogim                         

i nietoksycznym [4]. Ogniwa litowo-siarkowe oferują blisko dwukrotną poprawę 

wydajności ogniwa. Przekładać się to będzie bezpośrednio na wydłużenie zasięgu 

pojazdów elektrycznych (zarówno naziemnych jak i powietrznych), zmniejszenie 

masy, a także np. ułatwienie magazynowania energii słonecznej. Coraz większe 

znaczenie ma wpływ wykorzystywanych pierwiastków na środowisko naturalne. 

Ogniwa litowo-siarkowe nie wykorzystują większości pierwiastków krytycznych, 

takich jak kadm czy nikiel, w przeciwieństwie do ogniw litowo-jonowych. Jest to 

kolejny krok naprzód w kwestii zwiększenia neutralności środowiskowej przemysłu 

[5]. 

 
 

 

Rysunek 1. Porównanie konfiguracji nowych koncepcji ogniw litowych na tle bazowego układu Li-ion (wg. 

Raportu IDTechEX) 

Figure 1. Various new lithium battery configurations as compared to the Li-ion system (after IDTechEX 

market report) 
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1. SCHEMAT I MECHANIZM DZIAŁANIA OGNIW LI-S 

 

Konwencjonalne ogniwo litowo-siarkowe zbudowane jest z katody 

zawierającej kompozyt siarki z węglem, anody będącej metalicznym litem, a także 

polimerowego separatora i organicznego ciekłego elektrolitu. Ogniwo jest 

początkowo w formie naładowanej, gdyż siarka będąca w katodzie występuje                        

w formie utlenionej. Podczas rozładowywania kationy litu powstałe na anodzie 

zbliżają się w kierunku katody, gdzie następuje redukcja siarki do siarczku litu 

(Li2S). Proces redukcji jest wieloetapowy, a w jego trakcie powstaje szereg 

pośrednich polisiarczków, co dokładnie zostało opisane w mechanizmie działania 

ogniwa Li-S [6].  

 

 

Rysunek 2. Schemat ogniwa Li-S wykorzystującego ciekły elektrolit organiczny 

Figure 2. Scheme of a Li-S system with liquid organic electrolyte 

 

W ogniwach Li-ion stosowane są elektrolity zawierające węglany organiczne 

takie jak: PC, EC, DMC, związki te nie mogą być zastosowane w przypadku ogniw 

litowo-siarkowych. Produkty reakcji siarki ulegają bowiem atakowi 

nukleofilowemu na nukleofilowe centra tychże węglanów, czego wynikiem jest 

nieodwracalne powstawanie produktów ubocznych, takich jak etanol, metanol, 

glikol etylenowy i tiowęglany. Zamiast tego stosowane są cykliczne etery, takie jak 

DOL, jak również etery krótkołańcuchowe (DME), czy glikole eterowe (DEGDME, 

TEGDME). Klasyczną formułą elektrolitową dla ogniw litowo-siarkowych  jest  np.  



 

 

1M roztwór LIFTSI w mieszaninie DOL i DME (1:1), z niewielkim dodatkiem 

LiNO3 jako środkiem wspomagającym pasywację anody litowej. 

Mechanizm wyładowania ogniw Li-S opiera się na odwracalnych reakcjach 

elektrochemicznych, w trakcie których siarka elementarna jest redukowana na 

elektrodzie dodatniej do siarczku litu Li2S, przechodząc przez kolejne stadia 

rozpuszczalnych w elektrolicie polisiarczków litu o zmiennej długości Li2Sn 

(2≤n≤8), i jednoczesnemu utlenianiu metalicznego litu do kationu Li+ na 

elektrodzie ujemnej. Pełna reakcja obejmuje przeniesienie 16 elektronów na 

cząsteczkę siarki elementarnej S8, co prowadzi do teoretycznej pojemności 1675 

mA/g oraz teoretycznej gęstości energii na poziomie 2500 Wh/kg (2800 Wh/L) 

przy założeniu całkowitej redukcji siarki elementarnej do Li2S.  

Polisiarczki są rozpuszczalne w elektrolicie i dyfundują w jego głąb.                      

W miarę postępu wyładowania skraca się długość łańcucha polisiarczkowego – 

wpływa to bezpośrednio na lepkość oraz mobilność i rozpuszczalność produktów. 

Powstała na końcu reakcji forma Li2S oraz Li2S2 jest nierozpuszczalna i zostaje 

wytrącona na powierzchni katody w końcowej fazie procesu wyładowania [5]. 

Proces ładowania jest reakcją odwrotną, podczas której następuje utlenianie 

formy nierozpuszczalnej siarczków litu do rozpuszczalnych polisiarczków,                               

a w końcowej fazie do siarki elementarnej.  

Sumaryczna reakcja kształtuje się następująco: 

                        S8+16Li ↔ 8 Li2S (E0 = 2.2 V vs. Li+/Li0)   (1) 

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, kolejne stadia redukcji siarki 

elementarnej do siarczku litu opisywane są następującymi reakcjami: 

Przejście siarki elementarnej w rozpuszczony Li2S8 (ciało stałe – ciecz): 

S8 +2Li+ + 2e- → Li2S8                                    (2) 

Reakcja rozpuszczonych polisiarczków (ciecz – ciecz)  

           Li2S8 + 2Li+ + 2e- → 2Li2S4                (3) 

Przejście rozpuszczonego Li2S4 w nierozpuszczony Li2S2 lub Li2S (ciecz- ciało 

stałe) 

    Li2S4 + 2Li+ + 2e- → 2Li2S2                               (4) 

                                  Li2S4 +6Li+ + 6e- → 4Li2S                     (5) 
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Reakcja nierozpuszczalnych Li2S2 oraz Li2S (ciało stałe – ciało stałe) 

                                   Li2S2 + 2Li+ + 2e- → 2Li2S                                        (6)  

Reakcje przebiegające podczas pracy ogniwa charakteryzują się różnymi 

typami przemian fazowych (reakcje 2-6). Podczas wyładowania następuje 

elektrochemiczna redukcja aktywnej siarki poprzez powstawanie pośrednich 

wielosiarczków w postaci Li2Sx (x=2~8) na powierzchni elektrody. 

Długołańcuchowe polisiarczki Li2Sx (x=4~8) wykazują się bardzo dobrą 

rozpuszczalnością w elektrolicie, zaś krótkołańcuchowe Li2Sx (x=2~4) są 

nierozpuszczalne [6].      

Typowy profil wyładowania ogniwa widoczny jest na rysunku 3 [6].  

 

 

Rysunek 3. Typowy profil rozładowania katody siarkowej w ciekłym elektrolicie 

Figure 3. Typical discharge profile of sulfur cathode in liquid electrolyte 

 

Pierwsze plateau w okolicy 2,3 V (obszar I) obserwujemy podczas redukcji 

elektrochemicznej pierścienia siarki S8 do Li2S8 podczas zachodzącej reakcji nr 2.                            

W kolejnym etapie rozpuszczona Li2S8 zostaje zredukowana do niższego rzędu 

Li2S4 (obszar II reakcja 3). Powstałe długołańcuchowe polisiarczki są nadal 

rozpuszczone w elektrolicie i są to pośrednie związki siarki Li2S6, Li2S4 , Li2S3. 

Dopiero w kolejnym etapie (III) na powierzchni katody powstają stałe siarczki litu 

oraz krótkołańcuchowe polisiarczki litu (reakcja 4 i 5). W tym czasie obserwowany 

jest wzrost stężenia anionów polisiarczków elektrolitu, co bezpośrednio przekłada 

się na lepkość roztworu oraz spadek napięcia (na schemacie jest to obszar II).                 

W kolejnym etapie widoczna jest stabilizacja napięcia (obszar III), obszar drugiego 

plateau występuje przy napięciu 2,1 V. W IV obszarze zachodzi reakcja 6 - 

obserwowana jest tutaj przemiana ciało stałe-ciało stałe [7-8]. 



 

 
1.1. EFEKT REDOX SHUTTLE  

 
Zgodnie z obecną wiedzą, transfer polisiarczków jest charakterystyczny dla 

ogniw litowo-siarkowych wykorzystujących elektrolity ciekłe. Zjawisko to 

powoduje wysokie samowyładowanie, migrację siarki, a także niską sprawność 

kulombowską. Podczas tego procesu, zwanego redox shuttle, dochodzi do dyfuzji 

polisiarczków, a następnie do niekontrolowanego wytrącania się siarczku litu poza 

stosem katodowym. Jest to przyczyną utraty substancji aktywnych, co wpływa na 

uszkodzenie ogniwa [9]. Efekt redox shuttle jest jedną z największych przeszkód 

stojącą na drodze komercjalizacji baterii Li-S. Głównym powodem jest to, że 

pośrednie formy polisiarczków są rozpuszczalne w elektrolicie, co jest jedynym 

sposobem konwersji siarki w reakcji ciało stałe – ciało stałe. Pod wpływem różnicy 

stężeń i pola elektrycznego polisiarczek przechodzi przez separator do elektrody 

ujemnej, a następnie nieodwracalnie reaguje z metalicznym litem powodując 

osadzanie się siarczków litu na powierzchni elektrody litowej. Obserwowane są 

przez to obszary „martwego litu” oraz utrata substancji aktywnej – siarki. W celu 

rozwiązania problemu redox shuttle konieczne jest zakotwiczenie polisiarczków                

w materiale katody oraz kataliza reakcji w celu przyspieszenia powstawania 

krótkołańcuchowych form polisiarczków [8]. 

1.2. KINETYKA PROCESÓW ELEKTRODOWYCH 

 

Mechanizm reakcji rozładowywania ogniwa Li-S jest procesem 

wieloetapowym. Kinetyka tej reakcji została szeroko zbadana przez X. Tang                              

i współpracowników [10]. Badacze wykorzystali szereg technik 

fizykochemicznych, oraz badań elektrochemicznych i spektroskopowych (dyfrakcja 

rentgenowska, chromatografia cieczowa, mikrotomografia rentgenowska). Według 

autorów, podczas wyładowania dochodzi do przemian fazowych ciało stałe – ciecz 

– ciało stałe, w ogniwie Li-S, przeciwnie do klasycznych ogniw Li-ion proces 

przemian fazowych można podzielić na cztery obszary (zaznaczone na rys. 3).  

Obszar I: przejście ciało stałe-ciecz. Proces przejścia stałej siarki S8 do łańcucha 

polisiarczkowego Li2S8 to wolny proces w odniesieniu do stałej szybkości 

rozpuszczania siarki w elektrolicie. Stężenie Li2S8
 pozostaje stale poniżej granicy 

rozpuszczalności siarki do momentu całkowitego rozpuszczania się stałej siarki S8. 

W celu przyspieszenia kinetyki tego etapu reakcji konieczne jest powstanie 

polisiarczków o wysokiej rozpuszczalności w elektrolicie oraz zastosowanie 

elektrolitu o niskiej lepkości [10].  

Obszar II: ciecz-ciecz. Jest to proces pośredni w którym rozpuszczalne związki 

Li2S8 są dalej redukowane do Li2S6, Li2S4. Jest to obszar pierwszego  plateau.  Poli- 
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siarczki są dobrze rozpuszczalne w elektrolicie, dlatego też proces ten zachodzi 

szybko [11].  

Obszar III: przejście ciecz-ciało stałe. Jest to przejście od rozpuszczonych 

polisiarczków do nierozpuszczalnego Li2S2 oraz Li2S. Stanowi to obszar drugiego 

plateau.  

Obszar IV: przejście ciało stałe-ciało stałe. Jest to przejście z L2S2 do Li2S. Ze 

względu na nieprzewodzący charakter oraz fazę stałą powstałych związków L2S2 

oraz Li2S zarówno etap III jak i IV zachodzi wolno oraz cechuje się wysoką 

polaryzacją [11].  

Ograniczenie kinetyki reakcji jest spowodowane również przez polaryzację 

elektrochemiczną oraz stężeniową. W przypadku polaryzacji elektrochemicznej 

przeniesienie elektronów jest niezwykle istotne dla poprawy procesu. Polaryzacja 

elektrochemiczna wynika z powstałego oporu przenoszenia elektronów z elektrody 

do reagentów oraz do produktów. Polaryzacja stężeniowa natomiast spowodowana 

jest różnicą między stężeniem reagentów na powierzchni elektrody, a ich stężeniem 

w elektrolicie. Zhang wraz z zespołem udowodnili, że transfer masy jest 

czynnikiem ograniczającym zdolność ogniwa Li-S do rozładowywania [10, 12]. 

 

2. MATERIAŁY AKTYWNE STOSOWANE W OGNIWACH Li-S 

 

Procesy elektrochemiczne zachodzące w dowolnym ogniwie, jak również 

parametry ilościowe charakteryzujące te procesy, takie jak pojemność ogniwa, 

napięcie nominalne, wydajność kulombowska, żywotność cykliczna i inne, są 

bezpośrednią pochodną rodzaju materiałów w nich stosowanych. Materiały 

stosowane w ogniwach możemy podzielić na aktywne (biorące bezpośredni udział            

w reakcjach elektrodowych i transporcie jonowym), oraz pasywne (separator, 

kolektory prądowe, dodatki polepszające przewodnictwo w elektrodach i inne). 

Poniżej scharakteryzowano zwięźle kluczowe materiały (anodowe, katodowe                           

i elektrolity), z których zbudowane jest typowe ogniwo Li-S. 

2.1. SIARKA JAKO MATERIAŁ AKTYWNY KATODY 

 
Siarka jako katoda w ogniwie litowo-siarkowym posiada wysoką teoretyczną 

pojemność wynoszącą 1675 mAh/g oraz wysoką teoretyczną energię właściwą 

wynoszącą 2600 Wh/kg. Oprócz zalet pojemnościowych materiał ten jest 

dodatkowo neutralny dla środowiska naturalnego oraz tani, dlatego też siarka stała 

się jednym z najbardziej obiecujących materiałów katodowych dla kolejnej 

generacji wysokoenergetycznego akumulatora litowego [14]. 

 



 

 

Niska przewodność siarki uniemożliwia zastosowanie jej jako samodzielnego 

materiału katodowego. Konieczne jest łączenie siarki z materiałami przewodzącymi 

takimi jak: węgle oraz jego kompozyty z metalami lub też materiały 

nanostrukturalne. Przewodząca matryca może dodatkowo zapobiegać 

rozpuszczaniu się polisiarczków w elektrolicie poprzez adsorpcję fizyczną lub 

wiązania chemiczne poprawiające pojemność oraz stabilność cykliczną ogniwa  

[15-17].  

2.2. MATERIAŁY WĘGLOWE 

 

Jak już wspomniano rozpuszczalność związków pośrednich siarki                            

w elektrolicie przyczynia się do negatywnego efektu tzw. redox shuttle, który jest 

bezpośrednią przyczynia spadku pojemności baterii oraz jej samowyładowanie. 

Jednym z rozwiązań jakie mogą zostać zastosowane w celu poprawy 

przewodnictwa oraz stabilności cyklicznej jest zastosowanie kompozytów 

węgiel/siarka. Cząsteczki siarki są osadzone w nanoporach przewodzącej matrycy 

węglowej, natomiast sam materiał może zwiększyć zarówno przewodnictwo 

elektryczne jak i jonowe katody siarkowej, jednocześnie opóźniając efekt redox 

shuttle przez adsorpcję polisiarczków w porach węgla. Metody zatrzymania 

polisiarczków w materiale matrycy węglowej po raz pierwszy zaproponował Wang 

i współtwórcy [18]. W celu poprawy właściwości elektrochemicznych katody 

siarkowej stosowano węgiel aktywny, nanorurki węglowe, węgiel mezoporowaty 

czy też sadzę. W kolejnych latach pojawiło się wiele doniesień w literaturze                       

o zastosowaniu węgli zarówno mikroporowatych jak i mezoporowatych będących 

matrycą dla katody siarkowej [19]. Zhang i współpracownicy [20] opracowali 

węgiel mikroporowaty (o rozmiarach porów rzędu 0,7 nm) będący matrycą dla 

siarki. Powstały kompozyt stanowił materiał katodowy ogniwa litowo-siarkowego. 

W wyniku tych prac uzyskano dobrą pojemność właściwą ok. 650 mAh/g.  

Zastosowanie mikroporowatego węgla, pomimo początkowej poprawy jakości 

pracy katody siarkowej, ogranicza możliwości dystrybucji siarki do ich wnętrza                     

z powodu niewielkich rozmiarów porów oraz ich objętości. Skutkuje to 

limitowaniem osiąganych pojemności właściwych katody w ogniwach Li-S.  

Obecnie nadal poszukuje się rozwiązań wykorzystujących mikroporowate 

węgle, jednak dodatkowo autorzy prac usiłują stworzyć warunki do zwiększenia 

ilości adsorbowanej siarki w jego strukturze. Wang oraz Guo wraz z współautorami 

[21] otrzymali mikroporowaty węgiel domieszkowany Fe oraz otoczony przez 

nanorurki tworzące swoista powłokę na powierzchni kompozytu. Materiał ten 

pozwolił na zamknięcie siarki w mikroporach węgla, a dodatkowo Fe zapobiegło jej 

aglomeracji wewnątrz  struktury.  Węgiel  wyposażony  w  struktury  wychwytujące 
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 polisiarczki pozwolił na osiągnięcie dobrych wyników pracy ogniwa. Pojemność 

początkowa wynosiła 1050 mAh/g wykorzystując prąd 0,2 C. 

 Kolejnym obszarem zainteresowań naukowców były węgle mezoporowate                 

o średniej średnicy porów rzędu 2-50 nm. Węgle te posiadają większą objętość                    

i rozmiar porów, co poprawia penetrację materiału katodowego przez elektrolit 

[19]. Li wraz z zespołem poddał ocenie wpływ porowatości oraz rozmiaru porów 

węgla (o średniej średnicy porów 3, 7, 12 i 22 nm) na parametry pracy ogniwa 

litowo-siarkowego. Wyniki tych prac wskazują, że w przypadku pełnego 

wypełnienia porów siarką charakterystyka elektrochemiczna ogniwa jest 

porównywalna. Natomiast w przypadku częściowego zapełnienia mezoporów 

zaobserwowano poprawę transportu zarówno elektronowego jak i jonowego. 

Najlepsze wyniki badań elektrochemicznych osiągnięto wykorzystując węgiel 

mezoporowaty o średniej średnicy porów wielkości 22 nm oraz 50% wypełnieniu 

porów przez siarkę. Ogniwo uzyskało pojemność na poziomie 840 mAg/g oraz 

stabilność ok 100 cykli wykorzystując do badań prąd 0,1 C [22]. W 2015 roku 

Półrolniczak i współtwórcy [23] otrzymali węgiel mezoporowaty powstały                         

z kwasów huminowych, którego kompozyt z siarką wykazał lepsze warunki pracy 

niż katoda wykonana z komercyjnego węgla mezoporowatego i siarki (pod 

względem pojemności). Ogniwo przy obciążeniu niskim i średnim prądem uzyskało 

pojemność początkową na poziomie 1200 mAh/g. Poprawie uległa także stabilność 

cykliczna. Autorzy zakładają, że kwasy huminowe jako prekursor węgla mogą 

przyczynić się do korzystnej morfologii oraz porowatej struktury będącej 

odpowiednią matrycą do zakotwiczenia związków pośrednich siarczku litu 

powstałych podczas ładowania/wyładowania ogniw Li-S. Kolejnym krokiem                     

w badaniach było wykorzystanie hierarchicznego węgla łączącego w sobie zarówno 

mikro jak i mezopory. Jednym z zespołów, który otrzymał taki materiał był zespół 

Półrolniczak [24]. Gąbczasta struktura materiału przyczyniła się do pozytywnych 

rezultatów badań pojemnościowych ogniw Li-S, które wykorzystywały jako 

matrycę materiału katodowego otrzymany węgiel pochodzący z biomasy będącej 

skórkami mandarynek. Materiał okazał się być bardzo dobrze przewodzący, jak 

również bardzo dobrze zatrzymywał siarkę oraz związki pośrednie zachodzącej 

reakcji redoks. Kompozyt materiału z siarką przyczynił się do wysokiej pojemności 

początkowej oraz dobrej stabilności cyklicznej na poziomie 900 mAh przy 

wykorzystaniu prądu 0,05 C. W kolejnych latach zespół Półrolniczak [25] 

zastosował hierarchiczny mezo/makroporowaty materiał węglowy otrzymany                     

z butelek PET. Autor publikacji stoi na stanowisku, że porowata struktura 

otrzymanego materiału odegrała kluczową rolę w enkapsulacji związków siarki 

oraz związków pośrednich polisiarczków litu. Dokonano także znaczącej poprawy 

przewodzenia elektronowego, a także zwiększono zwilżalność katody przez 

elektrolit.  Efektem  tej  pracy  było  zwiększenie pojemności początkowej do ponad  



 

 

800 mAh/g oraz stabilności cyklicznej ogniwa litowo-siarkowego przez 50 cykli na 

poziomie 700 mAh/g. Zespół Song [26] natomiast zbadał interakcję między litem               

a azotem. Badania wykazały zachodzenie procesu chemisorpcji w przypadku 

zastosowania heteroatomowo domieszkowanego węgla CNT. Silna interakcja litu 

oraz azotu pozytywnie wpływa na zatrzymanie polisiarczków w strukturze węgla.  

 

2.3. KOMPOZYTY WĘGLA Z TLENKAMI METALI 

 

W celu zatrzymania polisiarczków w materiale katodowym możliwe jest 

zastosowanie polarnych nanostrukturalnych związków nieorganicznych takich jak 

tlenki metali przejściowych, siarczki oraz węgliki. Związki te posiadają wysoką 

zdolność adsorpcji polisiarczków, tym samym zwiększając wykorzystanie siarki 

oraz poprawiając ich żywotność cykliczną, a także umożliwiając zwiększenie 

obłożenia siarką katody ogniwa Li-S [27]. Poniżej dokonano przeglądu postępów 

dotyczących stosowania nanostrukturalnych tlenków w ogniwach Li-S. Tlenki 

metali, posiadają silnie polarną powierzchnię. Ze względu na mocne wiązanie 

między tlenem a metalem tlenki metali są nierozpuszczalne w większości 

rozpuszczalników organicznych.  

Pierwsze badania nad nieprzewodzącymi polarnymi tlenkami metali 

stosowanymi w ogniwach Li-S opierającymi się na modyfikacji katody węglowo-

siarkowej zaproponował zespół Song i współpr. [26] Zespół ten zastosował 

Mg0,6Ni0,4O jako dodatek do katody siarkowej. Tlenki metali zazwyczaj stosowane 

są w formie dodatku (mniej niż 10% wag.). W porównaniu z innymi dodatkami 

m.in. materiałami węglowymi, tlenki metali umożliwiają zwiększenie adsorpcji 

polisiarczków. Poniżej zostanie dokonany przegląd niektórych najpopularniejszych 

tlenków metali stosowanych w katodach ogniw litowo-siarkowych [27].  

Ditlenek tytanu jest naturalnie występującym tlenkiem tytanu. Znalazł on 

zastosowanie również jako dodatek do materiału katodowego ogniwa Li-S. Zespół 

Nazar jako pierwszy zastosował ditlenek tytanu jako matrycę dla siarki [28]. Zespół 

naukowców wykorzystał kompozyt α, β, γ-TiO2 wraz z mezoporowatym węglem. 

Najlepsze rezultaty osiągnięto dla α-TiO2, kompozyt ten wykazał się dobrą 

stabilnością cykliczną oraz wysoką pojemnością początkową na poziomie 1201 

mAh/g przy zastosowanym prądzie 1,0 C. Pozostałe tlenki tytanu β, γ-TiO2 

wykazały niższą pojemność początkową oraz niższą stabilność cykliczną. Autorzy 

twierdzą, że przyczyniły się do tego słabe właściwości adsorpcji polisiarczków na 

cząsteczkach β-TiO2. Teorie te zostały potwierdzone przez zespół Yuan [29] który 

ustalił, że siła oddziaływań między Li2S z powierzchnią α-TiO2 jest nieco mniejsza 

niż z β-TiO2.  
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Kolejnym tlenkiem stosowanym jako materiał kompozytowy w katodzie 

ogniw Li-S jest MnO2. Tlenek manganu jest szeroko stosowanym materiałem                

w bateriach alkaicznych oraz cynkowo-węglowych. Posiada on cztery fazy 

morfologiczne α, β, γ, δ-MnO2. β-MnO2 wyposażony jest w trójkoordynacyjne 

centra tlenkowe i oktaedryczne, natomiast δ-MnO2 jest mało skrystalizowaną 

formą MnO2 charakteryzującą się dwuwymiarową warstwową strukturą 

skradającą się z oktaedrów MnO6 o wspólnych obszarach w których kationy oraz 

cząsteczki wody zajmują obszar warstwowy. MnO2 natomiast jest zawsze 

niestechiometryczny i posiada niedobór atomów tlenu. Po raz pierwszy tlenek 

manganu został zaproponowany jako materiał katodowy przez Liang i współpr. 

[30], zespół zastosował δ-MnO2 do otrzymania kompozytu węglowego. 

Otrzymana katoda posiadała pojemność początkową bliską 1300 mAh/g przy 

zastosowanym obciążeniu prądowym 0,05 C oraz 1120 mAh/g przy 

zastosowanym obciążeniu prądowym 0,2 C, a także 950 mAh przy zastosowanym 

obciążeniu prądowym 1 C.  

Otrzymanie kompozytu węglowego zawierającego tlenek manganu, poprawił 

parametry elektrochemiczne katody siarkowej. Jednak zastosowanie omawianego 

kompozytu nie umożliwia fizycznego zatrzymania związków pośrednich siarki                

w strukturze katody, ze względu na nierozwinięta powierzchnię właściwą. Lou                 

i współpr. [31] zaprojektowali, jako matrycę dla siarki, kompozytowe nanowłókna 

węglowe wypełnione nanoarkuszami MnO2. Kompozyt ten posiadał 

hierarchiczną, mezoporowatą, rozwiniętą powierzchnię właściwą bliską 460 m2/g. 

Badania elektrochemiczne wykazały wysoką pojemność wynoszącą 1147 mAh/g 

oraz stabilność cykliczną do 100 cykli ładowania/wyładowania przy 

zastosowanym prądzie 0,2 C. Zastosowanie dodatku tlenku do materiału 

katodowego jako kompozytu w ostatnich latach cieszy się dużym 

zainteresowaniem [27]. 

2.4. MATERIAŁY NANOSTRUKTURALNE 

Równie ciekawym przykładem zastosowania mechanizmu chemisorpcji jest 

zastosowanie nanoklasterów metalicznych w postaci wysoko polarnych tlenków 

metali osadzonych na powierzchni siarki. Wykorzystanie właściwości polarnego 

oddziaływania tlenków na polisiarczki zapobiega migracji związków od 

powierzchni elektrody. Proces ten nazywany jest enkapsulacją i polega na 

wytworzeniu otoczki wokół siarki. Otrzymana powłoka jest barierą dla dyfuzji 

polisiarczków. Reakcja powstawania polisiarczków, zachodzi wewnątrz kapsułki,              

a otrzymana warstwa zapobiega rozpuszczaniu się związków pośrednich 

polisiarczków w elektrolicie. Cały proces znacząco poprawia stabilność cykliczną 

ogniwa Li-S co udowodniła Nazar i współpr. [4, 31-32]. Rozwiązanie to umożliwia  

zastosowanie różnych tlenków metali przejściowych,  jednak  najbardziej  obiecują- 



 

 

cym wydaje się być tlenek manganu ze względu na jego dobre właściwości 

elektrochemiczne [15, 33]. Poniżej na rys. 4 przedstawiono schemat hipotetycznie 

zachodzącego procesu w otoczce z tlenku metalu.  

 
Rysunek 4. Schemat kompozytu S-MO oraz procesu zachodzącego wewnątrz otoczki z tlenku metalu 

Figure 4. Scheme of a S-MO composite and processes occurring inside the metal oxide shell 

 

Ciekawą propozycją zastosowania tlenków metali jest wytworzenie 

kompozytów S-TiO2. Kompozyty te mogą być otrzymane w formie nanowłókien, 

nanocząsteczek, nanorurek czy też nanokul [34-35]. Cui i współpr. zastosowali 

tlenek tytanu jako materiał pokrywający powierzchnię siarki w formie struktury 

tzw. york-shell [36]. Wyniki badań okazały się być obiecujące osiągnięto bowiem 

początkową pojemność na poziomie 1030 mAh/g przy zastosowanej gęstości prądu 

0,5 C oraz sprawność kolumbowską na poziomie 98,4% w ciągu 1000 cykli. 

Pozytywne parametry elektrochemiczne przypisuje się istnieniu wolnej przestrzeni 

w powłoce tlenku, która umożliwia siarce zmianę objętości. Uważa się, że zarówno 

hydrofilowe grupy Ti-O jak i powierzchniowe grupy hydroksylowe w TiO2 wiążą 

się z anionami polisiarczkowymi. Li i współpr. [37] również podjął podobne 

badania, zespól ten otrzymał siarkę kapsułkowana w otoczce z TiO2−x. Katoda 

kompozytowa zawierająca otrzymany materiał osiągnęła pojemność 1100 mAg/g 

oraz odwracalną pojemność właściwą na poziomie 890 mAh/g po 200 cyklach 

ładowania/wyładowania przy zastosowanym prądzie 0,2 C. Zespół ten wykazał 

również istnienie jonów Ti3+ które przyczyniły się do poprawy przewodnictwa 

elektrycznego. Kolejnym tlenkiem wykorzystywanym jako materiał 

nanostrukturalny do otrzymania kompozytu tlenek metalu – siarka jest tlenek 

manganu. Nazar i współpr. [4] opracowali kompozyt siarki typu york-shell 

otoczony przez MnO2. Cząsteczki siarki zostały całkowicie zamknięte w powłoce 

MnO2, co stanowiło barierę dla dyfuzji. Zaproponowany przez zespół Nazar tlenek 

manganu dodatkowo posiada właściwości półprzewodnikowe dzięki czemu 

elektron może przedostać się przez powłokę tlenkową. Otrzymany materiał  posiada 
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 niski współczynnik zanikania pojemności wynoszący 0,048% na cykl. Końcowa 

pojemność w 800 cyklu wynosiła 480 mAh/g przy obciążeniu prądem 2 C. 

Podsumowując, nanostrukturalne tlenki metali są najczęściej stosowanymi 

związkami nieorganicznymi mającymi na celu zakotwiczenie polisiarczków                     

w katodzie ogniwa Li-S. Nanostruktury te dają możliwość znacznej poprawy pracy 

ogniwa Li-S.  

2.5. ANODA LITOWA 

 

W klasycznej konfiguracji ogniwa litowo-siarkowego anodą jest metaliczny 

lit. Metal ten posiada najwyższą pojemność teoretyczną wynoszącą 3860 mAh/h 

oraz najniższy potencjał elektrochemiczny z materiałów możliwych do 

zastosowania. Stabilność anody warunkuje dobrą stabilność cykliczną ogniwa 

litowo-siarkowego.  

