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Książka zawiera streszczenia wystąpieo uczestników 48 MSKN „Międzynarodowe Seminarium Kół
Naukowych. Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania” i to autorzy ponoszą odpowiedzialnośd za
nadesłane treści.

MSKN 2019 to Konferencja, która rokrocznie przyciąga do Olsztyna kilkuset
studentów i doktorantów pragnących przedstawid wyniki badao. Jest to okazja do wymiany
doświadczeo, szukania inspiracji i uzyskania wiedzy o poziomie prac prowadzonych przez
inne koła naukowe. Podczas obrad prelegenci konfrontowani są nie tylko z oceną komisji
złożonej z naukowców z Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie, ale przede
wszystkim z argumentami podnoszonymi przez młodych badaczy z innych ośrodków
akademickich.
W roku 2019 na MSKN zgłosiło się ponad 330 uczestników z Olsztyna i 35 uczelni
z innych miast. Obrady prowadzone będą w 12 sekcjach tematycznych obejmujących niemal
wszystkie dziedziny nauki. Organizatorem tegorocznej, czterdziestej ósmej, edycji jest Koło
Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO” działające na Wydziale Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa w Olsztynie pod opieką dr Wojciecha Truszkowskiego. Organizatorem
wspomagającym jest Koło Naukowe Biochemii i Biotechnologii Zwierząt działające na
Wydziale Bioinżynierii Zwierząt pod opieką dr hab. inż. Marzeny Mogielnickiej-Brzozowskiej
Organizatorzy są dumni, że wydarzenie objęli honorowym patronatem Rektor
Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki oraz
Prezydent Olsztyna dr inż. Piotr Grzymowicz. Podziękowania składamy Prorektorowi ds.
kształcenia i studentów dr hab. Jerzemu Przyborowskiemu, prof. UWM za wsparcie
i ufundowanie głównych nagród oraz pani Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
dr hab. Janinie Dziekooskiej-Rynko, prof. UWM za pomoc w koordynacji wydarzenia.
Konferencja 48 MSKN nie mogłaby się odbyd bez zaangażowania
kilkudziesięcioosobowej grupy nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie. Gorące
podziękowania kierowane są więc do koordynatorów sekcji, członków komisji, recenzentów
nadesłanych prac oraz Pełnomocników Dziekanów ds. Kół Naukowych.
Różnorodnośd streszczeo pozwala sądzid, że MSKN stał się nie tylko jednym
z największych, ale i jednym z najciekawszych wydarzeo na mapie Konferencji Studenckich
w Polsce. Oby więc połączenie inspirujących obrad i uroków Kortowskiego kampusu było nie
tylko miłą przygodą, ale początkiem wspaniałych osiągnięd naukowych dla wszystkich
uczestników.
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SEKCJA NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
ORGANIZATOR SEKCJI
KN ENTOMOLOGÓW PASIKONIK, OPIEKUN: DR HAB. AGNIESZKA KOSEWSKA

PREZENTACJE
KATARZYNA BAGIŃSKA (SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE)
Porównanie metod reintrodukcji rysia euroazjatyckiego w Kampinoskim Parku Narodowym
i Puszczy Piskiej
ALEKSANDRA BASIAK, PAWEŁ WOJTYRA, MARTYNA RUKAT (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE
WROCŁAWIU)
Weryfikacja empirycznych metod określania przepływów na wybranych ciekach górskich
PRZEMYSŁAW BIAŁOSKÓRSKI, SZYMON LASKOWSKI (SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE)
Wykorzystanie wybranych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich
KLAUDIA BRAK (UNIWERSYTET RZESZOWSKI)
Propozycje zmian w zagospodarowaniu odpadów na terenie wybranej gminy w województwie
podkarpackim
MARCIN WOJCIECH BYSTRON, PIOTR STENZEL (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Efektywność ekonomiczna i energetyczna pszenżyta ozimego
MAŁGORZATA CZATZKOWSKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Fermentacja metanowa metodą utylizacji odpadów organicznych
MATEUSZ DAWID (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Ocena wpływu właściwości chemicznych na właściwości fizyczne nasion berberysów
LUIZA DAWIDOWICZ (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU)
Uprawa grzybów w Polsce na przykładzie boczniaka ostrygowatego(Pleurotus ostreatus
(Jacq.) P. Kumm)
DAWID GĄGAŁA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Biotop chińskiego strumienia z zamieszkującymi go beaufortia
MAGDA GORCZYCA, JACEK FERDYNUS, MAŁGORZATA KUCZYŃSKA (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
WE WROCŁAWIU)
Inwentaryzacja entomofauny zimującej w Lesie Strachocińskim - Wrocław
PAWEŁ HULANICKI (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Ekonomiczna efektywność uprawy rzepaku w gospodarstwie wielkoobszarowym
KINGA JOWITA JANORA (UNIWERSYTET RZESZOWSKI)
Wykorzystanie kukurydzy do celów energetycznych
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IZABELA KŁOSOWICZ, AMADEUSZ WALCZAK, MICHAŁ RZESZOWSKI (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
WE WROCŁAWIU)
Dynamika poboru wody przez korzenie pora
EWA KNAP (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU)
Wpływ doboru metod statystycznych na określenie średniego opadu w zlewni
MARTA

KOTŁOWSKA, KAROLINA PRZETAKIEWICZ, GRZEGORZ DZIENIS (UNIWERSYTET
WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Charakterystyka grzybów występujących na liściach cyklamena (Cyclamen L.)

HUBERT KOWALSKI, MACIEJ PIEJDAK (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Rozwój nowych technologii sekwestracji gazów przy wykorzystaniu glonów
SEBASTIAN KRASUSKI (UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH)
Wpływ roślin uprawnych na zawartość siarki w glebie
MARIOLA KREMPA, MARIOLA GARCZYŃSKA (UNIWERSYTET RZESZOWSKI)
Prośrodowiskowe unieszkodliwianie resztek topinamburu (Helianthus tuberosus L.)
MATEUSZ LIPIŃSKI, MICHAŁ RZESZOWSKI, AMADEUSZ WALCZAK (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
WE WROCŁAWIU)
Proces ewaporacji wody z gleby przy nawodnieniach podpowierzchniowych
NATALIA MIAZGA (UNIWERSYTET RZESZOWSKI)
Możliwości gospodarowania odpadami na terenie gminy Jawornik Polski (woj. podkarpackie)
FABIAN MISZEWSKI (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Wpływ zieleni miejskiej na podniesienie komfortu życia w mieście
MARIA SARA MOTULEWICZ (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Koncepcja ścieżki edukacyjnej w Nadleśnictwie Czerwony Dwór w Puszczy Boreckiej
DAWID OLSZEWSKI (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU)
Analiza wykorzystania oświetlenia energooszczędnego
SZYMON PIECKOWSKI (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Przeszczepianie starych sadów jako metoda zachowania różnorodności odmianowej
MAKSYMILIAN POŁOMSKI (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU)
Modelowanie zmian jakości wody w rzekach
KAROLINA PRZETAKIEWICZ, MARTA KOTŁOWSKA, GRZEGORZ DZIENIS (UNIWERSYTET
WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Występowanie grzybów na liściach fiołka ogrodowego (Viola wittrockiana) wykazujących
objawy chorobowe
ANNA PRZYBYLSKA-BALCEREK (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU)
Wykorzystanie UPLC do oznaczania związków bioaktywnych w materiale roślinnym
MARTYNA RICHERT (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Wpływ zabiegów mechanicznych i chemicznych na zgrupowania biegaczowatych
występujących w uprawach szkółkarskich
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MAGDALENA MARIA SADOWSKA, MARCIN GŁĄB (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Różnorodność gatunkowa motyli Welskiego Parku Krajobrazowego
TERESA SALAMON (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Trendy florystyczne w okresie Bożego Narodzenia
PAULINA SETLAK (UNIWERSYTET RZESZOWSKI)
Wpływ warunków technologicznych oczyszczania odcieków składowiskowych w reaktorach
SBR na mikroorganizmy osadu czynnego
PATRYCJA ANNA SKOWRONEK (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE)
Preferencje, trendy oraz tendencje stosowania przez pszczelarzy środków pochodzenia
naturalnego jako preparatów leczniczych oraz wspomagających mechanizmy odporności
u pszczoły miodnej (Apis Mellifera)
JOLANTA SKUBISZ (UNIWERSYTET RZESZOWSKI)
Stężenie metali ciężkich w sierści koni jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska
MATEUSZ SOKÓLSKI (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Wpływ zróżnicowanych sposobów uprawy roli i siewu na plonowanie i opłacalność produkcji
rzepaku ozimego w warunkach gospodarstwa wielkoobszarowego
ALEKSANDRA SROK, HANNA SZYDŁOWSKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Mała architektura jako element krajobrazu kulturowego współczesnej wsi- studium przypadku
gminy Puck
DOROTA STECIUK (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU)
Ocena wpływu regulacji rzeki Oleśnica na zbiorowiska roślin wodnych
PIOTR STENZEL, MARCIN WOJCIECH BYSTRON (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Efektywność ekonomiczna produkcji bulw ziemniaka sprzedawanych do bezpośredniego
spożycia oraz po przetworzeniu precooking
ANNA MARIA SUBOCZ (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Dochodowość gospodarstw rolnych położonych w obszarze Natura 2000
DAWID WCISEŁ (UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI)
Zarządzanie odpadami kompozytowymi
JOANNA WÓJCIK (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Koncepcja projektowa ogrodu przy kościele w Wiznie
JAGODA ZIEWIEC, KAMIL KULTYS (UNIWERSYTET MARII CURIE- SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE)
Sprawdzalność prognoz pogody w przysłowiach ludowych na wybranym przykładzie
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SEKCJA NAUK O ŻYWNOŚCI
ORGANIZATOR SEKCJI
KN HIGIENY ŻYWNOŚCI I TOKSYKOLOGII, OPIEKUN: DR N. WET INŻ. MAGDALENA POLAK-ŚLIWIŃSKA
KN TOWAROZNAWCZEJ OCENY SENSORYCZNEJ, OPIEKUN: DR INŻ. ANNA GĄTARSKA
KN TECHNOL. PRZET. SUROWCÓW ROŚL., OPIEKUN: DR HAB. MAŁGORZATA TAŃSKA, PROF. UWM

PREZENTACJE
OLIWIA ANTOSIK, JAN PAWLACZEK (UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI)
Consumer attitudes towards plant-based milk substitutes among polish and German young
adults
AGNIESZKA MAŁGORZATA BĄKOWSKA, ELŻBIETA NIJAKA, AGNIESZKA STRAŻYŃSKA (UNIWERSYTET
EKONOMICZNY W POZNANIU)
Porównanie jakości przekąsek warzywnych
OLIWIA BEJNAR, KATARZYNA MAGDALENA KRUPIŃSKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO –
MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Ocena konsumencka jogurtu koziego wzbogaconego w sok z aloesu
BARTŁOMIEJ BIELAWA, KARINA ZYWAR, SYLWIA GOLISZEWSKA (PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
ZAWODOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIE)
Wykorzystanie ziemniaka jadalnego jako produktu regionalnego w agroturystyce
ŁUKASZ BIERNACIAK, KATARZYNA RYCHCIK (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Ocena wpływu metod produkcji wybranych produktów na bazie jabłek na ich jakość
KAROL CZYSZPAK (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Właściwości antyoksydacyjne kaw zbożowych
KAMIL DUDZIK, PAWEŁ HANUS (UNIWERSYTET RZESZOWSKI)
Zastosowanie wybranych czekolad jako substancji antybakteryjnych
ADRIAN FRYDRYCH, WIKTORIA LITWA, MICHAŁ MIŁEK, MAŁGORZATA DŻUGAN (UNIWERSYTET
RZESZOWSKI)
Substancje bioaktywne występujące w zielonych orzechach włoskich (Juglans regia L.)
JOANNA GAJEWSKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Antybiotykooporność paciorkowców Enterococcus wyizolowanych z mleka surowego oraz
z serów
MARTA GROCHOWSKA, JAKUB JANKOWSKI (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Mleko jako surowiec w produkcji napojów alkoholowych
ANETA HOKSA (UNIWERSYTET RZESZOWSKI)
Określenie profilu mikrobiologicznego przydomowej winnicy na terenie Rzeszowa
8
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PRZEMYSŁAW HORECZY, JOANNA KUZDRALIŃSKA (UNIWERSYTET RZESZOWSKI)
Produkcja i jakość tradycyjnych octów owocowych
PIOTR JAKUĆ (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Ocena możliwości zastąpienia w lodach mleka krowiego napojem orzechowym
PAULINA JANDUŁA (UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI)
Porównanie jakości sensorycznej jaj kurzych w zależności od miejsca pozyskania
MAGDALENA JAŚKIEWICZ (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Edukacja ekologiczna w rodzinie w zakresie higieny żywieniowej na podstawie spożycia
mięsa
DARIA KONECKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Wpływ obróbki termicznej na zawartość karnozyny i anseryny w mięsie wieprzowym
PIOTR KRASUSKI (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Bogactwo produktów żywnościowych pochodzenia mięsnego
KATARZYNA MAGDALENA KRUPIŃSKA, OLIWIA BEJNAR (UNIWERSYTET WARMIŃSKO –
MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Ocena konsumencka jogurtu koziego wzbogaconego w nasiona szałwii hiszpańskiej
ALEKSANDRA MAŁACHWIEJ, ARKADIUSZ ZAKRZEWSKI, URSZULA ZARZECKA (UNIWERSYTET
WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Oporność Listeria monocytogenes na chlorek benzalkoniowy i chlorek kadmu
MONIKA MAŁKOWSKA, DAGMARA POGORZELSKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Rynek mlecznych produktów bezlaktozowych a świadomość konsumentów
KLAUDIA MARTYNOW (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Oleje tłoczone na zimno stabilizowane naturalnymi przeciwutleniaczami
IZABELLA MATUSZEWSKA, PAULINA MISIAK (UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU)
Czy zawartość tłuszczu ma wpływ na jakość sensoryczną pączków?
HONORATA MEDERSKA, JOANNA WIĘCKOWSKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Analiza rynku pieczywa żytniego
MARCIN MERCHEL (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Wpływ mąki konopnej na wypiek chleba
SYLWIA MARLENA MICHAŁOWSKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Biotechnologiczna synteza nanocząstek
NATALIA MIKOŁAJCZAK (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Karotenoidy w olejach tłoczonych na zimno
ZUZANNA MSTOWSKA (UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI)
Różnice w napojach roślinnych handlowych oraz zrobionymi w domowy sposób
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KATARZYNA PIĘKOŚ (PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA
W KROŚNIE)
Serwatka jako dochodowy odpad poprodukcyjny z produkcji mleczarskiej
MARTYNA RYCHTA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Stan mikrobiologiczny serów dojrzewających w ostatnim dniu przydatności do spożycia
PATRYCJA RÓŻA SOSNA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Wpływ procesów obróbki ziarna na właściwości kawy
MARIANNA SUŁEK (SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE)
Rynek słodyczy w Polsce i innowacje występujące w jego zakresie
MARCELINA WILCZAK (UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI)
Postawy i zachowania konsumentów wybranych krajów europejskich wobec produktów
fermentowanych
PATRYK WIŚNIEWSKI, IZA GÓRECKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Ocena stopnia zanieczyszczenia mleka i produktów mleczarskich aflatoksyną M1
ARKADIUSZ JÓZEF ZAKRZEWSKI, URSZULA ZARZECKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO –
MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Antimicrobial properties of plant essential oils against Listeria sp. isolated from foodstuff
KINGA ZARĘBSKA, PATRYCJA SIEBIERSKA (UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI)
Marnowanie żywności problemem XXI wieku
URSZULA ZARZECKA, ARKADIUSZ ZAKRZEWSKI, SZYMON DUBIEJKO (UNIWERSYTET WARMIŃSKO
– MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Inhibition of multi-drug resistant bacteria and food-borne pathogens by antibacterial
substances produced by Pseudomonas sp. strains isolated from fish and shrimps
KARINA ZYWAR, BARTŁOMIEJ BIELAWA, KORNELIA BINIEK (PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
ZAWODOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIE)
Jadalne grzyby dziko rosnące - preferencje konsumenckie studentów
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SEKCJA NAUK TECHNICZNYCH
ORGANIZATOR SEKCJI
KN MŁODYCH KONSTRUKTORÓW, OPIEKUN: DR INŻ. PAWEŁ PIETKIEWICZ

PREZENTACJE
BARTOSZ JÓZEF BĄK (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Emulator GameBoy Classic
MACIEJ BERNAŚ, KATARZYNA SAWICKA, ALEKSANDRA SŁODOWSKA (AKADEMIA GÓRNICZOHUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE)
BARI - dokumentacja stanowisk archeologicznych w Jordanii
PIOTR BRYŁKA (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU)
Możliwość wykorzystania niskobudżetowych odbiorników GNSS w celu wyznaczenia ilości
pary wodnej w atmosferze
WOJCIECH DZIOK (AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE)
Fotogrametryczne opracowanie modelu wyrzutni rakiet Rheintochter w Łebie
PATRYK FIJAŁKOWSKI (UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. J.J. ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY)
Różnica wytrzymałości połączeń klejonych w próbkach o przekroju okrągłym i kwadratowym
PIOTR FILIPEK (POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA)
Metody analizy ruchu pojazdu Formula Student z wykorzystaniem technik komputerowych
KAMILA GÓRECKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Wykorzystanie narzędzi GIS w urbanistyce
MAGDALENA KARCZEWSKA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Wykorzystanie narzędzi GIS w transporcie miejskim
KRYSTIAN KĘDZIOR (UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE )
Tożsamość internetowa
DAMIAN KOŁOS, KONRAD PANAS (POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA)
Ocena wpływu faz rozrządu silnika pojazdu Formuła Student na charakterystykę zewnętrzną
MACIEJ KOTYK (UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. J.J. ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY)
Odporność na pękanie materiałów warstwowych na przykładzie materiału warstwowego Al Ti
DARIUSZ TOMASZ KOWALCZYK, JULIUSZ LEWALSKI (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Klasyfikacja znaków za pomocą konwolucyjnej sieci neuronowej
MILENA KUCHARSKA, IZABELA WRONA (AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE)
Analiza osuwiska z wykorzystaniem skaningu laserowego
11
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ANNA LISOWSKA, MAGDALENA ANNA ŁUKOSZ (AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE)
Satelitarna interferometria radarowa jako sposób pomiaru przemieszczeń nad polami
geotermalnymi
PAWEŁ MAĆKOWIAK (UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. J.J. ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY)
Rozrzut wyników pomiarów w badaniach zmęczeniowych próbek odlewanych klejów
konstrukcyjnych
EWELINA ANNA MOCZULSKA, JAKUB SZYMSKI (POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA)
Data logger parametrów jazdy samochodu sportowego
JOANNA NAJDER (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU)
Analiza nieciągłości w szeregach czasowych współrzędnych stacji Gass wyznaczonych
automatycznie z wykorzystaniem Bernese GNSS Software względem układu ITRF2014 oraz
rozwiązania JPL
NATALIA AGATA NOWIŃSKA, ZUZANNA NOWAK (ZACHODNIOPOMORSKI
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE)
Przystosowanie zabudowy wielorodzinnej dla osób niepełnosprawnych

UNIWERSYTET

DAWID OLSZEWSKI (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
GIS jako prekursor w tworzeniu map turystycznych
ALEKSANDRA JOANNA PASEK, MICHAŁ MAZUR, DOMINIK ZAPAŁA (POLITECHNIKA
ŚWIĘTOKRZYSKA)
Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego do pomiarów kominów przemysłowych
MAREK PAWŁOWSKI, SZYMON KWIATKOWSKI (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI
W OLSZTYNIE)
Szklarnia automatyczna
PIOTR PATYNOWSKI (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU)
Badanie wpływu zniekształceń łaty inwarowej na dokładność niwelacji precyzyjnej
DOMINIKA PŁACZEK (UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. J.J. ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY)
Porównanie metod zwiększania przyczepności elementów z PLA wytwarzanych w technologii
FDM z zastosowaniem wybranych rodzajów taśm
MONIKA RETAJCZYK (ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE)
The esters of curcumin- synthesis and properties
BARBARA HANNA ROMAN (ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE)
The study of climatechange in the lab
ŁUKASZ SAŁACIŃSKI (ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE)
Separation of curcuminoids from Turmeric (Curcuma longa L.)
RADOSŁAW LESZEK STACHOWIAK (UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. J.J.
ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY)
Korelacja napięcia powierzchniowego sklejanych powierzchni na wytrzymałość uzyskanych
połączeń adhezyjnych
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KRZYSZTOF STASCH (UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU)
Wizualizacja przestrzeni miejskich
PIOTR SWACHA (UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. J.J. ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY)
Badanie rozciągania zakładkowych połączeń klejonych wykonanych z ABS i stali
KAMIL ŚLEDZIK, JUSTYNA KALISTA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Pozyskiwanie i opracowanie modelu geodanych na potrzeby działań Ochotniczych Straży
Pożarnych
KRZYSZTOF RYSZARD URBAŃSKI (UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. J.J.
ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY)
Sprzęgło zębate do przekazywania napędu pomiędzy dwoma ruchomymi względem siebie
elementami maszyny
NATALIA ZADROŻNA (UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE)
Wykorzystanie narzędzi GIS do oceny walorów turystycznych i krajobrazowych wybranego
obszaru
MARIA ZEGAR, ALEKSANDRA JASIŃSKA (AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE)
Porównanie numerycznych modeli terenu powstałych z pomiarów Wydmy Łąckiej różnymi
metodami
WOJCIECH ZIÓŁKOWSKI (UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. J.J. ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY)
Możliwość stosowania minipróbek do badań wytrzymałości zakładkowych połączeń
klejonych
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Naukowe Koło Towaroznawstwa „Cargo”
Opiekun: dr inż. Przemysław Dmowski
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Consumer attitudes towards plant-based milk substitutes among Polish and German young
adults
OliwiaAntosik
Jan Pawlaczek
Plant-based milk substitutes are products that gain popularity on the market, consumed
because of different reasons. Lactose intolerance, avoidance of products of animal origin or
ecological concerns are just some of the factors behind this trend.
The purpose of the research was to recognise attitudes towards plant-based milk
substitutes among Polish and German young adult consumers. All the information was
collected through surveys among responders at age between 18-35, both male and female.In
order to examine the differences, following data was collected: correlation between
consumption frequency and particular diets, choice of raw material, motivation behind
consumption, price acceptance and decisive factors of the purchase.
The interpretation and comparison of the informations allowed authors to conclude
differences and similarities in attitudes of young people from two groups of responders.
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Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych
Opiekun: dr inż. Beata Grzegrzółka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
Porównanie metod reintrodukcji rysia euroazjatyckiego w Kampinoskim Parku Narodowym
i Puszczy Piskiej
Katarzyna Bagińska
Ryś euroazjatycki (Lynx lynx) to gatunek z rodziny kotowatych (Felidae) silnie
związany ze środowiskiem leśnym, zwłaszcza ze zwartymi kompleksami leśnymi, którego
zasięg geograficzny obejmuje wschodnią i północną Europę oraz ogromne obszary północnej
i środkowej Azji (m. in. Rosja, Mongolia, Chiny). W wielu rejonach Europy, ze względu na
m. in. silną fragmentację siedlisk, brak odpowiedniej bazy pokarmowej oraz kłusownictwo,
zwierzęta te wyginęły, co nie pozostało obojętne dla środowiska. W związku z tym,
rozpoczęto prowadzenie działań ochronnych, mających na celu przywrócenie do natury rysia
euroazjatyckiego, jako brakującego ogniwa ekosystemu. Przykładem takiego działania jest
reintrodukcja przedstawicieli ginącego gatunku, która nie zawsze kończy się sukcesem.
Celem niniejszych badań była ocena skuteczności metod reintrodukcji rysia
euroazjatyckiego zastosowanych w Kampinoskim Parku Narodowym i Puszczy Piskiej.
Metodę poprzez wsiedlanie zwierząt pochodzących z niewoli przeprowadzono
w Kampinoskim Parku Narodowym, natomiast metodę „Born to be free” oraz przy pomocy
translokacji w Puszczy Piskiej.
W Kampinoskim Parku Narodowym w ciągu 7 lat (1993-2000) wypuszczono łącznie
30 osobników, z czego 13, pomimo przeprowadzonego przed ich wypuszczeniem procesu
adaptacji, wykazało brak odpowiedniego zaadaptowania do nowego środowiska. Obecnie
populacja rysia w tym kompleksie jest niewielka, szacuje się ją w ostatnich latach na około
1-2 osobniki, chociaż ciągle zdarza się, że rysie obserwowane są na umieszczonych w Parku
fotopułapkach. Jako główne przyczyny spadku liczebności podaje się migracje poza teren
Parku (7 osobników), a także upadki z powodu wypadków drogowych (5 osobników) oraz
chorób (4 osobniki). W Puszczy Piskiej wypuszczono łącznie w ciągu 11 lat (2004-2015) 20
osobników – 14 osobników metodą „Born to be free” oraz 6 osobników poprzez translokację
z Estonii. Obecnie szacuje się populację rysia w Puszczy Piskiej i Lasach NapiwodzkoRamuckich, sąsiadujących z Puszczą, na około 10 osobników. Jako główne przyczyny
śmiertelności rysi wypuszczanych po 2012 roku podaje się choroby pasożytnicze
(2 potwierdzone przypadki). Po 2012 roku zarejestrowano także migracje dwóch osobników
poza teren reintrodukcji do innych, pobliskich kompleksów leśnych. Poważnym problemem
jest również brak obserwacji grup rodzinnych w rejonie reintrodukcji w latach 2012-2015.
Na podstawie uzyskanych danych literaturowych stwierdzono, że żadna z powyższych
reintrodukcji nie zakończyła się zupełnym niepowodzeniem bądź całkowitym sukcesem.
Dzięki reintrodukcji w Kampinoskim Parku Narodowym, potwierdzono hipotezę, iż
zachowania łowieckie u rysi urodzonych w niewoli są wrodzone, natomiast w Puszczy Piskiej
zastosowano nową metodę, która może odegrać znaczącą rolę w czynnej ochronie tego
gatunku w przyszłości. Ważne jest też to, aby w razie wystąpienia problemów w realizacji
i skuteczności danej metody, korygowanie jej następowało jak najszybciej.
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Studenckie Koło Programistyczne „Don’t net”
Opiekun: mgr Adam Augustyniak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Matematyki i Informatyki
Emulator GameBoy Classic
Bartosz Bąk
W mojej pracy chciałbym pokazać własny emulator i jego działanie. Emuluje on
8 bitową konsolę GameBoy, która miała swoja premierę w roku 1989. Była ona rewolucyjna
dla tamtego okresu, ponieważ pozwoliła przenieść domowe doświadczenie w podróż. Dzięki
wymiennym kartridżom nie trzeba było kupować osobnego sprzętu dla każdej gry, tak jak to
było w poprzednim produkcie Nintendo „Game & Watch”. Przeniesienie marek takich jak
Mario czy The Legend of Zelda, spowodowało szybkie zdobycie popularności.
W późniejszym okresie na tym sprzęcie narodziły się światowe fenomeny, takie jak Kirby czy
Pokemon.
Emulacja to wierne naśladowanie danej platformy przez inną platformę. Do tego celu
tworzymy wirtualne reprezentacje takich komponentów, jak procesor, pamięć czy karta
graficzna. Trzeba to zrobić, ponieważ każdy sprzęt wyróżnia różne komponenty, które nie są
ze sobą kompatybilne. Ważne jest także, aby poprawnie załadować rom (plik na, którym
znajduje się nasza gra do uruchomienia) do naszej pamięci. Wyróżniamy kilka rodzajów
romów, ich różnice wynikają z tego jak dużo mają własnej pamięci i czy można w nich
zapisać jakieś informację. Główny kod gry jest napisany w języku Assembler. Jako, że
Assembler jest inny dla każdego procesora, trzeba było stworzyć tłumacza, który
przetworzyłby archaiczny kod zrozumiały dla współczesnych maszyn. Żeby móc wyświetlić
poprawny obraz konsoli program musi dobrze wykonywać kolejne linijki kodu, ale też nadać
odpowiednie barwy obrazkom, które mają wyświetlić się na ekranie.
Pomysł na taki projekt zrodził się w mojej głowie półtora roku temu, kiedy ogrywałem
stare Mario Bros. za pomocą emulatora „Virtual Console” na konsoli 3DS. Jestem pasjonatem
gier video, a w szczególności tych klasycznych. Pragnąłem dowiedzieć się jaka magia stoi za
tym, aby uruchomić kod przygotowany dla innej architektury sprzętowej oraz chciałem
sprawdzić swoje umiejętności przy bardziej zaawansowanym projekcie.
Do projektu wykorzystałem język C#, który został stworzony przez Microsoft w roku
2000. Jest to wieloplatformowy obiektowy język programowania do tworzenia aplikacji
desktopowych czy też sieciowych. Język posiada bardzo prostą składnie i należy do rodziny
języków C, takich jak C czy C++. Jego biblioteka Windows Forms pozwala na szybkie
tworzenie aplikacji okienkowych dla systemu Windows. Z prostego kreatora można stworzyć
dobrze wyglądające okna i w prosty sposób daje dostęp do elementów naszego okna
w kodzie, aby nimi manipulować.
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Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności „Spectrum”
Opiekun: dr inż. Maria Sielicka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Towaroznawstwa
Porównanie jakości przekąsek warzywnych
Agnieszka Bąkowska
Elżbieta Nijaka
Agnieszka Strażyńska
Z dnia na dzień obserwuje się wzrastające zainteresowanie zdrowym trybem życia.
Konsumenci chętniej sięgają po zdrowe przekąski, których pojawia się coraz więcej na rynku
lub odnajdują przepisy do samodzielnego przygotowania ich w domu. Przywiązuje się
większą wagę do ilości i jakości spożywanych produktów, a także ich obróbki. Mimo, że
tłuszcz jest nośnikiem smaku, to wielu konsumentów zdaje sobie sprawę z jego
niekorzystnego działania i szuka zamienników tego produktu lub dąży do zmniejszenia jego
ilości. Niedawno na rynku pojawiło się nowe urządzenie - frytkownica beztłuszczowa. Jej
działanie polega na pieczeniu warzyw w gorącym powietrzu, w przeciwieństwie do
frytkownicy tłuszczowej, gdzie frytki są zanurzone w wysokokalorycznym oleju. Urządzenia
te możemy wykorzystać do przyrządzenia różnego rodzaju przekąsek.
Celem podjętych badań było porównanie jakości przekąsek warzywnych
przygotowanych we frytkownicy tłuszczowej i beztłuszczowej. Przedmiotem badań były
następujące warzywa: ziemniak, marchew oraz batat. W ramach badań oznaczono zawartość
tłuszczu ogółem z wykorzystaniem aparatu ekstrakcyjnego firmy Velp oraz oznaczono
zawartość wody w przekąskach. Dodatkowo dokonano ocenę konsumencką przygotowanych
produktów.
Na podstawie badań stwierdzono różnice w zawartości tłuszczu i wody
w przygotowanych przekąskach, co było spowodowane użyciem różnych frytkownic.
W ocenie konsumenckiej zauważono różnice w pożądalności cech sensorycznych próbek
w zależności od sposobu przygotowania i rodzaju warzywa.