Głównym problemem związanym z anodą litową jest powstawanie dendrytów 

na powierzchni litu podczas pracy ogniwa. Powodem zachodzenia tego procesu jest 

nierównomierne osadzanie się rozpuszczonego litu na powierzchni anody. Powstałe 

dendryty przyspieszają zachodzenie szkodliwych reakcji z elektrolitem 

powodujących korozje anody litowej oraz zużywanie elektrolitu. Dendryty mogą 

również doprowadzić do zwarcia ogniwa przebijając separator. Jednym                             

z możliwych rozwiązań zniwelowania tego problemu jest zastosowanie warstwy 

pasywnej, warstwę tę można wytworzyć poprzez dodanie kationów metali 

przejściowych do elektrolitu, metalami tymi mogą być np.: Zn2+, Cu2+, Co2+, Mn2+, 

Ni2+. Jednak niska przewodność jonowa elektrolitów oraz słaba stabilność 

mechaniczna większości ochronnych warstw powoduje, że interfaza często jest 

skuteczna jedynie przez kilkaset cykli przy stosunkowo niskiej gęstości prądu [38]. 

Kolejnym sposobem na poprawę właściwości anody jest zastosowanie kompozytu 

litu wraz z innymi materiałami takimi jak krzem, węgiel lub inne metale.  

2.6. ELEKTROLITY 

 

Cechą wspólną wszystkich rodzajów ogniw litowych (zarówno pierwotnych, 

jak i wtórnych), jest stosowanie elektrolitów opartych na polarnych 

rozpuszczalnikach aprotycznych, a więc takich, które nie posiadają w swojej 

strukturze kwasowych atomów wodoru, stąd nie są donorami wodoru w wiązaniach 

wodorowych. Wyróżnia to tę klasę ogniw od źródeł prądu opartych na elektrolitach 

wodnych (takich jak np. niklowo-kadmowe, kwasowo-ołowiowe, etc.). Brak 

możliwości korzystania z rozpuszczalników wodnych w przypadku ogniw litowych 

wynika bezpośrednio z wysokiego napięcia pracy tych ogniw (powyżej 3 V), przy 

którym to napięciu następuje rozkład wody. Stosuje się więc elektrolity odporne na 

elektrochemiczne  utlenianie  do  potencjału  co  najmniej 4,2 V (względem Li/Li+),  



 

 

natomiast w przypadku elektrochemicznej redukcji elektrolity te rozkładają się                 

z utworzeniem stabilnej warstwy pasywnej na anodzie (ang. solid electrolyte 

interphase). W Tabeli 1 zestawiono typowe rozpuszczalniki stosowane w różnych 

typach ogniwach litowych. 

 
Tabela 1. Zestawienie właściwości fizykochemicznych rozpuszczalników aprotycznych używanych                        

w tradycyjnych ogniwach litowych 

Table 1.          Physico-chemical properties of aprotic electrolytes utilized in conventional lithium batteries 

 

Rozpuszczalnik Forma molekularna 
Masa 

cząsteczkowa 

Temperatura 

topnienia [°C] 

Temperatura 

wrzenia [°C] 

Przenikalność 

dielektryczna 

Lepkość 

w 25°C 

[mPa•s] 

EC 

 

88,06 36,4 248 89,78 1,93 

PC 

 

102,09 -48,8 242 66,14 2,53 

DMC 

 

90,08 2,4 90 3,12 0,585 

DEC 
 

118,13 -43 126 2,82 0,748 

 

Również w ogniwach Li-S elektrolity pełnią kluczową rolę, umożliwiając 

transport jonowy między elektrodami. Dobór odpowiednich rozpuszczalników oraz 

soli wpływa na prace baterii [39]. Jak już wspomniano, w ogniwach litowo-

siarkowych dochodzi do spadku pojemności spowodowaną rozpuszczalnością 

polisiarczków w ciekłych elektrolitach. Rozpuszczalność polisiarczków prowadzi 

do korozji elektrody litowej, a także utraty materiału aktywnego, pozostałego na 

elektrodzie litowej. Najpopularniejszymi elektrolitami obecnie stosowanymi                     

w ogniwach Li-S są elektrolity ciekłe.  

Rys. 5 pokazuje struktury molekularne niektórych z częściej rozważanych 

rozpuszczalników organicznych o potencjalnym zastosowaniu w ogniwach Li-S. 

Jak wspomniano wcześniej, najczęściej stosowanymi elektrolitami w tych ogniwach 

są roztwory soli litu w eterach oraz domieszką azotanu litu. Rozpuszczalniki 

eterowe są stabilne podczas pracy w ogniwach Li-S, posiadają niską lepkość, dobre 

przewodnictwo jonowe, a także wysoką stabilność elektrochemiczną.  

O OCH3 CH3

O
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W pracach naukowych, autorzy stosują różne kombinacje rozpuszczalników. 

Najczęściej są nimi mieszaniny związków eterowych: 1,2-dimetyksyetan (DME), 

1,3-dioksolan (DOL) oraz eter dimetylowy glikolu tetraetylenowego (TEGDME) 

[40]. Główną zaletą elektrolitów bazujących na rozpuszczalnikach eterowych jest 

wysokie wykorzystanie siarki. Jednocześnie jednak związki te zwiększają problem 

redox shuttle z powodu nadmiernego rozpuszczania długołańcuchowych 

polisiarczków litu, co finalnie prowadzi do zmniejszenia stabilności cyklicznej 

ogniwa. Związki te są wysoce lotne co również stanowi wadę w konstruowaniu 

ogniwa zawierającego elektrolit bazujący na związkach eterowych [41].  

Drugą grupą związków mogącą stanowić rozpuszczalniki elektrolitów                  

w ogniwach litowo-siarkowych są sulfony. Jednym z najpopularniejszych jest 

sulfon etylometylowy (EMS) zapewniający wysoką odporność na utlenianie przy 

wysokich napięciach pracy ogniwa oraz niską lepkość, najczęściej stosowany jest 

on wraz z solami LiPF6 oraz LiTFSI [41]. Węglany organiczne, pomimo iż 

rozważane w licznych pracach naukowych, nie znajdą raczej zastosowania                        

w ogniwach Li-S z powodu wspomnianej wcześniej nadmiernej reaktywności. 

 

Rysunek 5. Rozpuszczalniki organiczne najczęściej wykorzystywane w elektrolitach w ogniwach Li-S [41] 

Figure 5. Organic solvents most frequently applied in Li-S cell electrolytes [41] 

 

W literaturze można spotkać doniesienia o wielu rodzajach soli litu stosowanych 

w ogniwach Li-S (niektóre z takich soli pokazano na rys. 6), jednak wydaje się, że 

największy potencjał praktycznego zastosowania mają sole z rozbudowanym 

anionem typu LiTFSI lub LiFSI. 

 



 

 

 

Rysunek 6. Sole litu najczęściej wykorzystywane w elektrolitach w ogniwach Li-S [41] 

Figure 6. Lithium salts most frequently applied in Li-S cell electrolytes [41] 

 

Oprócz rozpuszczalnika oraz soli litu często stosowane są dodatki 

poprawiające właściwości elektrolitu czy też zmniejszające szanse na degradację 

anody podczas pracy ogniwa. Azotan litu jest najczęściej obecny w składzie 

elektrolitu, ponieważ znacząco wpływa on na wydajność pracy ogniwa, dzięki 

utworzeniu warstwy pasywacyjnej LixNOy oraz LixSOy na anodzie litowej. 

Warstwa ta zapobiega redukcji polisiarczków na anodzie litowej zwiększając 

sprawność kolumbowską ogniwa. Jednocześnie należy pamiętać, że LiNO3 jest 

nieodwracalnie redukowany na katodzie poniżej 1,6 V, co negatywnie wpływa na 

pojemność i odwracalność ogniwa. Kolejnym dodatkiem do elektrolitu mogą być 

same polisiarczki, gdyż ich obecność może zmniejszać rozpuszczalność 

polisiarczków pochodzących z katody [41].  

 

3. PROBLEMY I WYZWANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM                

OGNIW Li-S 

Ogniwa litowo-siarkowe pomimo postępujących prac nie są 

skomercjalizowane, rozwój technologii baterii Li-S ciągle napotyka na poważne 

problemy.  Ogniwa  Li-S  już  dziś  osiągają  gęstość  energii  na  poziomie 160-350  
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Wh/kg, jednak wykorzystanie tej energii możliwe jest jedynie w urządzeniach                  

o niskich poborach mocy oraz nie wymagających dużej żywotności cyklicznej [5].    

Poniżej dokonano krótkiej analizy głównych problemów związanych                            

z technologią ogniw litowo-siarkowych. Pierwszym problemem związanym                      

z katodą siarkową jest nieprzewodzący charakter siarki. Siarka elementarna oraz 

produkt wyładowania Li2S mają charakter izolacyjny w kwestii transportu 

elektronów i jonów. Trudno jest osiągnąć teoretyczną wydajność. W materiale 

katody, nawet po kilku cyklach ładowania i wyładowania, pozostaje 

nieprzereagowana siarka elementarna. Rozwiązaniem tego problemu jest dodatek 

przewodzących materiałów katodowych w celu związania przewodności podczas 

procesu ładowania i wyładowania ogniwa [13, 32]. Kolejnym problemem przed 

jakim stoi świat nauki, również związany z katodą siarkową, jest łatwe 

rozpuszczanie produktów pośrednich reakcji. Polisiarczki powstałe w procesie 

wyładowania ogniwa rozpuszczają się w większości elektrolitów organicznych. 

Skutkuje to niską wydajnością kulombowską, szybkim spadkiem pojemności oraz 

samowyładowaniem ogniwa. Pod wpływem różnicy stężeń oraz pola elektrycznego 

rozpuszczony polisiarczek migruje z katody do anody litowej. Zjawisko to nosi 

nazwę efektu redox shuttle. Efekt ten powoduje rozpuszczanie i osadzanie się 

polisiarczków na elektrodzie litowej oraz nierównomierny rozkład siarki 

zwiększając tym samym impedancję oraz polaryzację. Rozpuszczanie 

polisiarczków jest problemem, ale jednocześnie jest konieczne do poprawnego 

wykorzystania siarki jako materiału katodowego. Proces ten wymaga jednak 

kontroli, aby osiągnąć możliwie najlepszą równowagę między stopniem 

wykorzystania materiałów aktywnych, a stabilnością cykliczną ogniwa [13, 42]. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na pracę ogniwa Li-S, jest także efekt 

objętościowy elektrody siarkowej. Gęstość siarki elementarnej wynosi 2,03 g/cm3i 

jest wyższa niż L2S 1,66 g/cm3. W procesie rozładowania konwersja S do Li2S 

powoduje znaczne zwiększenie objętości – o blisko 80%. Proces cykliczności                    

i związana z nią wielokrotna zmiana objętości prowadzi do degradacji struktury 

katody, utraty kontaktu między materiałem aktywnym a kolektorem prądowym, 

przez co dalsza kontynuacja reakcji elektrochemicznej jest znacznie utrudniona. 

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie materiałów porowatych, co 

prowadzi do zmniejszenia gęstości energii na jednostkę objętości [43-44]. 

Czynnikiem hamującym komercjalizacje ogniwa litowo-siarkowego związanego                  

z anodą litową jest wzrost dendrytów. Metaliczny lit jest dobrym materiałem 

anodowym do ogniw o wysokiej gęstości energii ze względu na niską gęstość 

0,59g/cm3 oraz niski potencjał elektrochemiczny -3,04 V pośród wszystkich 

pierwiastków metalicznych. Metaliczny lit cechuje się wysoką pojemnością 

teoretyczną sięgającą 3860 mAh/g. Jednak gęstość prądu oraz osadzanie się 

metalicznego  litu  nie  są  jednorodne  w  procesie ładowania/wyładowania ogniwa.  



 

 

Jest to powodem powstawania preferowanych miejsc do osadzania litu, co skutkuje 

tworzeniem dendrytów, które po przebiciu separatora przyczyniają się do zwarcia 

baterii [45]. Problemem może okazać się także fakt, przeniesienia się polisiarczku 

litu od strony anody, który następnie może nieodwracalnie reagować z metalicznym 

litem tworząc nieprzewodzącą warstwę pasywacyjną Li2S. Jest to poważnym 

zagrożeniem dla materiału anodowego [13].  

UWAGI KOŃCOWE 

W niniejszej pracy dokonano przeglądu mechanizmów procesów 

elektrochemicznych zachodzących w ogniwie litowo-siarkowym z elektrolitem 

organicznym. Omówiono również budowę i aktualne trendy badawcze w zakresie 

materiałów stosowanych w tych przyszłościowych źródłach prądu. Przemiany 

elektrochemiczne obejmujące siarkę i jej związki w elektrolitach organicznych są 

obecnie przedmiotem intensywnych badań i dalekie są wciąż od pełnego 

wyjaśnienia. Z punktu widzenia czysto praktycznego, nadal nierozwiązane 

pozostają pewne ograniczenia wynikające wprost ze złożoności omawianych tu 

procesów elektrochemicznych, które są dalece bardziej skomplikowane od tych,                 

z którymi mamy do czynienia w przypadku dojrzałych obecnie technologii Li-ion. 

Opanowanie tych trudności stworzy podstawy do szerokiej komercjalizacji baterii 

Li-S, które w przyszłości mogą spowodować duży jakościowy skok w parametrach 

użytkowych baterii do zastosowań mobilnych. 
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ABSTRACT 

 

The safety and quality of each cosmetic product is tested before it is introduced 

to the market. There are highly regulated requirements that producers should comply 

with. However, as the cosmetic products are highly complexed mixture of different 

ingredients, detailed characterization of their composition remains still a challenge. 

Currently, due to the development of modern technologies, a wide range of analytical 

methods are available. Scientists are increasingly adapting highly sophisticated and 

advanced techniques to precisely identify and quantify the components of cosmetic 

products. The aim of this article is to present the analytical methods applied to 

examine cosmetics taking into account their advantages and limitations. The progress 

made in recent years in the design of novel instruments leading to their greater 

efficiency, selectivity and sensitivity was also considered. The techniques that are 

commonly used in the quality control laboratories of cosmetic companies were 

presented. Cosmetics analysis is not only limited to the characterization of product 

itself. Today, in vivo tests are very essential to determine the efficacy of formulations 

directly on the skin surface. Therefore, in this article modern devices dedicated to 

theses analyses were described in detail.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keywords: cosmetic products, chromatography, mass spectrometry, application tests, 

stability studies  

Słowa kluczowe: produkty kosmetyczne, chromatografia, spektrometria mas, testy 

aplikacyjne, badania stabilności 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

AED – detektor emisji atomowej 

ATR – metoda osłabionego całkowitego odbicia 

DAD – detektor z matrycą diodową 

DESI  – desorpcja z jonizacją przez elektrorozpylanie 

DRS – spektroskopia rozproszonego odbicia 

EESI – ekstrakcyjna jonizacja przez rozpylanie w polu elektrycznym 

EI – jonizacja strumieniem elektronów 

ESI – jonizacja przez elektrorozpylanie 

FID  – detektor płomieniowo-jonizacyjny  

GC – chromatografia gazowa 

HPLC – wysokosprawna chromatografia cieczowa 

ITA – indywidualny kąt typologiczny  
LC – chromatografia cieczowa 

LED      – dioda elektroluminescencyjna 

LOD – granica wykrywalności 

MA – ekstrakcja wspomagana promieniowaniem mikrofalowym 

MALDI – desorpcja laserowa wspomagana matrycą 

MLS – wielokrotne rozpraszanie światła 

MS  – spektrometria mas 

MSI – obrazowanie za pomocą spektrometrii mas 

R – współczynnik korelacji  

R2 – współczynnik determinacji    

RSD – względne odchylenie standardowe 

PAS – spektroskopia fotoakustyczna 

S.C. – stratum corneum 

SPME – mikroekstrakcja do fazy stałej 

TEWL – transepidermalna utrata wody 

TLC – chromatografia cienkowarstwowa 

TS                                           – spektroskopia transmisyjna 

TSI                                          – współczynnik stabilności Turbiscan  

UAE                                        – ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami 

UPLC                                      – ultrasprawna chromatografia cieczowa   
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WPROWADZENIE 

 
Dynamiczny rozwój produktów kosmetycznych idzie w parze z rozwojem technik 

analitycznych, które charakteryzują się obecnie dużą czułością, szybkością                                        

i niezawodnością. Mają one na celu przede wszystkim zagwarantowanie bezpieczeństwa 

produktu i zgodności z bieżącymi przepisami prawnymi, ale także określenie czy 

receptura kosmetyku jest odpowiednio skomponowana i zgodna z założeniami 

producenta oraz czy nie posiada substancji negatywnie wpływających na skórę 

konsumenta. Preparaty kosmetyczne można podzielić na kilka grup - produkty do 

pielęgnacji skóry, ust, włosów, zębów, higieny intymnej; perfumy; kosmetyki kolorowe 

oraz produkty do ochrony przeciwsłonecznej. W przypadku analizy kosmetyków należy 

wziąć pod uwagę kilka aspektów. Próbki preparatów kosmetycznych to mieszaniny wielu 

składników. Podczas kontroli jakości jednocześnie analizuje się kilka komponentów, 

dlatego w tym celu należy wykorzystać zaawansowane metody analityczne. Ponadto,                  

w przemyśle badania przeprowadza się na dużej ilości próbek z różnych partii 

produkcyjnych, stąd też proces powinien być jak najbardziej zautomatyzowany, 

stosunkowo prosty, odtwarzalny oraz ekonomiczny pod względem zużycia odczynników 

chemicznych. Kosmetyk przed wprowadzeniem na rynek musi spełniać wymogi 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia                            

30. listopada 2009 r. Jednocześnie obowiązującym polskim aktem prawnym jest Ustawa 

o produktach kosmetycznych z 4. października 2018 r. Produkt kosmetyczny musi zostać 

poddany badaniom mikrobiologicznym, fizykochemicznym oraz ocenie bezpieczeństwa. 

Przeprowadza się następujące analizy: (1) ocenę organoleptyczną mającą na celu 

określenie zapachu, barwy, stan skupienia produktu; (2) pomiar pH, aby oznaczyć odczyn 

kwasowy bądź zasadowy preparatu; (3) testy stabilności w różnych temperaturach, aby 

wykazać, że produkt nie będzie zmieniał właściwości podczas przechowywania; (4) 

lepkości, aby kontrolować reologię produktu; (5) gęstości; (6) testy kompatybilności 

produktu z opakowaniem.  

W związku z nieustannym rozwojem metod analitycznych, naukowcy coraz częściej 

adaptują je do oznaczania składników w preparatach kosmetycznych. Ich udział 

procentowy w analizie kosmetyków zaprezentowano na rys. 1.  

 
Rysunek 1.  Udział procentowy metod analitycznych wykorzystywanych do analizy preparatów  

kosmetycznych [1] 

Figure 1. Percentage of analytical methods applied to analyze cosmetic formulations [1] 



 

 

Bardziej szczegółowy wykaz technik wykorzystywanych do analizy substancji lotnych                  

i barwiących zawartych w preparatach kosmetycznych przedstawiono na rysunku 2.  

 

 

 
 

Rysunek 2.  Techniki stosowane do analizy preparatów kosmetycznych [2] 

Figure 2. Techniques applied in analysis of cosmetic products [2] 

 

W dostępnych doniesieniach naukowych można znaleźć informacje na temat oznaczania 

różnych klas substancji, które zaprezentowano na rys. 3.  

 

 

Rysunek 3.  Grupy substancji kosmetycznych oznaczane za pomocą metod analitycznych 

Figure 3. Groups of cosmetic substances determined by analytical methods 

 

Należy również podkreślić, że w ostatnich latach ze względu na trend powrotu do natury 

coraz częściej składnikami preparatów kosmetycznych są ekstrakty i wyciągi roślinne, 

których standaryzacja i analiza stanowi duże wyzwanie.  

Celem niniejszego artykułu jest omówienie metod analitycznych 

wykorzystywanych  do  badania  preparatów  kosmetycznych z uwzględnieniem ich zalet 
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i ograniczeń oraz postępu jaki poczyniono w ostatnich latach w projektowaniu 

odpowiednich aparatów/urządzeń prowadząc do ich większej skuteczności, 

selektywności oraz czułości. Zaprezentowano przede wszystkim techniki, które 

powszechnie są stosowane w laboratoriach kontroli jakości firm kosmetycznych. 

Zwrócono również uwagę na konieczność określania skuteczności działania preparatów 

kosmetycznych w testach in vivo z udziałem ochotników. 

 

1. TECHNIKI CHROMATOGRAFICZNE 

 
Techniki chromatograficzne są obecnie szeroko stosowane w analizie produktów 

kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych, jak również próbek środowiskowych 

i biologicznych. Pozwalają one na jednoczesny rozdział oraz ilościowe oznaczenie składu 

złożonych mieszanin substancji organicznych o podobnych właściwościach 

fizykochemicznych. Rozdzielane składniki w różnym stopniu ulegają podziałowi 

pomiędzy dwie fazy, z których jedna jest fazą ruchomą (mobilną), a druga stanowi 

wypełnienie kolumny chromatograficznej i jest nazywana fazą nieruchomą (stacjonarną) 

układu chromatograficznego. Jeśli fazę ruchomą stanowi ciecz, mamy do czynienia                       

z chromatografią cieczową, z kolei w przypadku, gdy faza ruchoma jest w stanie 

gazowym, mówimy o chromatografii gazowej. Fazą stacjonarną może być zarówno ciało 

stałe, jak również ciecz na nośniku lub żel [3]. 

1.1. CHROMATOGRAFIA CIECZOWA 

Chromatografia cieczowa (ang. liquid chromatography, LC) może być 

wykorzystywana zarówno jako technika analityczna, jak również metoda wydzielania 

określonej substancji chemicznej z wieloskładnikowej mieszaniny. W początkowych 

stadiach rozwoju detekcja, analityka oraz preparatyka z udziałem chromatografii 

cieczowej, była oparta na zastosowaniu szklanej kolumny wypełnionej odpowiednio 

dobranym sorbentem i zbieraniu frakcji eluatu, które następnie analizowano 

spektrofotometrycznie lub refraktometrycznie [4,5]. Niestety bardzo często wiązało się 

to z koniecznością użycia do analizy całej ilości wydzielonej substancji charakteryzującej 

się niską zawartością w mieszaninie. Wynik analizy był tym bardziej rzetelny, im lepsze 

uzyskano rozdzielenie od składników towarzyszących. Warto zaznaczyć, że na tym etapie 

rozgraniczenie pomiędzy chromatografią cieczową jako techniką analityczną a metodą 

stosowaną do otrzymywania czystych substancji chemicznych nie było wyraźne. Dopiero 

wprowadzenie detektorów przepływowych, rejestratorów, a w późniejszym czasie 

również komputerów, przyniosło przełom w rozdziale tych dwóch odmiennych obszarów 

zastosowań chromatografii cieczowej. W przypadku wykorzystania chromatografii 

cieczowej do celów analitycznych, ważne jest uzyskanie rozdzielenia pożądanych 

substancji chemicznych z mieszaniny wieloskładnikowej w możliwie jak najkrótszym 

czasie z rozdzielczością R równą około 1. Już w latach 70’ XX wieku rozpoczęto dążenia 

do zminimalizowania skali procesu i oszczędności zużycia drogich składników eluentów  



 

poprzez stosowanie kolumn o coraz mniejszych średnicach. Jednakże gwałtowny rozwój 

nastąpił w latach 90’, w których zanotowano największy postęp w technologii 

wytwarzania kapilar kwarcowych stanowiących materiał na mikrokolumny. W analizach 

chromatograficznych stosuje się niewielkie objętości dozowanej próbki w celu obniżenia 

tzw. rozmycia poza-kolumnowego. Jest to również możliwe dzięki wysokiej czułości 

współczesnych detektorów. Z kolei, w przypadku chromatografii cieczowej stosowanej 

do efektywnego rozdzielania wieloskładnikowych mieszanin, aby uzyskać czyste 

substancje chemiczne do mikrosyntez, bardzo często wykorzystuje się kolumny o dużych 

średnicach oraz wysokie natężenie przepływu eluentu [6]. W skali procesowej można 

otrzymać interesujące substancje w ilości nawet do kilkudziesięciu kilogramów na dobę. 

Obecnie, w nowoczesnym przemyśle farmaceutycznym i coraz częściej również 

kosmetycznym, zakłady dysponują halami produkcyjnymi wyposażonymi wyłącznie                   

w kolumny chromatograficzne i ich oprzyrządowanie takie jak: pompy eluentów, pompy 

dozujące wsad, kolektory frakcji, membranowe wymienniki masy czy urządzenia do 

izolacji substancji w postaci krystalicznej z frakcji eluatu [4,5]. 

Należy zaznaczyć, że chromatografia cieczowa jest techniką pozwalającą na łatwe 

przeprowadzenie zarówno analiz jakościowych, jak i ilościowych składników preparatów 

kosmetycznych w relatywnie krótkim czasie. Zapewnia wysoką odtwarzalność 

otrzymywanych wyników i wykorzystanie różnych typów detekcji. Możliwe jest 

wielokrotne stosowane kolumn chromatograficznych do efektywnego rozdziału 

składników złożonych mieszanin bez konieczności ich regeneracji. W związku z tym 

większość firm kosmetycznych jest wyposażonych w nowoczesne chromatografy 

cieczowe, które dzięki nowym rozwiązaniom, skracającym czas analizy oraz 

zwiększającym zdolność rozdzielczą przeżywają swój renesans. 

Chromatografia cieczowa w odwróconym układzie faz jest wykorzystywana do 

analizy związków zapachowych, których nie można oznaczyć za pomocą chromatografii 

gazowej ze względu na ich niską lotność i/lub termostabilność [7]. W opracowanych 

metodach zazwyczaj stosuje się kolumny typu C18 (wypełnione żelem krzemionkowym 

związanym z niepolarnym łańcuchem oktadecylowym) o różnych średnicach, długości, 

granulacji oraz wielkości porów. Ze względu na złożony skład formulacji 

kosmetycznych, rozdzielenie poszczególnych składników wymaga użycia faz ruchomych 

stanowiących mieszaniny wody i innych rozpuszczalników organicznych np. 

acetonitrylu, kwasu octowego, kwasu mrówkowego czy też metanolu [8–11]. Do detekcji 

związków zapachowych najczęściej stosowane są detektory spektrofotometryczne                         

z matrycą diodową (ang. Diode Array Detector, DAD) [8,10,12], detektory 

fluorescencyjne [9] oraz detektory mas (MS) [11,13,14]. Przykładowo, 24 związki 

zapachowe (z wyłączeniem ekstraktów naturalnych), charakteryzujące się różną 

polarnością, takie jak: alkohol amylocynamonowy, alkohol anizylowy, alkohol 

benzylowy, alkohol cynamylowy, citronellol, farnezol, geraniol, linalol, cytral, alfa-

izometylojonon, Lyral®, Lilial®, benzoesan benzylu, cynamonian benzylu, salicylan 

benzylu, kumaryna, węglan metyloheptyny, limonen, eugenol, izoeugenol, heksylocyna- 
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mon, aldehyd cynamonowy, aldehyd heksylocynamonowy, hydroksycytronellal, 

poddano jednocześnie analizie jakościowej i ilościowej za pomocą chromatografii 

cieczowej w odwróconym układzie faz z zastosowaniem elucji gradientowej 

(acetonitryl/woda) i detekcji spektrofotometrycznej przy długości fali 210, 254 i 280 nm. 

Wszystkie anality zostały skutecznie rozdzielone w ciągu 40 minut na kolumnie C18 przy 

szybkości przepływu fazy ruchomej w zakresie 0,7 do 1,0 mL/min. Opracowaną metodę 

oznaczania zastosowano z powodzeniem do wykrywania potencjalnych alergenów                       

w czterech dostępnych na rynku produktach zapachowych: mieszance olejków 

eterycznych odstraszających owady do stosowania miejscowego, „naturalnym” olejku do 

masażu zawierającym olejki eteryczne, uniwersalnym kremie nawilżającym oraz 

odżywce do włosów [10]. 

Chromatografia cieczowa jest również wykorzystywana do oznaczeń parabenów 

oraz innych związków antybakteryjnych dodawanych do produktów kosmetycznych, 

spożywczych i farmaceutycznych w celu ich konserwacji. Zainteresowanie rozwojem 

metod ich oznaczania w kosmetykach sięga lat 60’ XX wieku, ale dopiero w latach 80’ 

temat ten zaczął pojawiać się coraz częściej w literaturze. Analizy tych związków 

przeprowadzane są za pomocą chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną 

przy długości fali 254 nm, a także z wykorzystaniem chromatografii cienkowarstwowej 

z detekcją fluorescencyjną czy strefowej elektroforezy kapilarnej [15]. W metodach 

opartych na HPLC stosuje się zazwyczaj kolumny C18, z kolei fazy ruchome stanowią 

mieszaniny roztworów buforowych z odpowiednimi polarnymi rozpuszczalnikami 

organicznymi. Dotychczas oznaczono w ten sposób 4-hydroksybenzoesan metylu, etylu, 

propylu, butylu i benzylu (należące do parabenów) oraz inne konserwanty takie jak: 2-

fenoksyetanol i 1-fenoksypropan-2-ol w szamponach i mleczkach do ciała [16]. Fazą 

ruchomą była mieszanina woda: acetonitryl: metanol: tetrahydrofuran (60:25:10:5), 

dostarczana z szybkością przepływu 1,5 ml/min. Za pomocą micelarnej chromatografii 

cieczowej analizowano kwas benzoesowy, kwas p-hydroksybenzoesowy oraz estry 

metylowe, etylowe, propylowe, izopropylowe i butylowe kwasu p-

hydroksybenzoesowego w próbkach szamponów, mydeł w płynie do rąk, kremach oraz 

piankach do kąpieli. Po rozcieńczeniu próbek kosmetycznych w n-propanolu 

wstrzykiwano je bezpośrednio do kolumny i wymywano 2% roztworem środka 

powierzchniowo-czynnego Brij-35, którego pH obniżono do 3,0 za pomocą mieszaniny 

kwasu ortofosforowego(V) i propanolu (80: 30). Liniową krzywą kalibracyjną uzyskano 

w zakresie 50–500 μg mL-1 dla kwasu benzoesowego i 5–150 μg mL-1 dla pozostałych 

składników. Granice wykrywalności mieściły się w zakresie 25–250 ng mL-1 [17]. 

Youngvises i wsp. [18] wykorzystali metodę chromatografii cieczowej zgodnej                              

z zasadami zielonej chemii do oznaczenia metyloparabenu, etyloparabenu, 

propyloparabenu oraz butyloparabenu w próbkach kosmetycznych w formie kremów, 

lotionów, szamponów, odżywek oraz mydeł w płynie. Koncepcja ta zakłada 

minimalizację zużycia odczynników i wytwarzania odpadów oraz wymianę toksycznych 

odczynników  na  mniej  szkodliwe  substancje.  Ponadto  w  ramach zasad zielonej chemii  



 

 

należy wydajnie wykorzystywać energię i w miarę możliwości prowadzić procesy                        

w temperaturze i ciśnieniu otoczenia. Do analizy parabenów Youngvises  i  wsp. [18]  

zastosowali krótką przedkolumnę C18 w połączeniu z bardziej przyjazną dla środowiska 

micelarną fazą ruchomą zawierającą dodecylosiarczan sodu. Liniowe krzywe 

kalibracyjne dla poszczególnych parabenów otrzymano w zakresie 1−100 μmol L-1 przy 

R2> 0,9990. Precyzyjne rozdzielenie składników osiągnięto w ciągu 7 min., z użyciem 

fazy ruchomej o niskiej zawartości rozpuszczalnika organicznego (0,5% n-pentanolu),               

a granica wykrywalności wynosiła 0,04-0,10 μmol L-1. Zastosowany układ analityczny 

jest nie tylko bardziej ekologiczny, ale także szybszy i wykorzystuje łatwiejsze 

przygotowanie próbki niż w przypadku konwencjonalnej chromatografii cieczowej. 

Pozwala również na separację mieszanin innych związków organicznych np. środków 

miejscowo znieczulających i przeciwhistaminowych oraz leków na przeziębienie.  

Do oznaczania parabenów i innych konserwantów w produktach kosmetycznych 

zastosowano również ultrasprawną chromatografię cieczową (ang. Ultra-Performance 

Liquid Chromatography, UPLC) z detekcją UV [19–22]. Do rozdziału poszczególnych 

składników zazwyczaj wykorzystuje się krótkie kolumny C18 o wielkości cząstek                       

w zakresie 1–2 µm. Efektywną separację można osiągnąć w bardzo krótkim czasie: 5 

minut jeśli tylko analizowane są parabeny i mniej niż 9 minut w przypadku oznaczania 

parabenów wraz z innymi środkami konserwującymi [20]. Warto zaznaczyć, że                                

w metodzie tej wymagane są mniejsze objętości fazy ruchomej niż w przypadku 

konwencjonalnej chromatografii cieczowej, dzięki czemu minimalizuje się generowanie 

odpadów – zużytych rozpuszczalników organicznych. Jednakże UPLC wymaga 

stosowania wyższych ciśnień prowadząc do wzrostu kosztów analizy [15]. 

Oznaczanie metyloparabenu, etyloparabenu, propyloparabenu oraz 

benzyloparabenu w kosmetykach zmywalnych przeprowadzono również za pomocą 

HPLC sprzężonej z detektorem chemiluminescencyjnym. Procedura opierała się na 

wzmocnieniu chemiluminescencyjnym układu cer(IV)-rodamina 6G przez parabeny                     

w środowisku kwasu siarkowego(VI). Skuteczne rozdzielenie poszczególnych 

parabenów uzyskano poprzez elucję izokratyczną z wykorzystaniem mieszaniny 

metanolu z wodą 60: 40 w ciągu 8,5 min [23]. 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją amperometryczną przy użyciu 

elektrody diamentowej domieszkowanej borem (BDD) może być z powodzeniem 

stosowana do analizy metyloparabenu, etyloparabenu oraz propyloparabenu w próbkach 

szamponów. W trakcie pomiarów do elektrody przyłożono kolejno potencjały +1,2 V, -

0,5 V i -2,0 V, co prowadziło do utlenienia parabenów. Metoda oznaczania została 

zoptymalizowana oraz zwalidowana. Wykazała odpowiednią liniowość (>0,999)                           

w zakresie 0,0125–0,500% (w/w), wykrywalność 0,01% (w/w), precyzję (RSD 2,3–

9,8%) i dokładność (93,1–104,4%). Główną wadą elektrody BDD jest możliwość 

pasywacji powierzchni, w związku z tym konieczne jest stosowanie wzorca 

wewnętrznego - 4-hydroksybenzoesanu benzylu. Metoda ta również wymaga 

oczyszczania próbki, a rozdział musi być prowadzony w warunkach izokratycznych  [24]. 
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Stabilność substancji aktywnych będących składnikami produktów kosmetycznych 

warunkuje efektywność ich działania. Jedną z najczęściej stosowanych technik, w celu 

oznaczania jakościowego oraz ilościowego substancji aktywnych formulacji 

kosmetycznych jest również wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją 

spektrofotometryczną. W przypadku oznaczania związków depigmentujących takich jak: 

arbutyna, kwas kojowy, niacynamid, glukozyd askorbylu, hydrochinon, kwas glikolowy, 

kwas askorbinowy w kremach wybielających i rozjaśniających skórę zazwyczaj stosuje 

się kolumny typu C18 [25,26], rzadziej wypełnione żelem krzemionkowym związanym 

z grupami pentafluorofenylowymi [27–29]. Jako fazy ruchome wykorzystuje się 

mieszaniny buforów fosforanowych z metanolem lub wody z metanolem [27,29]. 

Technika HPLC stosowana jest również do rozdzielania różnych składników 

pochodzenia roślinnego (np. katechin, aloiny, kwercetyny), które dodawane są do 

preparatów kosmetycznych po wcześniejszej ekstrakcji w układzie ciecz−ciało stałe lub 

maceracji [30,31]. Należy dodać, że do rozdziału związków naturalnych stosowanych w 

kosmetykach można również wykorzystać chromatografię kolumnową. Polega ona na 

umieszczeniu w kolumnie specjalnie dobranej fazy rozdzielczej, przez którą przepuszcza 

się roztwór zawierający analizowaną mieszaninę. Badany roztwór może przepływać 

przez kolumnę grawitacyjne lub wykorzystać można również różnicę ciśnień na wejściu 

i wyjściu z kolumny. Chromatografia kolumnowa jest najskuteczniejszą techniką 

stosowaną do rozdziału ekstraktów roślinnych [32].  

1.2. CHROMATOGRAFIA GAZOWA 

Chromatografia gazowa (ang. gas chromatography, GC) stosowana jest                                 

w przemyśle kosmetycznym przede wszystkim do szybkiej analizy jakościowej                                 

i ilościowej różnego typu formulacji kosmetycznych. Wykorzystuje się ją m.in. do 

określania składu surowców, kompozycji zapachowych wyrobów perfumeryjnych oraz 

olejków eterycznych, identyfikacji zanieczyszczeń występujących w produktach 

kosmetycznych stanowiących pozostałości rozpuszczalników oraz oznaczania substancji 

aktywnych będących składnikami preparatów nieoryginalnych/zamiennych celem 

wykrycia zafałszowań kosmetyków markowych.  

Rozdział składników mieszaniny jednorodnej w chromatografii gazowej polega na 

przenoszeniu analitów w postaci pary za pomocą gazu nośnego stanowiącego fazę 

ruchomą przez odpowiednio dobraną kolumnę wypełnioną fazą stacjonarną. Biorąc pod 

uwagę rodzaj stosowanej fazy stacjonarnej rozróżnia się chromatografię w układzie 

gaz−ciało stałe zwaną chromatografią adsorpcyjną, w której fazą nieruchomą jest 

adsorbent oraz chromatografię w układzie gaz−ciecz (podziałową) gdzie fazą nieruchomą 

jest ciecz naniesiona na nośnik. Zatem podstawą tych metod jest zjawisko odmiennego 

oddziaływania substancji obecnych w fazie ruchomej z fazą stacjonarną. Wykazano, że 

składniki o większym powinowactwie do fazy nieruchomej przechodzą wolniej przez 

kolumnę niż substancje charakteryzujące się większym powinowactwem do fazy 

ruchomej. 



 

 

W dzisiejszych czasach, znaczący postęp w rozwoju chromatografii gazowej 

związany jest przede wszystkim ze wzrostem szybkości analizy, a co za tym idzie 

skróceniem jej czasu z kilkudziesięciu do kilku minut, a w niektórych przypadkach nawet 

do kilku sekund, miniaturyzacją aparatury, wprowadzeniem dwuwymiarowej 

chromatografii gazowej (GC  GC) sprzężonej ze spektrometrią mas pokonującej 

większość ograniczeń konwencjonalnej chromatografii gazowej związanych                                    

z rozdzielaniem złożonych mieszanin, wykorzystaniem chiralnej selektywności 

pochodnych cyklodekstryn stanowiących fazę stacjonarną w enancjoselektywnej 

metodzie GC pozwalającej na rozdział enancjomerów z lotnych mieszanin racemicznych. 

Bardzo ważną kwestią jaką należy wziąć pod uwagę w przypadku analizy 

składników preparatów kosmetycznych za pomocą chromatografii gazowej jest 

przygotowanie próbki. Zastosowanie tej techniki wymaga wprowadzenia do układu tylko 

analitów, które po zadozowaniu łatwo przechodzą w stan gazowy i w takiej formie są 

rozdzielane na odpowiednio dobranej kolumnie chromatograficznej.  

Perfumy, olejki eteryczne oraz inne próbki ciekłe zazwyczaj są nastrzykiwane 

bezpośrednio lub po uprzednim rozcieńczeniu rozpuszczalnikami organicznymi (np. 

metanolem, etanolem, acetonem, acetonitrylem) przez dozownik z dzieleniem strumienia 

gazu na kolumnę. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć przeładowania kolumny próbkami 

z większym stężeniem analitów, ponieważ tylko mała ich część jest wprowadzana do 

kolumny. Dozowniki z dzieleniem strumienia gazu cechują się dużą sprawnością i są 

idealne dla kolumn chromatograficznych o małych średnicach. 

Analiza próbek stałych takich jak: kremy, balsamy, podkłady, pomadki, pasty do 

zębów jest znacznie bardziej skomplikowana ze względu na fakt, że substancje lotne                   

w nich zawarte należy w pierwszej kolejności wyekstrahować i zatężyć, w przeciwnym 

razie może dojść do zanieczyszczenia układu chromatograficznego. 

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa jest powszechnie stosowana do wydzielania 

substancji aktywnych lub zapachowych z preparatów kosmetycznych [7]. Rastogi [33] 

wykorzystał tą metodę do wyekstrahowania substancji zapachowych z mydła w kostce 

przy użyciu octanu etylu. Wydajność ekstrakcji wynosiła około 80−100% dla większości 

substancji. Wyjątek stanowiły cytral, aldehyd cynamonowy oraz dihydrokumaryna.                    

Z kolei, Reiner i wsp. [34] zastosowali prostą ekstrakcję rozpuszczalnikową do 

wyodrębnienia piżm policyklicznych, w tym galaksolidu i tonalidu z perfum, balsamów 

do ciała oraz dezodorantów za pomocą heksanu. Obecnie opracowuje się szybsze                             

i bardziej ekologiczne metody ekstrakcji w porównaniu z metodami konwencjonalnymi. 

Dąży się do pełnej automatyzacji, miniaturyzacji, a jednocześnie obniżenia objętości 

zużywanych rozpuszczalników organicznych. Bardzo często ekstrakcja w układzie ciało 

stałe−ciecz jest wspomagana ultradźwiękami (ang. ultrasound–assisted extraction, UAE) 

lub promieniowaniem mikrofalowym (ang. microwave–assisted extraction, MAE), co 

czyni ją znacznie bardziej skuteczną. W przypadku mikroekstrakcji do fazy stałej (ang. 

solid phase microextraction, SPME) wykorzystuje się włókno o grubości kilkudziesięciu 

mikrometrów pokryte odpowiednim sorbentem, na którym adsorbują się substancje lotne  
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uwalnianie z próbki. Proces ten może zachodzić z fazy ciekłej poprzez zanurzenie włókna 

przez określony czas w roztworze próbki (ang. direct immersion, DI-SPME) lub 

pobieranie próbki z fazy nadpowierzchniowej (ang. headspace, HS-SPME). Kluczowy 

jest dobór czynnika ekstrakcyjnego stosowanego do pokrycia włókna urządzenia do 

SPME, ponieważ wpływa on znacząco na wydajność i selektywność ekstrakcji analitu. 

Obecnie wprowadza się nowe klasy sorbentów polimerowych wykorzystywanych do 

pokrycia włókna, które charakteryzują się rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną, 

wysokim powinowactwem do analitów, niską ceną, dużą odpornością termiczną                              

i chemiczną, a także szerokimi możliwościami modyfikacji struktury wewnętrznej lub 

powierzchni. Włókno urządzenia do SPME pokryte polianiliną, polipirolem i poli(styreno 

sulfonianem) sodu zostało zastosowane do oznaczania metyloparabenu, etyloparabenu 

oraz propyloparabenu w nawilżających tonikach do twarzy metodą chromatografii 

gazowej. Zbadano parametry wpływające na ekstrakcję analitów, takie jak: czas 

ekstrakcji, dodatek soli NaCl, temperatura i czas desorpcji. Zoptymalizowaną ekstrakcję 

prowadzono w temperaturze pokojowej przez 30 min. w obecności 0,4 g mL–1 NaCl                     

w roztworze próbki, a desorpcję analitów w temperaturze 280C przez 15 min. [35]. 

Metoda chromatografii gazowej jest najczęściej stosowana do analizy związków 

zapachowych ze względu na ich niskie temperatury wrzenia. Po odpowiednim 

przygotowaniu próbki, za pomocą odpowiednich dozowników wprowadza się ją                            

w strumień gazu nośnego, który następnie przenosi ją do kolumny. Obecnie najczęściej 

stosuje się dozowniki z dzieleniem strumienia gazu (ang. split), bez dzielenia gazu (ang. 

splitless) oraz dozujące bezpośrednio na kolumnę [36–38]. Działanie dwóch pierwszych 

dozowników polega na odparowaniu próbki, która zostaje wprowadzona przez specjalną 

membranę za pomocą strzykawki. Ich obudowa jest zazwyczaj ogrzewana do 

temperatury 200-250C, dzięki czemu lotne składniki próbki odparowują, przy czym 

należy zaznaczyć, że związki o dużej lotności będą odparowywać szybciej niż mniej lotne 

związki. Dozowanie bezpośrednio na kolumnę o temperaturze 20-60°C jest najprostszym 

sposobem wprowadzania próbki ciekłej. Ogrzewanie kolumny powoduje odparowanie 

rozpuszczalnika. 

Do oznaczania związków zapachowych za pomocą chromatografii gazowej 

najczęściej stosuje się kolumny o przekroju otwartym zwane kapilarnymi, ponieważ 

charakteryzują się wysoką zdolnością rozdzielczą oraz lepszą czułością w porównaniu                    

z kolumnami pakowanymi. Kluczowa jest również możliwość wytworzenia w nich dużej 

ilości półek teoretycznych, przy niewielkim ciśnieniu gazu na wejściu do kolumny. 

Kolumny przeznaczone do analizy związków zapachowych mają długość w zakresie 

10−60 m i średnicę wewnętrzną 0.10-0.32 mm [7]. Fazę stacjonarną w kolumnach nisko- 

i średniopolarnych stanowią zazwyczaj dimetylopolisiloksan (CP-Sil 5 CB, DB-1, HP-1, 

SPB-1) [39–41] oraz difenylo-dimetylopolisiloksan (HP-5, DB-5, SLB-35, DB-17, DB-

35, CP-Sil 8 CB) [42–44]. Z kolei kolumny charakteryzujące się wysoką polarnością są 

wypełnione glikolem polietylenowym (CP-Wax 52 CB, BP20) [45,46]. 

 



 

 

Mimo, że detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) [40,46,47] oraz detektor emisji 

atomowej (AED) [48] powszechnie wykorzystuje się do oznaczania związków 

zapachowych w kosmetykach, to chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas 

(MS) stanowi potężne narzędzie do jednoczesnego przeprowadzania analiz jakościowych 

oraz ilościowych lotnych i półlotnych związków organicznych [39,49,50]. Jednocześnie 

umożliwia ona precyzyjne określenie zawartości zanieczyszczeń kosmetyków, które 

mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumenta. 

W przypadku analizy parabenów w tonikach do twarzy za pomocą GC-FID 

wymagane jest wcześniejsze acetylowanie analitów bezwodnikiem octowym przez 10-20 

minut w środowisku zasadowym w obecności KH2PO4, które prowadzi do lepszych 

rozdzielczości chromatogramów [51]. Jako alternatywę do acetylowania zastosowano 

alkilowanie pochodnymi butylowymi oraz izobutylowymi (np. chloromrówczanem 

butylu [52] lub chloromrówczanem izobutylu [53]) w celu oznaczania parabenów                        

w kosmetykach metodą GC-FID. 

 

2. SPEKTROMETRIA MAS 
 

Spektrometria mas (MS) to zaawansowana technika analityczna umożliwiająca 

precyzyjne określenie masy oznaczanego związku organicznego, jego budowy 

chemicznej oraz ilości w badanej próbce. Pierwszy spektrometr mas został 

skonstruowany przez Josepha Johna Thomsona na początku XX wieku [54]. 

Wykorzystano działanie pola elektromagnetycznego, które powodowało różny stopień 

odchylenia toru lotu jonów w zależności od ich stosunku masy do ładunku (m/z). Rolę 

detektora pełniła wówczas płyta fotograficzna lub ekran fluorescencyjny. W latach 20' 

XX wieku Francis William Aston stworzył spektrometr mas, który umożliwił obserwację 

izotopów [55]. Natomiast Arthur Jeffrey Dempster opracował metodę jonizacji substancji 

wykorzystując strumień elektronów. Od tego czasu nastąpił intensywny rozwój 

spektrometrii mas, która jest obecnie wykorzystywana w wielu dziedzinach do analizy 

ilościowej i jakościowej związków organicznych. Spektrometria mas znalazła również 

zastosowanie do oznaczaniu składników w produktach kosmetycznych. Może być 

wykorzystana do kontroli jakości i testowania stabilności komponentów preparatów do 

pielęgnacji ciała [56]. Technika ta umożliwia potwierdzenie struktury związków 

organicznych oraz służy do oznaczenia wybranej substancji w mieszaninach jakie 

stanowią kosmetyki. W tabeli 1 przedstawiono przykłady składników kosmetyków 

oznaczanych za pomocą spektrometrii mas.  
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Tabela 1. Zastosowanie spektrometrii mas do oznaczania składników w preparatach kosmetycznych 

Table 1. Application of mass spectrometry to detect ingredients in cosmetic formulations 

 

Analit Preparat kosmetyczny Spektrometria mas Ref. 

Tetrapeptyd krem MALDI-TOF [57] 

Heksapeptyd krem MALDI-TOF [58] 

Oksybenzon krem ND-EESI-MS [59] 

Kwas 4-aminobenzoesowy krem ND-EESI-MS [59] 

Rezorcyna, metyloparaben krem  DESI-MS [60] 

Etanoloamina, rezorcyna, 

Fenylenodiamina 
farba do włosów DESI-MS [60] 

Sudan III lakier do paznokci MS/MS [61] 

Glikol dietylenowy pasta do zębów ND-EESI-MS [62] 

Metoksycynamonian etyloheksylu krem DESI [63] 

 

Aby określić skład próbki preparatu kosmetycznego (po uprzednim jej przygotowaniu – 

np. mieszaniu z rozpuszczalnikiem i dodaniu matrycy wspomagającej jonizację), musi 

przejść ona do fazy gazowej. Następnie poddana jest jonizacji w celu nadania ładunku 

elektrycznego, co pozwala na oddziaływanie na nią pola elektrycznego lub 

magnetycznego. Wygenerowane jony ulegają rozdzieleniu i zliczana jest ich liczba                       

w funkcji stosunku ich masy do ładunku. Głównymi składowymi każdego spektrometru 

mas są cztery elementy. Pierwszy stanowi układ wprowadzania próbki. Drugi to źródło 

jonów, gdzie analizowana substancja poddana jest jonizacji. Trzeci element to analizator 

masy, gdzie następuje rozdział jonów ze względu na stosunek masy do ładunku. 

Natomiast czwartą składową jest detektor, dzięki któremu rejestrowane są jony 

wyselekcjonowane przez analizator mas [64].  

Obecnie dostępnych jest szereg technologii, które różnią się sposobem jonizacji 

próbki, separacji oraz techniką wykrywania powstałych jonów. Jonizacja strumieniem 

elektronów (ang. electron ionization, EI-MS) jest jedną z najstarszych metod 

generowania jonów. Jednakże, powoduje ona rozpad cząsteczek na fragmenty                                  

i niemożliwe jest zarejestrowanie masy całego analizowanego związku. Na widmie 

masowym zidentyfikować można tylko fragmenty badanej cząsteczki [65]. W związku             

z tym w ostatnich latach naukowcy wykorzystują tzw. łagodne techniki jonizacji (ang. 

soft ionization), takie jak jonizacja przez elektrorozpylanie (ang. eletrospray ionization, 

ESI) oraz jonizację przez desorpcję laserową wspomaganą matrycą (ang. matrix-assisted 

laser desorption ionization, MALDI), które nie powodują fragmentacji cząsteczek. Obie 

techniki umożliwiają identyfikację dużych biocząsteczek takich jak np. peptydy czy 

białka. Jonizacja przez elektrorozpylanie została wykorzystania do scharakteryzowania 

modyfikowanych tetrapeptydów, które znalazły zastosowanie w preparatach 

przeciwzmarszczkowych [66]. Ponadto, ESI wykorzystano do klasyfikacji perfum                            

i identyfikacji podrobionych próbek środków zapachowych [67].  

Należy podkreślić, że większość zaawansowanych metod analitycznych 

stosowanych do badania kosmetyków wymaga odpowiedniego przygotowania próbki.                   

W ostatnich latach naukowcy pracują nad tym, aby w jak największym stopniu usprawnić  



 

 

i przyspieszyć procedurę analityczną. MALDI została wykorzystana do identyfikacji 

niskocząsteczkowych peptydów w preparatach kosmetycznych [57]. Metoda ta jest tzw. 

łagodną techniką jonizacji, ponieważ związki chemiczne można oznaczyć bez naruszenia 

ich struktury. Próbka zostaje wprowadzona do matrycy, której rolą jest jonizacja 

cząsteczek analitu. Powinna ona absorbować promieniowanie z zakresu UV, wykazywać 

stabilność w warunkach wysokiej próżni oraz charakteryzować się stosunkowo niską 

masą cząsteczkową. Ponadto, w niektórych przypadkach wprowadza się dodatkowe 

matryce, które mają wspomagać jonizację analitu. W tym celu użyto mezoporowate 

materiały typu SBA-15 do oznaczania peptydów obecnych w preparatach kosmetycznych 

[58]. Zastosowanie spektrometrii mas MALDI z matrycami wspomaganymi umożliwiło 

bezpośrednią identyfikację heksapeptydu w kremie bez jakiejkolwiek wstępnej obróbki. 

Z kolei Chingin i wsp. wykorzystali ekstrakcyjną jonizację przez rozpylanie w polu 

elektrycznym (ang. Extractive Electrospray Ionization Mass Spectrometry, EESI-MS,) 

do analizy składu perfum. Wykazano, że technika ta ma zastosowanie do szybkiego 

wykrywania zafałszowań na przykładzie autentycznego i fałszywego zapachu „Miss 

Dior” Christiana Diora. W metodzie tej próbka nie wymaga specjalnego przygotowania, 

w związku z tym może być użyta w przemyśle perfumeryjnym do kontroli jakości 

produktu [68]. Metodę tą wykorzystał również Zhang i wsp. [69] do bezpośredniej analizy 

kosmetyków takich jak perfumy, kremy, pasty do zębów. Technika ta pozwala na 

wykrycie i identyfikację składników produktów kosmetycznych bezpośrednio na ludzkiej 

skórze. Ta sama grupa badawcza wykryła obecność oksybenzonu i kwasu 4-

aminobenzoesowego w preparatach przeciwsłonecznych przy użyciu odmiany 

ekstrakcyjnej jonizacji przez rozpylanie w polu elektrycznym (ang. Neutral Desorption 

Extractive Electrospray Ionization Mass Spectrometry, ND-EESI-MS) bez wstępnej 

obróbki próbki [59]. Dane eksperymentalne wykazały, że metoda ta może być 

użytecznym narzędziem do ilościowej analizy filtrów UV w produktach kosmetycznych. 

Z kolei Nizzia i wsp.[60] wykorzystali desorpcję z jonizacją przez elektrorozpylanie (ang. 

Desorption Electrospray Ionization Mass Spectormetry, DESI) do oznaczania 

komponentów w farbie do włosów i kremie przeciw niedoskonałościom bez uprzedniego 

przygotowania próbki.  

Kolejnym kierunkiem rozwoju spektrometrów mas dedykowanych analizie m.in. 

preparatów kosmetycznych jest dążenie do skonstruowania mobilnej i zminiaturyzowanej 

aparatury badawczej. Opracowanie takich urządzeń pozwoli na zmniejszenie zużycia 

energii elektrycznej oraz wykorzystywanych do analizy odczynników chemicznych. 

Ponadto, mniejsze oraz mobilne instrumenty badawcze mają niższą cenę, a co za tym 

idzie mogą być bardziej dostępne dla przemysłu kosmetycznego. Qiang i wsp. [70] 

wykorzystali kompaktowy spektrometr mas Mini 12 (ważący 25 kg) do analizy pudrów, 

pomadek, kremów i szamponów za pomocą jonizacji próbki w otoczeniu 

atmosferycznym. W próbkach cieni do powiek, pudrów do twarzy oraz szminek 

identyfikowano obecność barwników Sudan Red I, II, III, IV wykorzystując jonizację 

metodą  ESI  z  zastosowaniem  wymiennej  kasety  z  papierowym  nośnikiem.  Z  kolei                       
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w szamponach i kremach wykrywano obecność parabenów takich jak: 

izopropyloparaben, pentyloparaben, fenyloparaben, benzyloparaben.  

Coraz częściej dopełnieniem obecnie stosowanych metod analitycznych jest 

obrazowanie za pomocą spektrometrii mas (ang. Mass Spectrometry Imaging, MSI).                

W technice tej źródło jonów oddziałuje na powierzchnię tkanki i możliwa jest analiza 

składu w trybie skanowania i mapowania wyników. Obrazowanie MSI zostało sprzężone 

z desorpcją z jonizacją przez elektrorozpylanie (DESI) do oceny przeznaskórkowego 

dostarczania soli potasowej kwasu 4-metoksysalicylowego, która pełni w kremie funkcję 

środek wybielającego [71]. Badania wykazały, że substancja ta akumuluje się w warstwie 

rogowej naskórka, co jest typowe dla związków o umiarkowanym współczynniku 

podziału (logP = 2,10). Obrazowanie za pomocą spektrometrii mas (MSI) zostało również 

sprzężone MALDI. W metodzie tej skrawki tkanek umieszcza się na specjalnych 

płytkach, na które nakładana jest matryca wspomagająca jonizację analitu. Następnie 

próbka poddana jest działaniu wiązki lasera i rejestrowane są widma masowe w całym 

badanym obszarze. Wyniki przedstawiane są w postaci map intensywności sygnałów. 

Oliveira i wsp. [61] wykorzystali MALDI-MSI do oznaczania związków w lakierach do 

paznokci, szminkach i eyelinerach. Jako matrycę użyto kwas alfa-cyjano-4-

hydroksycynamonowy rozpuszczony w mieszaninie acetonitrylu i metanolu.                               

W przypadku pomadek i eyelinerów można było rozróżnić nowe, używane                                        

i przeterminowane produkty na podstawie ich profilu lipidowego. Z kolei w lakierach do 

paznokci określono ilościowo barwnik Sudan III, który jest potencjalnym czynnikiem 

rakotwórczym trzeciej klasy [72]. Warto nadmienić, że metoda MS ma pewne 

ograniczenia, szczególnie jeśli chodzi o identyfikację izomerów i określenie budowy 

przestrzennej analizowanego związku. W tym celu można zastosować magnetyczny 

rezonans jądrowy.  

 

3. SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI 
 

Spektroskopia w podczerwieni jest również przydatna do analizy kosmetyków, 

ponieważ jest stosunkowo szybką i wysoce powtarzalną techniką. FT-IR umożliwia 

identyfikację grup funkcyjnych w związkach organicznych. Ze względu na to, że widma 

preparatów kosmetycznych są na ogół złożone, można wykorzystać je do celów 

porównawczych [73]. Różne techniki spektroskopii w podczerwieni takie jak: 

spektroskopia transmisyjna (TS, ang. Transmission Spectroscopy), fotoakustyczna (PAS, 

ang. Photoacoustic Spectroscopy), osłabionego całkowitego odbicia (ATR, ang. 

Attenuated Total Reflectance) i rozproszonego odbicia (DRS, ang. Diffuse Reflectance 

Spectroscopy) były stosowane do analizy m.in. pomadek [74,75], cieni do powiek, kredek 

oraz kremów [76,77]. Wybór odpowiedniej techniki podyktowany jest rodzajem próbki 

czy jest w formie stałej, płynnej czy sproszkowanej. Badania wykazały, że spektroskopia 

transmisyjna i fotoakustyczna najlepiej sprawdzają się w przypadku ciał stałych                               

i proszków o niskiej zawartości wody. Z kolei spektroskopia osłabionego całkowitego 

odbicia  jest  idealnym  rozwiązaniem  dla  próbek  ciekłych  [75].  Należy podkreślić, że 



 

 

ATR-FTIR jest obiecującą techniką do analizy kosmetyków, ponieważ próbka nie 

wymaga uprzedniego przygotowania, dzięki czemu jest mniej czasochłonna i przyjazna 

dla środowiska. Ponadto, należy podkreślić, że ATR-FTIR jest nieinwazyjna                                     

i niedestrukcyjna dla badanej próbki.  

 

4. BADANIA STABILNOŚCI PREPARATÓW KOSMETYCZNYCH 
 

Badanie stabilności preparatów kosmetycznych polega na ocenie zmian 

zachodzących w próbce w różnych warunkach temperaturowych w określonym czasie.  

Z punktu widzenia producenta kosmetyku istotne jest określenie jak długo dany produkt 

zachowa swoje właściwości i będzie mógł być bezpieczny oraz użyteczny dla 

konsumenta. Najczęściej stosowanymi w przemyśle kosmetycznym metodami do oceny 

stabilności jest test wirówkowy oraz termiczny. Pierwsza technika polega na 

umieszczeniu próbki w wirówce i poddaniu jej działania siły odśrodkowej. Na skutek 

obrotów układy niestabilne ulegają rozwarstwieniu na tworzące je fazy olejową i wodną, 

które ocenia się wzrokowo [78]. Coraz częściej testy wirówkowe łączy się z testami 

temperaturowymi stosując centryfugi z regulacją temperatury [79].   

Natomiast w teście termicznym preparat przechowywany jest w określonej 

temperaturze przez dany czas i na podstawie obserwacji wzrokowej określa się zmiany  

w nim zachodzące. Wybrany kosmetyk dzieli się na trzy próbki i równolegle bada się 

stabilność w temperaturze niskiej, wysokiej oraz pokojowej, np. w temp. 4C, 21C                       

i 45C przez 8 tygodni [80]. W równych odstępach czasowych obserwuje się zmiany 

zachodzące w preparacie. W innej metodzie stabilność w tych warunkach bada się nawet 

do 6 miesięcy [78]. Warunki przechowywania nie są ściśle określone, producent 

dostosowuje badania do swoich produktów, aby wykazać ich stabilność w czasie. 

Ponadto zmiany zachodzące w próbce można obrazować za pomocą mikroskopu 

optycznego.  