17

48 MSKN * Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie * 11-12 kwietnia 2019r.

Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz „Chimera”
Opiekun: dr inż. Katarzyna Ząbek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Ocena konsumencka jogurtu koziego wzbogaconego w sok z aloesu
Oliwia Bejnar
Katarzyna Krupińska
Aloes znany jest ludziom od najdawniejszych lat ze względu na swoje właściwości
prozdrowotne. Jest bogaty w witaminy, dzięki czemu wspomaga układ odpornościowy.
Obecny w produktach żywnościowych, pozwala na lepsze przyswajanie składników
pokarmowych.
Celem pracy była ocena jogurtu koziego wzbogaconego w sok z aloesu przez różne
grupy wiekowe konsumentów.
Badania przeprowadzono na 40 respondentach, którzy zostali podzieleni na dwie
grupy wiekowe. Ankietowani degustowali jogurt kozi wzbogacony w sok aloesu. Cechy,
które zostały poddane ocenie konsumenckiej to: wygląd, zapach, smak, konsystencja
i wrażenie ogólne.
Jogurty cieszyły się dużą popularnością wśród ankietowanych. Stwierdzono, że
w zakresie smaku i konsystencji respondenci dwóch grup wiekowych różnili się w ocenie.
Ankietowani po 25 roku życia wskazali na smak delikatny i łagodny jednocześnie określając
konsystencję jogurtu jako jednolitą, a respondenci pierwszej grupy wiekowej częściej
określali smak jogurtu jako cierpki o rzadkiej konsystencji.
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Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”
Opiekun: dr inż. Paweł Ćwiąkała, dr inż. Edyta Puniach
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
BARI - dokumentacja stanowisk archeologicznych w Jordanii
Maciej Bernaś
Katarzyna Sawicka
Aleksandra Słodowska
Wiele stanowisk archeologicznych jest narażonych na niszczenie (zarówno ze względu
na działalność sił przyrody, jak i działalność ludzi). Z tego powodu tworzenie skutecznych
metod dokumentacji stanowisk archeologicznych jest jednym z najważniejszych wyzwań
współczesnej archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego. W artykule zostaną
przedstawione wyniki prac przeprowadzonych podczas realizacji projektu BARI (BARI zaBytkiARcheologia Inwentaryzacja/BARI – BuildingsARcheology Inventory). Głównym
obiektem pomiarów były pozostałości rzymskiego obozu legionowego Dajaniya, a także
starożytnego miasta Tuwaneh, gdzie krzyżowały się wpływy najważniejszych kultur
Bliskiego Wschodu: Nabatejczyków, Greków czy Rzymian. Prace inwentaryzacyjne miały
pionierski charakter we wciąż mało poznanej części Jordanii. Polscy archeolodzy z Instytutu
Archeologii UJ prowadzą tam unikalne badania mające na celu nie tylko poznanie historii
tego regionu, ale również ochronę dziedzictwa kulturowego.
Podczas prac terenowych przeprowadzone zostały badania pozwalające na pozyskanie
i opracowanie danych trójwymiarowych dotyczących obiektów archeologicznych, które
posłużą do zbudowania bazy danych przestrzennych umożliwiającej kompleksową
wizualizację danych i wykonanie dokumentacji archeologicznej. Prace badawcze zostały
przeprowadzone za pomocą nowoczesnych technik pomiarów geodezyjnych takich jak:
naziemne skanowanie laserowe, fotogrametria bliskiego zasięgu. Dodatkowo zostały
wykonane prace dokumentacyjne przy użyciu kamer sferycznych.
W efekcie przeprowadzonych badań została opracowana metodologia pomiaru
inwentaryzacyjnego przy użyciu zaawansowanych i rozwojowych technik pozyskiwania
danych przestrzennych zapewniająca wydajność, kompletność wyników i bezpieczeństwo
badanych obiektów. Wiele z metod pomiarowych zostało poddanych analizom
dokładności/testom w unikatowych warunkach terenowych.
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Międzywydziałowe Koło Naukowe „Menedżer”
Opiekun: dr inż. Anna Maria Klepacka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Inżynierii Produkcji
Wykorzystanie wybranych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich
Przemysław Białoskórski
Szymon Laskowski
Po przystąpieniu do struktur UE zaczęto zwracać uwagę na programy wspierające
gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu, transport
i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwo
kulturowe. Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz
wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, będzie można skutecznie
realizować założenia strategii Europa 2030 (GUS 2018), w której założeniach jest m.in.
wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz
sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej m.in. wytwarzanie energii słonecznej.
W nowej perspektywie finansowej UE obserwujemy istotne zwiększenie budżetu
przeznaczonego na inwestycje w OZE (w ramach RPO) do kwoty blisko 38 mld zł,przy
wykorzystaniu
ok.
6
mld
zł
w
zakończonym
okresie
2007-2013
(http://www.sigenergia.pl/aktualnosci/item/272-unijne-dofinansowanie-na-oze-zregionalnych-programow-operacyjnych). Skorzystać może na tym wiele gospodarstw
domowych, w szczególności gospodarstwa zlokalizowane na obszarach wiejskich.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwach jest przeciętnie większe na wsi,
niż w miastach, dlatego tym bardziej jest to dla nich opłacalne (GUS 2014).
Celem pracy jest ukazanie miejsca oraz przyszłości dla fotowoltaiki na terenach
wiejskich dzięki wsparciu środków unijnych przeznaczonych na ten cel.
W pracy uwzględniono źródła materiałów w oparciu o informacje dotyczące PROW
na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poradnik Rolniczy, dane z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, wykaz inwestycji służących ochronie środowiska
i zapobieganiu zmian klimatu zastosowanych w biznesplanie Modernizacja gospodarstw
rolnych oraz badania własne na podstawie kwestionariusza wywiadu przeprowadzone na
terenie woj. mazowieckiego.
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Studenckie Koło Naukowe Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności
Sekcja Produkcja Roślinna
Opiekun: dr inż. Barbara Krochmal Marczak, dr inż. Marta Pisarek
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Instytut Zdrowia i Gospodarki
Wykorzystanie ziemniaka jadalnego jako produktu regionalnego w agroturystyce
Bartłomiej Bielawa
Karina Zywar
Sylwia Goliszewska
Uprawa ziemniaków jadalnych charakteryzuje się koszto- i pracochłonnością. Do
kosztów poniesionych na uprawę zalicza się koszty bezpośrednie, tj.: zakup sadzeniaków,
nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, a do kosztów pośrednich: koszty paliwa,
olejów i smarów, ubezpieczenia ciągników, podatku rolnego, usługi oraz zakupu maszyn.
W celu zwiększenia opłacalności produkcji ziemniaka w gospodarstwach
agroturystycznych można roślinę tą wykorzystać jako flagowy produkt turystyczny. Ziemniak
może być surowcem spożywczym do przygotowywania różnorodnych dań, potraw
i przekąsek. Posadzony w doniczkach będzie służył jako roślina ozdobna. Z bulw ziemniaka
można robić pieczątki, figurki oraz wykorzystać go jako przedmiot innych zabaw dla dzieci.
Ziemniak jest również szeroko wykorzystywany w medycynie ludowej do leczenia
różnorakich dolegliwości. Ma też zastosowanie w kosmetologii.
Ziemniak od dawna był podstawowym składnikiem pożywienia mieszkańców wsi.
Dlatego też w gospodarstwie agroturystycznym wskazana jest organizacja różnorodnych
warsztatach kulinarnych w czasie których, goście wraz właścicielami gospodarstwa
przygotują tradycyjne dania i potrawy znajdujące się na Liście Produktów Tradycyjnych (np.
gałki sadzane, tarciowi). Aby umilić pobyt gościom, wieczorami można zorganizować
ogniska z pieczeniem ziemniaków oraz konkurs rozpoznawania odmian ziemniaka po
cechach charakterystycznych bulw.
Dużą atrakcją dla turystów może być czynny udział lub obserwacja prac
agrotechnicznych wykonywanych tradycyjnymi metodami. Turyści za pomoc w zabiegach
pielęgnacyjnych lub zbiorze mieliby możliwość zakupić bulwy ziemniaków po
preferencyjnych cenach.
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Studenckie Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii
Opiekun: dr n. wet. inż. Magdalena Polak – Śliwińska
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Ocena wpływu metod produkcji wybranych produktów na bazie jabłek na ich jakość
Łukasz Biernaciak
Katarzyna Rychcik
W ostatnich latach w Polsce, na półkach wielu supermarketów obok tradycyjnych
soków, tzw. soków odtworzonych, pojawiły się soki nie z koncentratów owocowych, które
określono sokami NFC (not from concentrate). Sok NFC to naturalny sok owocowy
pozyskany ze zdrowych, świeżych lub mrożonych owoców, posiadający naturalny, typowy
dla tych owoców kolor, smak i aromat.
Przyczynami wzrostu popularności soków NFC jest wzrost świadomości żywieniowej
konsumentów, zmiana trybu życia, profilaktyka dietetyczna, a także stosowanie dietoterapii
w chorobach cywilizacyjnych.
Jabłka oraz produkty wytworzone na ich bazie są cennym źródłem substancji
odżywczych, takich jak witaminy, składniki mineralne, polifenole, a także błonnik. Wraz ze
wzrostem spożycia owoców w postaci soków, należy zwrócić szczególną uwagę na jakość
i właściwości wybieranych produktów.
Celem pracy było określenie wpływu metody produkcji soków jabłkowych NFC na
ich jakość. Materiał badany stanowiły soki NFC wyprodukowane z jabłek pochodzących
z produkcji ekologicznej (n=8) oraz konwencjonalnej (n=8). Objęte badaniem produkty
zostały zakupione w sklepach na terenie Olsztyna.
Jakość badanych soków jabłkowych została porównana poprzez analizę sensoryczną
oraz analizę wybranych właściwości fizyko-chemicznych, tj.: gęstość, zawartość ekstraktu
ogólnego, kwasowość oraz zawartość wybranych kwasów organicznych.
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Koło Naukowe Przyrodników
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Propozycje zmian w zagospodarowaniu odpadów na terenie wybranej gminy
w województwie podkarpackim
Klaudia Brak
Celem pracy była analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy
Pysznica w województwie Podkarpackim. Odpady uznawane za substancje stałe
i nieprzydatne są uciążliwe dla mieszkańców gminy oraz otaczającego środowiska. Styl życia
mieszkańców zamieszkujących gminę i ich przyzwyczajenia determinują ilość
produkowanych odpadów. Wprowadzenie zaproponowanych zmian w gospodarce odpadami
poprawi obecny stan środowiska oraz ograniczy ilość zalegających odpadów, szczególnie na
składowiskach.
Praca przedstawia propozycję rozwiązania gospodarki odpadami na analizowanym
terenie. Nowa strategia działań i rozwiązań jest dostosowana do obowiązujących
i przewidywanych uwarunkowań prawnych. Gmina liczy około 10 708 mieszkańców, którzy
produkują około 2352 Mg odpadów rocznie. Stwierdzono, że spośród wszystkich grup
morfologicznych najwięcej produkowanych jest odpadów spożywczych (kolejne papier
i tektura) oraz frakcji średniej 10-40 mm.
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Studenckie Koło Naukowe Geodetów
Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Hadaś
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Możliwość wykorzystania niskobudżetowych odbiorników GNSS
w celu wyznaczenia ilości pary wodnej w atmosferze
Piotr Bryłka
Na niedokładne wyznaczenie pozycji odbiornika przy pomocy GNSS wpływa wiele
czynników, m.in. opóźnienia wynikające z przejścia sygnału w atmosferze przez ośrodki
o różnych gęstościach. W pomiarach geodezyjnych czynniki te redukuje się w celu
wyznaczenia precyzyjnej pozycji, niemniej jednak perturbacje sygnału są doskonałym
źródłem informacji na temat stanu atmosfery. Jednym z takich elementów jest opóźnienie
troposferyczne w kierunku zenitu (ang. Zenith Total Delay, ZTD), które jest zależne od
ciśnienia, temperatury i zawartością pary wodnej w troposferze. Meteorologia GNSS pozwala
dostarczyć dane na temat ilości wody w troposferze w wysokiej rozdzielczości przestrzennej
i czasowej, co nie jest bez znaczenia biorąc pod uwagę szybkie zmiany zawartości
i rozmieszczenia pary wodnej. Wyodrębniając część mokrą (ang. Zenith Wet Delay, ZWD)
wpływającą na opóźnienie można obliczyć skumulowaną zawartość pary wodnej w
atmosferze (ang. Integrated Water Vapour, IWV). Dane te są wykorzystywane
w prognozowaniu pogody i są narzędziem używanym między innymi w wielu projektach
o zasięgu ogólnoeuropejskim, których celem jest zapewnienie danych meteorologicznych.
Techniki te są alternatywą dla stosowanych mikrofalowych pomiarów radiometrycznych
i balonów meteorologicznych zbierających obserwacje zdecydowanie rzadziej i na
mniejszych obszarach. Przewagą technik satelitarnych jest również możliwość pomiarów
niezależnie od warunków atmosferycznych.
Do wyznaczania ilości pary wodnej używa się głównie danych z permanentnych stacji
GNSS należących do sieci EPN, a w Polsce również ze stacji ASG-EUPOS. Odbiorniki te są
drogie i nierównomiernie rozmieszczone, na terenie Polski średnia odległość między nimi
wynosi ok. 70 km. Gęsta sieć tanich odbiorników pozwoliłoby uzupełniać istniejące
numeryczne modele prognozy pogody i analizować procesy w skalach mniejszych niż
obecnie, w celu lepszego zrozumienia zmian klimatycznych. Urządzenia tego typu mogą
przyczynić się również do poprawy prognozowania pogody na terenach, gdzie używa się
wyłącznie klasycznych metod pozyskiwania danych o stanie atmosfery.
Przedmiotem referatu jest zbudowany na potrzeby meteorologii niskobudżetowy
odbiornik sygnałów GNSS, wyposażony w podstawowe sensory meteorologiczne.
Przedstawiona zostanie problematyka związana z jego budową, zdalną obsługą i transmisją
danych, a także pełna strategia obliczeniowa użyta do wyznaczania parametrów ZTD i IWV.
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Koło Naukowe Managerów Produkcji Roślinnej
Opiekun: dr hab. inż. Stanisław Bielski
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Efektywność ekonomiczna i energetyczna pszenżyta ozimego
Marcin Bystron
Piotr Stenzel
Praca przedstawia porównanie efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji
pszenżyta ozimego. Zboże to będzie uprawiane w rodzinnym gospodarstwie rolnym
położonym w Gminie Somonino w województwie pomorskim. Pszenżyto odmiany Tomko
uprawiane było w dwóch technologiach, gdzie pierwsza była średnio nakładową
(integrowaną), a druga technologia klasyfikowana jest jako intensywna (konwencjonalna).
Plony ziarna wynoszą dla prezentowanych technologii wynoszą odpowiednio
60 i 80 dtha-1. Wskaźnik efektywności energetycznej w przypadku technologii integrowanej
wynosi 7,1 a w technologii konwencjonalnej 6,9. Wskaźnik efektywności ekonomicznej
plasuje się na poziomie 170% przy średnich nakładach, gdzie przy wysokich nakładach
i odpowiednio wyższym plonie wynosi on 159%. Porównywane technologie produkcji różniły
się wysokością dawki nawożenia oraz poziomem ochrony fungicydowej. Najbardziej
energochłonnym ogniwem agrotechniki pszenżyta ozimego w porównywanych technologiach
produkcji było nawożenie mineralne.
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Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
Opiekun: dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
Fermentacja metanowa metodą utylizacji odpadów organicznych
Małgorzata Czatzkowska
Światowe zużycie i popyt na energię stale rosną. Większość zasobów, takich jak
węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa, nie jest zrównoważonym źródłem energii. Podczas
trwającej obecnie krytycznej fazy wzrostu zaludnienia, zwiększone jest zapotrzebowanie na
nakłady energetyczne. Z tego powodu obserwowany jest wzrost zainteresowania energią
odnawialną.
Biogaz jest jedną z najbardziej obiecujących alternatyw bioenergetycznych dla energii
opartej na paliwach kopalnych. Fermentację metanową definiuje się jako proces
przekształcenia złożonej materii organicznej w warunkach beztlenowych, przede wszystkim
do metanu i ditlenku węgla. Proces ten wymaga aktywności różnorodnych populacji
mikroorganizmów, odpowiedzialnych za odpowiedni przebieg poszczególnych jego faz.
Biometanizacja jest atrakcyjną praktyką przetwarzania odpadów, w której można osiągnąć
zarówno kontrolę zanieczyszczeń, jak i dokonać odzysku energii.
Wiele biodegradowalnych odpadów organicznych może być wykorzystywanych jako
substraty do fermentacji metanowej, a tym samym do produkcji biogazu, co zmniejsza presję
na środowisko. Najczęściej są to odpady pochodzące z produkcji rolniczej, odpady przemysłu
rolno-spożywczego oraz z ubojni i przetwórstwa mięsnego. Innymi substratami
wykorzystywanymi do procesu fermentacji metanowej są osady ściekowe i odpady
komunalne, a także celowo hodowane rośliny oraz produkty uboczne produkcji etanolu
i biodiesla.
Niniejsza praca ma na celu charakterystykę procesu produkcji biogazu
oraz mikroorganizmów biorących udział w poszczególnych etapach fermentacji metanowej.
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Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
Opiekun: dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności

Właściwości przeciwutleniające kaw zbożowych
Karol Czyszpak

Celem pracy było porównanie dostępnych na rynku detalicznym kaw zbożowych pod
względem aktywności przeciwutleniającej. Materiałem do badań były takie kawy zbożowe
jak: „Kawa zbożowa z cykorią” (cykoria 50%, żyto 48%, burak cukrowy), „Anatol” (cykoria,
żyto 50% - prażone), „Kujawianka” (żyto 60%, jęczmień 20%, cykoria, burak cukrowy prażone), „Inka” (78% jęczmień i żyto, cykoria), „Żołędziówka” (prażone żołędzie 98,5%,
kardamon, imbir, cynamon, goździki). Kawy o większej granulacji zmielono, w celu
uzyskania jednolitych próbek. Aktywność przeciwutleniającą określono w suchych
produktach (związki rozpuszczalne w 80% metanolu) oraz w napoju przygotowanym według
zaleceń producenta (związki rozpuszczalne w wodzie). Do oceny aktywności
przeciwutleniającej kaw wybrano dwa testy: z rodnikiem DPPH oraz z odczynnikiem FolinaCiocalteu.
Analiza wyników wykazała, że aktywność przeciwutleniająca oceniona w teście
z odczynnikiem Folina-Ciocalteu suchych produktów była bardziej zróżnicowana niż
oceniona w teście z rodnikiem DPPH. Jednak, niezależnie od zastosowanego testu, znacząco
większą aktywnością przeciwutleniającą, niż inne kawy, cechowała się „Żołędziówka”.
W przypadku napojów kawowych „Żołędziówka” odróżniała się od innych napojów pod
względem aktywności przeciwutleniającej tylko w teście z rodnikiem DPPH. Nieznacznie
lepiej zmiatały rodnik DPPH związki zawarte w napoju przygotowanym z „Kawy zbożowej
z cykorią”. Z kolei napoje z kawy „Kujawianka” cechowały się najmniejszą aktywnością
przeciwutleniającą w obu testach.
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Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Problemów Bezpieczeństwa
Opiekun: dr inż. Wojciech Rejmer
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych

Ocena wpływu właściwości chemicznych na właściwości fizyczne nasion berberysu
Mateusz Dawid