Istotne jest także, aby długoterminową stabilność preparatów określić w jak 

najkrótszym czasie. Producenci nie mogą pozwolić sobie na wielomiesięczne 

obserwowanie zmian zachodzących w próbce. W związku z tym opracowano testy 

przyspieszonego badania stabilności preparatów emulsyjnych wykorzystując do tego 

zmiany temperatur, tzw. „metoda szoków termicznych” [81]. Produkt kosmetyczny 

zostaje najpierw ogrzany do określonej temperatury, a następnie poddany gwałtownemu 

schłodzeniu. Inny sposób polega na ogrzaniu próbki i pozostawieniu jej w tych 

warunkach przez ściśle określony czas. W kolejnym etapie próbka jest chłodzona                          

i pozostawiona w obniżonej temperaturze przez dany okres. Następnie cykl się powtarza 

kilka razy. Próbka określona jest jako stabilna, gdy badany układ nie ulegnie zmianie po 

przeprowadzeniu kilku takich cykli [81]. W nowoczesnych laboratoriach do badania 

stabilności preparatów wykorzystuje się komory klimatyczne, które umożliwiają 

sterowanie takimi parametrami jak: temperatura,  wilgotność  oraz  naświetlenie  promie- 
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niowaniem UV. Zastosowanie różnych warunków otoczenia pozwala na precyzyjną 

ocenę procesu starzenia się badanej próbki.  

W ostatnich latach naukowcy opracowali bardziej zaawansowane metody 

instrumentalne badania stabilności kosmetyków bazujące na wykorzystaniu zjawiska 

wielokrotnego rozproszenia oraz dyfrakcji laserowej. Ponadto do oceny układów 

koloidalnych można wykorzystać potencjał zeta. Badania metodą wielokrotnego 

rozpraszania światła (ang. multiple light scattering, MLS) można przeprowadzić za 

pomocą urządzeń Turbiscan Lab (Formulaction) lub Multiscan MS 20 (Data Physics 

Instruments). Aparaty te umożliwiają ocenę stabilności układów emulsyjnych w znacznie 

krótszym czasie niż w przypadku wyżej opisanych metod. Pełną analizę preparatów 

można przeprowadzić w ciągu około dwóch tygodni, co w znacznym stopniu może 

przyspieszyć opracowywanie nowych formulacji kosmetycznych [82]. Ponadto, na 

podstawie otrzymanych wyników można zidentyfikować zmiany zachodzące w próbce 

takie jak flokulacja, koalescencja, śmietanowanie czy sedymentacja [83]. Głównym 

elementem aparatu jest głowica, która skanuje próbkę w całej jej wysokości. Urządzenie 

wyposażone jest w źródło światła z zakresu bliskiej podczerwieni. Ponadto składa się 

również z detektora wstecznego rozproszenia (odbierającego światło padające na próbkę 

pod kątem 45) oraz detektora transmisji, odbierającego światło padające pod kątem 

180. Dzięki temu wszystkie zmiany zachodzące w próbce są rejestrowane. Pomiary 

można prowadzić w temperaturze obniżonej, pokojowej i podwyższonej. Dodatkowym 

parametrem, który można wyznaczyć jest współczynnik stabilności tzw. ang. Turbiscan 

Stability Index, TSI [84]. Obliczany jest on na podstawie wszystkich procesów 

zachodzących w próbce w czasie i umożliwia porównywanie próbek względem siebie. 

Im niższy TSI, tym próbka bardziej stabilna, ponieważ zaobserwowano w niej najmniej 

zmian względem pierwszego pomiaru [85].  

Kolejną zaawansowaną metodą instrumentalną do badania stabilności emulsji jest 

dyfrakcja laserowa, dzięki której można określić rozkład wielkości cząstek w badanym 

układzie dyspersyjnym. Elementem składowym urządzenia jest laser, który emituje 

wiązkę światła czerwonego. Ponadto, aparat wyposażony jest w źródło światła 

niebieskiego. Zasada działania aparatu opiera się na zjawisku dyfrakcji laserowej. Cząstki 

obecne w badanej próbce rozpraszają̨ światło, które zbierane jest następnie przez układ 

detektorów. Dane analizowane są bazując na modelu Fraunhofera i teorii Mie, które 

opisują sposób rozpraszania i absorpcji światła przez cząstkę. Każdy rozmiar cząstki 

rozprasza światło w charakterystyczny i niepowtarzalny sposób, dzięki czemu możliwe 

jest ustalenie ich wielkości [86]. 

 

5. BADANIA APLIKACYJNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH  
 

Metody analityczne w kosmetyce nie ograniczają się tylko do analizy produktów 

kosmetycznych, ale są również wykorzystywane w podstawowych badaniach skóry                       

i włosów, na które aplikowane są kosmetyki (badania aplikacyjne, instrumentalne) [87-

91]. Kosmetyk wykazuje bowiem określone działanie pielęgnacyjne na skórę w zależno-                                 



 

 

ści od składu jakościowego i ilościowego. Zanim zostanie wprowadzony gotowy produkt 

na rynek kosmetyczny należy także ocenić jego bezpieczeństwo i skuteczność działania 

za pomocą ujednoliconych standardów weryfikacyjnych. W związku z wprowadzeniem 

na terenie Unii Europejskiej zakazu testowania na zwierzętach preparatów i składników 

pielęgnacyjnych zaczęto rozwijać alternatywne metody oceny skuteczności                                      

i bezpieczeństwa kosmetyków. Metody alternatywne wykorzystują techniki in vitro 

(hodowle komórkowe, struktury biomimetyczne skóry), ex vivo (wyizolowane zwierzęce 

tkanki lub organy) oraz in silico (symulacje komputerowe, modele matematyczne). 

Ponadto wraz z rozwojem technologii poszerza się możliwość narzędzi do oceny 

działania i przenikania produktów kosmetycznych. Do najnowszych technik należy 

ultrasonografia skóry, czy optyczna tomografia koherencyjna. Ograniczeniem 

zaawansowanych technik często są wysokie koszty aparatury. W związku z tym często 

stosowanym etapem oceny produktu kosmetycznego są jego standardowe badania 

aplikacyjne. W tym celu przeprowadza się badania aparaturowe na skórze ochotników 

(probantów), którzy stanowić powinni grupę docelowych konsumentów badanego 

produktu. Należy pamiętać, że aplikowana substancja musi dawać gwarancję 

bezpieczeństwa. W tym celu stosuje się uprzednio ocenę potencjału drażniącego skórę 

(naskórkowe testy płatkowe) oraz analizę cytotoksyczności składnika czynnego. Do 

najczęściej przeprowadzanych testów in vivo zalicza się naskórkowe testy płatkowe oraz 

badania parametrów biofizycznych i biomechanicznych skóry z wykorzystaniem sond 

pomiarowych [92], np. Courage-Khazaka (Koln, Germany). Zespół sond jest połączony 

z komputerem, który prezentuje otrzymane wyniki w postaci cyfrowej. Pomiary powinny 

być przeprowadzane w kontrolowanych warunkach, w temperaturze 22-25°C i średniej 

wilgotności względnej 52-58% na ściśle określonych obszarach skóry. Poniżej 

przedstawiany zastosowanie i krótką charakterystykę najczęściej stosowanych sond do 

pomiarów parametrów biofizycznych skóry. 

5.1. KORNEOMETR - CORNEOMETER® CM 825 

Corneometer® (Courage & Khazaka, Germany) jest uznaną metodą dokładnego                            

i powtarzalnego określania poziomu nawilżenia powierzchni skóry poprzez pomiar 

pojemności elektrycznej warstwy rogowej. Metoda ta opiera się na liniowej zależności 

właściwości elektrycznych naskórka od jego uwodnienia. Im więcej wody znajduje się  

w naskórku, tym większa jest jego pojemność elektryczna. Sonda działa przy niskiej 

częstotliwości (40-75 Hz) [93]. Wyniki prezentuje się jako średnią kilku pomiarów                        

i przedstawia w arbitralnych jednostkach od 0 do 130. 

5.2. TEWAMETR – TEWAMETER® TM 300  

Transepidermalną utratę wody (ang. Transepidermal Water Loss, TEWL) oceniano 

metodą ewaporymetryczną (Tewameter® TM 300; Courage & Khazaka). System oparty 

jest na wydrążonym cylindrze z dwoma czujnikami higroskopijnymi i temperatury, 

mierzącymi ciśnienie pary wodnej w różnych odległościach od powierzchni skóry. 

TEWL  jest  obliczany  na  podstawie różnicy pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi                      
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z wykorzystaniem prawa dyfuzji Ficka i wyświetlany w gramach na godzinę na metr 

kwadratowy (g/h/m²) [94]. Transepidermalna utrata wody i nawilżenie skóry są szeroko 

stosowane jako wskaźniki oceny funkcji bariery skórnej. TEWL odpowiada za dyfuzję 

skondensowanej wody przez stratum corenum (SC) podczas gdy nawilżenie skóry 

odzwierciedla zawartość wody w SC. Zmienioną funkcję bariery skórnej charakteryzuje 

podwyższony TEWL, który obserwuje się w wielu chorobach skóry (np. atopowe 

zapalenie skóry i łuszczyca) oraz w badaniach eksperymentalnych (np. stosowanie 

rozpuszczalników i detergentów). Co więcej, podwyższone wartości TEWL                                 

w zaburzonej barierze skórnej są często skorelowane z niskim nawilżeniem skóry. 

5.3. MEXAMETR – MEXAMETER® MX 18 

Sonda Mexameter® MX 18 (Courage & Khazaka, Germany) pozwala zmierzyć poziom 

zabarwienia oraz zaczerwienienia skóry. Ma postać prostego reflektometru, którego 

działanie opiera się na absorpcji/odbiciu światła od powierzchni skóry. Urządzenie to 

wyposażone jest w 16 diod elektroluminescencyjnych (LED) rozmieszczonych kołowo, 

które emitują światło o 3 określonych długościach fali świetlnej: 568 nm, 660 nm, 880 

nm. Odpowiadają one kolejno światłu zielonemu, czerwonemu i podczerwonemu [95]. 

Odbiornik mierzy odbicie światła od skóry. Ponieważ ilość emitowanego światła jest 

określona, można obliczyć ilość światła pochłoniętego przez skórę. Polega to na pomiarze 

światła pochłoniętego i odbitego o długości fal w zakresie zieleni i czerwieni dla 

hemoglobiny oraz długości fal w zakresie czerwieni i bliskiej podczerwieni dla melaniny. 

Niepewność pomiaru: ± 5% Średnia z trzech pomiarów przedstawiana jest w jednostkach 

arbitralnych od 0 do 999. Średnica przyrządu wynosi 24 mm, średnica pola pomiarowego 

5 mm (powierzchnia 19,6 mm2). Ponieważ ilość emitowanego światła jest określona, 

można obliczyć ilość światła pochłoniętego przez skórę. Mexameter® MX 18 zapewnia 

pomiar pochłoniętego i odbitego światła o długości fali w zakresie zielonym i czerwonym 

dla hemoglobiny oraz długości fal w czerwieni i bliskiej podczerwieni dla melaniny. 

Indeks melaniny jest obliczany na podstawie intensywności zaabsorbowanego i odbitego 

światła przy, odpowiednio 660 i 880 nm. Wskaźnik rumienia jest natomiast obliczany na 

podstawie intensywności zaabsorbowanego i odbitego światła o długości fali, 

odpowiednio, 568 i 660 nm. Analizy przeprowadza się na obszarze o powierzchni 19,6 

mm2, co odpowiada tarczy o średnicy 5 mm. Pomiaru dokonuje się poprzez przyłożenie 

sondy ze stałym naciskiem do badanego obszaru skóry. 

5.4. KOLORYMETR -KOLORYMETR® CL 400 

Kolorymetr® CL 400 (Courage & Khazaka, Germany) mierzy koloryt skóry zawiera 

sondę emitującą białe światło LED (dioda elektroluminescencyjna) od 440 do 670 nm, 

które jest rozmieszczone kołowo, aby równomiernie oświetlić skórę. Emitowane światło 

jest rozpraszane we wszystkich kierunkach, część przechodzi przez warstwy skóry i jest 

rozpraszana poza nią. Światło odbite jest mierzone przez sondę na zasadzie kolorymetrii 

trójchromatycznej. Pomiary prowadzone są w przestrzeni barw L*a*b, która stanowi 

najpopularniejszy sposób opisu kolorów [95]. Wartości L*  określają  jasność  i  ciemność  



 

 

koloru i dobrze korelują z jasnością i ciemnością koloru skóry. Wartość a* mierzy rumień 

skórny i zależy od składu melaniny oraz skórnego przepływu krwi. Wartość b* określa 

konstytucjonalną pigmentację i zdolność do opalania się danej osoby, a konkretnie 

zmiany w karotenoidach, syntezie melaniny i utlenianiu po ekspozycji na 

promieniowanie UV. Parametry L* i b* mogą być wykorzystywane do klasyfikacji 

konstytutywnej pigmentacji zgodnie z indywidualnym kątem typologicznym (ang. 

individual typology angle, ITA°).  Kolorymetr został opracowany w ramach standaryzacji 

Commission Internationale de l'Eclairage (CIE), międzynarodowego autorytetu                           

w dziedzinie światła i koloru, jako obiektywne narzędzie do kwantyfikacji koloru, które 

odzwierciedla ludzkie widzenie barw. 

 

5.5. SEBUMETR - SEBUMETER® SM 815  

Sebumetria jest powszechnie używana do ilościowego określania wydzielania sebum na 

powierzchni skóry. Pomiar oparty jest na fotometrii plamek tłuszczu. Mata Sebumeter® 

SM 815 (Courage & Khazaka, Germany) po zetknięciu się ze skórą staje się przezroczysta 

w zależności od zawartości łoju na powierzchni mierzonego obszaru. Przepuszczalność 

światła taśmy mierzy się po około 30 s kontaktu ze skórą przez fotokomórkę, która jest 

wewnątrz urządzenia. W celu odczytu pomiaru należy włożyć część kasetki do otworu 

przeznaczonego do sebumetru w podstawie sytemu sond MPA. Przepuszczalność światła 

odzwierciedla zawartość sebum. Głowica pomiarowa kasety odsłania odcinek 

pomiarowy taśmy maty o powierzchni 64 mm2. Podczas pomiaru taśma jest przesuwana 

do przodu za pomocą spustu umieszczonego z boku kasety, aby odsłonić nowy odcinek 

taśmy. Jednostki sebumetru od 0-350 (w przybliżeniu μg/cm2 w określonym zakresie), 

niepewność pomiaru: ± 5%. 

5.6. TERMOMETR DO SKÓRY – SKIN THERMOMETER® ST500  

Skin-Thermometer® ST500 (Courage & Khazaka, Germany) mierzy temperaturę 

powierzchni skóry (°C) i jest oparty na technice spektroskopii w podczerwieni. 

Rozdzielczość dla tej techniki to 0,1°C, a temperaturę wyznacza się w zakresie 22-40° C. 

Bezdotykowy pomiar wykonywany bardzo szybko (1 s) zapewnia brak wpływu na 

mikrokrążenie w skórze. 

 
5.7. PEHAMETR- SKIN-PH-METER® PH 905 

Jest elektrodą polarną, która w jednej obudowie zawiera zarówno elektrodę aktywną 

(elektroda szklana, wrażliwa na jony H+) oraz ułatwiającą pomiar, wysokiej jakości 

elektrodę kombinowaną (zwaną również elektrodą odniesienia), która łączy się                                

z uchwytem sondy zawierającym część pomiarową. Pomiar polega na wielokrotnym 

przykładaniu elektrody do określonego obszaru skóry. W celu uzyskania optymalnego 

kontaktu pomiędzy powierzchnią pomiarową elektrody a powierzchnią skóry, elektrodę 

należy trzymać pod kątem prostym do skóry i z delikatnym naciskiem. Kwaśne pH 

powierzchni skóry jest ważne dla homeostazy SC i utrzymania flory bakteryjnej. Pomiaru  
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pH powierzchni skóry dokonuje się za pomocą szklanych elektrod planarnych 

podłączonych do woltomierza. To, co w rzeczywistości mierzy się to jest "pozorne pH 

skóry", ponieważ pojęcie pH odnosi się do roztworów wodnych, a na powierzchni skóry 

znajdują się lipidy i inne związki, które uwalniają jony H+ do wody naniesionej na skórę 

za pomocą elektrody. 

5.8. GLOSSYMETER® GL200 

Glossymeter® GL200 (Courage & Khazaka, Germany) stosuje się do oceny gładkości 

skóry i wyraża on część światła odbitego bezpośrednio (gloss) oraz część rozproszoną 

(ang. diffuse scattered) od powierzchni skóry [96]. Pomiar połysku opiera się na odbiciu 

światła wysyłanego do skóry. Równoległe białe światło jest wytwarzane przez diody LED 

umieszczone w głowicy sondy. Dwa oddzielne kanały pomiarowe mierzą światło odbite. 

Bezpośrednio odbite światło jest ponownie kierowane przez lustro pod kątem 60° do 

kanału refleksyjnego. Rozproszone światło odbite jest mierzone pod kątem 0° 

(całkowicie pionowo nad mierzoną powierzchnią) przy założeniu, że światło jest 

rozpraszane w ten sam sposób na wszystkich stopniach. Na skórze część światła przenika 

do górnych warstw i ulega rozproszeniu, głównie w zależności od koloru skóry (ciemna 

skóra rozprasza się mniej niż jasna). Pomiar jest połączony w unikalny wyświetlacz, który 

umożliwia bardzo szybki pomiar (1 sekunda) i jest bardzo łatwy w obsłudze. Oprócz 

wartości połysku, przy każdym pomiarze wyświetlana jest również wartość rozproszenia 

światła. Unikalna korekcja rozproszenia światła minimalizuje wpływ koloru skóry na 

wynik pomiaru. 

 
5.9. SONDA WYKORZYSTYWANA DO POMIARÓW PARAMETRÓW 

BIOMECHANIZCZNYCH SKÓRY - CUTISCAN CS 100  

CutiScan CS 100 (Courage-Khazaka Electronic, Köln, Niemcy) to stosunkowo 

najnowsza sonda, która została zaprojektowana, aby dostarczyć informacji na temat 

właściwości elastyczności skóry i lepkosprężystości, jak również anizotropii                                     

i kierunkowości skóry. Urządzenie to zawiera sondę, która w unikalny sposób łączy siłę 

mechaniczną z obrazowaniem. Składa się ona z pierścienia ssącego (o średnicy 14 mm), 

który pod stałym podciśnieniem równomiernie rozciąga skórę we wszystkich kierunkach. 

Podczas zasysania i odzyskiwania, kamera CCD o wysokiej rozdzielczości wewnątrz 

sondy monitoruje przemieszczenie każdego piksela za pomocą algorytmu przepływu 

optycznego w obrazie wideo. Na podstawie tego wideo generowany jest ogólny wykres 

zawierający wartości 0-360 stopni, jak również inne parametry ilościowe. Cutiscan 

winien być dostosowany do podstawowego cyklu obciążenia przy stałym ciśnieniu 400 

mbar, utrzymywany przez 3 s, a następnie zwalniany, po czym następuje okres relaksacji 

trwający około 3 s. Cutiscan podaje odczyty V1 (maksymalne przemieszczenie podczas 

ssania) i V2 (wartości powrotne), wyrażone w pikselach, oraz V3 (V2/V1), wyrażone                 

w procentach [97]. V3 odnosi się do zdolności do przeciwstawienia  się  przemieszczeniu 

 



 

 

w stosunku do zdolności do powrotu do pozycji wyjściowej. Im wyższa wartość V3, tym 

lepsza sprężystość. 

6. BADANIA PRZENIKANIA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH  

Badanie przenikalności metodami analitycznymi umożliwia teoretyczną ocenę 

biodostępności danego składnika kosmetyku. Jest to bardzo istotne, ponieważ 

efektywność działania formulacji kosmetycznych zależy m.in. od zdolności penetracji do 

głębszych warstw naskórka poszczególnych składników aktywnych. W celu oceny 

transdermalnego dostarczania produktów kosmetycznych przeprowadzić można 

następujące procedury: 

• tzw. „test zdzierania” (ang. stripping test) wraz z spektrometrią mas z jonizacją 

przez elektrorozpylanie w polu elektrycznym (ESI-MS). Preparaty testuje się na 

zgięciowej stronie przedramienia uczestnika badania wyznaczając miejsca 

aplikacji o określonych wymiarach, a następnie za pomocą np. plastikowej 

strzykawki jednorazowego użytku nanosi się na wyznaczone miejsce na skórze 

sprecyzowaną ilość preparatu [98]. Kremy pozostawia się w kontakcie ze skórą 

przez 2 godziny przed ich usunięciem. Następnie taśmą kolejno okleja się 

odsłonięte kwadratowe miejsca skóry (10 razy). Warto dokonać pomiaru 

grubości naskórka przed i po zdzieraniu taśmy za pomocą metod obrazowych, 

np. ultrasonografii (USG) skóry. Po usunięciu, taśmy umieszcza się w probówce 

z metanolem. Uzyskane roztwory metanolu analizuje się na zawartość 

składników badanego kosmetyku metodą ESI-MS. W celu ustalenia zakresu 

pomiarów ESI-MS pozwalającego na jakościowe i ilościowe oznaczanie 

składników kosmetyków w roztworach metanolowych, w zakresie jonów 

ujemnych, przygotowuje się serię wzorcowych metanolowych roztworów 

badanego składnika. W oparciu o przygotowane roztwory wzorcowe wyznacza 

się niezbędne w analizie chemicznej parametry analityczne charakterystyczne 

dla danej metody. Stosując „test zdzierania” należy pamiętać także o tzw. 

granicy wykrywalności (ang. limit of detection, LOD), będącym stężeniem 

substancji, poniżej którego nie można odróżnić tożsamości substancji od 

artefaktów analitycznych.  

• określone głębokości penetracji składników kosmetyków przez warstwy skóry 

w modelu z spektroskopią ramanowską. Metoda konfokalnej spektroskopii 

ramanowskiej może być wykorzystana do określenia zawartości wody oraz 

innych substancji na różnych głębokościach skóry. W spektroskopii Ramana 

próbka jest naświetlana monochromatycznym światłem laserowym o małej 

mocy. Cząsteczki są wzbudzane do stanów wibracyjnych i rozpraszają światło o 

długości fali różnej od światła wzbudzającego (widmo Ramana). Rozproszone 

światło jest przechwytywane i analizowane, dzięki czemu możliwe są 

nieinwazyjne pomiary in vivo i in vitro składu molekularnego i stężenia                          

w mikroskopijnych objętościach na różnych głębokościach skóry [99]. 
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UWAGI KOŃCOWE 
 

Metody badań analitycznych stanowią ważne narzędzia, które pozwalają na 

rozwiązywanie problemów związanych z rozwojem czy kontrolą jakości produktów 

kosmetycznych. Aktualnie obserwujemy rosnące zainteresowanie naturalnymi 

preparatami kosmetycznymi, które stanowią często wieloskładnikowe mieszaniny 

znacznie trudniejsze w standaryzacji. To sprawia, że jednoznaczne określenie składu 

surowca, użytego w kosmetyku, jest wyzwaniem. Kolejną kwestią pozostaje wpływ 

zastosowanych surowców na stabilność formuły kosmetycznej. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa kosmetyku badania analityczne powinny być poszerzone o badania 

dermatologiczne oraz mikrobiologiczne. W ostatnim czasie wiele uwagi poświęca się 

sposobom przygotowania próbek kosmetycznych do badań analitycznych, mających na 

celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju i zminimalizowanie negatywnego wpływu 

na środowisko. 
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ABSTRACT 

 

Two groups of compounds were compared - boronic acids RB(OH)2 and carboxylic 

acids RCOOH. The similarities and differences in their acidic character, structures, 

esterification reactions, and anhydride formation are shown. The systems containing 

both the boronic -B(OH)2 and carboxyl -COOH functional groups were also 

discussed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: boronic acid; carboxylic acid; acidity; boroxine; benzoxaborole  

Słowa kluczowe: kwas boronowy; kwas karboksylowy; kwasowość; boroksyna; 

benzoksaborol 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
R, R’ – grupa alkilowa lub arylowa 

Ka – stała kwasowości 

AN – liczba akceptorowa  

σ – stała podstawnika Hammetta 

COF – Covalent Organic Framework 

MIDA – N-methyliminodiacetic acid 
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WPROWADZENIE 

 
Kwasy karboksylowe zawierają grupę karboksylową -COOH związaną z grupą 

alkilową lub arylową. Ich analogi – kwasy boronowe – zawierają zamiast grupy 

karboksylowej grupę boronową -B(OH)2, związaną z grupą alkilową lub arylową. 

Oba rodzaje związków mają szereg podobnych właściwości, jednak w większości 

przypadków różnią się one charakterem i reaktywnością. Celem obecnego przeglądu 

jest porównanie dwóch typów związków, a także opis układów zawierających 

obydwie grupy funkcyjne. 

Związki boroorganiczne zawierają wiązania B-C. Tlenowe związki 

boroorganiczne można traktować jako pochodne kwasu borowego (Rys. 1a),                          

w których formalnie zastąpiono jedną lub dwie grupy hydroksylowe grupami 

organicznymi – powstają kwasy boronowe (Rys. 1b) i borinowe (Rys. 1c). 

 

BOH

OH

OH
BR

OH

OH

B OH
R

R

        a                           b                        c
 

 

Rysunek 1.  Kwas borowy (a), kwasy boronowe (b) i borinowe (c). R: alkil lub aryl 

Figure 1. Boric acid (a), boronic (b) and borinic (c) acids. R: alkyl or aryl 

 

 

Najważniejsze pochodne kwasów boronowych przedstawiono na Rys. 2. 
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Rysunek 2.  Pochodne kwasu boronowego: estry (otwarte lub cykliczne) (a), benzoksaborole (b),  cykliczne 

bezwodniki (boroksyny) (c) 

Figure 2. Derivatives of boronic acid: esters (open or cyclic) (a), benzoxaboroles (b), cyclic anhydrides 

(boroxines) 

 

Nazwy kwasów boronowych tworzy się od grupy organicznej. Zgodnie z regułami 

IUPAC kwas C6H5B(OH)2 to kwas benzenoboronowy, C2H5B(OH)2 – 

etanoboronowy.  Jednak  powszechnie  używane   są   nazwy  pochodzące   od   grupy  

 



 

 

arylowej i alkilowej – czyli np. kwas fenyloboronowy czy etyloboronowy. Te nazwy 

będą używane również w tym przeglądzie. 

Należy podkreślić, że alifatyczne i aromatyczne kwasy boronowe różnią się 

znacznie między sobą reaktywnością wiązania węgiel-bor. Wiązanie to może ulegać 

rozerwaniu w dwóch typach reakcji: utleniania i hydrolizy. Kwasy alkiloboronowe, 

szczególnie te o krótkim łańcuchu alkilowym, ulegają samorzutnemu utlenianiu na 

powietrzu i wymagają pracy w atmosferze ochronnej. Jest to jedna z przyczyn, dla 

których badania podstawowe tych związków, mimo początkowego dużego nimi 

zainteresowania, nie rozwinęły się w szerokie badania aplikacyjne. Kwasy 

aryloboronowe są znacznie bardziej odporne na utlenianie tlenem z powietrza i mogą 

być przechowywane i używane bez zabezpieczeń. Ta grupa związków jest z kolei 

bardziej podatna na hydrolizę wiązania B-C (hydrodeboronację), szczególnie                        

w przypadku obecności podstawników elektronoakceptorowych w pierścieniu 

aromatycznym. Mechanizm reakcji zależy od środowiska – reakcja przebiega 

szczególnie szybko w środowisku alkalicznym. Estry kwasów boronowych, 

szczególnie cykliczne, są zwykle mniej podatne na hydrodeboronację. 

Kwasy boronowe są znane od ponad 150 lat. Kwas etyloboronowy został 

otrzymany i scharakteryzowany w 1860 r. [1,2], a kwas fenyloboronowy w 1880 r. 

[3]. Jednak zainteresowanie tymi związkami w owym czasie było niewielkie,                           

a publikowane prace obejmowały głównie wyniki badań podstawowych. Na Rys. 3 

przedstawiono liczbę artykułów zawierających termin „boronic” (boronowy)                          

w poszczególnych dekadach. 

 
 

Rysunek 3.  Liczba publikacji ze słowem „boronic” w poszczególnych dekadach (według bazy Scopus) 

Figure 3. Number of publications with the word "boronic" in each decade (according to the Scopus 

database) 

 

0 1 2 9 21 28 144 762

2749

7764

1939

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

li
cz

b
a
 p

u
b

li
k

a
cj

i

dekada

640 A. ADAMCZYK-WOŹNIAK, A. SPORZYŃSKI  
   



 

KWASY BORONOWE I KARBOKSYLOWE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 641 
  

 

Wzrost zainteresowania tymi związkami wiąże się z odkryciem ich szczególnych 

właściwości i związanych z nimi zastosowań. W historii badań nad kwasami 

boronowymi można wyróżnić kilka najważniejszych faktów: 

• Już w 1954 r. Kuivila [4] opisał tworzenie przez kwasy boronowe 

cyklicznych estrów z cis-diolami w szybkiej i odwracalnej reakcji. W 1959 r. Lorand 

i Edwards wyznaczyli wartości stałych równowagi tworzenia estrów przez serię 

cukrów [5]. Szerokie praktyczne zastosowanie tej reakcji nastąpiło dopiero na 

początku XXI wieku [6] i jest podstawą konstruowania receptorów molekularnych 

ważnych związków biologicznie czynnych, np. glukozy czy katecholaminy [7]. 

• W 2010 r. Akiro Suzuki otrzymał nagrodę Nobla za „katalizowane palladem 

reakcje sprzęgania w chemii organicznej” [8]. Reakcja ta, nazywana reakcją Suzuki-

Miyaury, była opisana jako reakcja kwasów aryloboronowych z bromkami 

arylowymi i doczekała się licznych modyfikacji reagentów, rozpuszczalników                          

i katalizatorów. O jej znaczeniu w syntezie układów biarylowych może świadczyć 

liczba występowania terminu „Suzuki” w tytułach i abstraktach – w bazie Scopus                  

w 2020 r. termin ten pojawił się w 1355 publikacjach. 

• W ostatnich dwóch dekadach nastąpił znaczny wzrost zainteresowania 

pochodnymi kwasów aryloboronowych – benzoksaborolami. Związki te można 

traktować jako wewnętrzne hemiestry kwasu 2-hydroksymetylofenyloboronowego 

(Rys. 2b). Są one znane od 1957 r. [9], jednak dopiero odkrycie wiązania przez nie 

cukrów przy fizjologicznym pH [10] spowodowało burzliwy rozwój badań nad nimi. 

Badania te pozwoliły nie tylko otrzymać nowego typu receptory molekularne, ale 

również zastosować te związki jako substancje aktywne biologicznie o działaniu 

przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniaczym. Najbardziej 

znanym przedstawicielem tej klasy związków jest 5-fluoro-1,3-dihydro-2,1-

benzoksaborol-1-ol, stosowany jako skuteczny lek przeciw grzybicy paznokci, 

Keridin (Tavaborole) [11]. 

Już te trzy przykłady z dziedziny syntezy organicznej, chemii analitycznej 

i medycyny świadczą o dużym znaczeniu związków boronowych we współczesnej 

chemii. A poza nimi są liczne przykłady wykorzystania tych związków w katalizie, 

chemii materiałowej czy jako substancji biologicznie czynnych. 

Oprócz licznych oryginalnych prac badawczych dotyczących związków 

boronowych istnieje obszerna literatura przeglądowa, spośród której ważne pozycje 

to: monografie „Boronic acids” pod redakcją D. G. Halla (2 wydania) [12,13], 

monografia poświęcona boronowym receptorom cukru [7] czy artykuł przeglądowy 

na temat benzoksaboroli [14]. 

Celem niniejszego przeglądu jest pokazanie podobieństw i różnic między 

kwasami karboksylowymi a kwasami boronowymi oraz obszarów, w których 

obydwie grupy związków reagują lub oddziałują ze sobą. 

 



 

 

1. CHARAKTER KWASOWY 

 

Kwasy karboksylowe mają charakter kwasów Brønsteda (równanie 1): 

 RCOOH + H2O  RCOO- + H3O+ 𝐾a =
[RCOO−][H3O+]

[RCOOH]
  (1) 

Wartości pKa dla kwasu octowego i benzoesowego wynoszą odpowiednio 4,20 i 4,76 

[15]. Podstawniki w grupie alkilowej czy arylowej w istotny sposób wpływają na 

wartości stałej kwasowości. Podstawniki elektronoakceptorowe zwiększają 

kwasowość; np. pKa dla kwasu trifluorooctowego wynosi 0,23, a dla kwasu 

pentafluorobenzoesowego 1,60. 

Kwasy boronowe w przeważającej większości nie wykazują natomiast 

charakteru kwasów Brønsteda. Dzięki deficytowi elektronowemu na atomie boru 

stanowią one kwasy Lewisa i  jako takie mogą reagować z zasadami Lewisa (np. 

grupą hydroksylową). Stałą kwasowości dla tych związków definiuje równanie 2: 

 RB(OH)2 +2 H2O  RB(OH)3
- + H3O+ 𝐾a =

[RB(OH)3
−][H3O+]

[RB(OH)2]
  (2) 

Wartości pKa dla analogów kwasu octowego i benzoesowego – kwasów 

metyloboronowego i fenyloboronowego - wynoszą odpowiednio 10,4 i 8,9 [12]. Są 

to więc kwasy znacznie słabsze od karboksylowych. Podstawniki w podobny sposób 

wpływają na kwasowość, jak w przypadku kwasów karboksylowych. 

Kwasy boronowe mogą również tworzyć kompleksy z innymi niż anion OH-

zasadami Lewisa. Przykładem powstawania stosunkowo silnego kompleksu jest 

reakcja z jonami fluorkowymi (3), będąca podstawą działania sensorów jonów 

halogenkowych [16]:  

 PhB(OH)2 + F−  PhB(OH)2F−      (3) 

Jednak w roztworach wodnych biegną dalsze reakcje wymiany anionu OH- na F-  

 PhB(OH)2F− + F− + H+  PhB(OH)F2
− + H2O    (4) 

 PhB(OH)F2
− + F− + H+  PhBF3

− + H2O     (5) 

Stałe równowagi reakcji (3-5) wynoszą odpowiednio 100,6, 106,2 i 106,5, z czego 

wynika, że w rozworach wodnych występuje głównie anion PhBF3
- [17,18]. Jeszcze 

bardziej złożona sytuacja występuje w reakcji kwasów boronowych z aminami. 

Wiele źródeł zawiera stwierdzenie, że kwasy boronowe tworzą kompleksy z aminami 

o wystarczająco wysokiej zasadowości. Reakcję tę opisali po raz pierwszy już                       

w 1933 r. Yabroff i Branch [19]. Stwierdzili oni, że kwas fenyloboronowy reaguje                                

z dostatecznie zasadowymi aminami w stosunku molowym 3:1, niezależnie od 

stosunku molowego reagentów. Struktura produktu została zaproponowana na 

podstawie analizy elementarnej i była bliska określonej znacznie później metodą 

rentgenograficzną [20]. Dalsze badania reakcji w roztworach pozwoliły określić 

przebieg reakcji (równanie 6): 

 3 PhB(OH)2 + 3 RNH2 →  

 → 3 [PhB(OH)2·RNH2]  (PhBO)3·RNH2 + 2 RNH2 + 3 H2O  (6) 

  kompleks 1        kompleks 2 

Tworzący się początkowo kompleks 1:1 kwasu fenyloboronowego z aminą 

(kompleks 1) jest nietrwały  i  ulega  dalszej  reakcji  z  utworzeniem  kompleksu  tri- 
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fenyloboroksyny (PhBO)3 z aminą (kompleks 2). Jest to trwała forma krystaliczna. 

Obecność kompleksu 1 można stwierdzić tylko dla reakcji prowadzonej w roztworze 

wodnym, kiedy równowaga drugiego etapu reakcji (6) jest przesunięta na lewo [21]. 

Właściwości i znaczenie boroksyn opisano w dalszej części publikacji. Reakcję tę 

ponownie opisali Iovine i wsp. [22] (nie cytując wyników wcześniejszych prac 

[19,21]), a obserwowany efekt przesunięcia równowagi w prawą stronę nazwali 

„ligand-facilitated trimerization". 

Dla ilościowego określenia kwasowości Lewisa używa się różnych parametrów. 

Jednym z nich jest liczba akceptorowa (Acceptor Number, AN). Została ona 

zaproponowana w 1975 r. przez Gutmanna [23,24] i była wykorzystywana 

początkowo do ilościowego opisu właściwości elektrofilowych rozpuszczalników. 

Podstawą metody jest reakcja tworzenia kompleksu przez kwas Lewisa z tlenkiem 

trietylofosfiny (Rys. 4). 

 

B
OO

PO
B

OO

PO

+

Kkompl

 
Rysunek 4.  Tworzenie kompleksu przez ester katecholowy kwasu fenyloboronowego z tlenkiem 

trietylofosfiny 

Figure 4. Complex formation by phenylboronic acid catechol ester with triethylphosphine oxide 

 

Liczba akceptorowa jest definiowana jako względna różnica przesunięć chemicznych 

w widmach 31P NMR odpowiadających skompleksowanemu i nieskomplekso-

wanemu tlenkowi trietylofosfiny (równanie 7). 

𝐴𝑁 =
𝛿kompl−𝛿1

𝛿2−𝛿1
∙ 100     (7) 

gdzie 𝛿kompl odpowiada przesunięciu chemicznemu 31P NMR kompleksu Et3PO                    

z kwasem Lewisa, a 𝛿1 i 𝛿2 to przesunięcia chemiczne sygnałów w widmie 31P NMR 

Et3PO w heksanie (41,0 ppm) i SbCl3 (86,1 ppm). Wartości w heksanie (AN = 0)                     

i SbCl3 (AN = 100) są to arbitralnie wyznaczone punkty w skali AN. Liczba 

akceptorowa jest powszechnie stosowana do określania kwasowości Lewisa 

związków boroorganicznych, w tym pochodnych kwasów boronowych, np. estrów 

[25,26]. Ponieważ tworzenie kompleksów z Et3PO jest reakcją równowagową, 

metoda Gutmanna została zmodyfikowana przez przeprowadzenie ekstrapolacji 

danych do nieskończonego nadmiaru estru [26]. 

Chociaż zarówno kwasy, jak i ich pochodne, np. estry, są kwasami Lewisa, to 

ilościowe określenie kwasowości obydwu grup związków jest oparte na dwóch 

różnych reakcjach. Dla kwasów boronowych stałą kwasowości określa równanie 2, 

a dla estrów stałą równowagi pokazano  na  Rys.  4.  Przykładowa  korelacja  między  



 

 

stałą kwasowości serii fluoropodstawionych kwasów fenyloboronowych a liczbą 

akceptorową odpowiadających im estrów katecholowych jest pokazana na Rys. 5. 

 
Rysunek 5.  Zależność pKa fluoropodstawionych kwasów fenyloboronowych w funkcji liczby akceptorowej 

odpowiadających im estrów katecholowych 

Figure 5. pKa of fluoro-substituted phenylboronic acids vs. acceptor number of the corresponding catechol 

esters 

 

Przedstawione na Rys. 5 dane wykazują stosunkowo słabą korelację (R2 = 0,8415), 

co może być spowodowane efektem sterycznym, występującym w reakcji z tlenkiem 

trietylofosfiny. Należy dodać, że struktura części diolowej estru ma również wpływ 

na wartość liczby akceptorowej [27]. 

Chociaż kwasy karboksylowe i boronowe są odmiennymi typami kwasów, to               

w obydwu przypadkach o ich kwasowości decyduje gęstość elektronowa. Jak już 

wspomniano, podstawniki elektronoakceptorowe w pierścieniu zwiększają,                            

a elektronodonorowe zmniejszają kwasowość zarówno kwasów karboksylowych, jak 

i boronowych. Na Rys. 6 przedstawiono korelacje między wartościami pKa dla 

wybranych podstawionych kwasów benzoesowych i fenyloboronowych. 
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Rysunek 6.  Korelacje między wartościami pKa kwasów fenyloboronowych i ich odpowiedników 

karboksylowych dla podstawników w pozycji meta (a), para (b) i orto (c) 

Figure 6. Correlations between the pKa values of phenylboronic acids and their carboxylic equivalents for 

the substituents in the meta (a) and para (b), and ortho (c), positions 

 

Jak można było się spodziewać, układy meta i para (Rys. 6 a, b) wykazują bardzo 

dobrą korelację między wartościami pKa kwasów fenyloboronowych                                            

i benzoesowych. Zaobserwowano natomiast całkowity brak korelacji tych wartości 

dla związków z podstawnikami w pozycji orto. Podstawniki w tej pozycji oddziałują 

z grupami -COOH i -B(OH)2 wykazując efekty steryczne, a także w wielu 

przypadkach tworzą wiązania wewnątrzcząsteczkowe (wodorowe lub donorowo-

akceptorowe) [28]. Wypadkowy wpływ sąsiadujących podstawników na oderwanie 

protonu od grupy -COOH i przyłączenie jonu OH- do grupy -B(OH)2 jest z pewnością 

bardziej złożony i odmienny dla obydwu klas związków. Znakomitą korelację 

obserwuje się również między wartościami stałych podstawnika (σ) w równaniu 

Hammetta [29] a pKa kwasów aryloboronowych podstawionych w pozycjach meta               

i para (Rys 7). 
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Rysunek 7.  Korelacje między wartościami pKa kwasów fenyloboronowych i wartościami stałych Hammetta 

podstawnika dla pozycji meta (a) i para (b) 
Figure 7. Correlations between the pKa values of phenylboronic acids and Hammett constant values for the 

meta (a) and para (b) positions 

 

 

 



 

 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę danych na temat kwasowości kwasów boronowych 

oraz trudności ich wyznaczania dla niektórych typów związków [30], przedstawione 

korelacje mogą być podstawą do oszacowania wartości stałych kwasowości meta-                 

i para-podstawionych kwasów fenyloboronowych z wykorzystaniem obszernych baz 

danych dla kwasów benzoesowych. 

 

2. STRUKTURY 

 

 Podobnie jak kwasy karboksylowe, kwasy boronowe zwykle tworzą dimery 

poprzez wiązania wodorowe (Rys. 8). Różnica między tymi dwiema klasami 

związków polega na obecności w kwasach fenyloboronowych drugiej grupy 

hydroksylowej, która może tworzyć dodatkowe wewnątrz- lub międzycząsteczkowe 

wiązania wodorowe, prowadzące do różnych układów przestrzennych. 
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Rysunek 8.  Dimery z wiązaniami wodorowymi tworzone przez kwasy karboksylowe (a) i boronowe (b). 

Zaznaczono grupę hydroksylową zdolną do tworzenia dodatkowych wiązań wodorowych  
Figure 8. Dimers with hydrogen bonds formed by carboxylic acids (a) and boronic acids (b). The hydroxyl 

group capable of forming additional hydrogen bonds is marked 

 

Najczęściej występującym motywem w strukturach krystalicznych kwasów 

boronowych jest dimer z dwoma międzycząsteczkowymi wiązaniami wodorowymi 

[31]. Odpowiada mu konformacja syn-anti grupy boronowej (Rys. 9a). Inne możliwe 

konformacje to syn-syn i anti-anti (Rys. 9b, c). 
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Rysunek 9.  Możliwe konformacje grupy boronowej: syn-anti (a), syn-syn (b) i anti-anti (c) 

Figure 9. Possible conformations of the boronic group: syn-anti (a), syn-syn (b) and anti-anti (c) 
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O dużej elastyczności grupy boronowej świadczy nie tylko występowanie w różnych 

konformacjach, ale także zmienne wartości kąta skręcenia między płaszczyznami C-

B(OH)2 i pierścienia fenylowego. Kąt ten zależy od podstawników w pierścieniu                     

i przyjmuje wartości z zakresu od 0° do 90°. Efektem tego jest duża różnorodność 

struktur supramolekularnych, w których mogą uczestniczyć kwasy boronowe (Rys. 

10). W tym rozdziale omówiono tworzenie homoasocjatów z wiązaniami 

wodorowymi (a), a pozostałe układy opisano w dalszej części pracy. 
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Rysunek 10.  Układy supramolekularne tworzone przez kwasy boronowe 

Figure 10.      Supramolecular systems formed by boronic acids 

 

Podstawniki w pierścieniu kwasów aryloboronowych wpływają na strukturę 

krystaliczną tych związków. Nawet słabe oddziaływania mogą powodować 

tworzenie różnych form krystalicznych dla pozornie podobnych związków. 

Przykładem mogą być kwasy fenyloboronowe z podstawnikami fluorowymi. 

Związki 1 - 3 (Rys. 11) tworzą płaskie dimery z dwoma międzycząsteczkowymi 

wiązaniami wodorowymi O-H···O i dwoma wewnątrzcząsteczkowymi wiązaniami 

wodorowymi O-H···F. 
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Rysunek 11.  Struktura dimerów fluoro-podstawionych kwasów fenyloboronowych 

Figure 11.      Structures of fluoro-substituted phenylboronic acids dimers 



 

 

Zróżnicowanie struktur związków 1 – 3 następuje na wyższych poziomach 

strukturalnych (Tabela 1) [32]. 

 
Tabela 1.  Różnice strukturalne fluoro-podstawionych kwasów fenyloboronowych 1 – 3 

Table 1.  Structural differences of fluoro-substituted phenylboronic acids 1 – 3 

 

Związek 1 2 3 

1 poziom: dimer (0D) O-H···O O-H···O O-H···O 

2 poziom: wstążka 

(1D) 

O-H···O O-H···O O-H···O 

3 poziom: warstwa 

(2D) 

C-Hmeta···F1orto C-Hmeta···F2orto C-Hmeta···F2orto 

4 poziom: struktura 

przestrzenna (3D) 

C-H···π C-H···F2orto C-H···F3para 

 

Podstawniki w pozycji orto mogą na wiele sposobów oddziaływać z grupa boronową 

(Rys. 12). Powoduje to nie tylko różnice w strukturach krystalicznych, ale wpływa 

również na istotne właściwości tych związków, np. kwasowość czy rozpuszczalność. 

Informacje na temat struktur orto-podstawionych kwasów aryloboronowym i ich 

właściwości zostały zebrane w artykule przeglądowym [28]. 
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Rysunek 12.  Możliwe oddziaływania grupy boronowej z podstawnikiem w pozycji orto 

Figure 12. Possible interactions of the boronic group with the ortho substituent 

 

3. ESTRY BORONOWE 

 

Zarówno kwasy karboksylowe jak i boronowe reagują ze związkami 

hydroksylowymi tworząc estry. Jednak obecność dwóch grup hydroksylowych 

związanych z atomem boru i elastyczność grupy boronowej powoduje znacznie 

większą różnorodność pochodnych estrowych w porównaniu z kwasami 

karboksylowymi. Związki te mają szerokie zastosowania. Estry otwarte RB(OR’)2 

mają mniejsze znaczenie od estrów cyklicznych, są także bardziej podatne na 

hydrolizę. Tworzenie estrów cyklicznych z diolami jest jedną z najważniejszych 

reakcji   kwasów   boronowych,  wykorzystywaną  przede  wszystkim  w  dziedzinie  
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receptorów molekularnych cukrów i innych ważnych bioanalitów [7]. Reakcja jest 

reakcją równowagową, a jej ogólny schemat przedstawiono na Rys. 13. 
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Rysunek 13.  Równowagi w układzie kwas boronowy - diol w roztworach wodnych 

Figure 13. Equilibria of the boronic acid – diol system in aqueous solutions 

 

Stała równowagi tworzenia estru w roztworze obojętnym (Keq-trig) ma zwykle niezbyt 

dużą wartość. Wyższe wartości uzyskuje się w środowisku zasadowym (Keq-tet). Na 

wartości stałych równowagi wiązania dioli mają wpływ różne czynniki, przede 

wszystkim wartość pKa kwasu boronowego [6]. 

Pośród estrów kwasów boronowych, specjalne miejsce zajmują benzoksaborole, 

cykliczne hemiestry kwasu 2-hydroksymetylofenyloboronowego (Rys. 2b). Związki 

te wiążą cukry przy pH bliskim fizjologicznego (ok. 7,4), co jest podstawą ich 

wykorzystania jako nowej grupy receptorów molekularnych [10]. Co więcej, związki 

z tej grupy wykazują silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, 

przeciwpierwotniakowe i przeciwnowotworowe [14]. Ostatnio stwierdzono, że 

wprowadzenie podstawnika formylowego w pozycję orto powoduje aktywność 

biologiczną kwasów aryloboronowych. Wiąże się to z tworzeniem w roztworze 

formy cyklicznej (hydroksybenzoksaborolu), która wykazuje aktywność biologiczną 

(Rys. 14) [33]. Równowaga tej reakcji zależy od podstawników w pierścieniu 

aromatycznym [34]. 
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Rysunek 14.  Cyklizacja kwasu 2-formylofenyloboronowego z utworzeniem 3-hydroksybenzoksaborolu 
Figure 14. Cyclization of 2-formylphenylboronic acid with the formation of 3-hydroxybenzoxaborole 

 

Duże znaczenie cyklicznych estrów wynika również z ich korzystnych,                                      

w porównaniu z samymi kwasami, właściwości. Kwasy aryloboronowe ulegają 

reakcji odwodnienia, opisanej w następnym rozdziale, i występują zwykle jako 

mieszaniny kwasu i bezwodnika. W przeciwieństwie do nich, estry mogą być łatwo 

oczyszczane przez chromatografię kolumnową. Ponadto estry są znacznie lepiej 

rozpuszczalne od kwasów w rozpuszczalnikach organicznych [35] oraz wykazują 

mniejszą podatność na hydrolizę [36]. Należy podkreślić, że w wielu reakcjach estry 

mogą być używane zamiast samych kwasów, a po przeprowadzeniu reakcji można 

usunąć grupę zabezpieczającą stosując odpowiednie dla niej metody. Najczęściej 

używane w syntezie cykliczne estry fenyloboronowe przedstawiono na Rys. 15. 
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Rysunek 15.  Ważne cykliczne estry kwasów boronowych: ester pinakolowy (a), azaester (b), ester MIDA (c) 

Figure 15. Important cyclic boronic esters: pinacol ester (a), azaester (b), MIDA ester (c) 

 

Bardzo ważną reakcją jest tworzenie przez kwasy aryloboronowe estrów                         

z katecholami (Rys. 10c). Reakcja ta jest podstawą tworzenia jednego z rodzajów 

kowalencyjnych organicznych struktur szkieletowych (COF). Temat ten zostanie 

omówiony w następnym rozdziale razem z opisem układów COF tworzonych przez 

boroksyny. 

Przegląd właściwości i zastosowań estrów boronowych przedstawiono                            

w monografii [37]. 

 

4. BOROKSYNY 

 

Obecność dwóch grup hydroksylowych przy atomie boru pozwala nie tylko na 

tworzenie estrów cyklicznych (patrz rozdział 3), ale daje również  więcej  możliwości  
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tworzenia różnych struktur bezwodników w porównaniu z kwasami 

karboksylowymi. Bezwodniki kwasów karboksylowych mają strukturę liniową 

RC(O)-O-C(O)R, a ich synteza przez odwodnienie kwasu wymaga wysokiej 

temperatury i katalizatora. Łatwiejszemu odwodnieniu ulegają niektóre kwasy 

dikarboksylowe, tworząc cykliczne bezwodniki. W przeciwieństwie do kwasów 

karboksylowych, kwasy boronowe znacznie łatwiej tworzą bezwodniki. Dotyczy to 

przede wszystkim kwasów aryloboronowych, które w wielu przypadkach ulegają 

spontanicznemu odwodnieniu pozostawione w otwartym naczyniu. 

Podstawową formą bezwodników kwasów boronowych są boroksyny – 

cykliczne związki zawierające sześcioczłonowy pierścień położonych na przemian 

atomów boru i tlenu (Rys. 16). 
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Rysunek 16.  Boroksyna – cykliczny bezwodnik kwasu boronowego 

Figure 16. Boroxine – cyclic anhydride of boronic acid 

 

Strukturę trimetyloboroksyny zbadali po raz pierwszy Bauer i Beach w 1941 r. 

metodą dyfrakcji elektronów [38]. Stwierdzili oni, że pierścień jest płaski, a atomy 

węgla grup metylowych leżą w jego płaszczyźnie. W 1987 r. określono strukturę 

krystaliczną trietyloboroksyny, otrzymując podobne wyniki [39]. W tym samym roku 

została zbadana struktura pierwszego związku z podstawnikami arylowymi, 

trifenyloboroksyny [40]. Pierścień centralny jest prawie płaski – jeden z atomów boru 

jest odchylony o ok. 0,1 Å, a pierścienie fenylowe są prawie koplanarne                                      

z pierścieniem centralnym. Dla podstawionych związków aryloboronowych 

wystepują większe deformacje płaskiej struktury. 

We wczesnych pracach rozważano możliwość występowania dla boroksyny 

innych form – monomeru RBO lub dimeru (RBO)2. Pomiary ebuliometryczne nie 

potwierdziły jednak obecności takich form w roztworze, a obliczenia 

kwantowomechaniczne wykazały znacznie niższą energię formy trimerycznej 

(RBO)3 [41]. Forma monomeryczna może jednak występować w równowadze                       

z trimeryczną w wyższych temperaturach [42]. 

Trialkiloboroksyny są dla krótszych grup alkilowych (C1 - C4) cieczami, 

łatwymi do oczyszczenia przez destylację. Mogą być stosowane w wielu reakcjach 

zamiast kwasów alkiloboronowych. Z kolei triaryloboroksyny są ciałami stałymi                   

o temperaturach topnienia zwykle powyżej 200 °C. Wykazują wysoką trwałość 

termiczną oraz odporność na działanie elektronów o energii do 70 eV, co może być 

podstawą ich nowych zastosowań, np. w projektowaniu leków [43]. 

Reakcje   odwodnienia   kwasów   aryloboronowych   do  boroksynów,  zarówno 



 

 

w fazie stałej jak i w roztworach, były przedmiotem wielu badań. W obu przypadkach 

duży wpływ mają podstawniki w pierścieniu aromatycznym. Przykładem może być 

zachowanie trzech izomerów kwasu izobutoksyfenyloboronowego [44]. Metodą 

analizy termicznej stwierdzono, że podczas ogrzewania może następować najpierw 

topnienie kwasu, a następnie jego odwodnienie. Drugą możliwością jest odwodnienie 

stałego kwasu, najczęściej wieloetapowe, a dopiero w wyższej temperaturze 

topnienie bezwodnika. Reakcja odwodnienia kwasów (Rys. 17) przebiega również     

w roztworach. 
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Rysunek 17.  Reakcja odwodnienia kwasu boronowego do bezwodnika (boroksyny) 

Figure 17.      Dehydration of boronic acid with the formation of anhydride (boroxine) 

 

W roztworze ustala się równowaga, zależna dla danego kwasu zarówno od 

rozpuszczalnika, jak i temperatury. Badania dla układu modelowego (kwas 3-

trifluorometylofenyloboronowy) wykazały, że w rozpuszczalnikach mieszających się 

z wodą równowaga reakcji jest przesunięta całkowicie na lewo, podczas gdy dla 

rozpuszczalników niemieszających się z wodą obserwuje się porównywalną 

zawartość kwasu i bezwodnika. Badania wykazały również, że oprócz kwasu                            

i boroksyny obecna jest w niewielkiej ilości forma częściowo odwodniona, 

R-B(OH)-O-B(OH)-R. Występowanie równowagi (Rys. 17) w istotny sposób 

wpływa na przebieg krzywych rozpuszczalności kwasów boronowych [45].                           

W cytowanej pracy opisano również możliwości wykorzystania różnych metod 

analitycznych do badania równowag w roztworach. 

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania boroksynami z powodu 

rozwoju prac nad kowalencyjnymi organicznymi strukturami szkieletowymi 

(Covalent Organic Frameworks, COFs). Układy te to nowa klasa porowatych struktur 

organicznych, których szkielety składają się z lekkich pierwiastków (B, C, N, O, Si) 

i są połączone wiązaniami kowalencyjnymi. Są to materiały o założonych 

właściwościach, tj. odpowiedniej porowatości, uporządkowanej strukturze kanałów, 

dużej powierzchni oraz wysokiej trwałości. Wykorzystywane są do magazynowania 

i rozdzielania gazów, a także w katalizie, optoelektronice, adsorpcji małych 

cząsteczek i transporcie leków [46]. 

Powstawanie COFs opiera się na dwóch reakcjach kwasów boronowych: ich 

odwodnieniu z wytworzeniem boroksyny (a) i estryfikacji katecholami (b) (Rys. 18).  
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Rysunek 18.  Reakcje będące podstawą tworzenia COFs: odwodnienie kwasów boronowych (a) i tworzenie 

estrów z katecholami (b) 

Figure 18. Reactions used to form COFs: dehydration of boronic acids (a) and formation of esters with    

catechols (b) 

 

Aby w wyniku tych dwóch typów reakcji uzyskać układy COF, należy użyć kwasów 

diboronowych oraz polioli, które umożliwią powstanie struktury przestrzennej. 

Przykłady struktur z wykorzystaniem kwasu 1,4-fenylenodiboronowego, 

reprezentujących oba typy układów, przedstawiono na Rys. 19. 
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Rysunek 19.  Tworzenie dwóch podstawowych typów COF: struktura boroksyny (COF-1, a) i struktura estru 

(COF-5, b) 

Figure 19. Formation of two basic types of COF: boroxine structure (COF-1, a) and ester structure (COF-5, 

b) 

 

Zarówno COF-1, jak i COF-5 wykazują wysoką stabilność termiczną                                       

(do 500 - 600 °C), jednolitą porowatość i dużą powierzchnię (odpowiednio 711                      

i 1590 m2·g-1) [46]. Od czasu pierwszej syntezy COF zbadano wiele nowych 

układów, stosując różne kwasy boronowe i poliole. Przegląd różnych typów COF 

przedstawiono w monografii [47]. 

 

5. WSPÓLNE UKŁADY DLA KWASÓW BORONOWYCH                                         

I KARBOKSYLOWYCH 

 

Kwasy boronowe w reakcji z kwasami karboksylowymi tworzą mieszane 

bezwodniki. Związki te były wcześniej otrzymywane w reakcjach różnych związków 

boroorganicznych z kwasami karboksylowymi, jednak otrzymywano zwykle 

mieszaninę produktów, a wydajności były niskie. Związki te można otrzymać bez 

produktów ubocznych w reakcji dwóch rodzajów bezwodników: boronowych 

(boroksyn) i karboksylowych (Rys. 20). 
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Rysunek 20.  Synteza mieszanych bezwodników 

Figure 20. Synthesis of mixed anhydrides 

 

Produkt ma strukturę bicykliczną z czterokoordynacyjnym atomem boru. 

Równowaga reakcji dla podstawników alkilowych w części karboksylowej                                

i boronowej jest przesunięta na korzyść produktu, który jest stabilizowany poprzez 

delokalizację ładunku [48]. W przypadku reakcji z bezwodnikiem kwasu 

trifluorooctowego równowaga jest przesunięta na korzyść substratów [49]. 

Powstawanie mieszanych bezwodników może wyjaśniać działanie katalityczne 

związków boronowych w reakcjach związków karboksylowych, np. w reakcji 

syntezy amidów [50]. Ostatnio opisano badania przebiegu i mechanizmu reakcji 

tworzenia mieszanych bezwodników dla związków pentafluorofenyloboronowych 

[51]. W obszernym artykule przeglądowym podano szereg dalszych przykładów 

działania katalitycznego mieszanych bezwodników fluorowanych kwasów 

aryloboronowych [52]. 

W literaturze opisane są wszystkie trzy izomery kwasów 

karboksylofenyloboronowych. Kwasy meta- i para-karboksylofenyloboronowe 

ulegają dwustopniowej dysocjacji, a wartości pKa wynoszą odpowiednio 4,04 i 8,56 

(meta) oraz 3,95 i 8,56 (para) [53]. Są to typowe wartości dla kwasów 

karboksylowych i boronowych. Co ciekawe, zmiana położenia podstawnika COOH 

nie wpływa na wartości pKa odpowiadające grupie boronowej. W kryształach kwasu 

4-karboksylofenyloboronowego grupa boronowa przybiera konformację anti-anti 

(Rys. 9c). Dimer tworzą dwa wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe z grupą 

COOH [54]. Niedawno opisany trzeci izomer - kwas orto-

karboksylofenyloboronowy [55] ma szczególne właściwości. W postaci krystalicznej 

występuje jako hydrat mieszanego bezwodnika - benzoksaborolonu. W roztworze 

związek ten w szerokim zakresie pH (0,9 - 12) występuje w formie monoanionu: 

nawet w 6 M HClaq nie jest widoczna jego obojętna forma. W silnie zasadowym 

środowisku tworzy dianion (Rys. 21). 
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Rysunek 21.  Kwas 2-karboksylofenyloboronowy (a) i jego wewnętrzny bezwodnik -benzoksaborolon (b) oraz 
jego monoanion (c) i dianion (d) 

Figure 21. 2-Carboxyphenylboronic acid (a), its internal anhydride (b) and its monoanion(c) and dianion (d) 

 

Wprowadzenie grupy karboksylowej w pozycję orto kwasu fenyloboronowego 

zwiększa jego odporność na utlenianie 10000 razy w porównaniu z kwasem 

fenyloboronowym [55].  

Warto wspomnieć, że wewnątrzcząsteczkowy bezwodnik tworzy się również                

w przypadku kwasu 1,2-fenylenodiboronowego i powoduje znaczny wzrost 

kwasowości: pKa tego związku wynosi 6,0 w porównaniu z wartością 7,9 dla kwasu 

1,4-fenylenodiboronowego [56].  