Celem pracy było określenie wpływu właściwości chemicznych na właściwości
fizyczne nasion wybranych gatunków berberysów. Badaniu poddane zostały nasiona
berberysu Julianny oraz berberysu Thunberga. Materiał każdego gatunku został podzielony na
trzy frakcje pod względem prędkości krytycznej unoszenie w pionowym strumieniu
powietrza. Tak przygotowany materiał został rozdrobniony, a następnie poddany analizie
właściwości chemicznych: zawartości białka i wody
Nie zaobserwowano wyraźnej liniowej zależności pomiędzy zawartością składników
nasienia, a krytyczna prędkością unoszenia. W obydwu przypadka obserwujemy ekstremalne
wartości dla średnich przedziałów prędkości. W przypadku odmiany Thunberga ekstremum
ma charakter minimum, a w przypadku odmiany Julianny maksimum. Odmiana Julianny
cechuje się również około półtorakrotnie wyższą zawartością białka w porównaniu z odmianą
Thunberga.
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Katedra Warzywnictwa
Uprawa grzybów w Polsce na przykładzie boczniaka ostrygowatego
(Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.)
Luiza Dawidowicz
Podczas ostatnich lat obserwuje się na świecie bardzo dynamiczny rozwój produkcji
grzybów jadalnych i leczniczych. Obok pieczarki (Agaricus spp.) owocniki boczniaka
(Pleurotus spp.) są jednymi z najczęściej kupowanych i spożywanych grzybów w Polsce.
Rodzaj boczniak reprezentowany jest przez wiele gatunków. Do najbardziej znanych
należy boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus), który jest powszechnie uprawiany
w naszym kraju. Polska jest największym producentem i eksporterem tego gatunku grzyba
w Unii Europejskiej. Obecnie obserwuje się duże zainteresowanie nowymi gatunkami
z rodzaju boczniak, które mogą urozmaicić ofertę rynkową grzybów jadalnych.
Na całym świecie prawa boczniaka prowadzona jest dwuetapowo. W pierwszym
etapie prowadzone są doświadczenia laboratoryjne mające na celu: wyselekcjonowanie
pożywki agarowej, na której wzrost grzybni jest najszybszy; wybór optymalnej temperatury
inkubacji; wyselekcjonowanie podłoża, na którym wzrost grzybni jest najszybszy oraz
wyselekcjonowanie dodatków do podłoża najkorzystniej wpływających na wzrost grzybni.
W drugim etapie prowadzone są doświadczenia uprawowe, mające na celu optymalizację
produkcji w celu uzyskiwania plonu owocników charakteryzujących się najlepszymi cechami,
stanowiącymi o ich przydatności konsumpcyjnej.
Opracowanie taniej i prostej metody produkcji nowych gatunków boczniaka w Polsce
może przyczynić się do wprowadzenia ich do uprawy wielkotowarowej i urozmaicenia oferty
rynkowej grzybów jadalnych.
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Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności „FERMENT”
Opiekun: dr Maciej Kluz
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Zastosowanie wybranych czekolad jako substancji antybakteryjnych
Kamil Dudzik
Paweł Hanus
Ze wszystkich słodyczy czekolada ma zapewne najdłuższą historię, uprawiana jest już
tysiące lat, od czasów panowania Olmeków. Po tym, jak hiszpańscy odkrywcy przynieśli
ziarno kakaowca z powrotem do Europy, jego zastosowanie powoli się rozszerzyło.
Czekolada jest spożywana na całym świecie, ponieważ zapewnia natychmiastową
przyjemność i zadowolenie. Ze względu na wysoką zawartość polifenoli w kakao,
w połączeniu z jego powszechną obecnością w wielu artykułach spożywczych, żywność ta
jest teraz szczególnie interesująca z punktu widzenia żywieniowego i "farmakologicznego"
Korzyści płynące ze spożywania kakao lub czekolady opisane zostały już
w starożytności. Liczne badania wykazały korzystny wpływ działania czekolady na organizm
człowieka. W czekoladzie wyróżnić można następujące bioaktywne związki: flawonoidy,
składniki mineralne i psychoaktywne. W wielu przeprowadzonych badań potwierdzono, że,
niewielkie codzienne spożywanie gorzkiej czekolady skutecznie poprawia wyniki pacjentów
z chorobami układu sercowo – naczyniowego czy cukrzycą typu II.
Celem przeprowadzonego eksperymentu było wykazanie właściwości antybakteryjnych
różnych rodzajów czekolad w stosunku do wybranych gatunków bakterii patogennych.
Właściwości antybakteryjne czekolad badano metodą dyskowo – dyfuzyjną.
Przygotowano podłoże TSA i naniesiono na szalki Petriego w ilości 25 ml. Podłoże TSA
zaszczepiono pięcioma gatunkami bakterii: L. monocytogenes, S. citreus, S. aureus,
Salmonella sp., E. coli Na każdej szalce naniesiono dyski z czterema różnymi rodzajami
czekolad. Następnie inkubowano przez 24 godziny w temperaturze 37°C. Po inkubacji
zmierzono strefy zahamowania wzrostu bakterii.
Wyliczony współczynnik korelacji wykazał brak związku pomiędzy wagą próbek różnych
czekolad a strefą zahamowania wzrostu. Efektywność działania antybakteryjnego
determinował rodzaj użytej czekolady. Najlepsze właściwości antybakteryjne wykazywała
czekolada gorzka o 90% zawartości kakao oraz czekolada wegańska.
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Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”
Opiekun: dr inż. Tadeusz Szczutko
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Fotogrametryczne opracowanie modelu wyrzutni rakiet Rheintochter w Łebie
Wojciech Dziok
W czasie wakacyjnego obozu naukowego w Łebie dokonano pomiaru
fotogrametrycznego jednej z wyrzutni rakiet Rheintochter znajdującej się na terenie Muzeum
Wyrzutni Rakiet w Rąbce w Łebie.
Pomiar składał się z 2 części. Pierwsza część opierała się na założeniu i pomiarze
osnowy pomiarowej w układzie lokalnym oraz pomiarze 20 fotopunktów rozmieszczonych
równomiernie na elementach rakiety przy użyciu bezreflektorowego tachimetru. Druga część
polegała na wykonaniu zdjęć obiektowi lustrzanką cyfrową. W sumie wykonano po 3 zdjęcia
na każdym z 37 stanowisk, znajdujących się przy krawędzi leja o średnicy około 10m, co
daje ostatecznie 111 zdjęć.
Opracowanie danych zakładało wygenerowanie gęstej chmury punktów
w oprogramowaniu Agisoft, wykonanie trójkątowego siatkowego modelu mesh na podstawie
owej chmury, a następnie wyeksportowanie owej siatki do programu Meshmixer do dalszej
edycji. Kolejny krok obejmował zamodelowanie wybranych elementów rakiety
w oprogramowaniu Microstation. Zakończenie pracy to ponowny import obiektu do Agisoft
i zateksturowanie modelu rakiety.
Przedmiot pracy cechują smukłość oraz znaczna liczba detali. Czynią one proces
pomiaru i opracowania relatywnie wymagającym i czasochłonnym. Jednocześnie złożoność ta
warunkuje niebanalny efekt końcowy. Wizualizacja obiektu prawdopodobnie zaciekawi
zarówno laika, jak i osobę związaną z tą dziedziną geodezji.
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Koło Naukowe Pojazdów Szynowych
Opiekun: mgr inż. Paweł Maćkowiak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Różnica wytrzymałości połączeń klejonych w próbkach o przekroju okrągłym i kwadratowym
Patryk Fijałkowski
Połączenia klejone stanowią coraz większą alternatywę dla innych typów połączeń.
Aby prawidłowo konstruować węzły maszyn, przenoszące znaczące obciążenia, konieczne
jest określenie wytrzymałości stosowanych klejów oraz tworzonych przez nie połączeń.
Można wyróżnić trzy mechanizmy zniszczenia połączeń klejonych: kohezyjny,
adhezyjny oraz mieszany.
Adhezyjny mechanizm zniszczenia połączeń polega na utracie przyczepności kleju do
powierzchni klejonych.
Kohezyjny mechanizm zniszczenia połączeń wiąże się ze
zniszczeniem wewnętrznej struktury warstwy kleju. Jeśli występują strefy zniszczenia
adhezyjnego i kohezyjnego to mechanizm określany jest jako mieszany. Wytrzymałość
kohezyjna połączenia zależy od właściwości mechanicznych materiału. Można je określić za
pomocą badań na próbkach odlewanych kleju. Wytrzymałość adhezyjną można ocenić tylko
w odniesieniu do konkretnych: materiałów łączonych, klejów, zastosowanych technologii
przygotowania powierzchni.
Celem pracy jest analiza przełomów rozciąganych próbek doczołowych połączeń
klejonych o różnym kształcie przekroju oraz porównanie ich wytrzymałości.
Badaniem objęto klej metakrylowy Plexus MA300. Elementy łączone stanowiły pręty
aluminiowe o przekroju kwadratowym, o wymiarach 15 x 15 mm oraz o przekroju okrągłym,
o wymiarach fi15. Grubość połączeń zastosowano zgodnie z zaleceniami producenta danego
kleju. Badanie zrealizowano z wykorzystaniem uchwytów umożliwiających minimalizację
wpływu błędów wykonania próbki na jej wstępne obciążenie w wyniku zamknięcia szczęk
maszyny wytrzymałościowej.
Wynikiem badania są wartości niszczących naprężeń nominalnych w połączeniach
doczołowych odniesione do granicy wytrzymałości zastosowanego kleju. Dodatkowo
oznaczono mechanizm zniszczenia uzyskanych przełomów.
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Studenckie Koło Naukowe „Auto-Moto-Club”
Opiekun: dr inż. Jarosław Czaban
Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny
Metody analizy ruchu pojazdu Formuła Student z wykorzystaniem technik komputerowych
Piotr Filipek
Artykuł przedstawia komputerowe metody analizy ruchu pojazdu Formuła Student
stosowane przez koło naukowe SKN “Auto-Moto-Club” oraz zespół Cerber Motorsport.
Celem artykułu jest pokazanie jak duży wpływ ma wykorzystanie technik komputerowych do
analizy ruchu pojazdu i co można dzięki temu osiągnąć.
W artykule opisano wykorzystywane rodzaje oprogramowania, cel ich stosowania
oraz jakie informacje zespół jest w stanie uzyskać dzięki tym programom. Opisane zostały
testy, metodyka badań oraz otrzymane wyniki symulacji.
Analiza ruchu pojazdu jest niezmiernie istotnym elementem rywalizacji w zawodach
Formuły Student. Efektywne wykorzystanie technik komputerowych w zagadnieniach ruchu
pojazdu pozwala zdobyć znaczącą przewagę nad konkurencyjnymi zespołami oraz lepiej
zrozumieć zjawiska w ruchu pojazdu Formuła Student.
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Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności „FERMENT”
Opiekun: dr Maciej Kluz
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno – Rolniczy
Substancje bioaktywne występujące w zielonych orzechach włoskich (Juglansregia L.)
Adrian Frydrych
Wiktoria Litwa
Michał Miłek
Małgorzata Dżugan
Orzech włoski to jednopienne drzewo liściaste cenione za wysokiej jakości drewno
oraz owoce, powszechnie nazywane orzechami. Należy do rodziny Juglandaceae i rodzaju
Juglans. Juglansregia L. Charakterystycznym związkiem fitochemicznym dla tej rośliny,
występującym we wszystkich jej częściach jest juglon. Ta substancja chemiczna jest jednym
z najstarszych znanych związków allelopatycznych, jest stosowana jako składnik aktywny
w środkach ziołowych i barwniku komercyjnym. Juglon został zgłoszony jako ważny
składnik
fitochemiczny
leczniczy
i
jest
badany
pod
kątem
działania
rakotwórczego/przeciwrakowego.
Celem badań było określenie aktywności antyoksydacyjnej i całkowitej zawartości
fenoli oraz identyfikacja głównych związków fenolowych występujących w zielonych
orzechach włoskich. Materiał badany wysuszone w temperaturze pokojowej bez dostępu
światła liście i zliofilizowane zielone orzechy (liofilizator Alpha 1-2 LD plus, CHRIST
Germany). Próbki zostały pobrane w czerwcu 2017 r. na terenie Rzeszowa (Polska)
i Preszowa (Słowacja). Właściwości przeciwutleniające zmierzono za pomocą metod DPPH
oraz FRAP. Całkowitą zawartość fenoli (TPC) analizowano w oparciu o test kolorymetryczny
Folin-Ciocâteu. Związki z grupy fenoli oznaczono jakościowo przy użyciu wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcją UV (HPLC-DAD).
Potwierdzono, że zielone orzechy włoskie zawierają znacznie więcej związków
fenolowych niż liście (P<0,05). Wyższą aktywność przeciwutleniającą orzechów stwierdzono
zarówno w metodzie FRAP jak i DPPH. W ekstraktach z liofilizowanych zielonych orzechów
zidentyfikowano wstępnie za pomocą chromatografii cieczowej obecność pochodnych kwasu
galusowego oraz innych kwasów fenolowych. W ekstraktach otrzymanych z orzechów
mrożonych (niepoddanych liofilizacji) zaobserwowano ponadto obecność związków z grupy
naftochinonów. Wykazano, że zielone orzechy włoskie, ze względu na wysoką zawartość
składników o charakterze antyoksydacyjnym, stanowią wartościowy surowiec do produkcji
nalewek, konfitury, a w postaci zliofilizowanej mogłyby być wykorzystane jako naturalny
przeciwutleniacz do żywności.
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Naukowe Koło Mikrobiologii
Opiekun: dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Antybiotykooporność paciorkowców Enterococcus wyizolowanych z mleka surowego
i serów
Joanna Gajewska
Bakterie należące do rodzaju Enterococcus to szeroko rozpowszechniona
w środowisku naturalnym grupa drobnoustrojów. W dużej mierze wynika to z ich
niebywałych zdolności adaptacyjnych oraz tolerancji na szeroki zakres pH, wysokie stężenia
soli czy ciepłooporność. Z tego też względu często stanowią mikroflorę resztkową żywności,
głównie produktów mleczarskich.
Przez wiele lat antybiotykooporność bakterii wiązana była ze środowiskiem
szpitalnym, jednakże wiele badań donosi, że również żywność może stanowić wektor
w przenoszeniu bakterii opornych na antybiotyki. Enterokoki są naturalnie oporne na niskie
stężenia β-laktamów, aminoglikozydów, cefalosporyny, klindamycyny i linkozamidy.
Zdolność enterokoków do nabywania mobilnych elementów genetycznych odpowiedzialnych
za oporność na antybiotyki przyczyniła się do zwiększenia ich znaczenia jako bakterii
patogennych. Bakterie z tej grupy za pomocą plazmidów i tranzpozonów mogą także
przekazywać geny oporności m.in. na tetracykliny, antybiotyki z grupy MLS do innych grup
bakterii.
Celem podjętych badań była analiza antybiotykooporności paciorkowców z rodzaju
Enterococcus wyizolowanych z 40 próbek mleka surowego, serów świeżych z mleka
niepasteryzowanego oraz serów podpuszczkowych, dojrzewających. Badaniom poddano 60
wyizolowanych z tych produktów szczepów bakterii. Badania prowadzono zgodnie
z zaleceniami CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute)metodą dyfuzyjno-krążkową.
Do badań wybrano 6 antybiotyków należących do różnych grup biochemicznych, które są
istotne z klinicznego punktu widzenia: rifampicynę, erytromycynę, tetracyklinę, tigecyklinę,
streptomycynę, wankomycynę. Spośród 60 badanych szczepów ponad 40% wykazało
oporność na dwa lub więcej antybiotyków. Wysoki odsetek szczepów wykazał oporność na
streptomycynę (85%), oraz tigecyklinę (30%), niewielki na tetracyklinę(3%). Wśród
analizowanych szczepów nie stwierdzono obecności bakterii Enterococcus opornych na
wankomycynę.

35

48 MSKN * Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie * 11-12 kwietnia 2019r.

Naukowe Koło Akwarystów „LABEO”
Opiekun: prof. dr hab. Roman Kujawa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
Biotop chińskiego strumienia z zamieszkującymi go beaufortia
Dawid Gągała
Ryby to element każdego środowiska wodnego. Występują w każdej części świata.
Mnogość zasiedlanych przez nie środowisk spowodował ogromne rozbieżności w ewolucji,
dzięki czemu mamy mnogość gatunków ryb a każdy z nich wyjątkowy na swój sposób.
Strumienie to jedno z ciekawszych środowisk, w których żyją ryby. Nieprzyjazność
środowiska wymusiła na organizmach wykształcenie odpowiednich przystosowań aby mogły
one bytować w tym środowisku.
Jedne z ciekawszych przystosowań do środowiska azjatyckiego strumienia
wykształciły ryby z rodzaju beaufortia. Ze względu na anatomiczne przystosowania potrafią
przywrzeć do podłoża i biernie opierać się szybko płynącej wodzie.
Naturalne środowisko nie jest jedynym miejscem, gdzie można spotkać te intrygujące
ryby z rodzaju beaufortia. Dzięki swojej diecie jak i niespotykanym wyglądzie stały się
cenionym obiektem hodowli akwarystycznej.
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Studenckie Koło Naukowe Entomologów "Skorek"
Opiekunowie: dr hab. inż. Jacek Twardowski
mgr inż. Marcin Cierpisz, mgr inż. Paweł Najgebauer
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Inwentaryzacja entomofauny zimującej w Lesie Strachocińskim – Wrocław
Magda Gorczyca
Jacek Ferdynus
Małgorzata Kuczyńska
Las Strachociński jest jednym z bardziej bogatych pod względem przyrodniczym
kompleksów leśnych we Wrocławiu, objęty obszarem specjalnej ochrony ptaków (Grądy
Odrzańskie – Natura 2000). Ze względu na występowanie starodrzewu dębowego oraz innych
gatunków drzew liściastych, a co za tym idzie licznych próchnicowisk, jest miejscem
o ogromnej różnorodności owadów. Dotychczas stwierdzono na terenie Lasu m. in.
chrząszcza z rodziny biegaczowatych Carabus scheidleri preysleri (pierwsze stanowisko
w Polsce) oraz chrząszcza z rodziny stonkowatych Longitarsus callidus (jedyne znane
stanowisko w Polsce).
Do tej pory nie stworzono dla tego obszaru kompletnego opracowania dotyczącego
entomofauny go zasiedlającej. W okresie zimowym od grudnia 2018 do marca 2019
prowadzone będą prace inwentaryzacyjne przez członków koła entomologów Skorek. Prace
polegają na odłowach i obserwacjach entomofauny zasiedlającej Las Strachociński. Owady są
odławiane metodą "na upatrzonego" i z wykorzystaniem kilku rodzajów pułapek
entomologicznych, gatunki charakterystyczne lub objęte ochroną prawną są fotografowane
i oznaczane przyżyciowo. Projekt inwentaryzacji zakłada wykonanie szczegółowego spisu
gatunków wraz z określeniem siedlisk (lokalizacji), w których zostały odłowione lub
zaobserwowane.
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Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
Opiekun: prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski
Opiekun pracy: dr inż. Maria Baranowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Mleko jako surowiec w produkcji napojów alkoholowych
Marta Grochowska
Jakub Jankowski
Praca przedstawia awangardowy obszar produkcji alkoholi. Kreatywni producenci
napojów alkoholowych czerpią surowce już nie tylko z produktów pochodzenia roślinnego
(np. zbóż, ziemniaków, kukurydzy), ale coraz częściej w obszarze ich zainteresowań jest
mleko i produkty pochodne. Napoje alkoholowe są wytwarzane z mleka krowiego, a także
klaczy, jaka, wielbłąda, osła lub owcy oraz produktów ubocznych powstających
w przetwórstwie mleka, np. serwatki. Praca omawia genezę produkcji tego rodzaju napojów,
która czerpie inspiracje z tradycyjnych napoi alkoholowych ludów koczujących lub jest
wynikiem pogoni za tworzeniem wyrobów pochodzenia mlecznego o długiej przydatności do
spożycia. Uwzględnia zarówno produkty aktualnie dostępne na rynku, jak i te, które zostały
już wycofane ze sprzedaży z różnych przyczyn, między innymi z powodu niskiej opłacalności
produkcyjnej.
Artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat wytwarzania wspomnianych
alkoholi wraz z charakterystyką surowców bazowych i dodatkowych, takich jak: mleko, ser,
serwatka, kefir czy drożdże. Opisuje podstawowe etapy procesu technologicznego wraz
z parametrami, np. fermentację drożdżową.
W podsumowaniu przedstawiono takie zagadnienia jak: ocena tego rodzaju alkoholi
przez koneserów, cena rynkowa, popyt, szanse powodzenia produktów nowych,
innowacyjnych oraz aspekty prawne.
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Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności „Ferment”
Opiekun: dr Maciej Kluz
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Określenie profilu mikrobiologicznego przydomowej winnicy na terenie Rzeszowa
Aneta Hoksa
Wino jest kilkunastoprocentowym napojem alkoholowym, którego głównymi
składnikami są woda (ok. 90%) i etanol (9-18% obj). Zawartość cukru nie przekracza 16 %.
Pozostałymi składnikami są kwasy organiczne (octowy, mlekowy, jabłkowy) substancje
mineralne (Ca, Na, P, Mg, Cu, Zn, K, Fe) oraz witaminy z grupy B i kwas L-askorbinowy.
Decydujący wpływ na przebieg procesu technologicznego wina mają drobnoustroje. Drożdże
uczestniczą w fermentacji, przyczyniając się do przekształcenia cukru w alkohol etylowy.
W zależności od tego jakie wino chcemy uzyskać, stosuje się inny rodzaj drożdży.
Przy produkcji tradycyjnych win najczęściej używa się te z gatunku Saccharomyces
cerevisiae, do szampanów – Saccharomyces bayanus, natomiast przy moszczach o wyższej
kwasowości Schizosaccharomyces pombe. Na winoroślach znajduje się również wiele
charakterystycznych bakterii.
W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano i określono skład
mikrobiologiczny winogron i gleby w przydomowej winnicy na terenie Rzeszowa poprzez:
oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów, izolację materiału mikrobiologicznego z gleby
i winogron oraz identyfikację różnych gatunków drożdży i bakterii metodą makroskopową,
mikroskopową z użyciem mikroskopu Olympus BX51 z kamerą DP72 oraz z zastosowaniem
spektrometru masowego MALDITOF MS Biotyper.
Za pomocą spektrometru masowego podczas przeprowadzonych badań wykryto
obecność dwóch rodzajów bakterii gram dodatnich (G+) oraz 5 rodzajów gram ujemnych
(G-). Były to: Lactobacillus sp, Bacillus megaterium, Cellulosimicrobium cellulans, Pantoea
agglomerans, Bacillus cereus, Bacillus pseudomycoides, Lactococcus sp, Staphylococcus
warneri, Acetobacter sp oraz Acetobacter aceti. Wiele z wyżej wymienionych bakterii
zostało wyizolowanych jedynie z próbek gruntu. Bakterie glebowe są odpowiedzialne za
rozkład materii organicznej i uwolnienie składników odżywczych dla roślin. W efekcie ilość
i jakość plonów w znacznej mierze zależy od żyzności gleby. W celu jej poprawienia stosuje
się m.in. nawozy naturalne, które zwiększają liczbę drobnoustrojów. Analiza mikroskopowa
pozwoliła na otrzymanie zdjęć poszczególnych szczepów drożdży bytujących w winnicy:
S.cerevisiae, S.uvarum, S.bayanus oraz Dekkera anomala. Poza tymi szczepami udało się
przy pomocy spektrometru masowego zidentyfikować następujące gatunki drożdży:
Kluyveromyces sp, Candida sp, a także Hanseniaspora sp. Charakterystyczną dla winorośli
grupą drożdży są te z rodzaju Saccharomyces, występujące na powierzchni prawie wszystkich
odmian winogron. Odgrywają one ogromną rolę w kształtowaniu smaku i aromatu wina.
Ze względu na wytwarzaną przez nie mniejszą ilość produktów ubocznych, otrzymywane
z nich wino odznacza się dużo lepszą szlachetnością.
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Koło Naukowe Managerów Produkcji Roślinnej
Opiekun: dr hab. inż. Stanisław Bielski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Ekonomiczna efektywność uprawy rzepaku w gospodarstwie wielkoobszarowym
Paweł Hulanicki
W pracy przestawiono porównanie wysoko i niskonakładowej technologii produkcji
nasion rzepaku ozimego w uprawie towarowej w wielkoobszarowym gospodarstwie
indywidualnym. Technologie różniły się poziomem nawożenia, przygotowaniem gleby do
siewu, ochroną chemiczną oraz obsadą roślin.
Plon w technologii intensywnej wynosił 5,0 Mg∙ha-1, natomiast obniżenie nakładów
o 48,7% redukowało plon nasion do poziomu 3,2 Mg∙ha-1. Najwyższy udział wśród kosztów
bezpośrednich niezależnie od intensywności technologii miały nawozy mineralne (56-62%).
Z przeprowadzonych badań wynika, że technologia intensywna charakteryzuje się wyższym
wskaźnikiem opłacalności (bez dopłat bezpośrednich) wynoszącym ponad 208%. W tej
technologii wydatek 1 PLN na bezpośrednie środki produkcji przynosi 2,27 PLN nadwyżki
bezpośredniej, natomiast w przypadku technologii niskonakładowej jest to 1,89 PLN.
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Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
Opiekun: dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauki o Żywności
Ocena możliwości zastąpienia w lodach mleka krowiego napojem orzechowym
Piotr Jakuć
Wielu ludzi stosuje zamienniki mleka krowiego ze względu na alergię lub
nietolerancję na składniki w nim zawarte. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe
zainteresowanie napojami roślinnymi typu „mleko”. Na rynku polskim dostępnych jest wiele
tego typu produktów, np. napoje z orzechów laskowych, kokosowe, sezamowe, ryżowe,
migdałowe, owsiane, sojowe. Produkty te różnią się pod względem barwy, zapachu i smaku.
Celem pracy było sprawdzenie wpływu zamiany mleka krowiego orzechowymi
napojami roślinnymi na cechy organoleptyczne lodów.
Tradycyjne lody otrzymano z mleka krowiego, żółtek, cukru i śmietanki. Składniki
w lodach wegańskich zostały zastąpione odpowiednikami pochodzenia roślinnego, tzn.
zamiast mleka krowiego zostały użyte napoje roślinne z orzechów, żółtka zostały zastąpione
aquafabą (płyn pozostający po ugotowaniu ciecierzycy, fasoli i innych strączków),
a śmietanka została zastąpiona „śmietanką” kokosową ze względu na wysoką zawartość
tłuszczu. Lody zostały wykonane przez zmieszanie wszystkich składników, ubijanie przy
użyciu miksera, a następnie mrożenie w zamrażarce. Otrzymane lody oceniono pod względem
takich cech jak: barwa, smak, zapach, struktura i konsystencja. Do oceny wykorzystano skalę
5-cio punktową, według której 1 punkt przyznano za cechę najmniej pożądaną, natomiast
5 punktów – za cechę najbardziej pożądaną. Oceny dokonali potencjalni konsumenci, z grupy
studentów Wydziału Nauki o Żywności.
Analiza cech organoleptycznych badanych lodów wykazała, że napoje orzechowe
mogą być dobrym zamiennikiem mleka krowiego. W badaniach stwierdzono niewielkie
zmiany barwy lodów wegańskich w porównaniu z lodami tradycyjnymi. Ponadto oceniający
wskazywali na różnice w smakach badanych lodów. Natomiast w zapachu wszystkich lodów
wegańskich dominował aromat kokosowy, co korzystnie wpłynęło na odczucia potencjalnych
konsumentów.
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Naukowe Koło Towaroznawstwa Cargo
Opiekun: dr inż. Przemysław Dmowski
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Porównanie jakości sensorycznej jaj kurzych w zależności od miejsca pozyskania
Paulina Janduła
W XXI wieku obserwuje się wzrost popytu na żywność ekologiczną. Jajka kurze ze
względu na wysoką wartość odżywczą oraz szerokie zastosowanie w gospodarstwie
domowym i w przemyśle spożywczym cieszą się dużą popularnością. Ze względu na stale
rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów, szczególnie popularne w ostatnich latach
stały się jaja pochodzące z hodowli ekologicznych. W związku z tym postanowiono
przeprowadzić badanie związane z porównaniem jakości sensorycznej jaj kurzych
pochodzących zarówno z hodowli ekologicznych, jak i konwencjonalnych.
Celem badania było sprawdzenie zdolności rozróżnienia przez wybranych studentów
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni poszczególnych atrybutów sensorycznych jaj kurzych
w zależności od miejsca nabycia.
Materiał do badań pozyskano ze sklepu ekologicznego oraz marketu. Uzyskane
wyniki badań pozwoliły na wstępne stwierdzenie, że sposób hodowli nie wpływa znacząco na
wyniki oceny sensorycznej.
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Studenckie Koło Naukowe „Animal Equus”
Opiekun: dr hab. inż. Jadwiga Topczewska, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Wykorzystanie kukurydzy do celów energetycznych
Kinga Janora
Wzrost wykorzystania surowców energetycznych, pochodzących ze źródeł
odnawialnych jest gospodarczą i społeczną koniecznością, gdyż ogranicza stosowanie
światowych zasobów nieodnawialnych, takich jak gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel
kamienny. Jednym z niekonwencjonalnych źródeł energii jest biomasa, w tym biomasa
roślinna. Wykorzystuje się ją na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania
surowców stałych, jak i przetwarza na biopaliwa ciekłe oraz gazowe. Interesującą i często
wykorzystywaną jest kukurydza (Zeamays), zaliczana do trzech najbardziej
rozpowszechnionych roślin uprawnych na świecie. Pochodząca z Ameryki Południowej
i Środkowej, uprawiana od tysięcy lat, do Europy dotarła po wyprawach Kolumba.
Celem badań była ocena możliwości wykorzystania kukurydzy jako surowca do
produkcji energii oraz dokonanie oceny efektywności ekonomicznej uprawy prowadzonej
z przeznaczeniem na cele energetyczne.
Kalkulację uprawy kukurydzy przeprowadzono w oparciu o modelowe karty
technologiczne. Do analizy przyjęto pewne założenia i uwzględniono koszty pracy maszyn na
podstawie metodologii opracowanej przez Instytut Naukowo-Technologiczny Państwowy
Instytut Badawczy w Falentach. Korzystano z najnowszej dostępnej literatury krajowej oraz
zagranicznej, materiałów pochodzących z czasopism specjalistycznych.
Kukurydza (Zeamays) to wszechstronnie użytkowana roślina. Jest cennym źródłem
surowca dla przemysłu spożywczego, spirytusowego oraz chemicznego, a także doskonałą
paszą dla zwierząt. Przyszłościowym kierunkiem wykorzystania kukurydzy jest również
uprawa na cele energetyczne - do produkcji biogazu (świeża masa, kiszonka), bioetanolu
(ziarno) i do bezpośredniego spalania. Najważniejszym parametrem oceny przydatności
surowców do celów energetycznych jest ich wartość opałowa, która zależy od wilgotności
całkowitej. Wysoka wartość opałowa biomasy kukurydzianej (ziarno - 17,2 MJ∙kg-1, plewka
- 16,22 MJ∙kg-1, słoma - 15,5 MJ∙kg-1) z powodzeniem kwalifikuje ją jako surowiec do
produkcji energii. Również pozostałe z parametrów, rozważanych w kontekście przydatności
do wytwarzania energii cieplnej w procesie spalania, w przypadku tej rośliny osiągają
zadawalający poziom w porównaniu do konwencjonalnych surowców i biomasy rolniczej
ogółem.
W Polsce najbardziej rozpowszechniona jest uprawa kukurydzy na ziarno, co wiąże
się z jej podstawowym wykorzystaniem jako rośliny paszowej. Technologia uprawy
kukurydzy na biogaz nie różni się od technologii stosowanej w uprawie odmian
przeznaczonych na kiszonkę dla bydła (przygotowanie gleby, siew, nawożenie i ochrona).
Koszty produkcji są uzależnione przede wszystkim od doboru odmiany rośliny, wielkości
docelowego plonu, powierzchni uprawy, stopnia mechanizacji zabiegów uprawowych,
sposobu nawożenia i cen usług. Produkcja kukurydzy na cele energetyczne jest opłacalna,
może ustabilizować rynek substratów oraz dać szansę rolnikom na dywersyfikację ich
dochodów.
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Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej
Opiekun: dr inż. Anna Gątarska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Edukacja ekologiczna w rodzinie w zakresie higieny żywieniowej
na podstawie spożycia mięsa
Magdalena Jaśkiewicz
Miesięczne spożycie mięsa w Polsce ponad dwukrotnie przekracza normę zalecaną
przez Światową Organizację Zdrowia. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika,
że przeciętne miesięczne spożycie mięsa na osobę w ostatnich latach kształtuje się na
poziomie około 5,3 kg. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca tygodniowe spożycie mięsa nie
większe niż 0,5 kg na osobę, czyli miesięcznie około 2-2,5 kg. Przytoczone dane wskazują na
występujący w polskim społeczeństwie problem, który dotyczy nieprawidłowego sposobu
odżywiania. Czy jednak problem ten tkwi jedynie w mentalności Polaków? Czy może
Polakom brakuje edukacji w zakresie higieny żywieniowej?
Lepsza edukacja w rodzinie może znacząco przełożyć się na jakość życia Polaków.
Dobrze zbilansowana dieta ma duży wpływ na zdrowie, dobre samopoczucie. Prawidłowo
odżywiony organizm lepiej funkcjonuje, pozwala osiągać lepsze wyniki uczniów, studentów
w nauce i sportowcom w sporcie. Prawidłowa profilaktyka pozwala zminimalizować ryzyko
chorób cywilizacyjnych. Dieta ma wpływ na płodność, co dowodzi wiele badań. Powstały
liczne prace badawcze na temat wpływu sposobu odżywiania na prawidłowe funkcjonowanie
człowieka. Jednak brakuje przepływu tych wyników badań do konsumenta.
Efektywnie działające kanały komunikacji mogą wpłynąć na korzystanie przez ludzi
z dorobku naukowego, dotyczącego prawidłowego sposobu odżywiania. W artykule
opracowano sposoby skutecznego przekazywania wiedzy społeczeństwu, na podstawie
dostępnej literatury. Wskazano również propozycje edukacji w rodzinie w celu poprawienia
sposobu odżywiania.
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Koło Naukowe Analiz Przestrzennych „Geo-Gis”
Opiekun: dr inż. Anna Kowalczyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Wykorzystanie narzędzi GIS w transporcie miejskim
Magdalena Karczewska
Przedmiotem referatu jest prezentacja dotycząca wykorzystania narzędzi GIS
w transporcie miejskim. Analiza posłużyła do oceny dostępności komunikacyjnej jako
czynnika determinującego atrakcyjność obszaru. W tym celu użyto narzędzi typu GIS.
Narzędzia GIS pozwalają na pokazanie na mapie w czytelny sposób różnorodnych analiz,
które mogą być wykorzystywane np. w transporcie miejskim.
Poruszono tematykę komunikacji miejskiej w Olsztynie- ich główne cechy oraz
historię powstania. Do wykonania analiz wykorzystano oprogramowanie ArcGIS.
Przedstawiono wyniki analiz przy użyciu rozszerzenia Network Analyst. Porównano stan
komunikacji miejskiej na przestrzeni lat.
Tego rodzaju analizy są pomocne do poprawy jakości komunikacji miejskiej, zmiany
lokalizacji przystanków oraz przede wszystkim do zwiększenia atrakcyjności turystycznej
miasta.
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Koło Naukowe Socjologów „Quaero”
Opiekun: dr Lidia Domańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
Tożsamość internetowa
Krystian Kędzior
W moim posterze głównie będę posługiwał się informacjami dotyczącymi tożsamości
i jaźni w cyberprzestrzeni oraz sieci internetowej wg SherryTurkle. Jednostki aktywne
w sieci, czatach, eksperymentują z nowymi formami poczucia siebie, wynajdują siebie ciągle
na nowo, badają, konstruują własną tożsamość. Turkle wartościuje to pozytywnie, tego
rodzaju osiągnięcia technologiczne komunikacyjne dysponują wyzwolicielskim potencjałem
odniesieniu do jaźni, a Internet zaprzecza staromodnym lękom kulturowym wynikającym
z przekonania o zgubnym wpływie środków masowego przekazu. Np. w przypadku „seksu
w sieci” ludzie bez trudu mogą zmienić swą płeć, orientację seksualną, osobowość, rasę,
etniczność, przynależność klasową itd. Może stworzyć tożsamość internetową odmienną od
rzeczywistej, czemu sprzyja charakter cyberseksu, fragmentaryczność epizodyczność.
Przeobrażenie jaźni pozwala na eksperymentowanie z wielorakimi potencjonalnymi
tożsamościami wizerunkami. Współczesna kultura doświadczana jest w coraz większym
stopniu jako chaotyczny zbiór fragmentów i epizodów. Życie w internetowym świecie jest
nieciągłe, niespójne, rozpadające się, pozbawione konsekwencji. Internet stanowi społecznotechnologiczne pole, które daje najdoskonalszy wyraz ponowoczesnym tendencjom, na
którym ludzie badają i rozwijają nowe formy jaźni. Poster przedstawiał będzie jednostkę
w zestawieniu z portalami społecznościowymi oraz przedstawiał dwa aspekty jednostki
w cyberprzestrzeni, jej anonimowość oraz jawność.
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Studenckie Koło Naukowe Meliorantów im. prof. Stanisława Baca
Opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Dynamika poboru wody przez korzenie pora
Izabela Kłosowicz
Amadeusz Walczak
Michał Rzeszowski
Wraz z rozwojem zabiegów agrotechnicznych, które są nieodzownym elementem
rolnictwa precyzyjnego, wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą optymalnych dawek
nawodnieniowych dla poszczególnych roślin uprawnych. Ich wielkość jest związana
bezpośrednio z intensywnością poboru wody przez korzenie rośliny, która zależy od np. fazy
rozwojowej rośliny, warunków glebowych, głębokości i objętości masy korzeniowej,
warunków atmosferycznych, wartości całkowitego potencjału wody glebowej w odniesieniu
do ciśnienia ssącym wywołanego przez korzenie roślin.
W prezentacji zostaną przedstawione wyniki punktowych pomiarów dynamiki
wilgotności objętościowej gleby zawierającej system korzeniowy pora Allium ampeloprasum.
Badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. Posłużono się sensorami typu
LP/ms, które do pomiaru wilgotności wykorzystują technikę TDR. Na wybór gatunku badanej
rośliny miał wpływ wzrost jej potencjału produkcyjnego. Pod warunkami zapewnienia
niezbędnych składników odżywczych i odpowiednich ilości wody, por charakteryzuje się
również małą zawodnością uprawy. Roślina ta szczególnie wrażliwa jest na niedobór wody
w fazie kiełkowania i wschodów oraz fazie intensywnego wzrostu, dlatego tak ważne jest
określenie dynamiki poboru wody przez korzenie Allium ampeloprasum.
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Studenckie Koło Naukowe „Auto-Moto-Club”
Opiekun: dr hab. inż. Dariusz Szpica
Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny
Ocena wpływu faz rozrządu silnika pojazdu Formuła Student na charakterystykę zewnętrzną
Damian Kołos
Konrad Panas
Współczesna motoryzacja, pomimo ukierunkowania układów napędowych pojazdów
na napędy hybrydowe i elektryczne, wciąż w większości wykorzystuje silniki spalinowe.
Z tego też powodu zespół Cerber Motorsport działający w ramach SKN Auto-Moto-Club
wybrał spalinową jednostkę napędową do startów w międzynarodowych zawodach Formula
Student 2019.
W opracowaniu skupiono się na układzie sterowania wymianą ładunku
wysokoobrotowego silnika o zapłonie iskrowym. Podzespoły silnika i osprzęt są znacząco
ograniczone przez regulamin zawodów Formula Student, dlatego celowym jest osiągnięcie
możliwie wysokich wartości parametrów zewnętrznych przy umiarkowanym
zapotrzebowaniu na paliwo. Istnieje wiele metod pozwalających na sprostanie tym
wymaganiom, jedną z nich jest modyfikacja faz rozrządu. Badania wpływu różnych nastaw
pracy tego układu przeprowadzono na podstawie modelu matematycznego silnika
w specjalistycznym oprogramowaniu. W analizie wyników badań skupiono się na
parametrach zewnętrznych, które docelowo zamierza się wykorzystać w pojeździe CMS-06.
Ostatnim krokiem była weryfikacja obliczeń poprzez badania doświadczalne na
hamowni podwoziowej. Testem końcowym proponowanych modyfikacji będą testy jezdne
auta oraz starty w międzynarodowych zawodach Formula Student.
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Naukowe Koło Technologów Mięsa
Opiekun: dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Żywności
Wpływ obróbki termicznej na zawartość karnozyny i anseryny w mięsie wieprzowym
Daria Konecka
Ludzie spożywali mięso od zarania dziejów. W ostatnich latach można zaobserwować
dynamiczny rozwój przemysłu mięsnego. Jednym z czynników które spowodowały tak
znaczący rozwój jest wzrost świadomości konsumentów na temat właściwego odżywiania się.
Mięso wieprzowe zawiera dipeptydy takie jak karnozyna i anseryna (pochodna metaboliczna
karnozyny) które pozytywnie wpływają na organizm ludzki. Znajdują się one w mięśniach
poprzecznie prążkowanych i mogą stanowić od 0,2 od 0,5% masy mięśni. Wykazują one
przede wszystkim działanie hamowania procesów peroksydacji lipidów, są specyficznym
czynnikiem przeciwutleniającym, czego skutkiem jest wolny hydroksyl działanie radykalne
i poprawia działanie przeciwglikemiczne.
Obróbka termiczna która jest obecna w każdym gospodarstwie domowym tj. pieczenie
można stosować dwojako. Mięso można upiec z zastosowaniem otoczni ochronnej np. rękawu
do pieczenia lub też zwyczajnie upiec na blasze. Porównując wyniki analizy zastosowanie
obróbki w rękawie wpłynęło na wyższą zawartość karnozyny niż pieczenie na blasze.
Zastosowanie warunków ochronnych zwiększyło zawartość anseryny w odniesieniu do
surowego mięsa.
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Koło Naukowe Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej „Biohazard”
Opiekun: dr inż. Adam Okorski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Charakterystyka grzybów występujących na liściach cyklamena (Cyclamen L.)
Marta Kotłowska
Karolina Przetakiewicz
Grzegorz Dzienis
Cyklamen potocznie nazywany jest fiołkiem alpejskim, jest cenną doniczkową rośliną
ozdobną, rozmnażaną się przede wszystkim przez wysiew nasion a także przez podział bulw.
Jest rośliną bardzo podatną na porażenie szarą pleśnią, gnicie bulw, mączniaka prawdziwego
itp. Celem badań była charakterystyka grzybów występujących na liściach cyklamena metodą
tradycyjną oraz za pomocą markerów qPCR.
Badaniami objęto materiał roślinny pochodzący z gospodarstwa ogrodniczego
w Rumi. Badania mykologiczne prowadzono na 10 sadzonkach cyklamena odmiany
Mammoth (3 szalki na wariant badawczy). Analizy molekularne wykonano techniką TaqMan
PCR ze starterami specyficznymi wobec F. avenaceum i F. poae (2 powtórzeniach na wariant
badawczy). Genomowe DNA z porażonych liści cylkamena izolowano metodą
kolumienkową. Ilość i jakość wyekstrahowanego gDNA weryfikowano za pomocą
spektrofotometru Nandorop ND 2000C. Obecność patogennego DNA weryfikowano metodą
TaqManPCR (3 powt. na wariant badawczy). W badaniach wykazano występowanie na
liściach cyklamena wykazujących objawy chorobowe gatunków patogenicznych: Alternaria
alternata, F. avenaceum, B. cinerea oraz Colletotrichum spp. Ponadto stwierdzono także
występowanie grzybów saprotroficznych Cladosporium i Penicillium. Analizy molekularne
wykazały obecność DNA F. aveanceum i F. poae we wszystkich badanych próbach.
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Koło Naukowe Pojazdów Szynowych
Opiekun: mgr inż. Paweł Maćkowiak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odporność na pękanie materiałów warstwowych na przykładzie materiału warstwowego
Al –Ti
Maciej Kotyk
Badania odporności na pękanie, są jednym ze sposobów określenia charakterystyk
mechanicznych materiałów. Podczas analizy literatury z zakresu tematu można odnaleźć
wiele miar odporności na pękanie, jedne z nich charakteryzują tą cechę materiału podczas
obciążeń niezmiennych w czasie, inne zaś w podczas oddziaływania obciążeń dynamicznych.
Próba opisu odporności na pękanie materiałów litych, nie budzi wątpliwości,
ponieważ charakteryzują się one stałą wartością własności mechanicznych w całej objętości
materiału. W przypadku materiałów warstwowych wyznaczenie opisywanych charakterystyk
jest utrudnione, ponieważ materiał bazowe wykorzystywane do wytwarzania tych
kompozytów najczęściej mają różne charakterystyki mechaniczne. Ponadto łączenie
materiałów bazowych odbywa się w oparciu o ściśle określoną technologię. Może być to np.
klejenie, lutowanie lub spawanie. Ponadto wytwarzanie takich kompozytów odbywa się
również metodami wysokoenergetycznymi, takimi jak na przykład zgrzewanie wybuchowe.
Przykładem takiego właśnie materiału jest kompozyt powstały w wyniku zgrzewania
wybuchowego stopu aluminium AA2519, AA1050 oraz stopu tytanu Ti6Al4V, przy czym
należy zaznaczyć, że AA1050 stanowy jedynie warstwę pośrednicząca zapobiegającą
ewentualnemu uplastycznieniu pomiędzy materiałami w strefie łączącej.
W artykule scharakteryzowano trudności jakie napotkano podczas analizy odporności
na pękanie materiału warstwowego AA2519 – AA1050 – Ti6Al4V w zakresie liniowo –
sprężystym i sprężysto – plastycznym w odniesieniu do odporności na pękanie materiałów
bazowych użytych do wytworzenia kompozytu. Wielkość mechaniczna, która była
przedmiotem rozważań, określana była za pomocą dwóch miar, tj. maksymalnej
eksperymentalnej wartości współczynnika intensywności naprężeń KQ oraz maksymalnej
eksperymentalnej wartości całki J.
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Studenckie Koło Programistyczne „Don’t net”
Opiekun: mgr inż. Adam Augustyniak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Matematyki i Informatyki
Klasyfikacja znaków za pomocą konwolucyjnej sieci neuronowej
Dariusz Kowalczyk
Juliusz Lewalski
W dzisiejszym świecie rozwijających się technologii oraz automatyzacji różnych
procesów życiowych jak i biznesowych coraz większą popularność zyskują techniki uczenia
maszynowego. Dzięki zwiększającej się mocy obliczeniowej oraz rozwoju infrastruktury
informatycznej, możliwe stają się badania nad sztuczną inteligencją już nie tylko jako czystą
teorię, ale również sprawdzeniu jej skuteczności przy prawdziwych zadaniach.
W niniejszej pracy zostanie zaprezentowana konwolucyjna sieć neuronowa mająca za
zadanie rozpoznanie znaków napisanych odręcznie. Jest to niebanalne zadanie, ponieważ
w przeciwieństwie do znaków pisanych na maszynie, gdzie styl i czcionka jest jednolita dla
każdego symbolu, w piśmie odręcznym nawet ten sam znak może przyjmować różną postać.
Związane jest to między innymi z indywidualnym stylem pisania osoby. Aby rozwiązać to
zadanie można by przygotować zbiór zdjęć ręcznie napisanych znaków, a następnie dzieląc
badany tekst na pojedyncze znaki porównywać je z tym zbiorem. Okazuje się jednak, że
metoda ta przy sprawdzaniu już tylko jednego znaku jest czasochłonna, a w przypadku
dłuższych wyrazów mało efektywna. Z pomocą przychodzą tu jednak sieci neuronowe.
Sztuczna sieć neuronowa jest strukturą wzorowaną na naturalnej sieci neuronowej. Złożona
jest z wielu węzłów, które mają za zadanie poprzez sprawdzanie warunków generować
odpowiedni sygnał. Każdy z tych warunków posiada swoją indywidualną wagę, która jest
modyfikowana przy każdym cyklu podczas procesu uczenia. Dzięki takiemu podejściu
możliwe jest wyuczenie takiej struktury, aby rozwiązywać konkretne zadania, w tym
przypadku będzie to rozpoznawanie odręcznie pisanych cyfr i liter.
W artykule zostanie przedstawiony opis funkcjonowania takiej sieci oraz problemy
jakie występują podczas jej projektowania. Zaprezentowana zostanie również własna
implementacja wykonana w języku Python z wykorzystaniem biblioteki PyTorch wspierającej
algorytmy uczenia maszynowego.
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Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska
Opiekun: prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
Rozwój nowych technologii sekwestracji gazów przy wykorzystaniu glonów
Hubert Kowalski
Maciej Piejdak
Do globalnego ocieplenia i niekorzystnych zjawisk pogodowych w znaczącym stopniu
przyczynia się antropogeniczna emisja ditlenku węgla. Nadwyżka CO2, która nie ulega
zbilansowaniu gromadzi się w atmosferze powodując zmiany klimatu. Jednym z rozwiązań
pozwalających na unieszkodliwienie skutków ubocznych z elektrowni i zakładów
przemysłowych jest sekwestracja, obejmująca wszystkie procesy mające na celu zapobieganie
zmianom klimatu, które polegają na trwałej izolacji CO2. Jedną z metod ograniczania emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery jest ich unieszkodliwianie poprzez umieszczenie
w oceanach, litosferze czy biosferze na pewien nieokreślony czas liczony w setkach lat.
Poprzez sekwestracje rozumie się także ogół technologii dających możliwość
unieszkodliwienia CO2 w naturalnych środowiskach tj. oceanach lub strukturach
geologicznych. W każdym ze środowisk występują inne formy chemiczne węgla, dlatego też
sposób sekwestracji w obrębie każdego z nich jest bardzo zróżnicowany.
Dokonany zostanie przegląd metod sekwestracji ditlenku węgla znanych
i stosowanych w skali technicznej w roślinach, oceanach, utworach skalnych, chemiczna oraz
metody innowacyjne, które rozwijają biologiczne metody sekwestracji.
Przedstawimy metody pozwalające budować gospodarkę niskoemisyjną, której
produktem może być substrat do kolejnych procesów.
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Naukowe Koło Technologów Mięsa
Opiekun: dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Żywności
Bogactwo produktów żywnościowych pochodzenia mięsnego
Piotr Krasuski
Celem pracy było wskazanie bogactwa i charakterystyka porównawcza produktów
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Praca miała przybliżyć definicje i pojęcia
produktów pochodzenia mięsnego oraz krótką charakterystykę chemiczną i fizyczną mięsa
dwóch najbardziej popularnych gatunków zwierząt dużych tj. wieprzowego i wołowego.
Przedstawiono również bogactwo produktów mięsnych powstających w wyniku
przetwarzania mięsa oraz wykorzystania surowców niekonwencjonalnych np. owadów.
Pomimo, że Polska na swoim koncie posiada również rodzime rasy krów i świń ukazano jak
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci powstawały różnice między rasami ze zmianą kierunku
ich użytkowania np. z ras bydła nastawionych na rynek mleczarski na rasy mięsne coraz
częściej wybierane przez rolników. Krzyżówki między rasami mlecznymi i mięsnymi
doprowadziły do powstania nowych gatunków charakteryzujących się tkanką mięsną
o większej przydatności technologicznej i zmienionym składzie chemicznym. Przedstawiono
jak rasy trzody chlewnej na przestrzeni lat modyfikowano w celu zmniejszenia otłuszczenia
i zwiększenia źródła mięsa.
Przedstawiono charakterystykę chemiczną mięsa wieprzowego i wołowego, która
ukazuje podstawowe różnice między innymi w ilości białek, tłuszczu, kwasów tłuszczowych,
węglowodanów i aktywnych dipepetydów histydylowych. Wskazano również na konieczność
zmiany poglądów na temat jakości i wartości dietetycznej obecnie pozyskiwanego mięsa
i jego przetworów.
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Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej
Opiekun: dr. inż. Krzysztof Kapela
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
Wpływ roślin uprawnych na zawartość siarki w glebie
Sebastian Krasuski
Siarka jest pierwiastkiem rozpowszechnionym w przyrodzie i jako składnik
aminokwasów siarkowych spełnia bardzo ważne funkcje w kształtowaniu jakości białka
roślinnego. Źródłem siarki w glebie mogą być również kwaśne deszcze. Podczas spalania
takich nośników energii jak węgiel, ropa naftowa i jej pochodne, siarka ulatniająca się
w postaci dwutlenku (SO2) rozprzestrzenia się w atmosferze i reaguje z parą wodną
w powietrzu przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy. Ze względu na kryzys
gospodarczy na początku lat 90, oraz ograniczone zużycie energii i coraz doskonalsze
odsiarczanie spalin, emisja siarki do atmosfery w Polsce zmalała.
Coraz powszechniejsze stosowanie wysokoprocentowych nawozów spowodowało, że
ilość dostarczanej do gleby siarki maleje. Niedobory te ujawniają się głównie na roślinach
„siarkolubnych”. Niedostateczne odżywianie ich siarką prowadzi do zmniejszenia plonu
i pogorszenia jego jakości, ponieważ niedobór siarki obniża także zawartość cukrów prostych,
tłuszczu oraz ze względu na zmniejszenie efektywności nawożenia azotem, sprzyja
nadmiernemu nagromadzeniu azotanów w roślinach.
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Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz „Chimera”
Opiekun: dr inż. Katarzyna Ząbek
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Ocena konsumencka jogurtu koziego wzbogaconego w nasiona szałwii hiszpańskiej
Katarzyna Krupińska
Oliwia Bejnar
Jogurty z mleka koziego charakteryzują się oryginalnym smakiem, jak również
posiadają wiele prozdrowotnych właściwości, natomiast nasiona chia stanowią interesujący,
nowy dodatek do żywności. Dlatego też zasadne wydaje się połączenie tych dwóch
składników w jeden produkt.
Celem pracy była ocena jogurtu koziego wzbogaconego w nasiona szałwii
hiszpańskiej (chia) przez różne grupy wiekowe konsumentów.
Badania oceny sensorycznej zostały przeprowadzone wśród 40 respondentów, po 20
osób w każdej grupie wiekowej. Młodsza z nich obejmowała osoby do 25-tego roku życia,
natomiast w starszej grupie znaleźli się pozostali ankietowani.
Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, iż jogurt z nasionami został pozytywnie
odebrany przez respondentów, gdyż uzyskał 75% pozytywnych wskazań dotyczących
ogólnego wrażenia. Zapach mlecznego napoju został określony jako delikatny oraz łagodny,
zaś smak jako kwaśny.
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Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki
Supervisor: dr inż. Daniel Wałach
AGH University of Science and Technology
Faculty of Mining and Geoengineering
Landslide analysis with the use of laser scanning
Milena Kucharska
Izabela Wrona
The paper concerns the numerical analysis of a slope stability with a conception of its
strengthening. The investigation used a three-dimensional numerical model of a geometry
generated with a use of laser scanning. Dynamic development of measuring methods allows
creating increasingly detailed representation of real constructions in more effective way.
Currently, one of basic measuring method is laser scanning. As a result of conducted
measurements, a point cloud is given. The point cloud is used to generate the spatial
geometrical model with computer software.
The paper presents the results of the analysis of the slope stability of an active
landslide in Regulice, Poland. The point cloud generated with a terrestrial laser scanning was
used as a base of the three-dimensional model geometry. According to the information that
the landslide was caused by torrential rain, the laboratory determined strength characteristics
of the soil did not represent actual emergency state. Provided that circumstances, the inverse
analysis was used to illustrate the soil condition during landslide while calibrating the model.
Given a close location of explosives storage place, an assurance of the slope stability
and a lack of further propagation of the landslide is particularly important. Therefore, the
recommendations that concerned an implementation of a variant strengthening programme are
presented.
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SKN Meliorantów im. prof. Stanisława Baca
Opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Proces ewaporacji wody z gleby przy nawodnieniach podpowierzchniowych
Mateusz Lipiński
Michał Rzeszowski
Amadeusz Walczak
Dokładne rozpoznanie bilansu wodnego w kontinuum gleba-roślina-atmosfera
odgrywa zasadniczą rolę przy doborze częstotliwości i wielkości dawek nawadniania
w rolnictwie precyzyjnym. Bilans składa się z szeregu procesów odpowiadających za zmiany
stosunków powietrzno-wodnych w glebie z systemem korzeniowym roślin. Należą do nich:
ewaporacja, transpiracja, spływ powierzchniowy, odpływ grawitacyjny, podsiąk kapilarny
oraz opady i osady atmosferyczne. Ilościowe wyznaczenie każdego z tych składników
stanowi złożone zagadnienie.
Zamierzeniem niniejszej pracy jest określenie intensywności ewaporacji, czyli jednego
z powyższych procesów. Zjawisko to można określić jako zmianę stanu skupienia wody
z ciekłej na gazową, przy jednoczesnym przejściu z ośrodka glebowego do atmosfery [Blum,
2011]. Podczas zastosowania systemów nawadniania, czynnik ten powinien być
minimalizowany. Jednak intensywność tego procesu jest znaczna ze względu na najkrótszą
drogę ucieczki wody z wierzchniej warstwy gleby. W ramach badań przeprowadzono
eksperyment laboratoryjny, polegający na określeniu natężenia parowania dla różnych
gatunków gleb [Janik 2006]. Do badań wykorzystano sensory TDR (ang. Time Domain
Reflectrometry) [Skierucha i in. 2012], które w sposób bezpośredni mierzą przewodność
dielektryczną ośrodka porowatego, a pośrednio pozwalają na wyznaczenie dynamiki
wilgotności objętościowej gleby podczas punktowego podpowierzchniowego dostarczania
wody do przestrzeni glebowej.
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Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”
Opiekun: dr inż. Tadeusz Szczutko
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Satelitarna interferometria radarowa jako sposób pomiaru przemieszczeń nad polami
geotermalnymi
Anna Lisowska
Magdalena Łukosz
W obecnych czasach coraz większą wagę przykuwa się do ekologii i ochrony
środowiska, a Polska znajduje się w czołówce krajów produkujących najwięcej
zanieczyszczeń powietrza. W związku z tym szczególną uwagę zaczęto zwracać na szukanie
odnawialnych źródeł energii, a jednym z nich jest energia geotermalna. Energia ta gromadzi
się w ciepłych skałach i wodach geotermalnych pod powierzchnią Ziemi. Niewiele osób wie
jednak, że Polska aż w 80% położona jest na źródłach geotermalnych. Głęboka geotermia na
której skupiono polega na wykonywaniu par odwiertów. Jeden z nich służy do eksploatacji
wód, natomiast drugi do zatłaczania ich ponownie pod powierzchnię Ziemi. Metoda ta
posiada jednak swoje minusy. Przy takim pozyskiwaniu energii dochodzi do zjawiska
kompakcji. Poprzez wydobycie wód podziemnych i nacisk skał znajdujących się w
nadkładzie dochodzi do zmniejszenia objętości skał porowatych, a co za tym idzie, do
powstawania osiadań na terenach eksploatowanych. Mając świadomość możliwości rozwoju
geotermii w Polsce, a także konsekwencji jakie ona powoduje, postanowiono w pracy
poświęcić uwagę przemieszczeniom jakie mogą wystąpić.
W celu sprawdzenia jakiej wielkości osiadania powoduje wydobywanie wód
geotermalnych wykorzystano satelitarną różnicową interferometrię radarową. Metodę tą
wykorzystuje się od lat do detekcji i obliczania innego rodzaju przemieszczeń. Zwracając
uwagę na inne źródło i dynamikę osiadań powstających nad polami geotermalnymi
postanowiono sprawdzić czy wspomniany wcześniej DInSAR daje możliwość uzyskania
rzetelnych wyników. Różnicowa interferometria radarowa bazuje na interferogramach, czyli
obrazach przedstawiających zmianę długości fali emitowanej przez radar zamieszczony na
satelicie. W celu pozyskania wyników konieczne jest wybranie dwóch zobrazowań
radarowych. Jednego jako obraz referencyjny, będącego stanem odniesienia oraz drugiego po
wystąpieniu przypuszczalnych osiadań. Na ich bazie tworzony jest interferogram, a po
uwzględnieniu topografii terenu, przy użyciu numerycznego modelu terenu, otrzymujemy
różnicowy interferogram radarowy. Wykonując kolejne etapy obliczeń pozyskuje się
informację na temat przemieszczeń w kierunku LOS (ang. line of sight – kierunek padania
wiązki fali emitowanej przez radar).
W badaniach skupiono się na dwóch poligonach badawczych: w Meksyku oraz
w Niemczech. Dla obu pozyskano informację o występujących przemieszczeniach,
udowadniając tym samym użyteczność zobrazowań radarowych do takich analiz. Zauważono
jednak pewne ograniczenia metody DInSAR, szczególnie przy wyborze obszarów badań,
które omówiono w pracy. Do obliczeń wykorzystano zobrazowania pochodzące z satelitów
Sentinel-1A oraz Sentinel-1B, należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej, które
pozwalają na wykonywanie analiz w odstępach nawet 6-dniowych. Zarówno dane, jak i użyte
oprogramowanie pozyskano darmowo dzięki programowi Copernicus.
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Koło Naukowe Pojazdów Szynowych
Opiekun: mgr inż. Paweł Maćkowiak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Rozrzut wyników pomiarów w badaniach zmęczeniowych próbek odlewanych klejów
konstrukcyjnych
Paweł Maćkowiak
Konstrukcyjne elementy klejone poddawane są obciążeniom stałym oraz zmiennym
w czasie. Istotnym problemem w projektowaniu połączeń jest określenie ich wytrzymałości
i trwałości zmęczeniowej. W przypadku kohezyjnego przełomu, zniszczenie powstaje
w wyniku przekroczenia wytrzymałości kleju. W zależności od geometrii połączenia oraz
sposobu jego obciążenia występuje w nim złożony stan naprężenia. Duża dysproporcja
pomiędzy sztywnością elementów sklejanych, a klejem powoduje dodatkowo
nierównomierny rozkład naprężeń wzdłuż długości połączenia. Analityczne metody
obliczeniowe ograniczają się tylko do niektórych przypadków próbek i przyłożonych do nich
kierunków obciążeń. Mimo tak dużego zawężenia pola rozważań, każda z tych metod posiada
szereg uproszeń, które powodują błędy otrzymanych wyników. Ponadto poziom
skomplikowania analitycznych równań czyni je trudnymi do zastosowania w praktyce.
Alternatywną metodą określania naprężeń w spoinie klejonej jest zastosowanie analizy
numerycznej. Metoda jest coraz powszechniej stosowana i wypiera z praktyki analityczne
modele obliczeniowe. Znajomość rozkładów naprężeń w spoinie pozwala zastosować
podejście lokalne. Polega ono na porównywaniu naprężeń maksymalnych kleju w spoinie do
wytrzymałości lub trwałości próbki materiałowej kleju.
Prowadzone badania na próbkach materiałowych kleju wykazują duży rozrzut
wyników. Jest on obserwowany zwłaszcza w badaniach zmęczeniowych. Utrudnia to
stworzenie wykresów Wöhlera, określenia wytrzymałości zmęczeniowej na danym poziomie
obciążenia i granicy zmęczenia materiału.
Celem pracy jest przedstawienie wyników badań trwałości zmęczeniowej kleju
metakrylowego Plexus MA300 oraz omówienie możliwych sposobów odrzucania wyników
odstających. Wśród zastosowanych metod wyróżniono analizę przełomów zmęczeniowych
oraz analizy statystyczne.