Kwasy boronowe tworzą heteroasocjaty z wiązaniami wodorowymi z układami 

zawierającymi anion karboksylanowy RCOO- (Rys. 10 b). Przykładem są trwałe 

związki krystaliczne utworzone z benzoesanem tetrabutyloamoniowym oraz                              

z proliną (Rys. 22) [57,58]. 
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Rysunek 22.  Heterodimer kwasu fenyloboronowego z benzoesanem tetraetyloamoniowym (a) i kwasu 4-

etoksyfenyloboronowego z proliną (b) 

Figure 22. Heterodimer of phenylboronic acid with tetraethylammonium benzoate (a) and of 4-

ethoxyphenylboronic acid with proline (b) 

 

Obliczenia wykazały, że energia omawianych heterodimerów jest o 15 - 30 kcal/mol 

niższa od energii homodimerów kwasów boronowych [57,58]. Jest to istotne                            

z punktu widzenia inżynierii krystalicznej, ponieważ zwiększa różnorodność 

układów przy kokrystalizacji. Nowe metody otrzymywania kokryształów metodą 

mechanochemiczną i ich zastosowania opisano w ostatnio opublikowanej pracy [59]. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Kwasy boronowe sa kwasami słabszymi od karboksylowych. Mają charakter 

kwasów Lewisa, podczas gdy kwasy karboksylowe wykazują charakter kwasów 

Brønsteda. Jednak wartości stałych kwasowości obydwu grup związków dobrze korelują  
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ze sobą dla podstawników w pozycjach meta i para. Dla związków orto-podstawionych 

nie obserwuje się jakiejkolwiek korelacji, co jest spowodowane odmiennym charakterem 

tych grup związków i odmiennymi oddziaływaniami sąsiadującego podstawnika z grupą 

kwasową.  

Obecność dwóch grup hydroksylowych oraz elastyczność grupy boronowej 

powoduje dużą różnorodność struktur supramolekularnych, które mogą tworzyć kwasy 

boronowe. Struktury te mogą powstawać przez wiązania wodorowe lub wiązania 

kowalencyjne. Do najważniejszych pochodnych kwasów boronowych należą estry 

cykliczne, wewnętrzne hemiestry - benzoksaborole oraz cykliczne bezwodniki - 

boroksyny. 

Związki zawierające obie grupy funkcyjne - boronową i karboksylową - w jednej 

cząsteczce wykazują charakter obydwu rodzajów kwasów. Oddziaływania 

międzycząsteczkowe dwóch omawianych grup funkcyjnych prowadzą do utworzenia 

zróżnicowanych struktur krystalicznych. Kwasy boronowe i karboksylowe tworzą 

mieszane bezwodniki, będące podstawą działania katalitycznego w reakcjach związków 

organicznych. 
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ABSTRACT 

 

In pursuit for new chromoionophores, it is important to know their functioning, 

which depends primarily on their structure. The structures of chromoionophores were 

discussed, highlighting the elements that have a significant impact on their operation, 

i.e. the binding and visualization of metal ion binding. Chromoionophores are 

composed of a binding and signaling group. Valinomycin, salinomycin and synthetic 

crown ethers are presented as ionophores. Using the anthraquinone as an example, 

the function of the chromophore system was defined and discussed. It has been shown 

that an element connecting the main components of the chromoionophore may also 

play an important role. 

The action of chromoionophores is directly related to their acid-base properties, 

which can influence both ion binding and the visualization of interactions. The 

examples of aminoanthraquinone derivatives show the influence of the number of 

groups, position in the anthraquinone ring and the order of amino groups on the 

basicity of chromoionophores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: chromoionophore, chromophore, anthraquinone, UV-VIs spectroscopy, 

molecular recognition 

Słowa kluczowe: chromojonofory, chromofor, antrachinon, spektrofotometria UV-

VIS, rozpoznanie molekularne 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
AQ – antrachinon 

CV – woltamperometria cykliczna 

EDTA – kwas etylenodiaminotetraoctowy, wersenian 

DOTA – kwas 2,2’,2’’,2’’’-(1,4,7,10-tetraazacyklododekan-    

1,4,7,10-tetraylo)tetraoctowy 
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WPROWADZENIE 

 
Chromojonofory to specyficzny rodzaj chemosensorów, są to związki składające się 

z dwóch ugrupowań- jonofora i sygnalizatora. Zadaniem jonofora jest rozpoznanie 

analitu i jego związanie, którym może być skompleksowanie jonu metalu. Rolą 

sygnalizatora jest generowanie sygnału świadczącego o zachodzącym procesie. 

W przypadku układów chromojonoforowych jest to zmiana barwy czy pasma 

absorpcyjnego rejestrowanego spektrofotometrycznie, ale również, jeśli układ 

sygnalizatora jest aktywnym elektroforem, może być to sygnał elektryczny, czy też 

fluoroforem – sygnał emisji promieniowania. Istotne jest sprawne przesyłanie informacji 

pomiędzy tymi ugrupowaniami, a w efekcie uzyskanie idealnego chromojonofora [1-3]. 

Typową cząsteczką o właściwościach jonoforowych jest powszechnie znany z oznaczeń 

kompleksometrycznych EDTA, czyli sól sodowa kwasu dietylenotetraaminoocowego 

[4]. Duże znaczenie mają też naturalne jonofory takie jak gramicydyna [5] czy 

walinomycyna [6]. Podziału chromojonoforów można dokonać uwzględniając różne 

kryteria, takie jak budowa związków czy obserwowany efekt sygnalizatora. Z tego 

względu wyróżnia się chromojonofory kaliksarenowe, makrocykliczne, anionowe lub 

obojętne. Niektóre z nich charakteryzują się zmianami jedynie w widmie absorpcji                       

w zakresie ultrafoletowym. W przypadku chromojonoforów z absorpcją w zakresie 

widzialnym promieniowania dodatkowo zachodzi zmiana barwy, która świadczy                          

o przebiegu procesu. Spowodowana może być kompleksowaniem jonu metalu, 

izomeryzacją, protonowaniem bądź deprotonowaniem. W przypadku tego typu związków 

o charakterze anionowym dochodzi do oddysocjowania protonu, w efekcie czego 

powstaje kompleks powstałego anionu z kationem metalu. Cząsteczki o charakterze 

obojętnym są hydrofobowe i słabo rozpuszczają się w wodzie, przez co nie ulegają 

deprotonacji, co może utrudniać reakcję kompleksowania, a sam proces często 

przeprowadzany jest w rozpuszczalnikach organicznych. Istnieje możliwość rozszerzenia 

podziału chromojonoforów anionowych, w zależności od ilości grup protonowych                        

w cząsteczce. 

W uzyskaniu sprawnie działającego chromojonofora ważny jest udział 

poszczególnych elementów w procesie  rozpoznawania i sygnalizacji. Dlatego celem 

pracy jest omówienie budowy i właściwości związków oraz ugrupowań pełniących 

istotną rolę w funkcjonowaniu tego typu chemosensorów.  

 

1. WŁAŚCIWOŚCI CHROMOJONOFORÓW A ICH MOŻLIWOŚCI 

FUNKCJONOWANIA  

 
1.1. BUDOWA JONOCHROMOFORÓW 

 

Chromojonofory obecnie wykorzystywane są w dużym stopniu do 

kompleksowania jonów metali. Przebieg reakcji kompleksowania zależy od wielu 

czynników.  Jako  pierwszy  można  wyróżnić   strukturę   cząsteczki   chemosensora.  



 

 

Możemy wyodrębnić dwa najważniejsze elementy takiej cząsteczki – element 

wiążący (jonofor) oraz element sygnalizujący (chromofor) (Rys. 1. ).  

 

 

 

Rysunek 1.  Schemat budowy i działania chromojonoforu 

Figure 1. Diagram of the structure and operation of the chromoionophore 

 

Jonofor odpowiedzialny jest za kompleksowanie jonu i transport przez błonę 

lipofilową (Rys. 2). Zbudowany jest w taki sposób, że jego powierzchnia jest 

hydrofobowa, a wnęka hydrofilowa. Taka budowa zapewnia możliwość transportu 

hydrofilowych jonów czy innych analitów przez hydrofobowe błony biologiczne. 

Wyróżnić można dwa typy tych cząsteczek: jonofory małocząsteczkowe oraz 

wielkocząsteczkowe, których sposób przenoszenia różni się. Przykładem pierwszego 

rodzaju jest walinomycyna, która jest typowym nośnikiem jonów. Transport polega 

na skompleksowaniu jonu, a następnie przeniesieniu przez błonę [7]. Innymi tego 

typu cząsteczkami są jonofory polieterowe [8]. 

 

 
Rysunek 2.  Transport analitu przez błony biologiczne 

Figure 2. Transport of the analyte through biological membranes 
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Przykładem wielkocząsteczkowych nośników jonów jest gramicydyna. Jest ona 

jonoforem peptydowym, ingerującym w błonę poprzez tworzenie kanałów 

jonowych, przepuszczalnych dla jednowartościowych kationów, których 

selektywność nie jest duża [9-10]. Wytworzony w błonie komórkowej kanał 

transportujący ma hydrofilowe wnętrze i hydrofobową powierzchni ochraniającą 

jony przed otoczeniem. Selektywność tych jonoforów jest niższa niż 

małocząsteczkowych, a mechanizm działania jest bardziej złożony niż u typowego 

wymiennika jonowego [11]. 

Salinomycyna jest jonoforem polieterowym ze stosunkowo dużą ilością atomów 

tlenu we wnęce. Dobrze kompleksuje jednowartościowe kationy metali o mniejszym 

rozmiarze, jak jon litu czy sodu [12]. Wielkość wnęki eteru koronowego ma 

bezpośredni wpływ na reakcję kompleksowania. Dopasowanie rozmiaru tworzonej 

wnęki do rozmiaru jonu zwiększa selektywność reakcji kompleksowania, a im 

większe jest to dopasowanie tym stabilniejszy powstaje kompleks [13]. 

Sam proces transportu jonów przez błony biologiczne może przebiegać na wiele 

sposobów, zależnie od warunków, w jakich znajduje się jonofor, jak chociażby pH 

otoczenia. Poznanie różnych mechanizmów transportu jonów przez te cząsteczki jest 

niezbędne do pełnego zrozumienia mechanizmu działania tych związków. 

Znajomość tych mechanizmów jest bardzo istotna ze względu na aktywność 

biologiczną jonoforów, które mają zdolność przenoszenia kationów przez błony 

komórkowe, zaburzając tym samym naturalny gradient stężeń Na+/K+. Zdolność ta 

znajduje swoje zastosowanie np. w chemioterapii, gdyż pozwala poprzez zaburzenie 

gospodarki jonowej komórki nowotworowej, na indukcję jej apoptozy [8]. 

Bardzo częstym elementem chromojonoforów są etery koronowe, ze względu 

na dobre właściwości kompleksujące wobec różnych jonów metali. Połączone                        

z cząsteczką antrachinonu, służącego jako sygnalizator oddziaływań, tworzą układ 

zdolny do rozpoznawania molekularnego. Gdy eter koronowy może tworzyć wiele 

typów kompleksów z jonami, wprowadzenie grupy chromoforowej jako fragmentu 

ramienia bocznego powinno skutkować możliwością stopniowego badania 

równowagi tworzenia kompleksów za pomocą pomiarów spektroskopowych, 

szczególnie dla asymetrycznie podstawionych diaza- korony [14]. 

Wskazane wcześniej badania wykazały, że chromofor stanowi istotny element 

struktury chromojonoforu, niekiedy decydujący o czułości całej cząsteczki. 

Chromofory to układy zdolne do śledzenia oddziaływań elementu wiążącego za 

pomocą technik spektralnych. Jest to możliwe, dzięki specyficznym elementom 

budowy chromoforu – tj. obecności wiązań podwójnych, układów aromatycznych 

czy grup funkcyjnych np. grupy karbonylowej. Przykładem bardzo ciekawego układu 

chromoforowego jest cząsteczka 9,10-antrachinonu. 

 



 

 

 

Rysunek 3.  Transport analitu przez błony biologiczne za pomocą jonoforów – elektroneutralny, elektrogenny 

i biomimetyczny 

Figure 3. Transport of the analyte through biological membranes by ionophores - electron neutral, 

electrogenic and biomimetic 

 

 

 

 

Rysunek 4.  Schemat obrazujący budowę chromoforu na przykładzie pochodnej 1-amino-5-hydroksy-9,10-

antrachninonu 

Figure 4. Diagram showing the structure of the chromophore on the example of the 1-amino-5-hydroxy-

9,10-anthraquinone derivative 

 

Grupy auksochromowe zastępujące atomy wodoru w pierścieniach 

zewnętrznych antrachinonu powodują powstawanie szerokiej  gamy  barw.  Struktura  
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9,10-antrachinonu sprawia, iż są one dobrymi akceptorami elektronów (z uwagi na 

istnienie orbitali LUMO o niskiej energii). Wprowadzenie podstawników 

elektronodonorowych, jak grupa aminowa czy hydroksylowa, skutkuje obniżeniem 

tej energii, a co za tym idzie pojawieniem się pasm w zakresie widzialnym. Charakter 

podstawnika ma więc kluczowy wpływ na obserwowane barwy chromoforu, a także 

intensywność absorpcji, a co za tym idzie zdolności sygnalizacyjne takiego układu 

(Rys. 5.) [15-21]. 

 

 

 

Rysunek 5.  Schemat obrazujący wpływ podstawnika na właściwości spektroskopowe chromoforu – 

położenie pasma i jego intensywność 

Figure 5. Diagram showing the effect of a substituent on the spectroscopic properties of a chromophore - 

the position of the band and its intensity 

 

Zbadano spektroskopowo pochodne 1,4-diNHPh-9,10-antrachinonu. 

Zaobserwowano znaczne zmiany spektralne w stosunku do widma antrachinonu, 

spowodowane obecnością wiązań wodorowych pomiędzy podstawnikami                              

a chromoforami karbonylowymi poprzez modyfikację geometrii oraz ładunków 

stanu podstawowego. Zmiana momentu dipolowego prowadzi do przesunięć bato 

oraz hipsochromowych widm. Efekt batochromowy widoczny jest w obecności 

podstawników −𝑁𝐻2 , −𝑂𝐻 , −𝑁𝐻𝑃ℎ  gdzie występują wiązania wodorowe, 

natomiast hipsochromowy w obecność −𝑁𝐻2  i −𝑂𝐻 , ale gdy nie występują 

wiązania wodorowe [22].  

Istotnym elementem jest także element łączący układ chromoforowy                                 

z elementem wiążącym analit, czyli tzw. linker. Jego struktura wpływa na działanie 

chromojonoforu, gdyż stanowić może barierę w przenoszeniu informacji z elementu 

wiążącego na element sygnalizujący, lub też wzmacniać ten sygnał. Ponadto taki 

łącznik może już sam w sobie stanowić element układu wiążącego. Niekiedy 

zastosowanie zbyt długiego linkera może skutkować całkowitym zablokowaniem 

możliwości śledzenia oddziaływań metodami spektralnymi. W takim wypadku 

możliwe jest jedynie zastosowanie innych metod, np. potencjometrycznych (Rys.6). 



 

 

 
Rysunek 6.  Schemat obrazujący wpływ położenia jonoforu względem cząsteczki sygnalizującej na 

obserwowane efekty spektralne podczas oddziaływania z analitem 

Figure 6. Diagram showing the influence of the position of the ionophore in relation to the signaling 

molecule on the observed spectral effects during the interaction with the analyte 

 

Aminokwasowe pochodne 9,10-antrachinonu, w których jako element wiążący 

wykorzystano cząsteczkę piperazyny wykazują bardzo ciekawe właściwości 

spektralne i kompleksotwórcze. Wcześniejsze prace wykazały zdolność tego łącznika 

do uczestnictwa w procesie oddziaływania z analitami, a także wpływ na 

charakterystykę spektralną cząsteczki chinonu. W tym wypadku to cząsteczka 

aminokwasu służy jako element wiążący, natomiast piperazyna przekazuje 

informację dotyczącą oddziaływania do chromoforu. Okazało się, iż specyficzna 

budowa pochodnej asparaginy pozytywnie wpływa na czułość chromoforu, 

umożliwiając spektroskopową obserwację oddziaływania grup aminokwasowych 

oddalonych od układu sygnalizującego [16]. Jest to bardzo istotna informacja, gdyż 

w przypadku innych połączeń – np. układów polieterowych – oddalenie grupy 

wiążącej analit od chromoforu powoduje brak możliwości śledzenia tego 

oddziaływania metodami spektralnymi [18]. 

 

2. WŁAŚCIWOŚCI KWASOWO-ZASADOWE 

CHROMOJONOFORÓW 

 

Jako że chromojonofory mogą zawierać w swojej strukturze grupy aktywne 

kwasowo-zasadowo, nieodzowne jest wyznaczenie stałych dysocjacji kwasowej tych 

związków. Ugrupowania aktywne protolitycznie mogą być  częścią  układu  chromo- 
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forowego lub jonoforowego, a więc mają swoje konsekwencje zarówno 

w charakterystyce spektralnej, jak i w sposobie i sile oddziaływania z jonami metali.  

W procesie wiązania analitu istotną rolę stanowi stopień sprotonowania ligandu, 

stąd też badając równowagi kompleksotwórcze w rozpuszczalnikach protycznych 

(woda, metanol, etanol) stabilizuje się stężenie jonów wodorowych poprzez 

wykorzystanie roztworów buforowych. Można też wyznaczać stałe trwałości 

kompleksów z jonami metali dla różnych form protolitycznych, przy zmiennym 

stężeniu protonów, a stałym stężeniu ligandu i jonu metalu. Kaur i Kumar [23] badali 

serie pochodnych aminoantrachinonu zawierających w swojej strukturze podstawnik 

aryloaminowy, alkiloaminowy lub pirydylowy połączony z chromoforem łącznikiem 

aminoetylowym w mieszaninie metanol/woda (1:1). Obecność grup aktywnych 

protolitycznie spowodowała, że trwałe kompleksy tworzyły się z formami 

monosprotonowanymi i neutralnymi. Badania ich pozwoliły również na wskazanie 

pH, przy którym zostały wyznaczone wartości stałych trwałości kompleksów jonów 

miedzi(II), kobaltu(II) i niklu(II) z ligandami aminoantrachinonowymi.  

Istotną rolę środowiska reakcji i stopnia sprotonowania ligandu obserwuje się                

w pochodnych z jonoforem makrocyklicznym. Zwłaszcza jeśli atomy tlenu                             

w cząsteczce eteru koronowego zostaną zastąpione innymi heteroatomami, takimi jak 

azot. Obecność atomów azotu powoduje zwiększenie właściwości zasadowych 

związku. Ich liczba również jest istotna, przykładem mogą być azapochodne korony 

12C4, której właściwości zasadowe w przypadku tetraazapochodnej są silniejsze niż 

w przypadku monoazapochodnej. Badania nad związkami typu DOTA prowadzono 

w aspekcie tworzenia kompleksów z jonami lantanowców [24-25]. Ligandy różniły 

się liczbą reszt octanowych oraz obecnością dodatkowych podstawników 

zawierających ugrupowania hydroksylowe lub metoksylowe. W związkach tych 

istnieje możliwość istnienia wielu form protolitycznych, grupy octanowe mogą 

dysocjować kwasowo, a grupy aminowe makrocyklu mogą przyłączać protony. 

Wyznaczono stałe protonacji, które wskazały formę, dla której kompleksy mają 

największą trwałość. Dodatkowo pozwoliło to również ustalić, że tworzenie się 

kompleksów następuje przez deprotonację i przegrupowanie związku pośredniego.  

Jeśli potencjalny chromojonofor słabo rozpuszcza się  wodzie, a nawet w innych 

rozpuszczalnikach protycznych sięga się po rozpuszczalniki aprotyczne polarne. Ze 

względu na ich bardzo małą zdolność do autodysocjacji dużo trudniej wyznaczyć 

właściwości kwasowo-zasadowe związków organicznych i ich kompleksów [26]. 

Jednakże mniejszy jest też wpływ rozpuszczalnika na protolizę potencjalnych 

ligandów i ich kompleksów.  

 

 

 



 

 

2.1. WŁAŚCIWOŚCI KWASOWO-ZASADOWE POCHODNYCH 

ANTRACHINONU 

 

Analizując pochodne aminoantrachinonu wykazano, że na zasadowość 

potencjalnych chromojonoforów oprócz liczby grup aktywnych protolitycznie 

zdecydowany wpływ ma charakter chemiczny atomów azotu oraz ich położenie                     

w cząsteczce.  

Jeśli jedynym centrum zasadowości w cząsteczce jest atom azotu w położeniu   

1 cząsteczki 9,10-antrachinonu i jest on azotem aminowym to jego zasadowość jest 

bezpośrednio zależna od rzędowości. Pochodne 1-aminoantrachinon                                            

i 1-etyloaminoantrachinon wykazują bardzo słabe właściwości zasadowe. Wynika to 

ze stabilizacji formy neutralnej wskutek tworzenia wewnątrzcząsteczkowego 

wiązania wodorowego pomiędzy atomem wodoru grupy aminowej i tlenem 

karbonylowym antrachinonu (Rys.7) [27-28]. Jeśli podstawnikiem jest ugrupowanie 

dietyloaminowe, w którym atom azotu jest trzeciorzędowy, tworzenie wiązania 

wodorowego nie jest już tak uprzywilejowane strukturalnie. Dopiero w formie 

kationowej przyłączony proton uczestniczy w wiązaniu wodorowym przez co 

zwiększa się stabilizacja formy sprotonowanej, a tym samym zasadowość układu. 

Wyznaczone wartości pKa w acetonitrylu wskazują, że pochodna ta jest silniejszą 

zasadą niż N,N-Me2-anilina [29].  

Jednakże wśród monopodstawionych pochodnych aminoantrachinonu 

najsilniejszymi zasadami są związki posiadające grupy aminowe w łańcuchu 

bocznym, niezwiązane bezpośrednio z układem aromatycznym [15, 18].  

 
Rysunek 7.  Schemat tworzenia się wiązania wodorowego pochodnych aminoantrachinonu z pierwszo-                        

i trzeciorzędową grupą aminową  

Figure 7. Diagram of hydrogen bond formation of aminoanthraquinone derivatives with primary                           

and tertiary amino groups 
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O zasadowości decyduje również liczba grup aminowych i ich położenie                         

w pierścieniu. Dla dipodstawionych piperydynowych pochodnych wykazano, że 

najsilniejszymi zasadami są te, w których podstawniki znajdują się w położeniach                 

1 i 8 antrachinonu. Najsłabszym akceptorem protonów okazała się pochodna 

podstawiona w pozycjach 1 i 4 pierścienia.  

Dodatkowym czynnikiem, który może wzmacniać zasadowość, jest 

obserwowany przede wszystkim dla kompleksów, efekt makrocykliczny. Wzmacnia 

on właściwości zasadowe azaeterów koronowych, na co bezpośredni wpływ ma 

obecność atomów tlenu w pierścieniu makrocyklicznym. Następuje izolacja 

wiązanego jonu od środowiska oraz lokalizacja ładunku ujemnego we wnęce 

makrocyklicznej. Wolne pary elektronowe atomów azotu pierścienia 

makrocyklicznego mogą utworzyć wiązania wodorowe [30].  

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Poszukiwanie nowych chromojonoforów ciągle jest w świetle zainteresowań 

badaczy. Poznanie istoty projektowania tego typu chemosensorów umożliwi 

dopasowanie jednostek strukturalnych do działania układu. Ważne w aspekcie 

rozpoznawania i sygnalizacji wiązania jest wiele czynników, zarówno 

strukturalnych, jak i zewnętrznych. Na podstawie przytoczonych przykładów 

zwrócono uwagę na różne typy jonoforów, ich właściwości i funkcje.  

Opisane pochodne antrachinonowe wykazują intensywne zmiany spektralne                 

w obecności mocnego kwasu. Wskazuje to, że chromofor antrachinonowy jest 

sprawnym sygnalizatorem, jeśli zawiera odpowiedni podstawnik, grupę łączącą                            

i jonofor, co potwierdzić można już w oparciu o właściwości kwasowo-zasadowe.  
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ABSTRACT 

 

In the last decade molecular imprinted polymers (MIP) have gained great 

interest in the area of selective recognition various type substances. Scientific work 

in this field is carried out very intensively - the methods of synthesis are modified 

and improved, new types of hydride materials are created, as well as new reagents 

for synthesis. In this case, cyclodextrins (CD) and their analogues show good 

molecular recognition ability for its unique physical and chemical properties and 

suitable cavity structure. As a result, these supramolecular ligands can perform 

various functions in the MIP technology, and the resulting polymeric materials are 

characterized by high selectivity and binding specificity (recognition) of analytes 

structurally matched to the MIP cavity. Of particular importance is the fact that 

cyclodextrins enable the imprinting not only of low-molecular-weight biologically 

active compounds, but also of high-molecular molecules (proteins, peptides). The 

numerous hydroxyl groups available in cyclodextrins are active sites that can form 

different types of linkages. They can be cross-linked with one another, or they can be 

derivatized to produce monomers that can form linear or branched networks. This 

article provides a detailed review of MIPs based on CD and their application in the 

field of separation science and analytical chemistry in recent years. The discussion is 

grouped according to the different role of CD in MIPs, that is, functional monomer, 

carrier modifier, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: cyclodextrins, molecularly imprinted polymers, molecular recognition, 

selectivity 

Słowa kluczowe: cyklodekstryny, polimery z nadrukiem cząsteczkowym, 

rozpoznanie molekularne, selektywność 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
 

AA - kwas akrylowy 

AAm - akrylamid 

ABM - abamektyna 

AIBN - azobis(izobutyronitryl) 

BPA - bisfenol A 

[BMIM]BF4  - tetrafluorboran 1-butylo-3-metyloimidazolu  

CD - cyklodekstryny 

DBP - ftalan dibutylu 

DEHP - ftalan bis(2-etyloheksylu)  

DMF - dimetyloformamid 

DMSO - dimetylosulfotlenek 

DVB - diwinylobenzen 

EGDMA - dimetakrylan glikolu etylenowego 

EPI - epichlorohydryna 

HEMA - metakrylan 2-hydroksyetylu 

HMDI - diizocyjanian heksametylenu 

MAA - kwas metakrylowy 

MBAAm - N,N-metylenobisakryloamid 

MeCN - acetonitryl 

MIP - polimer z nadrukiem cząsteczkowym  

MIT - technika wdrukowania cząsteczkowego  

NIPAAm - N-izopropyloakryloamid 

PCNS - porowate nanosfery węglowe 

PBS - buforowana fosforanem sól fizjologiczna 

SPE - ekstrakcja do fazy stałej  

SPME - mikroekstrakcja do fazy stałej 

TDI - diizocyjanian toluilenu 

TFN  - tetrafluorotereftalonitryl  
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WPROWADZENIE 

 
Skuteczne monitorowanie obecności i stężenia związków chemicznych  

w środowisku i w żywych organizmach wymaga uwzględnienia faktu, że z reguły 

występują one w niskich stężeniach, poniżej granicy wykrywalności powszechnie 

stosowanych metod instrumentalnych. Uniemożliwia to ich bezpośrednią analizę. 

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że próbki rzeczywiste są złożonym  

i skomplikowanym materiałem badawczym, w którym często poziom zanieczyszczeń 

przewyższa stężenie właściwego analitu. Dlatego też wymagane jest wprowadzenie do 

procedury analitycznej dodatkowego etapu przygotowania próbki, zwykle  

czasochłonnego i decydującego o wiarygodności otrzymanych wyników. Pomimo wielu 

dostępnych metod izolacji i wzbogacania śladowych ilości analitów, wciąż poszukuje się 

nowych, efektywniejszych technik umożliwiających wydzielenie śladowych ilości 

związków z próbek o skomplikowanym składzie matrycy, jakimi są próbki 

środowiskowe, czy żywności. Spośród wielu technik stosowanych na etapie 

przygotowania próbki najliczniejszą grupę stanowią techniki ekstrakcyjne,  

a szczególnym zainteresowaniem cieszą się bezrozpuszczalnikowe techniki 

przygotowania próbki do analizy, do których zaliczana jest ekstrakcja do fazy stałej (ang. 

solid-phase extraction, SPE) z wykorzystaniem różnych materiałów sorpcyjnych.  

Najkorzystniejszymi cechami, takimi jak prostota, wysoka selektywność  

i stosunkowo niewielkie koszty charakteryzują się polimery z nadrukiem cząsteczkowym 

(ang. molecularly imprinted polymers, MIP) stosowane jako sorbenty w ekstrakcji do 

fazy stałej. W procesie polimeryzacji takich sorbentów powstają trójwymiarowe wnęki  

komplementarne kształtem, wielkością i rodzajem wiązań względem związku, który 

został wykorzystany jako cząsteczka wzorcowa. Materiały takie mogą być następnie 

wielokrotnie używane bez utraty swoich właściwości wiążących i zdolności 

zapamiętywania. Wymaga to jednak otrzymania specyficznych, indywidualnych 

sorbentów dla określonego związku lub grupy związków. Jest to możliwe poprzez 

zastosowanie odpowiednich monomerów zdolnych do rozpoznawania i/lub wiązania 

cząsteczek wzorca. Wysoka selektywność MIP, określanych jako „syntetyczne 

receptory”, przyczyniła się do coraz powszechniejszego ich wykorzystania, nie tylko                  

w technikach ekstrakcyjnych, choć w tym obszarze stosowane są zdecydowanie 

najczęściej, ale także w wielu innych zastosowaniach (sensory, kataliza, przemysł 

farmaceutyczny). W ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem w dziedzinie 

wdrukowania molekularnego cieszą się cyklodekstryny i ich pochodne. 

 

1. CYKLODEKSTRYNY 

 

Cyklodekstryny (CD) to cykliczne oligosacharydy utworzone w wyniku cyklizacji 

jednostek α-D-glukopiranozydowych. Najważniejsze z nich to powszechnie stosowane  

cykliczne oligomery glukozy zawierające sześć (α-cyklodekstryna), siedem (β-cyklodekstryna)  



 

lub osiem (γ-cyklodeksrtryna) cząsteczek tego cukru w pierścieniu, połączonych wiązaniami 

1,4-α-glikozydowymi (Rys. 1). Otrzymuje się je w wyniku enzymatycznej hydrolizy skrobi 

(amyloza z Bacillus macerans). Średnica pierścienia cyklodekstryny zależy od liczby cząsteczek 

cukru i w przypadku α-cyklodekstryny wynosi 0,45 nm [1]. 

a-CD b-CD g-CD

 

Rysunek 1.  Budowa cyklodekstryn 

Figure 1. Structure of cyclodextrin 

 

Cyklodekstryny mają budowę ściętego stożka, którego wnętrze ma charakter 

lipofilowy, ponieważ składa się tylko z hydrofobowych grup C-H i glikozydowych 

atomów tlenu tworząc hydrofobową wnękę, której szerokość i głębokość decydują               

o możliwości wiązania hydrofobowego fragmentu danego związku. Natomiast 

wszystkie grupy hydroksylowe cząsteczek glukozy znajdują się po zewnętrznych 

stronach pierścienia. W związku z tym, do wnętrza może wniknąć cząsteczka 

lipofilowa (lub jej niepolarny fragment), a obecność grup hydroksylowych  

w zewnętrznej części umożliwia tworzenie wiązań wodorowych i ułatwia 

rozpuszczalność powstałego kompleksu w wodzie. Stąd wynikają różne 

zastosowania cyklodekstryn. Dzięki takiej budowie w cząsteczkach cyklodekstryn 

może zachodzić wiązanie innych cząsteczek lub jonów w kompleksie inkluzyjnym 

typu gość-gospodarz. Warunkiem powstawania kompleksu jest, aby cząsteczka 

mieściła się całkowicie lub tylko częściowo w cząsteczce cyklodekstryny. Kompleks 

ten stabilizowany jest przez wiązania hydrofobowe tworzone we wnęce 

cyklodekstryny oraz wiązania wodorowe pomiędzy podstawnikami przy atomie 

węgla kompleksowanego związku, a grupami wodorotlenowymi cyklodekstryny. 