60

48 MSKN * Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie * 11-12 kwietnia 2019r.

Naukowe Koło Mikrobiologii
Opiekun: dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Oporność Listeria monocytogenes na chlorek benzalkoniowy i chlorek kadmu
Aleksandra Małachwiej
Arkadiusz Zakrzewski
Urszula Zarzecka
Listeria monocytogenes to Gram-dodatnie pałeczki. Są psychrotrofami odpornymi na
wiele czynników środowiskowych, takich jak niskie pH czy wysokie zasolenie. Żywnością
szczególnie narażoną na rozwój L. monocytogenes są produkty chłodzone, gotowe do
spożycia, bez wcześniejszej obróbki termicznej, tzw. ready-to-eat.
Pałeczki L. monocytogenes łatwo uodparniają się na działanie środków
dezynfekcyjnych, takich jak czwartorzędowe związki amoniowe i sole metali ciężkich.
Oporność ta jest spowodowana szeregiem modyfikacji determinowanych genetycznie, takich
jak pompy efflux czy zmiany w przepuszczalności błon komórkowych. Zjawisko te sprawia,
że L. monocytogenes stanowi poważne zagrożenie w przemyśle spożywczym.
Celem badań było określenie oporności szczepów L. monocytogenes wyizolowanych
z żywności na chlorek benzalkoniowy i chlorek kadmu, oraz identyfikacja genów
odpowiedzialnych za to zjawisko.
Analizowane szczepy zostały zidentyfikowane i przypisane do odpowiednich grup
serotypowych. Następnie, za pomocą posiewów na podłoża z różną koncentracją badanych
dezynfekantów, pomiarów spektrofotometrycznych i wyznaczeniu minimalnych stężeń
inhibitujących, określona została oporność szczepów L. monocytogenes. Za pomocą reakcji
PCR określano obecność genów bcrABC warunkujących oporność na chlorek benzalkoniowy
i genów cadA1 i cadA2 odpowiadających za oporność na chlorek kadmu.
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Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
Opiekun: prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Rynek mlecznych produktów bezlaktozowych a świadomość konsumentów
Monika Małkowska
Dagmara Pogorzelska
Szybko poszerzający się asortyment mlecznych produktów bezlakotozowych na
krajowym rynku, stanowi dobry materiał do analizy. Dzięki połączonemu zbadaniu rynku
i określeniu świadomości potencjalnego klienta, możliwe jest wzajemne ustosunkowanie
popytu i podażytego segmentu mlecznych produktów.
Zatem, poprzez krytyczny przegląd oferty handlowej mlecznych produktów nie
zawierających laktozy, a dostępnych na olsztyńskich półkach zarówno małych, osiedlowych
sklepików jak i dużych marketów oraz hipermarketów, wyszczególniono firmy, które mają
w swoim portfolio największą ich liczbę. Taka analiza pozwoliła na określenie różnorodności
w wyżej wymienionej kategorii produktowej, gdzie oferowane są: mleko spożywcze, napoje
fermentowane i niefermentowane, masło i wyroby wysokotłuszczowe, a także koncentraty
mleczne, sery dojrzewające i niedojrzewające oraz lody i desery mleczne. Jak wykazały
badania najbardziej rozpowszechniona jest dostępność mleka spożywczego oraz mlecznych
napojów fermentowanych, które występują w ofercie handlowej największej liczby
producentów mleczarskich.
Badania przeprowadzone wśród klientów (50 respondentów),poprzez krótkie pytania
w formie ankiety odnośnie produktów bezlaktozowych, uzupełniły dane dotyczące struktury
i dostępności na rynku o rodzaj i częstotliwość ich spożywania, a także o informacje
o świadomości konsumentów o tym, dla kogo są one dostosowane. Badania wykazały jednak,
że większość konsumentów (68% badanej populacji) nie spożywa mlecznych produktów bez
laktozy i nie do końca jest wyedukowana dla kogo są dedykowane. Stwierdzono również, że
osoby, które spożywają mleczne produkty bezlaktozowe z przyczyn zdrowotnych,
w niniejszych badaniach stanowiły zdecydowaną mniejszość – 10%.
Po wnikliwej analizie otrzymanych danych, co prawda w badaniach
przeprowadzonych w mikro skali, różnorodności i dostępności na rynku oraz o świadomości
społeczeństwa, można spojrzeć na skalę problemu, a dzięki temu wprowadzić zalecany
kierunek rozwoju dla producentów, zoptymalizowanie struktury mlecznych produktów bez
laktozy, uwzględniając jej konkretne zawartości w produkcie w taki sposób, aby potencjalny
klient był świadomy tego co kupuje i dlaczego takie produkty są dostępne w ofercie
handlowej.
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Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
Opiekun: dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Oleje tłoczone na zimno stabilizowane naturalnymi przeciwutleniaczami
Klaudia Martynow
Celem pracy była ocena wpływu dodatku różnych naturalnych przeciwutleniaczy na
stabilność oksydacyjną olejów tłoczonych na zimno na podstawie przeprowadzonych
dotychczas badań. Ze względu na krótki okres przydatności do spożycia olejów tłoczonych na
zimno oraz duży problem z uzyskaniem ich stałej i odpowiedniej jakości przeprowadzane są
badania mające na celu ocenę jakości i podejmowanie prób podwyższenia stabilności
oksydacyjnej olejów tłoczonych na zimno m.in. poprzez dodatek różnych naturalnych
przeciwutleniaczy. Ze względu na potrzebę poprawy zdrowia społeczeństwa oraz
bezpieczeństwa żywności, przedmiotem badań naukowców stały się naturalne
przeciwutleniacze takie jak ekstrakty i olejki eteryczne z ziół i przypraw.
Na podstawie literatury można stwierdzić, że na stabilność oksydacyjną olejów
wpływa wiele czynników tj. rodzaj surowca z jakiego został wyprodukowany olej tłoczonych
na zimno oraz jego jakość, rodzaj dodanego przeciwutleniacza i jego dawki. Większość
dotychczasowych danych potwierdza, że naturalne przeciwutleniacze m.in. olejki eteryczne,
ekstrakty z oregano, hydrolizaty białkowe i mieszaniny tokoferoli skutecznie stabilizują oleje
tłoczone na zimno.
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Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności „Spectrum”
Opiekun: dr inż. Maria Sielicka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Towaroznawstwa
Czy zawartość tłuszczu ma wpływ na jakość sensoryczną pączków?
Izabella Matuszewska
Paulina Misiak
Pączki są wyrobem cukierniczym, do którego sporządzenia wykorzystuje się mąkę
pszenną, drożdże, cukier, sól, jaja, tłuszcz, mleko oraz dodatki nadające zapach i smak.
Smażenie pączków w tłuszczu umożliwia kontrolowaną obróbkę termiczną. Dodatkowo
pozwala uzyskać brązową i aromatyczną skórkę o specyficznych właściwościach smakowozapachowych. Niestety w efekcie zastosowania takiej obróbki, pączki są bogatym źródłem
tłuszczu, a co za tym idzie charakteryzują się wysoką wartością energetyczną
Celem projektu było ocena wpływu zawartości tłuszczu na jakość sensoryczną
pączków dostępnych na poznańskim rynku. Badaniom poddano 4 pączki dostępne
w tradycyjnych cukierniach (2), paczkarni (1) i dyskoncie (1). Próbki do badań zostały
wybrane na postawie badania preferencji konsumentów na rynku pączków przeprowadzonego
w marcu 2018 w oparciu o kwestionariusz ankiety internetowej wśród 272 respondentów,
którzy deklarowali zakup pączków w Poznaniu (dobór celowy). W celu określenia jakości
sensorycznej badanego materiału przeprowadzono ekspercką ocenę sensoryczną wśród
17 przeszkolonych osób. Ocenie poddano następujące cechy: barwę skórki, barwę ciasta,
elastyczność ciasta, zapach słodki ciasta, zapach obcy ciasta, smak słodki ciasta, smak obcy
ciasta, tłustość oraz jakość ogólną. Zastosowano 10-cm skalą liniową strukturowaną
z oznaczonym początkiem i końcem. Zawartość tłuszczu oznaczono poprzez ekstrakcję
tłuszczu eterem naftowym w aparacie do ekstrakcji tłuszczu, a następnie wagowo oznaczono
pozostałość tłuszczu po odparowaniu rozpuszczalnika. Analizę statystyczną danych z oceny
sensorycznej i badania zawartości tłuszczu przeprowadzono przy użyciu dwóch programów
Statistica 13.3 i Microsoft Excel 2010.
Na podstawie oceny sensorycznej można stwierdzić, że pączek, w którym tłuszcz był
najbardziej wyczuwalny pochodził z paczkarni i jego intensywność różniła się statystycznie
istotnie od intensywności tłustości w pozostałych próbkach. Pączek, w którym najmniej była
wyczuwalna tłustość, pochodził z dyskontu. Co ciekawe, zawartość tłuszczu była najwyższa
w pączku pochodzącym z cukierni 1 (25,9%), a w pączku z pączkarni wynosiła 21,2%. Pączki
z dyskontu i cukierni 2 zawierały istotnie najmniej tłuszczu. Porównując jakość ogólną,
eksperci najwyżej ocenili pączki pochodzące z cukierni 1, następnie paczkarni i cukierni
2, które nie różniły się statystycznie względem siebie, w przeciwieństwie do pączka
z dyskontu, który został oceniony najgorzej. Na podstawie otrzymanych wyników,
stwierdzono, że wyczuwalność tłuszczu i jego obecność w tego typu wyrobach cukierniczych
istotnie wpływa na jakość sensoryczną pączków.
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Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej
Opiekun: dr inż. Anna Gątarska
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Analiza rynku pieczywa żytniego
Honorata Mederska
Joanna Więckowska
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów pieczywa. Wśród wypieków wyróżniamy
produkty pszenne, żytnie, mieszane, z różnorodnymi dodatkami w postaci ziaren, bakalii czy
suszonych owoców. Szeroki asortyment tej grupy produktów daje możliwość wyboru
konsumentowi. Niemniej jednak producent zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych
informacji odnośnie produktu, w tym dotyczących składu. Pozwala to nabywcy na dokonanie
świadomego wyboru pieczywa. Zgodnie z obowiązującymi normatywami pieczywem żytnim
określamy pieczywo, wyprodukowane z mąki żytniej, na zakwasie, z dodatkiem soli i innych
surowców określonych w recepturze, które w swoim składzie może zawierać nie więcej niż
10 % mąki pszennej.
W pracy dokonano analizy rynku pieczywa żytniego. Przedmiotem badań były
produkty deklarowane przez producentów jako chleb żytni. Badania obejmowały analizę
składu wyrobów w oparciu o informacje zawarte na opakowaniu lub udostępnione w punkcie
sprzedaży. W pracy uwzględniono pieczywo sprzedawane zarówno w sklepach
wielkopowierzchniowych, osiedlowych i piekarniach.
Ocena rynku wykazała, że znaczny odsetek produktów określanych jako pieczywo
żytnie, nie spełniające wymagań dotyczących składu. Ponadto w przypadku części badanych
chlebów stwierdzono brak informacji o procentowej zawartości składników podstawowych.
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Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
Opiekun: dr hab. inż. Małgorzata Tańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Wpływ mąki konopnej na wypiek chleba
Marcin Merchel
Celem pracy było przedstawienie wpływu mąki konopnej na smakowitość chleba.
Pieczywo użyte w badaniach było przygotowane metodą bezpośrednią (jednofazową) wg
Instytutu Piekarnictwa w Berlinie. Wypiek był oceniony organoleptycznie metodą
pięciopunktową. Podczas badania określone zostały takie cechy jak: kształt i wygląd
zewnętrzny, grubość skórki, smak i zapach skórki, barwa i wygląd miękiszu, smak i zapach
miękiszu. Badaniu zostało poddane pięć wariantów chleba o dodatku mąki konopnej od 10%
do 50%. Przeprowadzona była również próba kontrolna. W ocenie brało udział dwudziestu
ochotników.
Oceny ankietowanych sugerują, że maksymalny dodatek mąki konopnej przy
zachowaniu najwyższych walorów smakowych i estetycznych wynosi 20%.
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Studenckie Koło Zrównoważonego Rozwoju
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Możliwości gospodarowania odpadami na terenie gminy Jawornik Polski (woj. podkarpackie)
Natalia Miazga
Celem pracy była analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy
Jawornik Polski leżącej w województwie Podkarpackim na południowym wschodzie Polski.
Szczególny wpływ na ilość i jakość powstających odpadów wywiera standard życia
mieszkańców, którzy wytwarzają te odpady, ich przyzwyczajenia oraz tradycje żywieniowe,
zmienne w różnych porach roku. Odpady uznawane są za substancje stałe, nieprzydatne oraz
uciążliwe dla środowiska. Podjęcie odpowiednich działań może poprawić komfort życia
mieszkańców jak i ograniczyć powstawanie dzikich wysypisk śmieci.
W pracy przedstawiono zagadnienia i podjęto próbę rozwiązania problemów
występujących w gospodarce odpadami. Opracowano plan działań dla poprawy istniejącej
sytuacji. Zaproponowano strategię działań i rozwiązania umożliwiające dostosowanie
gospodarki odpadami wanalizowanej jednostce samorządowej do obowiązujących
i przewidywanych uwarunkowań prawnych. Gmina Jawornik Polski liczy około 4877
mieszkańców, którzy produkują około 829 ton odpadów komunalnych rocznie. Stwierdzono,
że spośród wszystkich grup morfologicznych najwięcej produkowanych jest odpadów
spożywczych oraz frakcji poniżej 10mm.
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Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności
Opiekun: dr hab. Marek Adamczak, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Żywności
Biotechnologiczna synteza nanocząstek
Sylwia Michałowska
Nanotechnologia jest intensywnie rozwijającą się dziedziną nauki. Zakres
nanotechnologii obejmuje tworzenie i stosowanie materiałów, struktur i urządzeń
o nanometrowych wymiarach. Nanocząstki są to cząstki, których przynajmniej jeden z trzech
wymiarów przestrzennych jest mniejszy niż 100 nm.
Celem doświadczenia była biotechnologiczna synteza nanocząstek. Ta metoda jest
bardziej korzystna dla środowiska niż powszechnie stosowane fizyczne i chemiczne sposoby
wytwarzania nanocząstek. Wraz z rozwojem nanotechnologii, metody biotechnologiczne stały
się alternatywą dla procesów tradycyjnych, które nie zawsze pozostają w zgodności
z zasadami zielonej chemii.
W warunkach laboratoryjnych sprawdzono zastosowanie ekstraktów wodnych
z wybranych roślin oraz ekstraktu skórki z owocu banana (Musa L.) do biosyntezy
nanomiedzi i nanocynku. Została przeprowadzona bioredukcja jonów miedzi i cynku
z użyciem ekstraktów roślinnych, prowadzona w ciemności w temperaturze 40oC i 200 rpm.
Związki chemiczne zawarte w ekstraktach z oragano, kory wierzby, głogu, nawłoci oraz
skórki z banana katalizowały reakcję bioredukcji zastosowanych soli miedzi, cynku, selenu.
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Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
Opiekun: dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Karotenoidy w olejach tłoczonych na zimno
Natalia Mikołajczak
Coraz bardziej popularne wśród konsumentów stają się oleje roślinne uzyskane
metodą tłoczenia na zimno z różnych nasion i owoców roślin oleistych. Tłoczenie oleju jest
najstarszą naturalną metodą jego pozyskiwania, odbywa się za pomocą pras hydraulicznych
bądź ślimakowych wyposażonych w układ chłodzący. Cechą charakterystyczną tych olejów
jest brak procesu rafinacji, a ich oczyszczanie obejmuje wyłącznie wykorzystanie takich
procesów jak sedymentacja, filtracja, wirowanie i przemywanie wodą.
Oleje roślinne odgrywają znaczącą rolę w żywieniu człowieka nie tylko ze względu
na ich wysoką energetyczność i znikome ilości cholesterolu, ale przede wszystkim są źródłem
wielu cennych dla organizmu składników biologicznie aktywnych takich jak nienasycone
kwasy tłuszczowe, skwalen, fitosterole, tokole i karotenoidy.
Cechą charakterystyczną karotenoidówjest obecność sprzężonych wiązań podwójnych
decydujących o ich właściwościach chemicznych, fizycznych oraz biochemicznych. Jako
najczęściej występujące karotenoidy w olejach roślinnych wymienia się luteinę, zeaksantynę,
α- i β-karoten. Związki te biorą udział w procesach widzenia, utrzymywaniu integralności
błon komórkowych, w rozwoju kości czy również zapewniają odpowiedni stan skóry, włosów
i paznokci. Szczególną uwagę skupia się jednak na antyoksydacyjnych właściwościach
karotenoidów, dzięki którym mogą dezaktywować wolne rodniki powstające w czasie
procesów metabolicznych.
Celem pracy jest przegląd i zbiór liczbowych danych literaturowych na temat
zawartości i udziału poszczególnych karotenoidów w olejach roślinnych tłoczonych na zimno.
Zebrane dane literaturowe wykazały, że zawartość karotenoidów w olejach tłoczonych
na zimno jest wysoce zróżnicowana. Cennym źródłem karotenoidów jest przede wszystkim
olej rokitnikowy (206,04 mg/100 g) i olej palmowy (z owoców palmy oleistej, 122,23 mg/100
g). Oleje tłoczone na zimno takie jak słonecznikowy, wiesiołkowy, amarantusowy,
ogórecznikowy i arachidowy cechują się niską zawartością tych składników (0,18 – 0,30
mg/100 g). Głównymi karotenoidami występującymi w olejach tłoczonych na zimno są
luteina (3,26 mg/100 g - olej rzepakowy, 3,24 mg/100 g – olej rokitnikowy) oraz β-karoten
(5,03 mg/100 g – olej rzepakowy). Zawartość pozostałych karotenoidów (zeaksantyna,
kryptoksantyna, α-karoten) sięga do 0,36 mg/100 g.
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Koło Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych
Opiekun: dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wpływ zieleni miejskiej na podniesienie komfortu życia w mieście
Fabian Miszewski
W dużej części polskich miast można zauważyć niską świadomość społeczną
dotyczącą korzyści, jakie przynosić mogą ich mieszkańcom miejskie tereny zieleni. Często
uważane są one za zbędne i zajmujące wartościową przestrzeń, którą można by przeznaczyć
na cele mieszkaniowe, przemysłowe lub usługowe, czerpiąc z tego jednorazowe i widoczne
korzyści. Niestety istnieje tendencja do „odzyskiwania” terenów spod obszarów zielonych
i przeznaczania ich do innego rodzaju użytkowania. Jednak nie można zapominać, że zieleń
w miastach ma ogromny wpływ nie tylko na wizerunek miasta jako przestrzeni w ujęciu
turystycznym, ale przede wszystkim ma duże znaczenie dla zdrowia mieszkańców (zarówno
tego fizycznego jak i psychicznego), a co za tym idzie dla komfortu ich życia w ośrodkach
miejskich. Jednymi z bardziej istotnych zmian jakie można zaobserwować w miastach pod
wpływem miejskich terenów zieleni jest poprawianie mikroklimatu miasta, pochłanianie
zanieczyszczeń powietrza, pochodzących m. in. z emisji spalin oraz zmniejszanie
uciążliwości hałasu spowodowanego ruchem ulicznym.
W referacie poruszone są zagadnienia dotyczące różnorakich czynników,
dostarczanych ośrodkom miejskim przez tereny zieleni. Czynniki te znacząco, choć nie ze
skutkiem natychmiastowym, wpływają na komfort życia w miastach, poprawiając nie tylko
warunki mieszkaniowe, ale również zdrowie mieszkańców oraz wiele innych aspektów.
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Studenckie Koło Naukowe „Auto-Moto-Club”
Opiekun: dr inż. Jarosław Czaban
Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny
Data logger parametrów jazdy samochodu sportowego
Ewelina Anna Moczulska
Jakub Szymski
Urządzenia rejestrujące parametry ruchu pojazdy są szeroko stosowane
w samochodach sportowych oraz wyścigowych. Głównym celem ich zastosowania jest
pozyskiwanie danych na temat parametrów ich pracy, analiza osiągów pojazdu i kierowcy
oraz monitorowanie niezawodności i bezpieczeństwa poszczególnych systemów.
W artykule przedstawiono metodologię projektowania urządzenia rejestrującego
parametry ruchu pojazdu sportowego. Przedstawiony data logger powstał w wyniku
współpracy z zespołem Cerber Motorsport działającym w ramach Studenckiego Koła
Naukowego Auto-Moto-Club. Zespół od 8 lat projektuje, wykonuje i testuje jednoosobowe
pojazdy wyścigowe, w celu wzięcia udziału w serii międzynarodowych zawodów Formula
Student. W artykule przedstawiono wszystkie etapy prac: od projektu przez wykonanie
do przetestowania urządzenia. W celu zwiększenia niezawodności zastosowano komercyjne
komponenty i czujniki, które połączone zostały w jeden funkcjonalny system za pomocą
płytki drukowanej. Data logger sterowany jest za pomocą modułu ESP-12 zaprogramowanego
w środowisku ArduinoIDE. System pozwala na rejestrację współrzędnych GPS, prędkości,
przeciążeń bocznych i prędkości kątowych pojazdu. Zebrane dane zostały zapisane
na karcie SD, a następnie przeanalizowane.
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Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”
Opiekun: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Koncepcja ścieżki edukacyjnej w Nadleśnictwie Czerwony Dwór w Puszczy Boreckiej
Maria Motulewicz
Celem pracy jest przedstawienie projektu ścieżki edukacyjnej na terenie Puszczy
Boreckiej. Jest to obszar chroniony położony w północno-wschodniej Polsce w województwie
warmińsko-mazurskim. Jest on znany jako ostoja ptaków oraz ochronna hodowla żubrów,
a poza tym obiekt objęty programem Natura 2000.
W ramach analiz przedprojektowych wykonano obserwacje, analizę literatury
przedmiotu badań – książkę Ryszarda Dembego: „Olecko, czasy, ludzie, zdarzenia” oraz
ankietę przeprowadzoną wśród mieszkańców wsi Borki oraz Czerwony Dwór. Badania
przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2019 r. Ankieta miała formę 5 pytań, z czego
3 pytania były zamknięte a 2 otwarte. Dotyczyły one m. in. pomysłów na zagospodarowanie
ścieżki edukacyjnej. W ankiecie wzięło udział 50 osób w różnym wieku, z co drugiego
domostwa w Czerwonym Dworze – w co drugim domu kolejno najmłodszy i najstarszy
domownik. Respondenci wybrali, ich zdaniem najbardziej odpowiedni i pasujący do potrzeb
edukacyjnych oraz przestrzeni Puszczy Boreckiej projekt ścieżki dopasowany do potrzeb
użytkowników.
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Naukowe Koło Towaroznawstwa Cargo
Opiekun: dr inż. Przemysław Dmowski
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Różnice w cechach jakościowych pomiędzy napojami roślinnymi handlowymi oraz
wytworzonymi domowymi sposobami
Zuzanna Mstowska
W dzisiejszych czasach wzrasta świadomość dotycząca zdrowego odżywania, jak
i produktów spożywczych oraz tego w jaki sposób zostały wytworzone. Coraz większa grupa
naszego społeczeństwa sięga po zamienniki tradycyjnego mleka krowiego, decydując się na
kupno napoi roślinnych. Takie napoje cieszą się dużą popularnością. Ze względu na
rozrastający się rynek wegański produkty roślinne stają się codziennym produktem
użytkowym. Są one alternatywą przy alergiach na białko mleka krowiego, czy przy
dolegliwości nietolerancji laktozy. Niestety, produkty te są relatywnie drogie i nie każdego
stać na ich zakup (przykładowo napój kokosowy w sklepie kosztuje 11,99 zł/1l). Bardzo
ciekawą alternatywą dla napoi roślinnych dostępnych w sprzedaży detalicznej są napoje
wytwarzane we własnym zakresie. Gdy weźmiemy pod uwagę zużycie wody oraz koszty
potrzebnych składników, to koszt jednostkowy takiego napoju jest wielokrotnie niższy
(przykładowo napój kokosowy 3,99 zł/1l).
Celem pracy jest określenie różnic pomiędzy napojami roślinnymi wytworzonymi na
skalę przemysłową, a produktami wytworzonymi metodami domowymi. Badanie
przeprowadzono w grupie studentów UMG. Dotyczyło cech sensorycznych napoi roślinnych
handlowych oraz wytworzonych samodzielnie. Badanie polegało na ocenie sensorycznej
produktów. Zastosowano metodę duo-trio, polegającą na porównaniu dwóch próbek nieznanej
jakości, z których jedna jest standardem, a druga jest odmienna, ze wskazanym i oznaczonym
standardem stanowiącym próbkę porównawczą. Do badania wykorzystano: napój kokosowy
i ryżowy dostępny w sprzedaży detalicznej oraz napoje roślinne wytworzone z tych samych
surowców jak wymienione powyżej. Wstępne wyniki badania nie wykazały różnic
w badanych produktach.
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Studenckie Koło Naukowe Geodetów
Opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Analiza nieciągłości w szeregach czasowych współrzędnych stacji GNSS wyznaczonych
automatycznie z wykorzystaniem BERNESEGNSS software względem układu ITRF2014
oraz rozwiązania JPL
Joanna Najder
Celem pracy był dobór parametrów automatycznej analizy szeregów czasowych
współrzędnych stacji globalnej sieci GNSS z wykorzystaniem BerneseGNSS Software tak,
aby w maksymalnie dużym przybliżeniu aproksymowała rozwiązania manualne, które prawie
zawsze dają lepsze wyniki niż zautomatyzowane lub półautomatyczne metody. Wyniki
porównane zostały z rozwiązaniem wykorzystanym przy opracowaniu układu ITRF2014,
w którym szeregi czasowe analizowane były metodą manualną, a nieciągłości identyfikowano
poprzez wizualną kontrolę. W badaniu skorzystano z produktów wyjściowych drugiej
kampanii reprocessingu CODE: 3-dniowych oraz 7-dniowych rozwiązań, gdyż codzienne
kombinacje rozwiązań CODE Repro2 wykorzystane zostały jako dane wejściowe do
realizacji Międzynarodowego Ziemskiego Układu Odniesienia (ITRF2014). W pracy badany
był współczynnik testu statystycznego dla progu względnej poprawy w celu znalezienia
najbardziej optymalnej wartości, przy której model funkcjonalny będzie opisywał szeregi
czasowe w sposób zadowalający. W analizach brało udział 10 stacji, które charakteryzowały
się długimi i ciągłymi rejestrami danych oraz obserwacje zostały uwzględnione w kampanii
Repro2 i w ITRF2014. Dodatkowo otrzymane wyniki skonfrontowano z wynikami
uzyskanymi z rozwiązania JPL (ang. Jet PropulsionLaboratory), które również należy do
grupy automatycznych metod, w których nieciągłości identyfikowane są na podstawie testów
statystycznych.
Optymalnymi wartościami testu statystycznego dla rozwiązań z wykorzystaniem
narzędzia FODITS (ang. FindOutliers and Discontinuities In Time Series) dla produktów
3-dniowych to wartości od Ut = 0.01 do Ut = 0.20, natomiast dla rozwiązań 7-dniowych to
wartości od Ut = 0.015 do Ut = 0.02. Stacje o bardzo dużej liczbie nieciągłości lub
z obserwacjami narażonymi na szkodliwe działanie środowiska nie są opisywane w sposób
zadowalający dla wymienionych progów względnej poprawy. Dla takich stacji należy
wykonać testy z niższą wartością testu statystycznego - Ut= 0.40 bez względu na rodzaj
produktu IGS, który jest wykorzystywany.Mimo zweryfikowania wybranych metod analiz
szeregów czasowych (ITRF2014, JPL oraz FODITS) każde z rozwiązań wykrywa inną liczbę
nieciągłości. Również epoki wraz z wartościami przesunięć w większości się nie pokrywają,
co dowodzi, iż żadne z badanych podejść nie dostarcza rozwiązania, które w pełni
odzwierciedlałoby rzeczywiste szeregi czasowe stacji GNSS wraz z nieciągłościami, jakimi są
obarczone.