Wynika z tego również zdolność rozpoznawania struktury cząsteczek na podstawie 

różnorodnych oddziaływań międzycząsteczkowych. Oprócz wymienionych wyżej 

oddziaływań hydrofobowych i wiązań wodorowych, również oddziaływania 

elektrostatyczne, dipol-dipol, czy Van der Waalsa uczestniczą w wiązaniu cząsteczek 

analitów [2]. Sposób wiązania substancji przez cząsteczki cyklodekstryn 

przedstawiono schematycznie na Rys. 2. 
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Rysunek 2.  Schemat wiązania substancji przez cyklodekstryny 

Figure 2.  Diagram of substance binding by cyclodextrins   

 

Ze względu na obecność wielu grup hydroksylowych w cząsteczkach 

cyklodekstryn możliwe jest otrzymywanie różnorodnych pochodnych tych 

oligocukrów. Modyfikacje chemiczne, takie jak acetylowanie, karboksymetylo-

sulfonowanie, czy hydroksypropylowanie prowadzone są w celu zmiany ich 

właściwości fizykochemicznych, a także rozmiaru wnęki i rozpuszczalności zarówno 

cyklodekstryn, jak i ich kompleksów inkluzyjnych. Z tego powodu te oligocukry                   

i ich pochodne są używane do modyfikowania właściwości fizykochemicznych 

różnych substancji (związków), takich jak rozpuszczalność, maskowanie barwy, 

smaku czy zapachu, wiązania substancji lotnych lub toksycznych, selektywnego 

wiązania i wydzielania substancji ze skomplikowanych mieszanin oraz w analizie 

leków, alkaloidów, pestycydów, alkoholi, a także aminokwasów i ich pochodnych 

[3]. Dodatkową zaletą tych oligomerów, wynikającą z możliwości tworzenia wiązań 

wodorowych pomiędzy podstawnikami przy asymetrycznym atomie węgla badanej 

substancji, a grupami wodorotlenowymi cyklodekstryny, jest możliwość ich 

zastosowania w procedurach rozdzielenia enancjomerów i oznaczania czystości 

optycznej stereoizomerów [4-6]. Ważną zaletą tych związków jest możliwość 

podstawienia grup hydroksylowych grupami zawierającymi wiązania nienasycone, 

czyli na przykład grupami akryloilowymi, allilowymi, winylowymi czy 

arylo/alkenylosililowymi. Tak zmodyfikowane cyklodekstryny ze względu na 

wysokie powinowactwo do wielu związków niskocząsteczkowych, mogą zatem być 

użyteczne w otrzymywaniu MIP o wysokiej selektywności. Tym bardziej, że mogą 

być zastosowane zarówno w formie monomerów, dimerów jak i polimerów [3].   

 

2. POLIMERY Z NADRUKIEM CZĄSTECZKOWYM 

2.1. NATURA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI 

 

W toku ewolucji natura wykształciła mnóstwo efektywnych rozwiązań, które 

człowiek naśladuje i wykorzystuje w opracowywanych technologiach. Rozpoznanie 

molekularne  to  niezwykle  ciekawa  i  użyteczna właściwość enzymów, przeciwciał  



 

 

i innych receptorów białkowych. Umożliwiają one dokonywanie trudnych, 

skomplikowanych reakcji chemicznych lub wykrycie i wiązanie określonych 

substancji chemicznych w bardzo małych stężeniach. Nie dziwne jest zatem, że 

podejmowane są liczne próby wykorzystania zjawiska rozpoznania molekularnego 

w różnych metodach, technologiach i wynalazkach. Obecnie, przede wszystkim, 

zjawisko to znajduje zastosowanie w szeroko rozumianej biologii molekularnej 

i biotechnologii, gdzie używa się naturalne lub modyfikowane biomolekuły.  

Alternatywne podejście zakłada uzyskanie całkowicie sztucznych, nie bazujących na 

aminokwasach i nukleotydach, receptorów uzyskanych w drodze syntezy 

chemicznej. Kompleksy supramolekularne typu gość-gospodarz z wykorzystaniem 

cyklodekstryn, eterów koronowych czy kaliksarenów to jedne z pierwszych 

zastosowań rozpoznania molekularnego nieopartego na naturalnych biopolimerach. 

Badania nad nimi zapoczątkowały rozwój nowej generacji materiałów. Jakkolwiek 

ta tradycyjna chemia gość-gospodarz jest dość ograniczona pod względem rodzaju 

cząsteczek gospodarzy i ich funkcjonalności. Wraz z rozwojem chemii materiałowej  

i rosnącym zapotrzebowaniem na wielofunkcyjność badacze zwrócili uwagę na różne 

systemy rozpoznawania molekularnego zaprojektowane chemicznie, w tym technikę 

wdrukowania molekularnego [7,8]. 

2.2. TECHNIKA WZDRUKOWANIA CZĄSTECZKOWEGO 

 

Technika wdrukowania cząsteczkowego (ang. molecular imprinting technique, 

MIT) pozwala na tworzenie komplementarnych miejsc receptorowych w matrycy 

polimerowej. Jej początki sięgają lat 30-tych XX-go wieku, gdy Pollyakov badał 

otrzymanie krzemionki w obecności benzenu. Od lat 70–80 XX-go wieku 

i opracowania przez Wulffa i Sarhana technologii wdrukowania kowalencyjnego 

oraz przez Mosbacha technologii niekowalencyjnego wdrukowania, technika MIT 

uległa rozwojowi i popularyzacji – szczególnie na przestrzeni ostatniego 

dziesięciolecia [7,9-12]. Znalazła ona zastosowanie do tworzenia nowoczesnych 

materiałów służących między innymi jako różnego rodzaju sorbenty, sztuczne 

przeciwciała, elementy sensorów, systemów katalitycznych oraz systemów 

kontrolowanego dostarczania leków [12]. 

Technika wdrukowania cząsteczkowego umożliwia uzyskanie polimeru 

z nadrukiem cząsteczkowym pożądanej substancji. Synteza MIP jest prostą                              

i niedrogą procedurą. Pomimo upływu lat, rozwoju technologii syntez, podstawowe 

jej założenia pozostają niezmienione. W skrócie, MIP jest wytwarzany poprzez 

zmieszanie cząsteczki wzorcowej (czyli substancji „odciskanej”, „obudowywanej”) 

z monomerami funkcyjnymi, sieciującymi oraz inicjatorem rodnikowym,  

w odpowiednim rozpuszczalniku, najczęściej aprotonowym. Następnie mieszanina 

reakcyjna jest naświetlana  światłem  UV  lub  poddawana  działaniu  ciepła  w  celu  
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zainicjowania polimeryzacji. Kompleksy utworzone między cząsteczką wzorca 

i monomerami funkcjonalnymi zostają ustabilizowane i zabudowane w sztywnym, 

silnie usieciowanym polimerze. Proces tworzenia MIP porównać można zatem do 

tworzenia trójwymiarowego rusztowania wokół użytego wzorca. Po zakończeniu 

polimeryzacji i usunięciu wzorca z polimeru, powstają puste wnęki, komplementarne 

przestrzennie i chemicznie do substancji wzorcowej. W idealnej sytuacji powstały 

materiał jest zdolny do selektywnego, efektywnego i wielokrotnego przyłączania 

wybranej cząsteczki wzorca [12-14]  

Polimery z nadrukiem molekularnym są dość odpornymi materiałami, wykazują 

wysoką odporność fizyczną i chemiczną. Zwłaszcza jeśli porównamy je do 

receptorów biologicznych. Są trwałe, można je długo przechowywać w temperaturze 

pokojowej bez utraty efektywności i można je wielokrotnie wykorzystywać. 

Wykazują także wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na ciepło, ciśnienie 

oraz wobec agresywnych mediów chemicznych, w których biomolekuły uległyby już 

denaturacji. Ponadto MIP charakteryzuje znacznie łatwiejszy proces przygotowania 

i w konsekwencji – ich niższy koszt [12-14].  

2.2.1. Typy wdrukowania 

 

Opierając się na charakterze oddziaływań pomiędzy monomerami funkcyjnymi 

a wzorcem, można wyróżnić trzy strategie wdrukowania molekularnego: 

niekowalencyjne, kowalencyjne oraz semikowalencyjne (Rys. 3.).  

 

 
 

Rysunek 3.  Ideowy diagram niekowalencyjnej (a) i kowalencyjnej (b) techniki wdrukowywania 

molekularnego 

Figure 3. Conceptual diagram of non-covalent (a) and covalent (b) molecular imprinting techniques 

 

Wdrukowanie kowalencyjne polega na związaniu wzorca z monomerami 

funkcyjnymi polimeru za pomocą odwracalnych wiązań kowalencyjnych.  

W procesie syntezy MIP najpierw tworzone są wiązania kowalencyjne między 

grupami funkcyjnymi wzorca i grupami funkcyjnymi monomerów, następnie 

dokonywana jest polimeryzacja. W uzyskanej sieci polimeru wciąż kowalencyjnie 

związane są cząsteczki wzorca, które w dalszych krokach muszą być usunięte. Rozer- 



 

 

wanie wiązań kowalencyjnych musi odbywać się w warunkach nie naruszających 

struktury wnęki wiążącej, tak aby była ona dalej zdolna do selektywnego wiązania 

wzorca. Uzyskany MIP, oczyszczony z cząsteczek wzorca, musi być zdolny do 

ponownego i selektywnego wiązania za pomocą wiązań kowalencyjnych. Nie jest to 

proste, dlatego obecnie metody wdrukowania kowalencyjnego opierają się na 

tworzeniu łatwo odwracalnych wiązań kowalencyjnych, takich jak tworzenie ketali  

i acetali, estrów boranowych, oraz zasad Schiff’a. Sprawia to, że obecnie MIP 

otrzymane w technice wdrukowania kowalencyjnego, stosowane są wobec 

ograniczonej liczby substancji wzorcowych, należących głownie do dioli, 

aldehydów, ketonów i amin. Wysoka stabilność powstałych produktów wzorzec-

monomer i ich stechiometryczna ilość w mieszaninie polimeryzacyjnej minimalizuje 

ryzyko powstania wiązań niespecyficznych. Prowadzi to do uzyskania 

homogenicznych miejsc wiążących o dużej selektywności względem wzorca. 

Jednakże ograniczona ilość dostępnych monomerów funkcyjnych, pozwalających na 

tworzenie łatwo odwracalnych wiązań kowalencyjnych, jak i samych wzorców 

zdolnych do takich oddziaływań, jest głównym czynnikiem limitującym 

aplikacyjność tej strategii wdrukowania molekularnego [13-15]. 

Podobną strategią wdrukowania molekularnego jest wdrukowanie 

semikowalencyjne.  W strategii tej wzorzec też jest przed polimeryzacją wiązany 

kowalencyjnie z monomerem funkcyjnym, ale ponowne wiązanie wzorca do MIP 

odbywa się już tylko za pomocą oddziaływań niekowalencyjnych. Selektywność 

polimerów uzyskanych w strategii wdrukowania semikowalencyjnego jest mniejsza 

od tych uzyskanych w strategii wdrukowania kowalencyjnego, a ponadto wymagany 

jest niestandardowy proces syntezy wymagający syntetyka o dużym doświadczeniu 

[13,14]. 

Przedstawione powyżej strategie, pomimo oczywistej zalety w postaci 

selektywności uzyskanego polimeru, są znacznie rzadziej stosowane w praktyce niż 

strategia wdrukowania niekowalencyjnego. W procesie tym, przed polimeryzacją 

tworzone są kompleksy wzorzec-monomer funkcyjny. Opierają się one na 

oddziaływaniach niekowalencyjnych, takich jak wiązania wodorowe, 

elektrostatyczne, siły Van der Waalsa i oddziaływania hydrofobowe. Po 

polimeryzacji, na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikowej, dokonuje się oczyszczenia 

powstałego polimeru z cząsteczek wzorca. Ponowne wiązanie cząsteczek wzorca lub 

ich strukturalnych analogów odbywa się także na podstawie oddziaływań 

niekowalencyjnych. Ze względu na naturę tych oddziaływań, powstałe kompleksy 

charakteryzują się mniejszą stabilnością niż te tworzone w procesie wdrukowania 

kowalencyjnego. Ponadto by przesunąć równowagę reakcji w prawo – w kierunku 

tworzenia się kompleksu wzorzec-monomer, konieczne jest zastosowanie nadmiaru 

monomerów funkcyjnych w stosunku do wzorca.  Skutkuje  to  uzyskaniem  bardziej  
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heterogenicznych, mniej selektywnych wnęk wiążących. Pomimo tej wady strategia 

wdrukowania niekowalencyjnego jest nieporównanie bardziej popularna, gdyż: (i) 

procedura syntezy jest znacznie prostsza, (ii) usunięcie cząsteczek wzorca 

z syntezowanego MIP jest równie proste i nie wymaga hydrolizy, tylko ekstrakcji 

rozpuszczalnikiem, (iii) istnieje szeroki wybór dostępnych monomerów funkcyjnych, 

zdolnych do oddziaływań z wieloma potencjalnymi wzorcami [12-14,16]. Dalsze 

informacje w tym rozdziale dotyczą polimerów opartych na strategii wdrukowania 

niekowalencyjnego. 

2.2.2. Zdolność rozpoznawania molekularnego 

 

Zdolność rozpoznania molekularnego cząsteczki wzorca przez MIP wynika 

z obecności w nim selektywnych wnęk. Selektywność ta wynika głównie 

z komplementarności rozmiaru i kształtu wnęk względem wzorca oraz ich 

komplementarności funkcyjnej. Komplementarność funkcyjna wynika natomiast 

z obecności specyficznych, niekowalencyjnych interakcji wzorca z MIP (wiązania 

wodorowe, jonowe, oddziaływania hydrofobowe i siły van der Waalsa). 

Rozpuszczalnik może znacząco wpływać na te oddziaływania, zatem pośrednio jest 

także bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zdolność rozpoznania 

molekularnego. Najczęściej wykorzystywaną interakcją w rozpoznaniu 

molekularnym MIP są wiązania wodorowe. Stąd duża popularność w syntezie MIP   

kwasu akrylowego i metakrylowego jako monomerów funkcyjnych. Mogą one 

działać jednocześnie jako donor i akceptor protonu ze względu na obecność grupy 

karboksylowej. Te oparte na wiązaniach wodorowych oddziaływania wzorzec-MIP 

można łatwo i odwracalnie przerwać, przemywając kompleks wodnym roztworem 

kwasu, zasady lub metanolem.  

Charakter chemiczny wzorca, monomerów funkcyjnych, jak i sama reakcja 

polimeryzacji determinują jakość powstałego polimeru, jego zdolność 

rozpoznawania molekularnego (selektywność) i zdolność sorpcyjną. Ilość i jakość 

powstałych wdrukowanych molekularnie miejsc rozpoznawania jest pochodną 

zakresu i mechanizmów interakcji wzorzec-monomer obecnych w mieszaninie 

prepolimeryzacyjnej, jak i podczas procesu polimeryzacji. Stąd niezwykle ważna jest 

optymalizacja procesu syntezy MIP, dobranie odpowiednich reagentów  

i ustalenie ich najbardziej korzystnego składu ilościowego [12]. Proces optymalizacji 

syntezy MIP jest praco- i materiałochłonny, gdyż zbadać należy wpływ różnych 

zestawów odczynników i w różnych stosunkach ilościowych, a następnie 

scharakteryzować uzyskany materiał. Z pomocą przychodzą tu techniki modelowania 

molekularnego. Umożliwiają one m.in. in silico oszacowanie energii oddziaływań 

pomiędzy cząsteczką wzorca oraz polimerem funkcyjnym w środowisku danego 

rozpuszczalnika.  W  wielu  przypadkach,  użycie  docelowo  wykrywanej  cząsteczki  



 

 

(analitu) jako wzorca do syntezy MIP jest niemożliwe. Trzeba w tych przypadkach 

korzystać z jego analogów strukturalnych [17].  

Warunki rozpoznania molekularnego narzucają też pewne ograniczenia co do 

zastosowania niekowalencyjnego wdrukowania molekularnego dla niektórych 

cząsteczek wzorców. Na stabilność kompleksu wzorzec-monomer bardzo duży 

wpływ ma środowisko, w którym jest on tworzony. Oddziaływania niekowalencyjne 

monomer funkcyjny – wzorzec są najmocniejsze w otoczeniu hydrofobowym. 

Inaczej jest w środowisku polarnym, w którym oddziaływania pomiędzy cząsteczką 

wzorca a monomerem są znacznie słabsze. Wyzwaniem czasem może też być 

ograniczona rozpuszczalność cząsteczki wzorca w mieszaninie reakcyjnej.  

Kolejnym problemem może być też wymóg występowania kilku miejsc odziaływań 

monomerów funkcyjnych z cząsteczką wzorca. Kompleksy oparte na jednej grupie 

funkcyjnej wzorca skutkują powstaniem MIP z ograniczoną selektywnością, 

a w konsekwencji ich niewielką użytecznością. Stąd w celu uzyskania największego 

powinowactwa polimeru stosuje się nieraz jednocześnie wiele monomerów 

funkcyjnych, tak aby zwiększyć ilość punktów interakcji [12].   

2.2.3. Wpływ różnych czynników na zdolność rozpoznawania molekularnego 

Uzyskanie efektywnych i selektywnych polimerów z nadrukiem molekularnym 

jest procesem złożonym chemicznie i wymaga dobrego zrozumienia teorii 

rozpoznawania molekularnego, równowagi chemicznej, termodynamiki i chemii 

polimerów. Poza omawianymi już wyżej możliwościami interakcji wzorca 

z polimerem ważne są też jego właściwości fizyczno-mechaniczne. Z jednej strony 

polimer musi być odpowiednio usieciowany i sztywny, tak aby selektywne wnęki 

mogły utrzymać swój kształt. Z drugiej strony musi być na tyle elastyczny, by 

zapewnić odpowiednio szybkie uwalnianie i ponowne przyłączanie danej cząsteczki. 

Te dwie właściwości są ze sobą sprzeczne i konieczna jest optymalizacja warunków 

syntezy MIP uwzględniająca rodzaj i ilość substancji wzorcowej, monomerów 

funkcjonalnych i środków sieciujących, rozpuszczalnika i inicjatora, a także samej 

długości trwania procesu polimeryzacji i jej warunków [12,13,18].  

Kluczowym składnikiem mieszaniny polimeryzacyjnej jest wzorzec. Wybrany 

wzorzec musi być obojętny chemicznie w warunkach polimeryzacji, nie posiadać 

grup funkcyjnych umożliwiających jego polimeryzację lub hamowanie polimeryzacji 

wolnorodnikowej. Musi być też odporny na podwyższoną temperaturę i/lub światło 

UV. Ponadto liczą się też względy praktyczne – w niektórych sytuacjach wybrany 

wzorzec jest nieosiągalny w wymaganej ilości lub bardzo kosztowny. Istnieje wtedy, 

wspomniana już powyżej, możliwość zastosowania jako wzorca substancji podobnej 

do niej strukturalnie – jej analogu o zbliżonym rozmiarze, kształcie i grupach 

funkcyjnych. Rozwiązanie to może mieć dodatkowo zalety w postaci np. zwiększo- 
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nej rozpuszczalności analogu w mieszaninie reakcyjnej lub wyeliminowania dla 

sorbentów MIP wykorzystywanych w analizie śladowej. Ewentualny wyciek 

cząsteczek wzorca z MIP-u ogranicza jego użyteczność. Jeśli użyta cząsteczka 

wzorcowa jest tożsama z oznaczanym analitem, to jego wyciek z niedopłukanego 

sorbentu powoduje zafałszowanie wyników analizy, negatywnie wpływa na  granicę 

wykrywalności/oznaczalności, dokładność i precyzję oznaczeń [13,19-21]. 

Kolejnym niezwykle ważnym, bo warunkującym kompatybilność funkcjonalną 

w rozpoznaniach molekularnych, jest dobór odpowiednich monomerów 

funkcyjnych. Monomer funkcyjny i cząsteczka wzorca (lub jej analog) muszą być 

względem siebie komplementarne. W procesie syntezy sorbentów MIP stosuje się 

trzy różne typy monomerów funkcyjnych: (i) monomery o charakterze kwasowym, 

np. kwas metakrylowy, kwas akrylowy, (ii) monomery o charakterze alkalicznym, 

np. 4-winylopirydyna i (iii) monomery o charakterze obojętnym, np. styren, 

akrylamid i akrylonitryl. Aby przesunąć równowagę reakcji w prawo, w kierunku 

tworzenia kompleksu wzorzec-monomer funkcyjny, konieczne jest użycie nadmiaru 

monomerów w stosunku do wzorca. Jednocześnie ich zbyt duży nadmiar jest 

niekorzystny, gdyż prowadzi do tworzenia się niespecyficznych oddziaływań między 

monomerem a wzorcem (poza wnękami wiążącymi). Dlatego stosunek molowy 

monomerów do wzorca wynosi zazwyczaj 4:1. Zwykle zapewnia on utworzenie 

stabilnego kompleksu i uzyskanie pożądanego efektu wdrukowania. Ponadto 

zastosowanie dwóch różnych monomerów funkcyjnych może także korzystnie 

wpłynąć na powinowactwo wzorca do MIP [22,23]. 

Za „połączenie” i „scementowanie” całej struktury polimeru z odciskiem 

molekularnym odpowiedzialne są środki sieciujące. Są to specjalne monomery z co 

najmniej dwoma wiązaniami podwójnymi, zdolne do łatwej polimeryzacji 

w  trójwymiarową sieć. W syntezie MIP pełnią one ważne funkcje: (i) odpowiadają 

za morfologię polimeru, (ii) stabilizują wnęki rozpoznania molekularnego i (iii) 

nadają odpowiednią sztywność i trwałość. Najpopularniejszym środkiem 

sieciującym jest dimetakrylan glikolu etylenowego (EGDMA) i diwinylobenzen 

(DVB). Dla użyteczności powstałego polimeru korzystne jest wysokie usieciowanie, 

często o stopniu usieciowania 80% lub więcej. Dlatego najczęściej stosowany 

stosunek molowy reagentów do polimeryzacji MIP ‒ matryca/monomer 

funkcyjny/środek sieciujący wynosi 1:4:20. Poza stosunkiem ilościowym środka 

sieciującego, należy także dobrze dobrać jego rodzaj. Jego reaktywność powinna 

pasować do reaktywności monomeru funkcyjnego. Gdy jest ona zbliżona, będą one 

wspólnie tworzyły łańcuch polimerowy, a gdy będą się one różniły – przewagę                     

w tworzeniu łańcucha ma monomer o wyższej reaktywności [12-14,23,24].  

Reakcja pomiędzy wszystkimi opisanymi wyżej reagentami, tj. kompleksami 

wzorzec-monomer funkcyjny, niezwiązanymi monomerami funkcyjnymi  i  sieciują- 



 

 

cymi, zachodzi zazwyczaj na drodze polimeryzacji wolnorodnikowej. Do jej 

inicjalizacji wymagane jest źródło wolnych rodników. W tym celu do mieszaniny 

reakcyjnej dodaje się inicjatora – substancję łatwo rozkładającą się na rodniki pod 

wpływem promieniowania UV lub podwyższonej temperatury. Popularnymi 

inicjatorami są np. azobis(izobutyronitryl) (AIBN) lub nadtlenek benzoilu. Inicjator 

wykorzystywany jest najczęściej w niewielkiej ilości i stanowi zazwyczaj 1% 

wagowy reagentów. Jego rodzaj i ilość wpływają na morfologię powstałego MIP oraz 

selektywność powstałych w nim wnęk [13,14,24,25].  

Poza bezpośrednimi reagentami w mieszaninie polimeryzacyjnej znajduje się 

także rozpuszczalnik. Zapewnia on jednofazowe medium umożliwiające 

kontakt reagentów, dlatego powinien on dobrze rozpuszczać wszystkie składniki 

mieszaniny polimeryzacyjnej. Jak już wcześniej wspomniano, charakter 

rozpuszczalnika wpływa na oddziaływania niekowalencyjne pomiędzy wzorcem 

i monomerem funkcyjnym. Jeśli tworzony kompleks opiera się na oddziaływaniach 

o charakterze polarnym (wiązania wodorowe), stosuje się zwykle rozpuszczalniki 

niepolarne, takie jak chloroform i toluen. Bardziej polarne rozpuszczalniki, takie jak 

np. acetonitryl i metanol, prowadzą do zmniejszenia niekowalencyjnych 

oddziaływań w mieszaninie pre-/polimeryzacyjnej. Aczkolwiek nie jest to sztywną 

regułą i  stosowanie polarnych rozpuszczalników w odpowiednio dobranych 

warunkach jest też czasem stosowane i skuteczne. Ponadto rozpuszczalnik jest 

odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej porowatości powstającego polimeru. 

Z tego powodu rozpuszczalnik często określa się mianem porogenu. Rodzaj i ilość 

użytego rozpuszczalnika wpływają na wielkość porów, ich homogeniczność  

i powierzchnię właściwą powstałego polimeru. Duże pory ułatwiają kontakt 

cząsteczek wzorca z wnękami wiążącymi. Duża powierzchnia właściwa wpływa 

także na pojemność sorpcyjną powstałego polimeru. Oba czynniki są korzystne                     

w zastosowaniach MIP jako sorbentów chromatograficznych [12,24,26,27]. 

 

2.2.4. Techniki syntezy MIP 

Chemia polimerów oferuje wiele metod polimeryzacji, którymi można dokonać 

syntezy polimeru z odciskiem cząsteczkowym. Każda z nich ma swoje wady i zalety, 

a jej wybór jest determinowany przez pożądane cechy fizykochemiczne 

projektowanego polimeru, jak i dostępne instrumentarium i doświadczenie zespołu 

naukowego. W przypadku produkcji sorbentów MIP do wykorzystania w ekstrakcji 

lub chromatografii, najczęściej stosuje się polimeryzację w bloku, rzadziej 

polimeryzację strąceniową, emulsyjną lub inne metody polimeryzacji. Opis tych 

technik nie leży w zakresie tej pracy. Zainteresowanych odsyłamy do dostępnej 

polskojęzycznej literatury na ten temat, m.in. do prac [14] i [13]. Na skutek 

polimeryzacji w bloku uzyskiwane  są  ziarna  polimeru  o  najniższej  jakości,  chara- 
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kteryzujące się nieregularnym kształtem i różną wielkością. Ziarno o wyższej jakości, 

sferyczne i bardziej homogeniczne, może być uzyskane w procesie polimeryzacji 

strąceniowej i suspensyjnej. Cząstki te są jednak w całości porowate, co powoduje, 

że mała liczba miejsc wiązania jest blisko powierzchni cząstki. Wiele miejsc 

rozpoznawania wzorca/analitu jest słabo dostępna wewnątrz ziarna. Wpływa to 

niekorzystnie na transfer masy i w konsekwencji ogranicza aplikacyjność sorbentów 

MIP, szczególnie wobec analitów wysokocząsteczkowych, takich jak białka. 

W chromatografii cieczowej, remedium na ten problem, okazały się sorbenty typu 

rdzeń-powłoka (ang. core-shell). Umożliwiły one znaczące zwiększenie sprawności 

rozdzielenia i od około 15 lat są powszechnie stosowane w laboratoriach. 

W przypadku syntezy sorbentów MIP także wykorzystuje się tę technologię 

modyfikacji powierzchniowej. Polimeryzację można prowadzić na powierzchni 

różnych nośników stanowiących rdzeń dla powstających cząstek. Uzyskane 

hybrydowe ziarna polimeru charakteryzują się często wysoką jakością, regularnym 

sferycznym kształtem i homogenicznością. Nośnikami mogą być między innymi 

ziarna krzemionki, kropki kwantowe, nanocząstki węgla, nanocząstki magnetyczne 

oraz nanocząstki srebra i złota. Dlatego materiały hybrydowe, poza zdolnością 

rozpoznania molekularnego (warunkowaną filmem polimeru MIP), mogą 

wykazywać także ciekawe właściwości warunkowane przez rdzeń (nośnik), jak na 

przykład wysoką odporność mechaniczną, właściwości optyczne, magnetyczne lub 

dużą gęstość elektronową. Dzięki temu mogą być zastosowane w wielu 

innowacyjnych aplikacjach, m.in. jako sorbenty magnetyczne czy znaczniki 

fluorescencyjne do mikroskopii i sensorów [13,14,20,28,29].  

2.4. ZASTOSOWANIA MIP 

Wyjątkowe właściwości MIP, ich zdolność rozpoznania molekularnego 

i jednocześnie odporność na szereg czynników fizyczno-chemicznych, sprawiają że 

istnieje dla nich potencjalnie całe spektrum różnych zastosowań w chemii, 

biotechnologii, medycynie i farmacji. Aktualnie najczęściej wykorzystywane są one 

jako sorbenty w analityce chemicznej, gdzie zastosowane mogą być jako wypełnienia 

do kolumn chromatograficznych i do różnych urządzeń do ekstrakcji. Zwykle 

stosowane są jako sorbent w ekstrakcji do fazy stałej. Istnieją tu już od wielu lat 

rozwiązania komercyjnie dostępne. Polimery z nadrukiem cząsteczkowym 

wykorzystywane też są często w sensoryce, do tworzenia rozmaitych czujników, 

opierających się na różnych zasadach działania, w tym fluorescencji czy mikrowadze 

kwarcowej. Ponadto są one wykorzystywane do tworzenia testów 

pseudoimmunologicznych oraz w katalizie enzymopodobnej, gdzie używa się ich 

w roli przeciwciał i enzymów [30].  

 



 

 

Polimery MIP są też używane do badań nad systemami kontrolowanego 

dostarczania leku. Polimer ze związanym przez niego selektywnie lekiem, może 

służyć jako rezerwuar leku i uwalniać go w pożądanym tempie i/lub pod wpływem 

danego bodźca. Taki inteligentny system dostarczania leku mógłby dostarczać lek do 

docelowych miejsc i uwalniać tam zaplanowaną dawkę. Zapewniałoby to wzrost 

skuteczności leku i minimalizowałoby ewentualne skutki uboczne [31]. 

 

3. ZASTOSOWANIE CYKLODEKSTRYN DO POLIMERYZACJI 

MATERIAŁÓW SORPCYJNYCH Z NADRUKIEM 

CZĄSTECZKOWYM 

Różnorodność oddziaływań typu gość-gospodarz oraz zdolność rozpoznawania 

związków chemicznych w oparciu o wielkość wnęki cyklodekstryny i możliwość 

tworzenia wielokrotnych interakcji molekularnych, to główne zalety techniki 

wdrukowania molekularnego z wykorzystaniem tych ligandów supramolekularnych. 