74

48 MSKN * Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie * 11-12 kwietnia 2019r.

Koło Naukowe „Bioarchitektura”
Opiekun: prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
Przystosowanie zabudowy wielorodzinnej dla osób niepełnosprawnych
Natalia Agata Nowińska
Zuzanna Nowak
Bariery, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne w życiu codziennym, są
ogromnym wyzwaniem do pokonania. Utrudnienia jakie im towarzyszą w normalnym
funkcjonowaniu można spotkać na każdym kroku. Dotyczy to nie tylko aspektów
zdrowotnych, ale również aspektów wynikających z otaczającego środowiska. Wykreowane
przestrzenie urbanistyczno-architektoniczne nie zawsze zaspokajają potrzeby osób
niepełnosprawnych. Dosyć często brak w nich zastosowania elementów ergonomicznych oraz
pomocniczych ułatwiających codzienne czynności. Projektanci nie zawsze uwzględniają
w swoich koncepcjach ludzką niepełnosprawność, która wymaga innego potraktowania.
Prawdopodobnie wynika to z niewiedzy, zaniedbania oraz braku zrozumienia. Problemy te
nie dotyczą tylko i wyłącznie teraźniejszości, ale i przeszłości. Duże utrudnienia można
spotkać na wielorodzinnych osiedlach powstałych na przełomie lat 60’ i 70’, gdzie
budownictwo nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wynikiem tego są
samodzielne działania mieszkańców. Nasuwa się pytanie jak można temu zapobiec oraz
w jaki sposób projektować, aby przystosować zabudowę wielorodzinną do osób
niepełnosprawnych.
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Koło Naukowe Analiz Przestrzennych „GeoGis”
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
GIS jako prekursor w tworzeniu map turystycznych
Dawid Olszewski
Turystyka jest jednym ze zjawisk, które można nazwać ekonomicznym czynnikiem
kształtowania przestrzeni. Narzędzia typu GIS pozwalają nam kreować w ciekawy
i interesujący sposób mapy turystyczne. Ostatnio popularne staje się umieszczanie takich map
na portalach internetowych w celu możliwości szybkiego do nich wglądu. Takie mapy
pomagają potencjalnym turystom znalezienie ciekawych miejsc w okolicy, które warto
byłoby zwiedzić oraz umożliwiają przeczytanie krótkiego opisu tego miejsca. Są to zarówno
zabytki jak i różne formy rekreacyjne.
Podczas prezentacji posteru zostaną przedstawione wyniki utworzenia interaktywnej
mapy turystycznej z wykorzystaniem narzędzi GIS. W ostatnich latach obserwujemy wzrost
znaczenia branży turystycznej. Systemy informacji geograficznej znalazły wiele zastosowań
i są podstawowym narzędziem pracy dla wielu grup zawodowych. Ułatwiają one
przechowywanie danych i szybki dostęp do nich. Umożliwiają również szybkie wykonywanie
wielowariantowych analiz danych przestrzennych i ich prezentacje graficzne. Równie ważną
rolę mogą jednak odegrać w promowaniu polskiej turystyki i nie tylko. Numeryczna mapa
turystyczna udostępniona w Internecie mogłaby stanowić rozwiązanie wszystkich tych
problemów. Internet daje bowiem możliwość dotarcia do szerszego i bardziej zróżnicowanego
grona odbiorców, niż stosowanie klasycznych metod reklamy. Numeryczna mapa turystyczna
zapewnia potencjalnemu turyście wiele informacji, służy pomocą przy wyszukiwaniu miejsc
spełniających jego oczekiwania, a także umożliwia rezerwacje i zakup miejsc noclegowych
i innych usług turystycznych poprzez Internet. Oferowany współcześnie GIS używany w
mapach interaktywnych to najczęściej nie pojedynczy pakiet a wiele rozwiązań, wśród
których możemy wymienić takie strony internetowe jak: Internet Map Server firmy ESRI,
Geomedia Web Server firmy Intergraph czy MapGuide firmy Autodesk. Programy te
w prosty sposób mogą pomóc nam tworzyć mapy turystyczne. GIS nie tylko umożliwia
przeprowadzanie różnego rodzaju analiz przestrzennych, ilościowych i jakościowych, ale
może również stanowić w połączeniu z Internetem źródło efektywnej reklamy usług
turystycznych, a numeryczna mapa turystyczna udostępniona w Internecie może stać się
doskonałym środkiem promocji przedstawianego regionu.
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Studenckie Koło Naukowe „Geomatica”
Opiekun: mgr inż. Marcin Gil, mgr inż. Paweł Frąckiewicz
Politechnika Świętokrzyska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Badanie pionowości komina przemysłowego metodą naziemnego skaningu laserowego
Aleksandra Pasek
Michał Mazur
Dominik Zapała
Weryfikacja pionowości komina przemysłowego jest wymagana Prawem
budowlanym. Pomiary geodezyjne wspomagają diagnostykę obiektu i określenie stanu
technicznego. Klasyczne metody obserwacji umożliwiają z dużą dokładnością wyznaczenie
pojedynczych punktów, a zaawansowane na obszarowe określenie geometrii. Naziemny
skaning laserowy (TLS - Terrestrial Laser Scanning) umożliwia pozyskiwanie chmur
punktów w wybranym układzie współrzędnych z jednoczesnym wykonaniem zdjęcia.
Scalenie chmur punktów oraz filtracja danych kończy się wygenerowaniem modelu 3D
w rzeczywistych barwach.
Założono osnowę realizacyjną oraz wykonano skaning laserowy komina
przemysłowego. Uzyskane chmury punktów scalono i wykonano filtrację w programie
CloudCompare. Model 3D opracowano w MicroStation V8i.
Celem opracowania było zastosowanie metody skaningu laserowego do badania
komina przemysłowego. Określono zalety i wady skaningu oraz sformułowano praktyczne
wskazówki wykorzystania skanera do obiektów wysmukłych.
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Koło Naukowe Robotów Mobilnych
Opiekun: mgr inż. Michał Kozłowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych
Szklarnia automatyczna
Marek Pawłowski
Szymon Kwiatkowski
Nasz projekt przedstawia system automatycznego zarządzania szklarnia. Inteligentny
system pozwala na odczytywanie pomiarów temperatury (za pomocą czujników analogowych
i cyfrowych), regulację tejże temperatury wewnątrz obiektu poprzez sterowanie specjalnymi
wentylatorami oraz szybem wentylacyjnym. Temperatura jest utrzymywana na stałym
poziomie sprzyjającym wzrostowi roślin.
Ważnym elementem szklarni jest również system nawadniania, rozprowadzany po
całym obiekcie szklarni. System jest oparty na działaniu czujników wilgotności umieszonych
w glebie, po analizie wilgotność zostaje załączona pompa wody, która realizuje podlewanie
roślin, aż do momentu ustalenia odpowiedniej wilgotności dal danej rośliny.
Szklarnia posiada dodatkowo czajniki światła, umieszczone w zewnętrznej części
obiektu które, dzięki którym sterownik analizuje stan oświetlenia. Sterownik powoduje
załączanie światła wewnątrz szklarni, kiedy jasność spadnie poniżej ustawionego poziomu.
Oświetlanie jest też załączane kiedy pracownik szklarni otworzy drzwi wejściowe lub jego
obecność wewnątrz zostanie wykryta poprzez zainstalowaną czujkę ruchu. Szklarnia jest też
zaopatrzona w system alarmowy, dzięki któremu uprawiane przez nas rośliny są zawsze
bezpieczne.
Cały system sterownia jest zbudowany za pomocą Arduino UNO oraz sterownika
Sterownik LOGO (0BA7), oraz różnego rodzaju podzespołów.
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Koło Naukowe Ogrodników
Opiekun: dr inż. Bogumił Markuszewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Przeszczepianie starych sadów jako metoda zachowania różnorodności odmianowej
Szymon Pieckowski
Szczepienie będące kluczowym słowem niniejszej pracy, przez bardzo długi okres
bytowało w kategorii dziedzin niszowych. Obecnie zyskuje na swojej popularności dzięki
rozpowszechnieniu mediów oraz ogólnodostępnej wiedzy ogrodniczej. W tym badaniu
szczepienie dotyczyć będzie charakterystycznych elementów rodzimego krajobrazu jakimi są
uprawy sadownicze, a zwłaszcza stare sady jabłoniowe. W niektórych regionach mają one
długie tradycje i stały się ich elementem rozpoznawczym. Są one istotnym i cennym
elementem krajobrazu, bardzo często nadgryzionym przez ząb czasu.
By zachować różnorodność odmianową jabłoni należy skupić się na zachowaniu
walorów estetycznych, krajobrazowych jak i użytkowych starych sadów. Jest to głównym
celem tego badania. Są to wskazówki dotyczące waloryzacja drzewostanu, cięcia, szczepienia
i doboru podkładek pod drzewa owocowe. Metodyka badań została podzielona na część
merytoryczną oraz część praktyczną. Część merytoryczna – oparta na analizie literatury, która
pomoże w odpowiednim przygotowaniu się do czynności uszlachetniania, cięcia starych
drzew, wyboru podkładek oraz pobierania i przechowywania zrazów do szczepienia. Część
praktyczna ma na celu sprawdzenie najlepszych rozwiązań ustalonych w części
merytorycznej oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków.
Efektem badania literatury są wytyczne: Stare sady należy dość silnie przyciąć
pobudzając je do wzrostu gdyż konary i pędy są zazwyczaj stare, a przyrosty roczne małe.
Pędy należy pobierać podczas spoczynku roślin, przed nadejściem mrozów oraz
przechowywać do lutego-marca w temperaturze 0°C. Analizując podkładki brałem pod uwagę
dużą siłę wzrostu, mrozoodporność oraz odporność na choroby i szkodniki. Taką podkładką
do jabłoni okazała się podkładka A2 (Alnarap 2), wyselekcjonowana w Szwecji, która dobrze
zrasta się z wiekszością starych odmian jabłoni. Efekt praktyczny: Szczepienie przez
stosowanie z nacięciem zwiększa procent przyjęć przez powiększenie powierzchni styku
komponentów. Zostało przeprowadzone na przełomie lutego i marca w warunkach
o kontrolowanej temperaturze i wilgotności powietrza.
Przeszczepianie starych sadów pomaga zachować ekosystem, różnoodmianowość
gatunkową oraz pozwala odmładzać zaniedbany, przerośnięty i zniszczony drzewostan, który
dzięki swoim właściwościom będzie cieszył i urozmaicał ludzki krajobraz przez kolejne
dekady lat.

79

48 MSKN * Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie * 11-12 kwietnia 2019r.

Studenckie Koło Naukowe Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności
Sekcja Produkcja Zwierzęca
Opiekun: dr inż. Barbara Krochmal-Marczak, dr inż. Magdalena Dykiel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Serwatka jako dochodowy odpad poprodukcyjny z produkcji mleczarskiej
Katarzyna Piękoś
Odpady poprodukcyjne z przetwórstwa żywności stają się problemem na miarę
światową. Organizacja ich utylizacji przysparza wiele problemów natury technologicznej,
które związane są z składnikami znajdującymi się w odrzutach poprodukcyjnych. Jednakże
niektóre z substancji sklasyfikowanych jako odpad nie mają jego znamion, jeżeli
potraktowane zostaną jako pełnowartościowy surowiec do dalszej obróbki technologicznej.
Jednym z nich jest serwatka sklasyfikowana jako odpad, pozostały z procesu
technologicznego produkcji mleczarskiej.
Serwatka potraktowana jako odpad ma negatywny wpływ na środowisko ze względu
m.in. na zawartość laktoalbuminy oraz laktoglobuliny, białek, które do przebiegu rozkładu
potrzebują duże ilości tlenu.
Praca ma na celu wskazanie serwatki jako surowca odpadowego, który w procesie
powtórnego przetworzenia jest w stanie obronić swoją pozycje jako pełnowartościowy
produkt użytkowy. Serwatka może być wykorzystywana do produkcji innowacyjnych
artykułów żywnościowych oraz stanowić wartościowym składnik podłoży hodowlanych dla
wielu procesów biotechnologicznych. Ponadto serwatka ze względu na swoje właściwości
funkcjonalne może być wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym czy
kosmetycznym.
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Koło Naukowe Pojazdów Szynowych
Opiekun: mgr inż. Paweł Maćkowiak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Porównanie metod zwiększania przyczepności elementów z PLA wytwarzanych
w technologii FDM z zastosowaniem wybranych rodzajów taśm
Dominika Płaczek
Technologia FDM (ang. Fused Deposition Modeling) stanowi popularną metodę
przyrostowego kształtowania elementów. Z uwagi na jej uniwersalność, prostotę działania
oraz niski koszt eksploatacji, urządzenia wytwarzające w technologii FDM znalazły
zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i techniki. Wytworzone detale stanowią często
elementy wizualizacji lub weryfikacji projektów. Stosowane są również do tworzenia
wzorów narzędziowych oraz form odlewniczych. Szerokie możliwości budowy prototypów
i docelowych urządzeń wpływają na nieustanny rozwój tej metody.
Mimo wyżej wymienionych zalet, technologia FDM związana jest również
z szeregiem problemów technologicznych. Warunkiem koniecznym do prawidłowego
ukształtowania wyrobu jest jego trwałe przyklejenie do stołu w trakcie wytarzania i jego łatwe
odklejenie po zakończonym procesie. Spełnienie tego warunku stanowi jeden z głównych
problemów technologicznych.
Wprowadzenie warstwy pośredniczącej w postaci taśm stanowi jedną z powszechnie
stosowanych metod zwiększania siły adhezji pomiędzy wytwarzanym elementem a stołem
drukarki 3D. Celem pracy jest doświadczalne porównanie siły adhezji pomiędzy
wytwarzanym elementem a stołem drukarki 3D z zastosowaniem wybranych rodzajów taśm.
Do badań przyjęto taśmę kaptonową oraz dwa rodzaje taśm malarskich – niebieską
i żółtą. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem jednego z najczęściej stosowanych
materiałów w technologii FDM – PLA (polilaktyd). Pomiaru siły i czasu potrzebnego do
oderwania próbki od stołu urządzenia wytwarzającego dokonano z wykorzystaniem specjalnie
skonstruowanej w tym celu maszyny wytrzymałościowej.
Wynikiem pracy jest porównanie w postaci wykresów i tabel uzyskanych wartości sił
adhezji dla poszczególnych rodzajów taśm.
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SKN Meliorantów im. prof. Stanisława Baca
Opiekun: dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Modelowanie zmian jakości wody w rzekach
Maksymilian Połomski
Woda, to doskonały rozpuszczalnik. W przyrodzie nie występuje jako czysty
chemicznie związek tlenu i wodoru. Jest rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad
i gazów, w którym mają miejsce liczne procesy chemiczne. Jednym ze skutków tych
procesów zachodzących w korytach rzek jest zmiana jakości wód płynących. Rozpoznanie
dynamiki tych zmian odgrywa kluczową rolę w określeniu charakteru cieku/zlewni, co
wpływa np. na wybór miejsc poboru wody użytkowanej na cele gospodarcze.
Jako obiekty badań wybrano trzy odcinki cieków zróżnicowanych pod względem
reżimu rzecznego. Pierwszym jest pięciokilometrowy odcinek Potoku Tyskiego – małej,
intensywnie wyregulowanej, rzeki województwa śląskiego, która w całości znajduje się
w obszarze aglomeracji miejskiej. Kolejny cel, to sześciokilometrowy odcinek Bystrzycy
Dusznickiej – dolnośląskiej rzeki o górskim charakterze. W badaniach skupiono się na jej
końcowym fragmencie wraz z ujściem do Nysy Kłodzkiej. Ostatni analizowany ciek, to
nizinna Stobrawa zlokalizowana w województwie opolskim. W tym przypadku wzięto pod
uwagę odcinek o długości dwóch kilometrów, szczególnie ciekawy ze względu na znajdujący
się na nim zbiornik retencyjny.
W referacie przedstawione zostały różne sposoby pozyskiwania danych niezbędnych
do określenia istniejącego stanu wszystkich badanych obiektów pod względem ich geometrii,
hydrometrii oraz jakości wody w poszczególnych przekrojach. W przypadku tej ostatniej
konieczna była analiza próbek pobranych w różnych okresach. Na jej podstawie możliwe było
określenie
odczynu,
przewodności
elektrolitycznej,
mętności,
biochemicznego
zapotrzebowaniu tlenu oraz stężenia azotu i fosforu.
Kolejnym etapem badań było wykonanie modelu matematycznego w jednym
z dostępnych do tego celu oprogramowaniu. Jako kryterium wyboru programu przyjęto ich
dostępność, jakość i ilość otrzymywanych wyników, formę ich prezentacji oraz poziom
trudności obsługi.
Wykonany model prezentuje tabelaryczne oraz graficzne wyniki analiz zmian jakości
wody. Szczególnej analizie poddane zostały czynniki odbiegające od normy lub
niebezpieczne dla zachowania prawidłowego stanu ekologicznego badanych wód
powierzchniowych. Dzięki modelom możliwe było określenie czy ewentualne
zanieczyszczenia postępują lub zanikają, jaki wpływ na ich powstawanie ma charakter zlewni
i zbiornik retencyjny oraz jakie działania spowodowałyby poprawę istniejącej sytuacji.
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Koło Naukowe Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej "Biohazard"
Opiekun: dr inż. Adam Okorski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Występowanie grzybów na liściach fiołka ogrodowego (Viola wittrockiana) wykazujących
objawy chorobowe
Karolina Przetakiewicz
Marta Kotłowska
Grzegorz Dzienis
Bratek jest dwuletnią rośliną, wykorzystywaną najczęściej ze względu na walory
estetyczne w obsadzie rabat, donic i skrzynek balkonowych.
Celem badań było określenie gatunków patogenów występujących na liściach fiołka
ogrodowego. Badaniami objęto materiał roślinny pochodzący z gospodarstwa ogrodniczego
zlokalizowanego w Rumi.
Badania występowania patogenów grzybowych prowadzono za pomocą klasycznej
analizy mykologicznej oraz diagnostyki molekularnej na 10 sadzonkach bratka odmiany Delta
(3 szalki na wariant badawczy). Analizy molekularne zrealizowano qPCR ze starterami
specyficznymi wobec F. avenaceum (2 powtórzeniach na wariant badawczy). Izolację DNA
z porażonych liści fiołka przeprowadzono metodą kolumienkową. Ilość i jakość uzyskanego
DNA weryfikowano metodą spektrofotometryczną (Nandorop ND 2000C). Uzyskane DNA
stanowiło matrycę w reakcji qPCR (3 powtórzeniach na wariant badawczy). Badania
wykazały występowanie na liściach bratka wykazujących objawy chorobowe gatunków
patogenicznych: Alternaria alternata, F. avenaceum, B. cinerea oraz Colletotrichum spp.
Ponadto stwierdzono także występowanie grzybów saprotroficznych Cladosporium
i Penicillium. Analizy molekularne metodą qPCR wykazały obecność DNA F. aveanceum we
wszystkich badanych próbach.
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Studenckie Koło Miłośników Chemii Stosowanej
Opiekun: dr hab. Kinga Drzewiecka
Promotor: dr hab. Kinga Stuper-Szablewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
Wykorzystanie UPLC do oznaczania związków bioaktywnych w materiale roślinnym
Anna Przybylska-Balcerek
Chromatografia cieczowa (LC) jest techniką badawczą, która ma szerokie
zastosowanie. Wykorzystuje się ją m.in. do analizy m.in.: produktów farmaceutycznych,
żywności, biochemii oraz związków stosowanych w przemyśle ciężkim. Dzięki tej metodzie
możliwa jest identyfikacja nawet śladowych ilości związków obecnych w badanym materiale.
W zależności od stosowanych parametrów rozdziału chromatograficznego, takich jak
ciśnienie, rodzaj eluenta i kolumny chromatograficznej, metodę LC zróżnicowano m.in. na
wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC, ang. High-Performance Liquid
Chromatography) oraz jej wysokociśnieniową odmianę (UPLC, ang. Ultra-Performance
Liquid Chromatography), pozwalającą uzyskać znacznie lepszy i szybszy rozdział
chromatograficzny. Wykorzystując metodę UPLC można oznaczyć profil związków
organicznych w zróżnicowanym materiale roślinnym. Profil związków organicznych wśród
których wyróżnia się te bioaktywne jest różny w zależności od rodzaju i gatunku rośliny.
Związki bioaktywne wykazują działanie przeciwutleniające i przeciwdrobnoustrojowe,
stanowiące naturalną formę obrony przed patogenami. Zastosowanie więc szybkiej metody
chromatograficznej zużywającej niewielkie ilości eluentów jest w przypadku analizy takich
związków korzystnym rozwiązaniem.
Celem niniejszej pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania UPLC do
analizy jakościowej i ilościowej różnych związków bioaktywnych obecnych w roślinnych
surowcach spożywczych.
Materiał badany stanowiło ziarno zbóż (pszenica, owies, jęczmień, żyto, pszenżyto),
ziarno kukurydzy (żółtej, różowej, niebieskiej) oraz nasiona roślin oleistych (lnianka, rzepak,
len). Podczas niniejszych badań przeprowadzono identyfikację 4 grup związków
bioaktywnych tj.: sterole, kwasy fenolowe, flawonoidy i karotenoidy. Związki bioaktywne
ekstrahowano z surowców roślinnych po wcześniejszej hydrolizie kwasowej i zasadowej.
Analizę jakościową i ilościową prowadzono metodą chromatografii cieczowej UPLC (Water
Acquity) z detektorem PDA (Photodiode Array Detector).
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że za pomocą UPLC-PDA można
uzyskać doskonały rozdział badanych związków, a precyzja i powtarzalność metody jest na
wysokim poziomie nawet bez zastosowania detektora MS (Mass Spectrometry).
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Doktoranckie Koło Naukowe „Zielona Chemia”
Opiekun: dr hab. inż. Robert Pełech
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii I Inżynierii Chemicznej
The esters of curcumin- synthesis and properties
Monika Retajczyk
Curcumin [(1E,6E) -1,7-bis (4-hydroxy-3-methoxyphenyl) -1,6-hepien-3,5-dione] is
a compound which belongs to the group of polyphenols. It is also known as
diferuloylmethane. Curcumin is a bright yellow chemical, which can be produced by some
plants. It is obtained from the rhizome of turmeric (Curcuma longa L.), plants from the ginger
family, otherwise known as long-nephron or saffron of India.
Curcumin is produced by a plant most likely to protect against fungi. Its properties were
used for centuries for treatment in many health problems. Both this compound and its
derivatives show interesting biological activity. Numerous studies have shown that curcumin
and its derivatives have antibacterial, antiviral (including anti-HIV), anti-inflammatory,
antioxidant and anti-cancer activity. Moreover, there are works in which curcumin and its
derivatives are used in diseases such as Alzheimer's disease or Parkinson's disease.
Curcumin derivatives are obtained by modifying its structure, which can be classified in
three types. The first includes modification within the alkyl link located between the aromatic
rings. Another type of modification is the introduction of substituents into the aromatic ring.
The last type of changes in the structure of curcumin is the formation of its complexes with
metal ions. Experiment: Synthesis of curcumin acetate.
Curcumin was dissolved in methylene chloride. Acetic anhydride and pyridine were
added. The mixture was heated for 2 hours under reflux. Methanol was added to the residue to
give yellow solid. The product was analyzed by FTIR spectroscopy.
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Studenckie Koło Naukowe Entomologów „PASIKONIK"
Opiekun: dr hab. Agnieszka Kosewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wpływ zabiegów mechanicznych i chemicznych na zgrupowania biegaczowatych
występujących w uprawach szkółkarskich
Martyna Richert
W uprawach wyróżnia się szereg metod związanych z ingerencją człowieka
w środowisko przyrodnicze. W szkółkach leśnych zabiegi mechaniczne oraz chemiczne
wpływają w pewnym stopniu na liczebność i skład gatunkowy owadów zarówno szkodliwych
jak i pożytecznych. Jednymi z najbardziej pożytecznych owadów, powszechnie
występujących w różnorodnych siedliskach są chrząszcze z rodziny biegaczowatych
(Carabidae). Celem pracy było porównanie zgrupowań Carabidae występujących na różnych
powierzchniach siewnych w szkółce leśnej, a także próba określenia wpływu zabiegów
mechanicznych oraz chemicznych wykonywanych w szkółce na liczebność i skład gatunkowy
biegaczowatych.
Badania przeprowadzono w województwie pomorskim, w miejscowości Kiełpino.
Odłowów chrząszczy dokonywano za pomocą zmodyfikowanych pułapek typu Barbera
w okresie od kwietnia do października 2018 roku.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na skład gatunkowy, liczebność
i różnorodność Carabidae mają wpływ zarówno rodzaj uprawy, jak i przeprowadzane
w uprawach zabiegi. Spośród zabiegów chemicznych największą redukcję Carabidae
powodowały herbicydy. Wśród zabiegów mechanicznych najkorzystniej na liczebność
biegaczowatych wpływało pielenie ręczne.
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Doktoranckie Koło Naukowe „Zielona Chemia”
Opiekun: dr hab. inż. Robert Pełech
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii I Inżynierii Chemicznej
The study of climate change in the lab
Barbara Hanna Roman
The atmosphere has a significant effect on Earth conditions. It is a barrier against
excessive electromagnetic radiation from space, but it is mainly responsible for maintaining
appropriate temperature through the greenhouse effect. This is due to the composition of the
gases forming it, nitrogen (78.08%), oxygen (20.95%), argon (0.93%) and other gases such as
carbon dioxide, neon, helium, krypton, xenon, hydrogen and ozone. (0.04%) in terms of dry
air. Depend on the location and conditions of the atmosphere may contain from 0.1 to 3% by
volume of water. Along with the height, the chemical composition changes. In the upper part
of the atmosphere are lighter gases such as hydrogen and helium, while in the lower part are
heavier gases namely nitrogen and oxygen.
The greenhouse effect of the atmosphere is caused by the presence of gases that have
absorption bands in the infrared area, such as water and carbon dioxide. The greenhouse
effect of water is clearly perceptible. In the dry climate there is a large differentiation of daynight temperatures, while in the sea climate the differences between day and night
temperatures are flattened.
In the common belief, the climate of the Earth shaped by the media is getting warmer.
Blamed for this human been, which increases the natural greenhouse effect, emitting into the
atmosphere each year, growing amounts of carbon dioxide. At least, say scientists from the
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), the team appointed by the UN to
investigate the impact of human activity on climate.
Experiment: The rate of change in temperature in 4 types of environment like desert,
desert with additional CO2, ocean and ocean with additional amount of CO2 in the laboratory
scale was investigated.
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Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
Opiekun: prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Stan mikrobiologiczny serów dojrzewających w ostatnich dniach przydatności do spożycia
Martyna Rychta
Sery podpuszczkowe dojrzewające są ważnym elementem diety większości ludzi
żyjących w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce spożywa się przeciętnie 4 kg sera
podpuszczkowego na osobę rocznie. Na polskim rynku obecne są różne rodzaje serów
dojrzewających, dostępne m.in. w opakowaniach jednostkowych ok. 150-250g, w wygodnej
formie plasterków. Sery dojrzewające są bogatym źródłem składników odżywczych; białka,
tłuszczu mlecznego, minerałów i wapnia.
Mikroflora serów odgrywa znaczną rolę w procesie ich produkcji i dojrzewania.
Obecna w gotowym produkcie mikroflora niestartowa (min. drożdże i pleśnie) może
powodować problemy z utrzymaniem standardów jakościowych podczas dystrybucji
i przechowywania. Zachowanie zasad higieny produkcji i pakowania w zakładzie znacząco
wpływa na stan mikrobiologiczny produktu. Niektóre zakłady produkujące sery typu
holenderskiego przedłużają normatywny czas dojrzewania serów, aby zintensyfikować
właściwości sensoryczne produktów.
Przeprowadzono badania porównujące stan mikrobiologiczny serów dojrzewających
plasterkowanych, pakowanych w opakowania termo-formowalnych z twardej dolnej folii,
kilka tygodni przed terminem przydatności do spożycia deklarowanym przez producenta, oraz
w ostatnim dniu terminu minimalnej trwałości produktu.
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Studenckie Koło Naukowe Entomologów „Pasikonik”
Opiekun: dr hab. Agnieszka Kosewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Różnorodność gatunkowa motyli Welskiego Parku Krajobrazowego
Magdalena Sadowska
Marcin Głąb
Welski Park Krajobrazowy znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, na
obszarze powiatu Działdowo i Nowe Miasto Lubawskie. Powierzchnia parku wraz z otuliną
wynosi ponad 24 tys. ha. Celem powstania parku byłaczynna ochrona walorów
przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych regionu oraz doliny rzeki Wel. Teren parku
cechuje wielka różnorodność środowiska przyrodniczego. Na terenach rolnych (47%
powierzchni parku), leśnych (39 %) oraz wód (6%) obserwować można cenne gatunki fauny
oraz flory. Jednym z najliczniej występujących bezkręgowców na terenie parku
krajobrazowego są owady, do których zaliczyć można motyle Lepidoptera. Motyle to grupa
zwierząt pożytecznych odgrywających ważną rolę zapylaczy niektórych kwiatów tj. kielisznik
zaroślowy. Motyle podnoszą również estetykę krajobrazu przyrodniczego poprzez swoje
pięknie ozdobione skrzydła oraz wykazują rolę bioindykatorów czystego powietrza.
W celu określenia składu gatunkowego, różnorodności i liczebności motyli Welskiego
Parku Krajobrazowego, w lipcu 2018 prowadzono obserwacje na terenach użytków rolnych,
podmokłych łąk oraz torfowisk zlokalizowanych na terenie Parku. Odnotowano łącznie 44
gatunków motyli. Najliczniej obserwowanymi gatunkami były: dostojna latonia Issoria
lathonia, czerwończyk dukacik Lycaena virgaureae i bielinek rzepnik Pieris rapae.
Odnotowano również 3 osobniki rzadkiego, cennego gatunku pazia królowej Papilio
machaon. Wyniki badań wykazały jak urozmaicony krajobraz i cenne przyrodniczo siedliska
wpływają na różnorodność występowania gatunków motyli, zarówno tych pospolitych jak
i cennych gatunkowo.
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Koło Naukowe Florystów
Opiekun: dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Trendy Bożonarodzeniowe we florystyce i wystroju wnętrz
Teresa Salamon
Od pewnego czasu wzrasta świadomość społeczeństwa związana z wystrojem
i aranżacją przestrzeni, w której przebywa człowiek. Przy budynkach miejskich, w biurach
i usługach działają projektanci, którzy dostosowują dane miejsce do estetycznych potrzeb
klientów lub mieszkańców. Szczególnym okresem, w którym zwracamy uwagę na to, aby
człowiek czuł się dobrze w danym otoczeniu jest okres świąteczny. Popularność dekorowania
pomieszczeń urosła do tego stopnia, że są organizowane różnego rodzaju targi
przedświąteczne, a nawet, tak jak w modzie, wyznaczane specjalne trendy, którymi
designerzy kierują się podczas swoich aranżacji. Floryści w szczególności mają w tym czasie
pole do popisu i przedstawienia swoich wizji w takich formach jak wieńce adwentowe, stroiki
świąteczne, girlandy oraz wiele innych.
W proponowanym artykule tematem przewodnim będzie analiza trendów
Bożonarodzeniowych z 2018 roku. Zostaną poruszone kwestie najmodniejszych w tym roku
motywów przewodnich z ich dokładnym opisem i pochodzeniem. Przeprowadzone badanie
wśród studentów i młodych ludzi umożliwi sprawdzenie jakie motywy zyskują największe
uznanie, a także jakie ozdoby świąteczne najczęściej używane są podczas dekorowania przez
nich mieszkania. Dodatkowa ankieta przeprowadzona w kwiaciarniach pokaże jakie element
zdobnicze są najczęściej wybierane podczas tworzenia świątecznych dekoracji oraz w jakim
kierunku zmierza florystyka bożonarodzeniowa.
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Doktoranckie Koło Naukowe „Zielona Chemia”
Opiekun: dr hab. inż. Robert Pełech
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Separation of curcuminoids from Turmeric (Curcuma longa L.)
Łukasz Sałaciński
In recent years, modern science and medicine have become interested in curcumin,
a substance isolated from the rhizomes of Turmeric (Curcuma longa L.) due to its properties.
It is distinguished by multidirectional biological activity and potential use in the treatment of
many diseases, such as: atherosclerosis, cancer and Alzheimer's disease. Unfortunately,
effective use of curcumin is difficult. The biggest problem is the low bioavailability of this
polyphenol, which forces scientists to synthesize new curcumin derivatives that could be used
in medicine.
Curcuminoids are obtained mainly as a result of Knoevenagel's synthetic condensation
or by extractions of Curcuma plants. Both methods do not give satisfactory results: isolation
and separation of curcuminoids poses a lot of difficulties due to their similar polarity, while
synthesis is inefficient. The content of curcuminoids in the raw material is from 5 to 10% of
dry matter and the extract contains a mixture of curcumin derivatives - 77% curcumin, 17%
demethoxycurmarin and 3% bis-thymoxycurmarin.