Najczęściej w syntezie polimerów z nadrukiem cząsteczkowym cyklodekstryny i ich 

pochodne pełnią rolę monomerów funkcyjnych, i dotyczy to zarówno polimeryzacji 

w bloku oraz MIP osadzonym na różnych nośnikach w oparciu o technologię 

modyfikacji powierzchniowej [3,32-34]. W literaturze opisano również przypadki, 

kiedy cyklodekstryny mogą pełnić bezpośrednio funkcję nośników stanowiących 

rdzeń dla powstającej na ich powierzchni warstwy MIP. Ta możliwość wynika 

bezpośrednio z obecności, na powierzchni CD, licznych grup funkcyjnych [35,36]. 

Interesującą kwestią w odniesieniu do efektywności rozpoznania molekularnego                  

z zastosowaniem cyklodekstryn jest fakt, że mogą one tworzyć kompleksy inkluzyjne 

o różnej stechiometrii, a powstające połączenia supramolekularne mają szereg 

unikalnych właściwości. W przypadku sieci polimerowych, w których powstają 

kompleksy gość-gospodarz o stechiometrii 1:1, cyklodekstryny są ze sobą połączone 

w sposób dowolny (losowy), co zakłada przypadkową orientację. Ale kiedy                           

w tworzenie sieci polimerowych, w układzie z kompleksami gość-gospodarz, 

zaangażowanych jest więcej cząsteczek CD, to struktura wzorca (gościa) wymusza 

określoną orientację i uporządkowanie sieci tych supramolekularnych ligandów,                   

i często lepszą selektywność i specyficzność otrzymanego w ten sposób MIP [3].   

To szerokie spektrum funkcji, które mogą pełnić cyklodekstryny w  technologii 

wdrukowania molekularnego, wynika bezpośrednio z możliwość tworzenia przez nie 

kompleksów inkluzyjnych typu gość-gospodarz [37]. Niepolarny charakter wnęki 

CD ułatwia tworzenie kompleksów inkluzyjnych z hydrofobową cząsteczką „gościa” 

o odpowiednim rozmiarze. Z kolei warstwa zewnętrza CD jest hydrofilowa,                          

w rezultacie kompleksy inkluzyjne są lepiej rozpuszczalne w wodzie niż cząsteczka 

„gościa” i dlatego cyklodekstryny pozwalają tworzyć kompleksy inkluzyjne                          

z niepolarnymi cząsteczkami (gośćmi)  w  rozpuszczalnikach  polarnych.  Ta  właści- 
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wość cyklodekstryn nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji wyboru właściwego 

czynnika porotwórczego (rozpuszczalnika), odpowiedzialnego za zapewnienie 

odpowiedniej porowatości otrzymywanego MIP, i środowiska reakcji polimeryzacji. 

W ten sposób ogranicza się w znacznym stopniu niepożądane konkurowanie ze sobą 

cząsteczek wzorca i cząsteczek polarnych rozpuszczalników porogennych                               

w tworzeniu oddziaływań niekowalencyjnych z stosowanym w procesie klasycznej 

polimeryzacji monomerem funkcyjnym. Takie układy inkluzyjne można 

wykorzystać do konkretnych zastosowań, np. jako skuteczne adsorbenty w procesach 

rozdzielania (w ekstrakcji do fazy stałej SPE, mikroekstrakcji do fazy stałej SPME, 

oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowej i technikach chromatograficznych), a także                     

w katalizie enzymatycznej i do otrzymywania postaci leków o przedłużonym 

uwalnianiu. W kolejnych podrozdziałach scharakteryzowano rolę cyklodekstryn                  

w technologii otrzymywania materiałów polimerowych z nadrukiem 

cząsteczkowym, a w Tabeli 1 przedstawiono przykłady MIP na bazie CD, które 

znalazły zastosowanie w procesach rozdzielenia.  

3.1. CYKLODEKSTRYNY JAKO MONOMERY FUNKCYJNE 

Rodzaj zastosowanego monomeru funkcyjnego, jak już wcześniej opisano, jest 

kluczowy w technologii wdrukowania molekularnego, bo w oparciu o niego 

tworzone są specyficzne miejsca wiążące w MIP. By zatem osiągnąć najlepszy efekt 

wdrukowania, monomer i wzorzec powinny być komplementarne względem siebie, 

gdyż biorą udział w tworzeniu trójwymiarowej sieci polimerowej. Cyklodekstryny 

mogą być bezpośrednio stosowane jako monomer funkcyjny, bez żadnych 

modyfikacji. W literaturze opisano szereg zastosowań natywnych cyklodekstryn, 

jako monomerów funkcyjnych, do syntezy różnych adsorbentów na bazie polimerów 

z nadrukiem cząsteczkowym [38]. Przy czym najpopularniejszą i jednocześnie 

najtańszą cyklodekstryną stosowaną bezpośrednio jako monomer funkcyjny do 

otrzymywania MIP jest β-CD. Ta właściwość jest bezpośrednio związana z mocno 

zróżnicowaną i nietypową rozpuszczalnością cyklodekstryn w wodzie.                                       

W temperaturze pokojowej rozpuszczalność dla poszczególnych cyklodekstryn 

przedstawia się następująco: α-CD = 14,5g/100ml; β-CD = 1,85 g/100ml; γ-CD = 

23,2 g/100ml wody. W przypadku β-CD ograniczona rozpuszczalność wynika                       

z możliwości tworzenia wiązań wodorowych zarówno wewnątrz kompleksu 

inkluzyjnego oraz wiązań międzycząsteczkowych przez poszczególne 

cyklodekstryny. Dzięki temu mechanizmowi, wokół cząsteczki β-CD tworzy się pas 

wiązań wodorowych co nadaje sztywność całej cząsteczce. Dla porównania,                         

w cząsteczce α-CD jedna jednostka glukopiranozy nie ma możliwości utworzenia 

wiązań, więc grupy OH mogą brać udział tylko w procesie rozpuszczania w wodzie 

tworząc międzycząsteczkowe wiązania wodorowe [39].  



 

 

Najczęściej w syntezie MIP z cyklodekstrynami  zastosowanie znajduje metoda 

polimeryzacji zol-żel, gdzie w wyniku zasadowej hydrolizy grup alkoksylowych,                   

a następnie reakcji grup hydroksylowych cyklodekstryn z grupami funkcyjnymi 

środka sieciującego, powstają wysoce specyficzne wnęki wiążące [3]. W tej 

technologii powstały między innymi MIP z odciskiem kreatyniny [38], naryngeniny 

[40] i znanego insektycydu abamektyny [41].  

Powszechność stosowania α-CD, β-CD oraz γ-CD wynika bezpośrednio z ich 

ogólnej dostępności na rynku. Jednak obecność w strukturze wyłącznie grup 

hydroksylowych ogranicza zdolność inkluzji cząsteczek „gościa”. Dlatego często 

obszar zastosowania macierzystych cyklodekstryn można rozszerzyć 

przeprowadzając modyfikację chemiczną jednej lub większej liczby I i II rzędowych 

grup hydroksylowych. W ten sposób można między innymi zwiększyć 

„elastyczność” cząsteczki oraz w prosty sposób rozwiązać problem słabej 

rozpuszczalności. Modyfikowane cyklodekstryny okazały się być skutecznym 

monomerem funkcyjnym w selektywnym wiązaniu między innymi takich analitów 

jak cholesterol [42], cytochrom C [43]. Chemiczne modyfikacje wnęki cyklodekstryn 

przyczyniają się bowiem do zmian w ich właściwościach, co niejednokrotnie 

zwiększa ich przydatność. Strategia modyfikacji zależy od przeznaczenia produktu 

końcowego. 

Najczęściej stosowana strategia przygotowania sieci CD/MIP, z wykorzystaniem 

modyfikowanych CD, polega na kopolimeryzacji (chemicznej lub wolnorodnikowej) 

pochodnych CD z innymi powszechnie stosowanymi monomerami funkcyjnymi, 

takimi jak kwas akrylowy (AA), kwas metakrylowy (MAA), metakrylan 2-

hydroksyetylu (HEMA) i N-izopropyloakryloamid (NIPAAm), etc. [3]. Synteza MIP 

na drodze kopolimeryzacji zwiększa selektywność i specyficzności wiązania 

badanych analitów. W przypadku syntezy MIP z dwufunkcyjnymi monomerami 

efektywność adsorpcji jest większa, bo wzrasta charakter hydrofobowy wnęki                          

i zdolność tworzenia wiązań wodorowych również z cząsteczkami MAA czy AA. 

Ponadto, w przypadku sorbentów na bazie kopolimerów z kwasem metakrylowym, 

efektywność ekstrakcji jest większa, niż kiedy stosowany jest AA, bo wzrasta udział 

wiązań wodorowych.  

Na efektywność wiązania (rozpoznawania molekularnego) istotny wpływ ma 

również rodzaj stosowanego środka sieciującego oraz użyty w procesie polimeryzacji 

stosunek molowy monomer funkcyjny/środek sieciujący. Słabsze usieciowanie (MIP 

z mniejszą ilością czynnika sieciującego) ogranicza stabilność i trwałość 

trójwymiarowej struktury całego polimeru oraz rozkład i unieruchomienie 

selektywnych wnęk wiążących. Natomiast nadmierne usieciowanie MIP blokuje 

niektóre aktywne wnęki, co w konsekwencji zmniejsza zdolność adsorpcji                                 

i selektywność MIP w których używane są CD.  W  grupie  najczęściej  stosowanych  
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środków sieciujących w przypadku MIP z macierzystymi cyklodekstrynami 

wykorzystywane są diazocyjaniany, w tym diizocyjanianotoluen (TDI) oraz 

diizocyjanian heksametylenu (HMDI). W tym przypadku jako porogenu używa się 

rozpuszczalników aprotonowych takich jak dimetylosulfotlenek (DMSO) oraz 

dimetyloformamid (DMF). Woda nie może być stosowana, ponieważ szybko reaguje 

z diizocyjanianem, co niestety uniemożliwia skuteczny proces sieciowania 

polimerów MIP. Ale obecność wody nie przeszkadza w żaden sposób w syntezie MIP 

z zastosowaniem innych środków sieciujących, w tym EGDMA. Poza tym 

formowanie kompleksów inkluzyjnych w wodzie jest bardziej efektywne niż                         

w DMSO [3,34].  

 

3.2. CYKLODEKSTRYNY JAKO MODYFIKATORY POWIERZCHNI 

 

W celu ominięcia pewnych niedogodności związanych ze stosowaniem 

klasycznych metod polimeryzacyjnych, coraz popularniejsza staje się synteza 

polimerów z nadrukiem cząsteczkowym na różnych podparciach (nośnikach 

charakteryzujących się dużą powierzchnią właściwą), pozwalając w ten sposób 

otrzymać adsorbenty zapewniające powstawanie wnęk wiążących o większej 

specyficzności, selektywności i lepiej zdefiniowanym kształcie. W przypadku 

syntezy adsorbentów z nadrukiem cząsteczkowym w polimeryzacji na bazie 

modyfikacji powierzchni najczęściej stosuje się silikażel oraz materiały wykazujące 

właściwości magnetyczne (Fe3O4), tlenek grafenu oraz różne biopolimery (np. 

chitozan). Zwykle otrzymane w ten sposób adsorbenty mają większą  

kompatybilność z wodą i większą pojemność sorpcyjną w środowisku wodnym 

(nawet powyżej 120 mg g-1). W literaturze opisano wiele zastosowań CD, 

szczególnie β-CD, do otrzymywania polimerów z nadrukiem cząsteczkowym                      

w formie modyfikatorów warstwy powierzchniowej [43-49]. Przykładowo na 

silikażelu unieruchomiono cienką warstwę polimeru MIP z odciskiem cząsteczki 

oligopeptydu, stosując w procesie wdrukowania molekularnego 6-AAm-β-CD i kwas 

akrylowy jako mieszane monomery funkcyjne, oraz N,N‘-metylenobisakryloamid 

(MBAAm) jako środek sieciujący [46]. Otrzymany w ten sposób MIP wykazywał 

wysoką selektywność wiązania. Natomiast tiolowe pochodne β-CD,                                          

w kopolimeryzacji z kwasem metakrylowym i EGDMA jako środkiem sieciującym, 

pozwoliły na efektywną modyfikację powierzchni cząsteczek chitozanu 

zmodyfikowanych materiałem magnetycznym z wnękami selektywnie wiążącymi 

znany ksenoestrogen, bisfenol A [45].  

MIP otrzymane na bazie CD, w technice modyfikacji powierzchniowej, 

zdecydowanie charakteryzują się większą pojemnością sorpcyjną w porównaniu do 

MIP bez zastosowania tych ligandów supramolekularnych. Szczególne znaczenie ma  



 

 

fakt, że wykorzystanie cyklodekstryn umożliwia wdrukowywanie nie tylko 

niskocząsteczkowych związków biologicznie aktywnych, ale co istotne również 

molekuł wielkocząsteczkowych (białek, peptydów), których oznaczanie                                 

w diagnostyce i analizie klinicznej jest kluczowe i niezbędne [43,44].  

3.3. CYKLODEKSTRYNY JAKO NOŚNIK 

Obecność na powierzchni cyklodekstryn licznych grup funkcyjnych (grup 

hydroksylowych), stanowi idealne miejsce do obudowania porowatej drobiny 

polimerem. Cyklodekstryny mogą tworzyć porowate nanosfery (PCNS), które można 

skutecznie modyfikować polimerami z nadrukiem cząsteczkowym, co daje 

możliwość wykorzystania ich do co raz to nowych i ciekawych zastosowań 

[36,50,51]. Tego rodzaju strategię użyto między innymi do otrzymania MIP do 

selektywnej ekstrakcji tiofuranu [50]. W tym przypadku, jako monomer funkcyjny, 

użyto kwas maleinowy, a jako środek sieciujący EGDMA. Otrzymane wysokie 

wartości współczynnika wdrukowania MIP/NIP (IF=5,5) potwierdziły skuteczność 

syntezy tego rodzaju materiału sorpcyjnego. W tym miejscu należy podkreślić, że ten 

obszar stosowania cyklodekstryn jest dopiero rozwijaną technologią i nadal stanowi 

wyzwanie dla syntezy organicznej.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Podsumowując, w ostatnim dziesięcioleciu polimery z nadrukiem 

cząsteczkowym zyskały dużą popularność w świecie nauki. Prace naukowe na tym 

polu są prowadzone bardzo intensywnie – modyfikowane i ulepszane są metody 

syntezy, powstają nowe rodzaje materiałów hybrydowych, a także nowe  odczynniki 

do syntezy. W technologii wdrukowania molekularnego popularność zyskały 

cyklodekstryny, co wynika bezpośrednio z możliwości tworzenia kompleksów 

inkluzyjnych z praktycznie nieograniczoną liczbą związków chemicznych, w oparciu 

o różnorodne oddziaływania niekowalencyjne. To sprawia, że te ligandy 

supramolekularne mogą pełnić w technologii MIT różną funkcję, a powstałe 

materiały polimerowe charakteryzują się wysoką selektywnością i specyficznością 

wiązania (rozpoznawania) analitów strukturalnie dopasowanych do wnęki MIP. 

Szczególne znaczenie ma fakt, że cyklodekstryny umożliwiają wdrukowywanie nie 

tylko niskocząsteczkowych związków biologicznie aktywnych, ale również molekuł 

wielkocząsteczkowych (białek, peptydów).  
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Tabela 1.  Przykładowe procedury otrzymywania MIP używając cyklodekstryn lub ich analogów. 

Table 1. Selected procedures for the preparation of MIP using cyclodextrins or their analogs. 

WZORZEC 
MONOMER 

FUNKCYJNY 

ŚRODEK 

SIECIUJĄCY 

ROZPUSZCZALNIK 

POROGENNY 

TECHNIKA 

WDRUKOWANIA 

WSPÓŁCZYNNIK 

WDRUKOWANIA 
LITERATURA 

DBP α-CD TFN DMF:H2O (2:1v/v) polimeryzacja w bloku 2,6 [52] 

ABM β-CD HMDI DMSO/ [BMIM]BF4 zol -żel 3,3 [41] 

Kreatynina β-CD EPI NaOH zol -żel 5,04 [38] 

Naryngenina β-CD HMDI DMSO zol -żel 1,53 [40] 

Cholesterol cynamoilo-β-CD HMDI lub TDI DMSO zol -żel 2 [42] 

Cytochrom C winylo-β-CD MBAAm DMF 
modyfikacja powierzchni 

mikrosfer Fe2O3/krzemionka 
4,5 [43] 

Ftalan DEHP 
metyloakryloilo- β-

CD 
EGDMA DMSO/MeCN 

modyfikacja powierzchni 

tlenku grafenu 
--- [49] 

Tryptofan β-CD/AA MBAAm DMF 
modyfikacja powierzchni 

krzemionki 
7,61 [47] 

γ-Endorfina 6-AA- β-CD/AA MBAAm DMF 
modyfikacja powierzchni 

krzemionki 
4 [46] 

BPA 
maleoilo β-

CD/MAA 
EGDMA DMSO/water (9:1v/v) 

modyfikacja powierzchni 

nanocząstek Fe2O3/chitozan 
3 [45] 

Lizozym 
akryoloilo- β-

CD/AA 
MBAAm PBS 

modyfikacja powierzchni 

krzemionki 
4,5 [44] 

 

 



 

 

PIŚMIENNICTWO CYTOWANE 

 

[1] F. Seidi, A.A. Shamsabadi, M. Amini, M. Shabanian, D. Crespy, Polym. Chem., 2019,  10 (27), 

3674. 

[2] J. Wankar, N.G. Kotla, S. Gera, S. Rasala, A. Pandit, Y.A. Rochev, Adv. Func.Mater., 2020,  30 

(44), 1909049. 

[3] X. Zhao, Y. Wang, P. Zhang, Z. Lu, Y. Xiao, Macromol. Rapid Commun., 2021,  42 (9), 2100004. 

[4] S. Fanali, J Chromatogr A, 2000,  875 (1-2), 89. 

[5] E. Rudzińska, A. Poliwoda, Ł. Berlicki, A. Mucha, P. Dżygiel, P.P. Wieczorek, P. Kafarski,  

J Chromatogr A, 2007,  1138 (1), 284. 

[6] P. Wieczorek, Stereoisomers Separation, in Electromigration Techniques: Theory and Practice, 

B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, and M. Szumski, Editors. 2013, Springer Berlin Heidelberg: 

Berlin, Heidelberg. p. 237. 

[7] O.I. Parisi, F. Francomano, M. Dattilo, F. Patitucci, S. Prete, F. Amone, F. Puoci, J Function. 

Biomater., 2022,  13 (1), 12. 

[8] W. Chen, X. Tian, W. He, J. Li, Y. Feng, G. Pan, BMC Materials, 2020,  2 (1), 1. 

[9] G. Wulff, Microchim. Acta, 2013,  180 (15), 1359. 

[10] G. Wulff, A. Sarhan, K. Zabrocki, Tetrahedron Lett., 1973,  14 (44), 4329. 

[11] R. Arshady, K. Mosbach, Die Makromol. Chem., 1981,  182 (2), 687. 

[12] H. Yan, K.H. Row, International J Mol. Sci., 2006,  7 (5), 155. 

[13] A. Poliwoda, P. Wieczorek, Bioanalityka w nauce i życiu Wydawnictwo Naukowe PWN 

Warszaw 2020. 

[14] M. Marć, J. Namieśnik, P. Wieczorek, Przem.Chem., 2017,  96 (6), 7. 

[15] G. Vlatakis, L.I. Andersson, R. Müller, K. Mosbach, Nature, 1993,  361 (6413), 645. 

[16] E. Turiel, A. Martín-Esteban, Anal. Chim. Acta, 2010,  668 (2), 87. 

[17] M. Marć, T. Kupka, P.P. Wieczorek, J. Namieśnik, TrAC Trends Anal. Chem., 2018,  98, 64. 

[18] A. Katz, M.E. Davis, Macromolecules, 1999,  32 (12), 4113. 

[19] V. Pichon, F. Chapuis-Hugon, Anal Chim Acta, 2008,  622 (1-2), 48. 

[20] M. Marć, P.P. Wieczorek, Sci. Total Environ., 2020,  724, 138151. 

[21] M. Marć, P.P. Wieczorek, Chapter One - Introduction to MIP synthesis, characteristics and 

analytical application, in Comprehensive Analytical Chemistry, M. Marć, Editor. 2019, Elsevier, 

Amsterdam, 1. 

[22] E. Turiel, M. Díaz-Álvarez, A. Martín-Esteban, J Chromatogr A, 2016,  1432, 1. 

[23] M. Marć, M. Bystrzanowska, K. Pokajewicz, M. Tobiszewski, Mater., 2021,  14 (22), 7078. 

[24] P.A. Cormack, A.Z. Elorza, J Chromatogr B, Anal. Technol. Biomed. Life Sci, 2004,  804 (1), 

173. 

[25] E.V. Piletska, A.R. Guerreiro, M.J. Whitcombe, S.A. Piletsky, Macromolecules, 2009,  42 (14), 

4921. 

[26] G. Vasapollo, R.D. Sole, L. Mergola, M.R. Lazzoi, A. Scardino, S. Scorrano, G. Mele, Int. J of 

Mol. Sci., 2011,  12 (9), 5908. 

[27] S. Scorrano, L. Longo,G. Vasapollo, Anal. Chim. Acta, 2010,  659 (1-2), 167. 

[28] M. Dinc, C. Esen, B. Mizaikoff, TrAC Trends Anal. Chem., 2019,  114, 202. 

[29] M. Sobiech, P. Luliński, P.P. Wieczorek, i M. Marć, TrAC Trends Anal. Chem., 2021, 142, 

116306. 

[30] C. Alexander, H.S. Andersson, L.I. Andersson, R.J. Ansell, N. Kirsch, I.A. Nicholls, J. O'Mahony, 

M.J. Whitcombe, J Mol. Recognit., 2006,  19 (2), 106. 

[31] S. Dhanashree, M. Priyanka, K. Manisha, K. Vilasrao, Curr. Drug Deliv., 2016,  13 (5), 632. 

[32] H. Asanuma, T. Hishiya, M. Komiyama, Adv. Mater., 2000,  12 (14), 1019. 

[33] A.H. Karoyo, L.D. Wilson, Nanomater., 2015,  5 (2), 981. 

698 
 

K. POKAJEWICZ, A. POLIWODA,  P. WIECZOREK  
   



 

ZASTOWANIE CYKLODEKSTRYN W TECHNOLOGII WDRUKOWANIA MOLEKULARNEGO 699 
  

 

[34] F. Feng, Z.M. Liu, Z.G. Xu, Adv. Mater. Res., 2015,  1101, 256. 

[35] J. Shang, X. Le, J. Zhang, T. Chen, P. Theato, Polym. Chem., 2019,  10 (9), 1036. 

[36] N. Suda, H. Sunayama, Y. Kitayama, Y. Kamon, T. Takeuchi, R. Soc. Open Sci, 2017,  4 (8), 

170300. 

[37] E.M.M. Del Valle, Process Biochem., 2004,  39 (9), 1033. 

[38] H.-A. Tsai, M.-J. Syu, Biomaterials, 2005,  26 (15), 2759. 

[39] J.Z. Szejtli, Cyclodextrin technology Kluwer Academic Publishers Dordrecht; Boston 1988. 

[40] X. Zheng, X.L. Ma, H.F. Xie, S.B. Li, Y.X. Ren, Z. Chen, Adv.Mater.s Res., 2011,  284-286, 

1850. 

[41] S. Farooq, B. Chen, S. Ahmad, I. Muhammad, Q. Hussain, H. Wu, Nanomater., 2022,  12 (6), 

1017. 

[42] K. Wybrańska, K. Szczubiałka, M. Nowakowska, J Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 2008,  61 

(1), 147. 

[43] X. Zhang, N. Zhang, C. Du, P. Guan, X. Gao, C. Wang, Y. Du, S. Ding, X. Hu, Chem. Eng. J, 

2017,  317, 988. 

[44] W. Zhang, L. Qin, X.-W. He, W.-Y. Li, Y.-K. Zhang, J Chromatogr. A, 2009,  1216 (21), 4560. 

[45] D. Huang, Z. Tang, Z. Peng, C. Lai, G. Zeng, C. Zhang, P. Xu, M. Cheng, J. Wan, R. Wang, J 

Taiwan Inst. Chem. Eng., 2017,  77, 113. 

[46] S.-H. Song, K. Shirasaka, Y. Hirokawa, H. Asanuma, T. Wada, J. Sumaoka, M. Komiyama, 

Supramol. Chem., 2010,  22 (3), 149. 

[47] L. Qin, X.-W. He, W.-Y. Li, Y.-K. Zhang, J Chromatogr A, 2008,  1187 (1), 94. 

[48] J. Pan, X. Zou, X. Wang, W. Guan, Y. Yan, J. Han, Chem Eng J, 2010,  162 (3), 910. 

[49] C. Wang, L. Cheng, L. Zhang, Y. Zuo, J Sep. Sci., 2019,  42 (6), 1248. 

[50] S. Hua, Y. Hu, L. Zhao, L. Cao, X. Wang, J. Gao, C. Xu, Energy & Fuels, 2019,  33 (12), 12637. 

[51] Y. Zhou, H. Liu, J. Li, Z. Sun, T. Cai, X. Wang, S. Zhao, B. Gong, J Chromatogr A, 2020,  1613, 

460684. 

[52] J. Dolai, H. Ali, N.R. Jana, ACS Appl. Polymer Mater., 2020,  2 (2), 691 

 

Praca wpłynęła do Redakcji 18 maja 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



                                                                                                                                     2022, 76, 7-8  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma CEMIS-TECH Sp. z o.o. powstała w celu promowania ekologicznych 

rozwiązań firm SOAPY-EUROPE i GETINGE na rynku polskim i rynkach Środkowej 

Europy. Jednakże energiczne poczynania naszego profesjonalnego zespołu, 

zaowocowały rozszerzeniem działalności na szeroko pojęty segment laboratoryjny. 

W chwili obecnej CEMIS-TECH Sp. z o.o. jest wyłącznym i autoryzowanym 

przedstawicielem w Polsce tak uznanych firm jak CEM Corporation, Syrris Ltd, 

Teledyne ISCO Inc., ThalesNano Inc. czy MANTECH Inc.  

 

 

 

Reaktor mikrofalowy Discover 2.0 firmy CEM Corp. 

Ambicją CEMIS-TECH Sp. z o.o. jest dostarczenie Państwu nie tylko 

zamówionego sprzętu. Nasi specjaliści pomogą w wyborze urządzeń i dostosują ofertę 

do Państwa specyficznych wymagań aplikacyjnych.  
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Proponujemy też grupowe lub indywidualne szkolenia w naszym laboratorium 

aplikacyjnym w Kamp-Lintfort lub w Poznaniu. Ułatwi to Państwu szybkie 

opracowanie własnych metodyk analitycznych lub przygotowania próbek do analizy. 

Wyspecjalizowane biuro serwisowe pomaga w realizacji wymagań instalacyjnych, 

zapewnia profesjonalne szkolenia poinstalacyjne oraz rzetelną i sprawną obsługę 

gwarancyjną i pogwarancyjną. 

Nie zostaniecie Państwo pozostawieni sami sobie. CEMIS-TECH Sp. z o.o. 

zaprasza wszystkich użytkowników na kilkudniowe spotkania w formie zbliżonej do 

sympozjum. Wykłady, zajęcia grupowe, poznanie innych użytkowników, ich sukcesów 

i problemów oraz dostosowanie tematyki spotkań do problemów zgłaszanych przez 

Państwa – to niewątpliwie przełomowe i niespotykane podejście w relacjach 

Użytkownik-Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 6 Synthesis firmy CEM Corp. 

 

CEMIS-TECH Sp.z o.o. organizuje we współpracy z Uniwersytetem Jana 

Kochanowskiego w Kielcach coroczne Sympozjum na Łysej Górze. Możecie tam 

Państwo zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami polskiej i światowej chemii,                    

a także indywidualnie skonsultować swoje problemy z najwybitniejszymi postaciami 

polskiej chemii. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu z naszym 

zespołem. 
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Reaktor ATLAS firmy Syrris Ltd. 

 

 

 

Mineralizator mikrofalowy BLADE            Chromatografy CombiFlash EZ Prep 

                firmy CEM Corp.                                   firmy Teledyne ISCO Inc. 
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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. 

 

Firma CEMIS-TECH Sp. z o.o. powstała w celu 

promowania ekologicznych rozwiązań firmy SOAPY-

EUROPE na rynku polskim i rynkach środkowej 

Europy. Jednakże energiczne poczynania naszego 

profesjonalnego zespołu, zaowocowały rozszerzeniem działalności na segment 

laboratoryjny. 

 W chwili obecnej CEMIS-TECH Sp. z o.o. jest wyłącznym i autoryzowanym 

przedstawicielem w Polsce tak uznanych firm jak: CEM Corporation, Syrris, Thales Nano, 

ZUELAB, Getinge czy F-DGSi. 

 Ambicją naszej firmy jest dostarczenie Państwu nie tylko zamówionego sprzętu. 

Nasi specjaliści pomogą w wyborze urządzeń i dostosują ofertę do Państwa specyficznych 

wymagań aplikacyjnych. Proponujemy też grupowe bądź indywidualne szkolenia w naszym 

laboratorium aplikacyjnym w Kamp-Lintfort lub w Poznaniu. Ułatwi to Państwu szybkie 

opracowanie własnych metodyk analitycznych lub przygotowania próbek do analizy. 

 CEMIS-TECH Sp. z o.o. organizuje we współpracy z Uniwersytetem Jana 

Kochanowskiego w Kielcach coroczne Sympozjum na Łysej Górze. Możecie tam Państwo 

zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami polskiej i światowej analityki chemicznej, a także 

indywidualnie skonsultować swoje problemy z najwybitniejszymi postaciami polskiej 

chemii. 
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Nowa Alchemia czyli historia radioaktywności 

Zachęcamy do lektury najnowszej książki Pana dr hab. Tomasza Pospiesznego, prof. 

UAM pod tytułem "Nowa Alchemia czyli historia radioaktywności" wydanej przez 

wydawnictwo Sophia. 

Najlepszą zachętą do przeczytania tej fascynującej książki jest recenzja Pana prof. dr hab. 

Bogumiła Bryckiego. 

Nowa Alchemia czyli historia radioaktywności jest książką niezwykłą. Dla wszystkich. Dla 

osób zainteresowanych naukami ścisłymi i dla osób patrzących na rozwój ludzkości przez 

pryzmat osiągnięć naukowych. Jest to książka fascynująca. [...] jest znakomitym 

kompendium wiedzy o radioaktywności. Fizycy i chemicy czytając tę książkę, poczują 

bliskość osób, znanych im dotychczas ze wzorów, równań i wykresów. Inni czytelnicy 

wezmą udział w alchemicznym kręgu. Poczują magię odkrywania.  

 



 

 

 

 

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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