Fig. 1. Curcumin and its derivatives
Experiment: Chopped Turmeric rhizomes (Curuma longa L.) were extracted with
methanol and obtained extract was subjected to separation by known analytical methods: thin
layer chromatography TLC, column chromatography CC and high performance liquid
chromatography HPLC.
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Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno - Rolniczy
Wpływ warunków technologicznych oczyszczania odcieków składowiskowych w reaktorach
SBR na mikroorganizmy osadu czynnego
Paulina Setlak
Składowanie odpadów jest wciąż dominującą formą ich unieszkodliwiania, jednak
wiąże się z licznymi zagrożeniami dla otaczającego środowiska. Jednym z nich są odcieki,
czyli wody deszczowe infiltrujące złoże składowanych odpadów i wymywające z niego
rozpuszczone substancje organiczne i mineralne. Ten rodzaj ścieków, zgodnie z prawem,
należy ujmować i oczyszczać. Spośród wielu metod unieszkodliwiania odcieków,
uzasadnione ekonomicznie są zmodyfikowane metody biologiczne oczyszczania ścieków
bytowo-gospodarczych. Odcieki charakteryzują się jednak wysokim stężeniem azotu
amonowego i niską zawartością substancji organicznych, oraz zawartością szeregu substancji
o działaniu toksycznym.
Celem pracy jest przedstawienie wpływu warunków technologicznych oczyszczania
odcieków składowiskowych w reaktorach BR. na mikroorganizmy osadu czynnego.
Metoda biologiczna, jaką jest oczyszczanie przy pomocy osadu czynnego polega na
hodowli zespołów mikroorganizmów w reaktorach biologicznych w zmiennych warunkach
tlenowych. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że nitryfikacja i denitryfikacja mogą być
prowadzone w pojedynczym reaktorze w warunkach beztlenowo-tlenowych, co jest nazywane
symultaniczną nitryfikacją i denitryfikacją (SND).Podczas oczyszczania odcieków metodami
biologicznymi w osadzie czynnym występują przedstawiciele trzech grup (lub ich
kombinacji) chemolitoautotroficznych bakterii nitryfikacyjnych: bakterie utleniające azot
amonowy (AOB), bakterie utleniające azot azotanowy (III) (NOB) oraz bakterie prowadzące
beztlenowe utlenianie azotu amonowego (ANAMMOX lub AnAOB). Na mikroorganizmy
osadu czynnego wpływa przede wszystkim temperatura prowadzenia procesu, pH panujące
w reaktorze, a przede wszystkim stężenie wolnego amoniaku (FAN), który działa hamująco
na rozwój bakterii zarówno I, jak i II fazy nitryfikacji.
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Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Opiekun: dr hab. Aneta Strachecka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Preferencje, trendy oraz tendencje stosowania przez pszczelarzy
środków pochodzenia naturalnego jako preparatów leczniczych oraz wspomagających
mechanizmy odporności u pszczoły miodnej (Apis Mellifera)
Patrycja Skowronek
Z roku na rok, coraz większym zainteresowaniem cieszy się pszczelarstwo. Pszczoła
miodna znalazła swoich sympatyków, dzięki szeregowi usług ekologicznych pełnionych dla
człowieka i środowiska. Niekorzystne czynniki biotyczne i abiotyczne osłabiają pszczelą
odporność doprowadzając często do masowego ginięcia pszczół – CCD (ang. Collony
Collapse Disorders). Aby zminimalizować te skutki, pszczelarze decydują się na
zastosowanie substancji leczniczych lub zapobiegawczych, które mają na celu stymulacje
organizmu pszczół. Stosowane są zazwyczaj substancje zaliczane do preparatów:
farmakologicznych, komercyjnych oraz pochodzenia naturalnego. Do takich substancji
zaliczyć możemy np. witaminę C, kurkuminę, koenzym Q10 itp.
Aby zapoznać się z potrzebami w pasiekach przeprowadzono ankietę.
Przeprowadzona ankieta składała się z 4 części: A – informacje ogólne na temat
ankietowanego, B – informację na temat pasieki, C – informację na temat doświadczeń
w pasiece oraz D – preferencje pszczelarskie. Pytania były jedno- oraz wielokrotnego
wyboru. Każda z części zawierała kilka pytań obowiązkowych oraz opcjonalnych w ramach
pozytywnych odpowiedzi obowiązkowych. Ankieta przeprowadzona została wśród
pszczelarzy obecnych na wykładach naukowych w Pszczelej Woli w województwie
Lubelskim. Wyniki ankiety opracowano w oparciu o odpowiedzi ankietowanych i przeliczono
na wartości procentowe. Wyniki zostały przedstawione za pomocą diagramów kołowych
skonstruowanych za pomocą programu Excel.
Większość pszczelarzy zdeklarowało chęć do zastosowania w przyszłości środków
pochodzenia naturalnego – 65%. Zaraz po środkach pochodzenia naturalnego, 21%
ankietowanych wybrałaby zastosowanie wielu produktów, różnego pochodzenia
jednocześnie. Najmniejszym powodzeniem, bo 9% cieszyły się preparaty komercyjne. 30%
osób deklarujących chęć zastosowania substancji naturalnych miało już wcześniej okazję
zastosować te środki samodzielnie, a 38% osób zastosowało je w mieszaninie. Deklarowali
oni zadowolenie w 57% z zastosowanych substancji. Na pytanie „Czy w pasiece stosuje
Pan/Pani środki zapobiegające chorobom (suplementacja itp.)?”- 54% ankietowanych
odpowiedziało TAK. Osoby które zdeklarowały stosowanie takich substancji wymieniały:
olejki eteryczne oraz probiotyki.
Praca finansowana w ramach projektu MNiSW „Najlepsi z najlepszych 3.0”
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Studenckie Koło Naukowe „AnimalEquus”
Opiekun: dr hab. inż. Jadwiga Topczewska, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno – Rolniczy
Stężenie metali ciężkich w sierści koni jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska
Jolanta Skubisz
Włosy i sierść mogą być dobrym materiałem do monitorowania stopnia
zanieczyszczenia środowiska. Sierść zwierząt ma tą przewagę nad innym materiałem
biologicznym, że może być łatwo pobrana, transportowana i przechowywana. Ponadto
pobranie próbki do badań jest bezinwazyjne i nie powoduje naruszenia ciągłości tkanek,
zranienia czy też bólu. Przy nadmiernym stężeniu metali ciężkich w środowisku
i organizmach działanie naturalnych barier biologicznych jest ograniczone, a kumulowane
są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla zdrowia człowieka. Mogą wywoływać liczne
zaburzenia, potwierdzono również zależności między wysokim ich stężeniem,
a zachorowalnością na schorzenia nowotworowe. W wyniku emisji przemysłowych,
komunalnych i komunikacyjnych obecne są w środowisku coraz większe ilości substancji
i związków niepożądanych. Pojawia się w związku z tym oczekiwanie, że tereny rekreacyjne
będą wyróżniać się wysoką jakością i czystością ze względu na ich funkcje i znaczenie.
Celem badań była ocena poziomu stężenia wybranych pierwiastków w sierści koni,
utrzymywanych w terenach podgórskich i górskich, atrakcyjnych turystycznie.
Sierść do badań pobrano od koni huculskich (10 klaczy), utrzymywanych
w warunkach naturalnych, żywionych paszami pozyskiwanymi z tych terenów, 4 krotnie
w ciągu roku, uwzględniając sezon. Próbki pochodziły z karku spod grzywy. Do oznaczeń
pierwiastków wykorzystano spektrometr emisji atomowej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie
serii Optima 5300 DV.
Należy podkreślić, że stężenia pierwiastków we włosach i sierści, ze względu na ich
kumulację w znacznym profilu czasowym, mogą odzwierciedlać długofalowe narażenie
zwierząt na pobieranie pasz zanieczyszczonych, w tym metalami ciężkimi. Do określenia,
jako wskaźnikowe, wybrano Cu, Zn, Pb, Hg, Cd. Miedź i cynk są niezbędne do prawidłowego
przebiegu procesów metabolicznych roślin, jednak w nadmiernej ilości są szkodliwe,
ograniczając wzrost i rozwój roślin. Natomiast ołów, rtęć i kadm już w niewielkich stężeniach
są szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Największe stężenie miedzi i cynku wykazano
w sierści pobranej wiosną (odpowiednio 7,89mg.kg-1s.m. i 120,45mg.kg-1s.m.), najmniejsze
zimą (odpowiednio 3,66mg.kg-1s.m. i 63,55mg.kg-1s.m.), różnice były istotne statystycznie.
Natomiast kadm, rtęć i ołów w badanych próbkach były na bardzo niskim poziomie lub
poniżej poziomu oznaczalności. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na brak zanieczyszczenia
tego obszaru metalami ciężkimi.
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Koło Menadżerów Produkcji Roślinnej
Opiekun: dr hab. Stanisław Bielski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wpływ zróżnicowanych sposobów uprawy roli i siewu na plonowanie i opłacalność produkcji
rzepaku ozimego w warunkach gospodarstwa wielkoobszarowego
Mateusz Sokólski
W pracy przedstawiono analizę efektywności agronomicznej oraz ekonomicznej
różnych sposobów uprawy roli i siewu rzepaku ozimego w gospodarstwie
wielkoobszarowym. Analiza ekonomiczna została wykonana na podstawie faktycznego
zużycia środków produkcji. Badanie przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2017/2018
w gospodarstwie o powierzchni 2350 ha, rzepak ozimy w strukturze zasiewów zajmował 31%
(729 ha). W gospodarstwie stosuje się dwa sposoby uprawy roli i siewu: uprawa bezorkowa
na głębokość 30-35 cm oraz uprawa pasowa, tzw. strip-till.
Biometria roślin rzepaku wykonana przed zahamowaniem jesiennej wegetacji
wykazała, że intensywniejszym rozwojem charakteryzowały się rośliny uprawiane
w technologii strip-till (więcej wykształconych liści, większa średnica szyjki korzeniowej,
długość korzenia palowego, masa rozety liściowej oraz korzenia palowego).
Biometria roślin rzepaku przed zbiorem wykazała istotne różnice w wysokości roślin,
grubości łodygi, a także w liczbie wykształconych rozgałęzień produktywnych. Analiza
elementów struktury plonu wykazała, że rośliny uprawiane w technologii strip-till
wytworzyły większą liczbę łuszczyn na 1 m-2, co w głównej mierze zdecydowało o uzyskaniu
wyższego o ok. 6% plonu nasion.
Uprawa pasowa pozwoliła również na obniżenie kosztów produkcji nasion rzepaku
ozimego, co w połączeniu z wyższym plonem nasion skutkowało uzyskaniem wyższego
dochodu z 1 ha oraz korzystniejszego wskaźnika opłacalności ekonomicznej.
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Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
Opiekun: dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Wpływ procesów obróbki ziarna na właściwości kawy
Patrycja Sosna
Celem pracy był przegląd danych na temat wpływu technologii uzyskiwania ziarna
kawy na właściwości fizykochemiczne i sensoryczne napoju.
Kawa ze względu na swoje właściwości sensoryczne, jak i fizjologiczne
oddziaływanie jest obecnie jedną z częściej spożywanych używek. Każdego dnia na świecie
spożywanych jest ok. 15 mld filiżanek kawy. Jej spożycie w Polsce stale wzrasta jednak
statystyczny Polak rocznie spożywa 3,5 kg kawy, gdy Szwed 8,69 kg, a Fin 11,92 kg.
Charakterystyczny aromat kawy dla milionów ludzi na świecie jest częścią porannego rytuału.
Popularność kawy podyktowana jest również jej działałem pobudzającym, rozgrzewającym,
a także pozytywnym wpływem na układ trawienny.
Dla wielu koneserów tego napoju głównym atutem jest jednak aromat, a działanie
pobudzające odgrywa mniejszą rolę, na co wskazuje wzrastająca popularność kaw
bezkofeinowych. Na wytworzenie się specyficznego zapachu kawy ma wpływ wiele
czynników. Jednym z nich jest gatunek kawy. Coffea arabica jest uznawana za bardziej
szlachetną i bardziej aromatyczną od Coffea canephora. Czas i technologia zbioru również
wpływają na tworzenie się związków aromatycznych. Finalny smak i aromat kawy
w największym stopniu kształtowany jest podczas procesu prażenia zielonych ziaren kawy.
Podczas prażenia zapach ziaren zmienia się od zbożowego do tostowego. W celu wydobycia
najlepszych kompozycji zapachowych stosuje się mieszane kilku gatunków ziaren lub ziarna
o różnym stopniu prażenia.
Temperatura i czas prażenia nie tylko wpływa na cechy sensoryczne ziaren kawy, ale
również na skład chemiczny przygotowanych z nich naparów. Palenie prowadzi do głębokich
zmian składu chemicznego ziaren kawy, dotyczących białek, aminokwasów, redukcji cukrów,
czy tworzenia melanoidyn. Obróbka termiczna wpływa również na zawartość związków
fenolowych, które w dużej mierze decydują o aktywności przeciwutleniającej kaw. Nowe
doniesienia dotyczące składników zawartych w kawie oraz wyznaczone optymalne ilości jej
spożycia mogą być podstawą sugestii do spożywania kawy nie tylko z powodu jej
atrakcyjności sensorycznej i działania pobudzającego, ale także działania prozdrowotnego.
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Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”
Opiekun: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Mała architektura jako element krajobrazu kulturowego współczesnej wsi
- studium przypadku gminy Puck
Aleksandra Srok
Hanna Szydłowska

W dzisiejszych czasach elementy małej architektury odgrywają coraz większą rolę we
współczesnych wsiach. Za ich pomocą można wyrazić tożsamość miejsca- mała architektura
buduje przestrzeń wiejską, kształtuje ją, a jednocześnie "dba" o potrzeby użytkowników bez
względu na wiek czy płeć. Obecność niewielkich obiektów budowlanych często jest wyrazem
charakteru, tradycji i historii obszaru. Często jednak ingerencja człowieka w sposób
zagospodarowania terenu powoduje zmiany w indywidualności elementów oraz w ich
walorach estetycznych. Postępująca urbanizacja i rozwój cywilizacyjny zmuszają do ochrony
elementów krajobrazu kulturowego o znaczeniu historycznym i społecznym.
Zakres pracy objął 9 wsi położonych w gminie Puck. Przeanalizowano rodzaj oraz
nawiązanie do tradycji miejsca, stylu i ilości wyróżnionych elementów małej architektury.
Pod uwagę wzięto takie obiekty jak: latarnie, pomosty, ławki, śmietniki, tablice informacyjne,
przystanki autobusowe oraz obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne, figury).
Badania rozpoczęto od samodzielnej interpretacji formy wyżej wymienionych elementów
i kształtowania się za ich pomocą krajobrazu kulturowego. Sporządzono karty katalogowe
z dokumentacją fotograficzną obiektów znajdujących się w analizowanych miejscowościach
oraz wykonano analizę porównawczą. Materiały te stanowiły materiał wejściowy do ankiet
przeprowadzonych wśród mieszkańców wsi. Określono zapotrzebowanie na występowanie
elementów małej architektury w krajobrazie kulturowym oraz postrzeganie tych obiektów
przez mieszkańców analizowanych wsi.
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Koło Naukowe Pojazdów Szynowych
Opiekun: mgr inż. Paweł Maćkowiak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Korelacja napięcia powierzchniowego sklejanych powierzchni na wytrzymałość uzyskanych
połączeń adhezyjnych
Radosław Stachowiak
Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił intensywny rozwój oraz zwiększenie zastosowania
połączeń klejonych w budowie maszyn i urządzeń. Wynika to ze zwiększenia wytrzymałości
tych połączeń oraz z faktu, że ich wykonanie jest szybsze, prostsze i tańsze w stosunku do
spawania czy skręcania. Aby w sposób prawidłowy projektować węzły konstrukcyjne maszyn
i urządzeń, niezbędne jest określenie wytrzymałości i trwałości wykonywanych połączeń
klejonych. W literaturze wykazuje się korelację wyżej wymienionych własności do napięcia
powierzchniowego sklejanych powierzchni.
Celem badania było określenie zależności pomiędzy wyznaczonym napięciem
powierzchniowym sklejanych powierzchni a wytrzymałością otrzymanych połączeń.
W przeprowadzonych badaniach skupiono się na adhezyjnym mechanizmie
zniszczenia, który polega na utracie przyczepności kleju do sklejanych powierzchni.
W celu przeprowadzenia pomiaru napięcia powierzchniowego posłużono się normą
PN-EN 828. W pracy zaprezentowano konstrukcję stanowiska badawczego do pomiaru kąta
zwilżania powierzchni. Obraz kropli rejestrowano za pomocą mikroskopu cyfrowego.
Pomiaru dokonano przy pomocy programu DLTCam Viewer. Jako cieczy pomiarowej użyto
glicerynę. Aby wykazać wpływ napięcia powierzchniowego na wytrzymałość połączeń
adhezyjnych wykonano zakładkowe połączenia klejone klejem metakrylowym Plexus
MA300. Materiały łączone stanowił ABS, aluminium PA9 i stal C45. Próbki poddano próbie
wytrzymałościowej.
W podsumowaniu dokonano analizy wyników i przełomów próbek oraz określono
zależność napięcia powierzchniowego na wytrzymałość uzyskanych połączeń adhezyjnych.
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Studenckie Koło Naukowe Geodetów
Opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Wizualizacja Przestrzeni Miejskich
Krzysztof Stasch
Naziemny skaning laserowy (TLS) jest aktualnie jedną z najpopularniejszych technik
stosowanych do inwentaryzacji architektonicznych budynków, które w związku
z planowanymi remontami czy rozbiórką wymagają utworzenia modelu 3D. Coraz częściej
zaczyna być również stosowany w pracach z zakresu geodezji inżynieryjnej np. do
wyznaczania deformacji czy inwentaryzacji powykonawczej obiektów przemysłowych.
Technologia ta pozwala na zbieranie informacji na temat kształtu, wymiaru, a nawet objętości
przy relatywnie krótkim czasie pomiaru, w porównaniu do technik klasycznych.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano naziemny skaning laserowy, w celu utworzenia
chmury punktów, a następnie modelu 3D dość skomplikowanego konstrukcyjnie obiektu
mostowego.
Prace przeprowadzono na Kładce Żabiej stanowiącej przeprawę pieszą do Wyspy
Bielarskiej we Wrocławiu. Jest to obiekt podwieszony na pylonach, co jest dużą przeszkodą
dla technik naziemnych, nie pomagało również duże natężenie ruchu pieszych, które
wprowadzało kładkę w drgania. Uzyskano poprawność wpasowania chmur na poziomie
6 mm oraz dokładność georeferencji na poziomie 6 mm. Utworzony model posiada
współrzędne w państwowym układzie odniesienia, która umożliwia jego wizualizacje na
wielu platformach np. geoportale.
Na podstawie wykonanego modelu stwierdzono, że technologia naziemnego skaningu
laserowego nadaje się do inwentaryzacji obiektów trudno dostępnych dla technik naziemnych.
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Koło Naukowe Managerów Produkcji Roślinnej
Opiekun: dr hab. inż. Stanisław Bielski
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Efektywność ekonomiczna produkcji bulw ziemniaka sprzedawanych do bezpośredniego
spożycia oraz po przetworzeniu pre-cooking
Piotr Stenzel,
Marcin Bystron
Praca przedstawia porównanie efektywności ekonomicznej produkcji bulw ziemniaka
sprzedawanych do bezpośredniego spożycia oraz po przetworzeniu jako ziemniaki precooking.
Dane pochodziły z gospodarstwa indywidualnego położonego w powiecie kartuskim
w województwie pomorskim. Zakładany plon – 45 tha-1 został osiągnięty poprzez
uprawę odmiany Innovator z zachowaniem integrowanej ochrony oraz dzięki wykorzystaniu
zagonowej technologii uprawy. Bulwy ziemniaka przeznaczone do bezpośredniego spożycia
charakteryzowały się wskaźnikiem opłacalności wynoszącym 205%, natomiast ziemniaki
sprzedawane po przetworzeniu jako pre-cooking – 210%.
Największy udział w kosztach zarówno w sprzedaży bezpośredniej jak i przetwórstwie
stanowi zakup materiału sadzeniakowego. Technologia pre-cooking charakteryzowała
się większą pracochłonnością oraz wyższym zyskiem z jednostki powierzchni.
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Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”
Opiekun: dr Wojciech Truszkowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dochodowość gospodarstw rolnych położonych w obszarze Natura 2000
Anna Subocz
Polska podpisując Traktat Ateński w 2003r. zobowiązała się do wyznaczenia na
swoim terytorium sieci Natura 2000. Główną ideą utworzenia tego obszaru była ochrona
przyrody. Liczono też, że utworzenie tej specjalnej strefy wpłynie na rozwój turystyki w tych
regionach.
Celem pracy jest porównanie założeń utworzenia Obszarów Natura 2000 i ich
realizacji obecnie.
Na podstawie danych literaturowych, statystyki publicznej, informacji ARiMR, ODR
w Braniewie oraz wywiadów przeprowadzonych wśród rolników poddano analizie zmiany
poziomu dochodów, komfortu życia i możliwości rozwoju rolnictwa. Badania
przeprowadzono na obszarach Natura 2000 nad Zalewem Wiślanym. Obejmują one okres
ostatnich 10 lat. W opracowaniu przedstawiono możliwości wykorzystania dodatkowych
środków dedykowanych dla terenów chronionych. Przeanalizowano rozwój agroturystyki
oraz zmianę ogólnego poziomu dochodów rolników prowadzących działalność na tym
terenie. Przedstawiono także obowiązki i ograniczenia dotyczące wymienionych rodzajów
działalności.
Wskazano, że możliwości rozwoju tych terenów w oparciu o działalność rolniczą
i turystyczną pozostają w dużej części niewykorzystane. Przeznaczane na ten cel środki
zewnętrzne nie są wystarczającą zachętą dla miejscowych rolników. Wskazują oni, że
fundusze te nawet nie są rekompensatą za potencjalnie utracone dochody. Dlatego postuluje
się zmianę priorytetów programów pomocowych tak by zachęcały do zgodnego z prawem
i ekonomicznie opłacalnego wykorzystania gruntów rolnych na obszarze Natura 2000
PLB280010 – Zalew Wiślany.

101

48 MSKN * Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie * 11-12 kwietnia 2019r.

Koło Naukowe Przedsiębiorczości „Profit”
Opiekun: dr hab. Hanna Górska-Warsewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Rynek słodyczy w Polsce i innowacje występujące w jego zakresie
Marianna Sułek
Polski przemysł cukierniczy znajduje się obecnie w bardzo dobrej sytuacji.
W ostatnich latach produkcja w obrębie tej branży systematycznie rosła. Na rynku coraz
częściej możemy znaleźć produkty innowacyjne i prozdrowotne, co jest następstwem rosnącej
świadomości i wymagań konsumentów. W artykule przedstawiono specyfikę rynku słodyczy,
jego wartość i strukturę produkcji oraz poziom spożycia słodyczy w Polsce. Zwrócono
również uwagę na zachowania konsumentów polskich wobec tej grupy żywności oraz
przedstawiono najnowsze trendy i scharakteryzowano wybrane produkty innowacyjne, które
pojawiły się w ostatnich latach na rynku.
Polski rynek słodyczy jest najważniejszym w Europie Środkowo-Wschodniej,
odpowiada za ok. 4% sprzedaży detalicznej słodyczy w obrębie UE i blisko 1% sprzedaży
globalnej. W 2014 roku jego wartość wynosiła ok. 13 mld zł. Ponadto posiada duży potencjał
wzrostu oraz cechuje się najwyższą innowacyjnością na tle innych branż przemysłu
spożywczego. Pomimo braku tradycji spożywania czekolady w naszym kraju staje się to
z roku na rok coraz powszechniejsze i w ciągu ostatnich 10 lat spożycie czekolady wzrosło
w Polsce ponad dwukrotnie. Najczęściej spożywanymi przez Polaków słodyczami są batony,
wafle, ciastka i czekolada mleczna, konsumowane podczas spotkań towarzyskich, aby
zaspokoić odczuwany głód oraz podczas sytuacji wywołujących stres. Polscy konsumenci
posiadają jednocześnie coraz szerszą wiedzę na temat negatywnych skutków spożywania
słodyczy, co stymuluje wprowadzanie na rynek produktów prozdrowotnych do tego
segmentu. Rośnie zainteresowanie produktami z mąki pełnoziarnistej i bezglutenowej,
z zamiennikami cukru, np. ksylitolu, stewii czy nutraceutykami np. w postaci ekstraktów
z ziół leczniczych oraz produktami bezlaktozowymi. Innowacje w tym segmencie dotyczą
głównie wprowadzania nowych produktów lub smaków, ekonomiczniejszych
i wydajniejszych maszyn produkcyjnych, ale również innowacji marketingowych, które wiążą
się z wprowadzaniem bardziej atrakcyjnych czy wygodnych opakowań.
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Koło Naukowe Pojazdów Szynowych
Opiekun: mgr inż. Paweł Maćkowiak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Badanie rozciągania zakładkowych połączeń klejonych wykonanych z ABS i stali
Piotr Swacha
Klejenie konstrukcyjne jest jedną z metod trwałego łączenia części maszyn i urządzeń.
Dzięki rozwojowi chemii przemysłowej i zwiększaniu wytrzymałości oraz trwałości spoin,
stanowi coraz większą alternatywę dla innych typów połączeń. Konstrukcyjne elementy
klejone poddawane są obciążeniu, dlatego wymagane jest określenie wytrzymałości oraz
trwałości połączenia.
W połączeniach klejonych można wyszczególnić trzy mechanizmy zniszczenia:
kohezyjny, adhezyjny oraz mieszany.
Adhezyjny mechanizm zniszczenia związany jest z utratą przyczepności kleju do
powierzchni klejonych. Kohezyjny mechanizm zniszczenia polega na rozerwaniu
wewnętrznej struktury warstwy kleju. Występowanie strefy zniszczenia zarówno adhezyjnego
jak i kohezyjnego, określane jest jako mechanizm mieszany. Do zniszczenia połączenia może
dojść zatem w: strukturze kleju, na jego powierzchni oraz w materiale łączonym.
Zaletą klejenia jest możliwość łączenia ze sobą różnych materiałów, jak na przykład
stali z aluminium, stali z ABS, aluminium z ABS. Stosuje się też inne konfiguracje
materiałów klejonych, wszystkie są szeroko wykorzystywane do łączenia części maszyn,
urządzeń, pojazdów oraz statków powietrznych. Problemem w tego typu połączeniach jest
przewidzenie wytrzymałości jak i trwałości spoiny. Badania normatywne zakładają łączenie
materiałów jednorodnych stali lub aluminium.
Celem badania jest określenie wytrzymałości połączenia zakładkowego materiałów
takich jak ABS, stal oraz aluminium wytworzonego z zastosowaniem kleju metakrylowego
Plexus Ma300. W pracy przedstawiono metodę wytwarzania próbek, badania, oraz wyniki
prób. Dokonano analizy wyników, porównano wyznaczone właściwości mechaniczne
połączeń oraz określono charakter występujących przełomów.
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Koło Naukowe Analiz Przestrzennych "GeoGis"
Opiekun: dr inż. Anna Kowalczyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Pozyskiwanie i opracowanie modelu geodanych na potrzeby działań Ochotniczych
Straży Pożarnych
Kamil Śledzik
Justyna Kalista
Systemy informacji geograficznej pozwalają efektownie oraz szybko prezentować,
a także zarządzać danymi o charakterze przestrzennym. Rozwój tych technologii wspomaga
czynności związane z reagowaniem i podejmowaniem optymalnych decyzji służbom
ratowniczym. Według autorów Ochotnicza Straż Pożarne powinna posiadać aktualne,
kompletne i przez to wiarygodne dane przestrzenne, w postaci modelu ikonograficznego
jakim jest mapa.
Celem projektu jest pozyskanie danych przestrzennych o obiektach w województwie
warmińsko – mazurskim oraz opracowanie geobazy w środowisku GIS. Głównym założeniem
jest wykorzystanie dostępnych zbiorów baz danych z serwisów internetowych skupiających
dane o obiektach, które strażacy mogą wykorzystać w procesach decyzyjnych na rzecz akcji
ratunkowych. Zebrane dane oraz baza będą punktem wyjściowym do dalszych analiz, które
polepszą pracę służb OSP.
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Koło Naukowe Pojazdów Szynowych
Opiekun: mgr inż. Paweł Maćkowiak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Sprzęgło zębate do przekazywania napędu pomiędzy dwoma ruchomymi względem siebie
elementami maszyny
Krzysztof Urbański
Na przestrzeni kilkunastu lat obserwowano dynamiczny rozwój taboru kolejowego
w Polsce oraz na świecie. Intensyfikacja ta dotyczy zarówno zwiększenia bezawaryjności
pojazdów szynowych jak i poprawy komfortu pasażerów podczas długich podróży.
Inwestycje w transport szynowy są związane z jego zaletami, takimi jak niska emisyjność,
wysoka sprawność i wygoda podróży. Przykładem jednej z wielu tendencji w projektowaniu
pojazdów jest redukowanie masy wózków zespołów napędowych. Taki zabieg powoduje
wzrost prędkości przejazdów oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania pojazdu
szynowego na tor.
Realizacja modyfikacji polegającej na przeniesieniu motoreduktora z ramy pojazdu
szynowego na ostoję generuje kilka komplikacji. Głównym problemem jest odległość na jaką
trzeba przekazać moment obrotowy z silnika na zestaw kołowy. Aktualne najczęściej
stosowna metoda do przekazywania napędu jest wał Cardana. Rozwiązanie to niesie za sobą
szereg wad.
W celu poprawy istniejącego rozwiązania przedstawiono model 3D własnej koncepcji
sprzęgła zębatego do przekazywania napędu pomiędzy dwoma ruchomymi względem siebie
elementami maszyny. W szczególności jeśli równoległe osie wału czynnego i biernego,
przemieszczają się w kierunkach prostopadłych do osi tych wałów. Równomierny ruch
obrotowy, każdego elementu w trakcie trwania pojedynczego obrotu przy równomiernej
prędkości napędu powoduje minimalizację drgań, które występując w przypadku stosowania
wału Cardana. Możliwość smarowania wszystkich elementów przemieszczających się
względem siebie w urządzeniu, zmniejsza straty energii. Sprawność urządzenia będzie
porównywalna do sprawności przekładni zębatej, która wynosić może ponad 99%.
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Naukowe Koło Towaroznawstwa „Cargo”
Opiekun: dr hab. inż. Mariola Jastrzębska, prof. nadzw.
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Zarządzanie odpadami kompozytowymi
Dawid Wciseł
Kompozyty są bardzo popularne ze względu na dużą odporność na rozciąganie,
wytrzymałość zmęczeniową, odporność na skrajne temperatury i promieniowanie UV oraz
możliwość formowania dowolnego kształtu. Znalazły zastosowanie jako materiały
konstrukcyjne w wielu dziedzinach techniki, m.in. w budownictwie, w technice lotniczej (np.
elementy samolotów, rakiet, sztucznych satelitów), w produkcji części maszyn, urządzeń
i wyrobów sprzętu sportowego (np. łodzie, narty, tyczki, oszczepy). W 2017 roku na świecie
wyprodukowano 1 118 tys. ton kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym oraz 70 tys.
ton kompozytów wzmacnianych włóknami węglowymi. Polska należy do czołowych
producentów jachtów z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym. Jak podaje Polska
Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - w Polsce produkuje się ok. 22 000 jachtów
rocznie. Szacuje się, że przy wytwarzaniu produktów kompozytowych powstaje 10–30%
masy odpadów poprodukcyjnych zarówno nieutwardzonych, jak i utwardzonych. Odpady
kompozytowe poprodukcyjne zgodnie z Europejską Listą Odpadów (2000/532/ECC),
pochodzące z formierni, klasyfikuje się w rozdziale 07 „odpady z organicznych procesów”,
podkategorii 07 02 „odpady pochodzące z wytwarzania, przygotowania, dostawy i stosowania
tworzyw” i dalszej podkategorii 07 02 13, czyli odpady z tworzyw sztucznych. Wymagania
Unii Europejskiej (dyrektywy: 75/442/EEC, 91/156/EEC oraz 91/689/EC), dotyczące kontroli
i recyklingu odpadów, zmuszają producentów jak i konsumentów do odpowiedniego
przetwarzania oraz segregowania odpadów. W pracy zostanie omówiony aktualny stan
gospodarki odpadami kompozytowymi w Polsce.
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Naukowe Koło Towaroznawstwa „Cargo”
Opiekun: dr inż. Przemysław Dmowski
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Postawy i zachowania konsumentów wybranych krajów europejskich wobec produktów
fermentowanych
Marcelina Wilczak
Wraz ze wzrostem popytu na żywność określaną mianem „naturalna” oraz mającą
prozdrowotny wpływ na zdrowie zwiększa się zainteresowanie produktami fermentowanymi,
które wprowadzane są na rynki państw Europejskich. Wyroby fermentowane powstają w
warunkach samoistnych, lub kontrolowanych, nie wymagając w większości stosowania
syntetycznych konserwantów wychodzą naprzeciw trendowi „czystej etykiety”. W Europie
fermentacja wykorzystywana jest głównie w przemyśle mleczarskim, jednak rosnące
zapotrzebowanie na produkty roślinne, czy innowacyjne napoje implikuje pojawianie się
mniej popularnych, niszowych producentów branży spożywczej, w tym producentów
żywności i napojów fermentowanych.
Celem badania była ocena percepcji oraz częstotliwości spożycia produktów
fermentowanych wśród osób zamieszkujących różne kraje na terenie Europy. W badaniu
uczestniczyło łącznie 146 konsumentów w wieku od 18 do 30 lat pochodzących z Chorwacji
(28), Hiszpanii (29), Niemiec (29), Wysp Brytyjskich (30) oraz Polski (30). W toku badania
sformułowano hipotezę o istotnym wpływie kraju pochodzenia na postawy i zachowania
wobec produktów fermentowanych
Zastosowany formularz ankiety zawierał 12 pytań otwartych i zamkniętych,
wielokrotnego oraz pojedynczego wyboru. Pytania dotyczyły m. in. znajomości,
częstotliwości spożycia i powszechności w danym kraju wybranych rodzajów produktów
fermentowanych. Zapytano również o powody ich spożywania, znaczenia poszczególnych
cech dla respondentów oraz punktów sprzedaży, w których można nabyć te wyroby.
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Studenckie Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii
Opiekun: dr n. wet. inż. Magdalena Polak – Śliwińska
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Ocena stopnia zanieczyszczenia mleka i produktów mleczarskich aflatoksyną M1
Patryk Wiśniewski
Izabela Górecka

Naturalne środowisko stanowi miejsce występowania grzybów pleśniowych, które
w wyniku swojego wtórnego metabolizmu mogą wytwarzać mykotoksyny. Największe
znaczenie w patogenezie chorób człowieka mają aflatoksyny. Substancje te odpowiedzialne
są za ostre lub przewlekłe objawy toksyczne o różnym charakterze (m.in. kancerogennym,
teratogennym, mutagennym). Aflatoksyny w paszach dla bydła są praktycznie jedynymi
mykotoksynami, które są aktualnie rozważane w kontekście ich możliwego przenoszenia do
mleka i bezpieczeństwa przetworów mlecznych. W przypadku, gdy dochodzi do trawienia
zanieczyszczonych pasz przez zwierzęta mleczne, aflatoksyna B1(AFB1) przenika do ich
krwioobiegu, gdzie w wątrobie zostaje przekształcona do aflatoksyny M1 (AFM1), która może
przechodzić do mleka.
Celem pracy była ocena zanieczyszczenia mleka surowego pochodzącego
z gospodarstw rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz spożywczych
produktów mleczarskich pod względem występowania aflatoksyny M1.
Materiał do badań stanowiło 17 próbek mleka surowego pochodzących z 17 różnych
gospodarstw rolnych oraz sery zagrodowe pozyskane ze sklepów i hipermarketów na terenie
Olsztyna, które poddano analizie w 3 równoległych powtórzeniach w kierunku obecności
aflatoksyny M1.
Oznaczanie aflatoksyny M1 przebiegało dwuetapowo: pierwszym etapem było
odpowiednie przygotowanie próbki. Próbki mleka przygotowywano w oparciu o normę PNEN ISO 14501: 2009. W przypadku próbek sera etap ten przeprowadzono na podstawie
metodyki Elgerbi i in. (2004). Drugi etap stanowiła analiza HPLC. Stężenie aflatoksyny M 1
w analizowanych próbkach obliczono na podstawie wzoru wg normy PN-EN ISO 14501:
2009 w oparciu o krzywą kalibracji tego analitu.
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Koło Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych
Opiekun: dr inż. Beata Płoszaj- Witkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Koncepcja projektowa ogrodu przy kościele w Wiznie
Joanna Wójcik
Celem publikacji jest opracowanie projektu ogrodu przy kościele w Wiznie na
Podlasiu. Projekt ten zawiera elementy charakterystyczne dla ogrodów przykościelnych,
szczególnie roślinność stosowana przy takich ogrodach. Aby zrealizować koncepcje
projektową, wykonano inwentaryzację terenu, oraz analizę otoczenia i powiązań
widokowych. Projekt opracowano w skali 1:250.
Koncepcja projektowa jest oparta na ogrodach średniowiecznych- wirydarzach,
powstałych między X a XVw. Ze względu na surowy klimat Podlasia będzie wymagał on
odpowiedniego doboru gatunków na te warunki klimatyczne.
Wirydarz jest ogrodem opartym na planie kwadratu lub prostokąta. Na środku
założenia znajduje się rzeźba, studnia lub fontanna. Sadzono w nich nie tylko kwiaty takie jak
lilie, róże, lawenda, kosaćce, boże drzewo, goździki, fiołki ale także zioła: majeranek, bazylia,
szałwia, rozmaryn. Nasadzenia te były często otoczone przystrzyżonym bukszpanem.
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Koło Naukowe Analiz Przestrzennych „GEO- GIS”
Opiekun: dr inż. Anna Kowalczyk
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Wykorzystanie narzędzi GIS do oceny walorów turystycznych i krajobrazowych wybranego
obszaru
Natalia Zadrożna
Narzędzia typu GIS pozwalają na pokazanie na mapie w czytelny sposób
różnorodnych atrakcji turystycznych i krajobrazowych. Dzięki analizom wykonanym przy
pomocy oprogramowania ArcGIS można ocenić atrakcyjność określonego obszaru. Systemy
informacji geograficznej znalazły wiele zastosowań i są podstawowym narzędziem pracy dla
wielu grup zawodowych. Ułatwiają one przechowywanie danych i błyskawiczny dostęp do
nich. Umożliwiają również szybkie wykonywanie wielowariantowych analiz danych
przestrzennych i ich prezentacje graficzne. Równie ważną rolę mogą jednak odegrać
w promowaniu polskiej turystyki i nie tylko. Bowiem wyniki pracy w oprogramowaniu
ArcGIS można udostępnić również szerokiemu gronu odbiorców przy pomocy Internetu.
Podczas prezentacji posteru zostaną przedstawione wyniki utworzenia różnych map
przydatnych do oceny walorów turystycznych i krajobrazowych. Do wykonania tych map
wykorzystano oprogramowanie ArcGIS. Omówione zostaną sposoby tworzenia map przy
pomocy wybranych narzędzi oraz metody pozyskiwania danych niezbędnych do wykonania
tego typu działań.
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Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Żywności
dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Antimicrobial properties of plant essential oils against Listeria species isolated from foodstuff
Arkadiusz Zakrzewski
Urszula Zarzecka
Increasing consumer awareness about food additives compels food producers to look
for alternative, natural sources of substances with antibacterial properties to extend shelf life
and combat foodborne pathogens. Essential oils (EO), volatile components of aromatic plants
alongside the smell are a natural defense mechanism of plants against bacteria, fungus,
parasites and therefore attracted much attention of researchers in the last years. Essential oils
are potentially of great importance in the case of pathogens with high resistance to
technological treatments and forming biofilms. Listeria species is a food pathogen that causes
listeriosis, a rare disease but with a high mortality rate.
This study aimed to evaluate the activity of clove (Syzygium aromaticum) and thyme
(Thymus vulgaris) against Listeria sp. isolated from foodstuff. Antibacterial activity was
determined by measuring the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum
bactericidal concentration (MBC), estimated by modified broth microdilution method. Based
on the analysis, EO was effective against all of the tested strains, where minimum inhibitory
concentration was varied depending on the test strain. The findings of this study suggest
significant potential of clove and thyme essential oils in improving the shelf life of products.
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Naukowe Koło Towaroznawstwa „CARGO”
Opiekun: dr inż. Przemysław Dmowski
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Marnowanie Żywności problemem XXI wieku
Kinga Zarębska
Patrycja Siebierska
Postępujące uprzemysłowienie spowodowało znaczące zmiany m.in. w sferze
produkcji oraz konsumpcji żywności. Pomimo wielu pozytywnych aspektów tj. zwiększenia
dostępności produktów spożywczych czy otwarcia na nowe rynki zbytu, wyróżnić należy
problemy wynikające z narastającej globalizacji, do których zaliczyć można marnowanie
żywności. Jest to problem o charakterze globalnym dotykającym bezpośrednio każdego z nas.
Wyrzucanie żywności to nie tylko aspekt ekonomiczny, jak uważa większość społeczeństwa,
ale przede wszystkim ekologiczny oraz etyczny. Coraz częściej zwraca się uwagę na
marnowanie żywności, jako skutek nieodpowiedzialnego zachowania się konsumentów.
Niestety duża część ludności niechętnie przyznaje się do wyrzucania produktów
żywnościowych, dlatego przeprowadzono badanie pozwalające zweryfikować zachowania
oraz postawy konsumentów wobec problemu marnotrawstwa.
Kwestionariusz ankietowy składał się 8 pytań zamkniętych, jednokrotnego oraz
wielokrotnego wyboru. Badanie przeprowadzono na grupie 100 respondentów.
Ankietowanych zróżnicowano pod względem wieku oraz liczbę osób w gospodarstwie
domowym. W pierwszym części respondentów podzielono na wyrzucających żywność oraz
takich, którzy tego nie robią. Wyniki badania wskazywały, że wszystkim badanym zdarzyło
się w przeszłości wyrzucać żywność. W dalszej części ankiety zapytano o powody
marnowania żywności, rodzaj i ilość produktów najczęściej wyrzucanych oraz o najbardziej
szkodliwe skutki z tego wynikające. Ostatnie pytania ankietowe weryfikowały wiedzę
i świadomość badanych w zakresie pojęcia „zero waste”, ilość żywności wyrzucanej w Polsce
rocznie, a także rodzaj produktów marnowanych najczęściej.
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Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Żywności
Opiekun: dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Inhibition of multi-drug resistant bacteria and food-borne pathogens by antibacterial
substances produced by Pseudomonas sp. strains isolated from fish and shrimps
Urszula Zarzecka
Arkadiusz Zakrzewski
Szymon Dubiejko
Food can be an important source of pathogenic microorganisms, such as Listeria
monocytogenes or Salmonella sp., as well as antibiotic resistant commensal and potentially
pathogenic microorganisms which are an environmental reservoir of antibiotic resistance
genes. They pose a direct or indirect threat to the consumer health. Therefore, actions are
needed to stop the growth of undesirable microorganisms in food. Because antibiotics are
forbidden to be used in food, interest in natural antimicrobial substances is increasing. Natural
food additives with antagonistic properties against undesirable microorganisms have become
a hallmark in the field of food safety and protection. Using compounds, referred to as
bacteriocins, may become an interesting strategy. They are potent antimicrobial polypeptides
and proteins produced by many bacterial species. Although initially the focus of
biochemical, evolutionary, and ecological studies, more recently, their potential to serve in
human and animal health applications has taken center stage. The use of bacteriocins as
preservatives, and as alternatives to antibiotics is being broadly explored. Many bacterial
species are able to produce them. The researchers pay the most attention to bacteriocins
produced by lactic acid bacteria. One of the least known bacteriocins is pyocin, produced by
some Pseudomonas strains. It is a protein compound with very strong antibacterial properties,
shows a high level of activity against Gram-positive microorganisms, but is much less active
against Gram-negative rods and anaerobes. There is no cross resistance between pyocin and
clinically relevant antibiotics. The aim of this article is review of available literature data on
the production of bacteriocins by Pseudomonas strains isolated from fish and shrimps.
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Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”
Opiekun: dr inż. Tadeusz Szczutko
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Porównanie numerycznych modeli terenu powstałych
z pomiarów Wydmy Łąckiej różnymi metodami
Maria Zegar
Aleksandra Jasińska
Referat przedstawia wyniki opracowania danych pozyskanych w ramach 26 Obozu
Naukowego w Łebie zorganizowanego w wakacje przez Koło Naukowe Geodetów Dahlta.
W czasie pomiarów, mających na celu wizualizację kształtu i rozmiaru wydmy,
wykorzystano trzy różne technologie: odbiorniki GPS mierzące w trybie RTN, klasyczną
tachimetrię oraz UAV. Tachimetryczne pomierzono 700 pikiet, zaś pomiary GPS
wykonywano w siatce 30 m – razem 830 pikiet. W ramach pomiarów systemem
bezzałogowym zrealizowano 3 naloty w trakcie których wykonano 1600 zdjęć. Klasyczne
pomiary geodezyjne opracowano w oprogramowaniu C-Geo oraz ArcGIS, część
fotogrametryczną z wykorzystaniem oprogramowania AgisoftPhotoscan Następnie wszystkie
utworzone Numeryczne Modele Terenu zwizualizowano oraz porównano ze sobą
wykorzystując operacje rastrowe również w programie ArcGIS.
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Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Lubelski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Sprawdzalność prognoz pogody w przysłowiach ludowych na wybranym przykładzie
Jagoda Ziewiec
Kamil Kultys
Uwarunkowania przyrodnicze w ogromnym stopniu stymulują działania i życie ludzi
(Caputa 2004). Bardzo ważnym elementem, który ma znaczący wpływ na działalność
człowieka, jest klimat czy zjawiska meteorologiczne. Ludność od zarania dziejów
interesowała się środowiskiem atmosferycznym i próbowała prognozować warunki pogodowe
w najbliższej przyszłości (Woś 1996). W kulturze do dziś istnieje jeszcze wiele wierzeń
ludowych, które są swego rodzaju pierwotnymi prognozami pogody. Jednym z nich, któremu
poświęcono niniejsze opracowanie, jest obserwacja opadów atmosferycznych
w okresie od 13 grudnia (wspomnienie św. Łucji) do 24 grudnia (wigilia Bożego Narodzenia).
Według przepowiedni wystąpienie opadów w kolejno obserwowanych dniach odpowiada
okresom wilgotnym w kolejnych miesiącach następnego roku. Wierzenie to odnosi się
głównie do określenia, czy miesiąc będzie suchy czy wilgotny.
Każda przepowiednia czy wierzenie ludowe jest obarczone pewnym błędem.
W artykule podjęto próbę określenia stopnia sprawdzalności “ludowych prognoz pogody”.
Celem opracowania jest wykazanie wiarygodności analizowanej przepowiedni dotyczącej
określenia sumy opadów w kolejnych miesiącach nadchodzącego roku na podstawie
obserwacji stanu pogody w kolejnych dniach od 13 do 24 grudnia roku poprzedniego.
Jako materiał źródłowy do przeprowadzenia analiz wykorzystano dobowe sumy
opadów atmosferycznych z wielolecia 1951 – 2018. Pochodzą one z ciągłego monitoringu
w stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Włodawie.
Obliczenia wykonano w programie kalkulacyjnym Excel. Na podstawie wskaźnika
standaryzowanego opadu SPI (za: Bartoszek 2014) wydzielono trzy klasy wartości
określające sumy opadów dla dni i miesięcy. Wyznaczono dni: suche, w normie i wilgotne,
podobnie postąpiono z charakterystyką miesięcy
Analiza ta pozwoliła na prześledzenie wiarygodności opracowywanego wierzenia.
Uznano, iż każdy kolejny miesiąc, który według przepowiedni jest przyporządkowany
konkretnemu dniowi, powinien znaleźć się w tej samej klasie (tj. suchy, umiarkowany albo
wilgotny). Po przeanalizowaniu i uśrednieniu wyników obliczono sprawdzalność wierzenia
i zaprezentowano ją w ujęciu procentowym dla poszczególnych miesięcy. Poszczególne klasy
najczęściej pokrywają się w styczniu (40%), a najrzadziej w maju (18%). Pozostałe miesiące
mieszczą się w zakresie 26-35%.
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Koło Naukowe Pojazdów Szynowych
Opiekun: mgr inż. Paweł Maćkowiak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Możliwość stosowania minipróbek do badań wytrzymałości zakładkowych połączeń
klejonych
Wojciech Ziółkowski
W budowie i eksploatacji maszyn coraz częściej stosuje się połączenia klejone,
zwłaszcza ze względu na prostotę i szybkość ich wykonywania. Obliczenia wytrzymałości
takich połączeń wymagają znajomości własności doraźnych i długotrwałych zastosowanego
kleju. Warunek ten wspólnie z dużą różnorodnością dostępnych na rynku tworzyw
adhezyjnych generuje nieustanne zapotrzebowanie na przeprowadzanie badań właściwości
mechanicznych klejów. Najczęściej wykorzystywaną próbką połączenia adhezyjnego
stosowaną do porównywania własności mechanicznych różnych klejów jest znormalizowana
próbka zakładkowa wg PN-EN 1465. Ze względu na nominalną szerokość próbki wynoszącą
25 mm, wymagają one, dużych wartości siły do ich zniszczenia.
W przypadku próby pełzania konieczne jest długotrwałe obciążanie próbek.
Dodatkowo badania połączeń powinny odbywać się w tym samym czasie od ich sklejenia.
Wymusza to posiadanie wielu maszyn wytrzymałościowych. Ze względu na koszty zakupu
i eksploatacji maszyn wytrzymałościowych buduje się prostsze i mniejsze stanowiska do
badań wytrzymałości długotrwałej. Duże siły obciążające próbki powodują jednak
skomplikowanie budowy takich pełzarek i konieczność zastosowania dużych obciążników.
Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie minipróbek zakładkowych aby
zmniejszyć wartość sił obciążenia.
Celem badania była analiza porównawcza wytrzymałości doraźnej próbek
znormalizowanych z wytrzymałością minipróbek. W pracy, dodatkowo przedstawiono
metody uzyskiwania próbek.
Badaniu zostały poddane próbki zakładkowe klejone klejem metakrylowym Plexus
MA300. Elementami łączonymi były blachy aluminiowe PA9 o dwóch grubościach, 1,5 mm
oraz 5 mm. Parametrem odróżniającym minipróbki od próbek znormalizowanych była ich
szerokość która dla blach minipróbek wynosiła 10 mm.
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Studenckie Koło Naukowe Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności
Sekcja Produkcja Roślinna
Opiekun: dr inż. Barbara Krochmal Marczak, dr inż. Marta Pisarek
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Jadalne grzyby dziko rosnące - preferencje konsumenckie studentów
Karina Zywar
Bartłomiej Bielawa
Kornelia Biniek
W 2018 roku wśród 150 studentów Instytutu Zdrowia i Gospodarki PWSZ w Krośnie
przeprowadzono badania ankietowe dotyczące preferencji żywieniowych związanych
z grzybami jadalnymi pozyskiwanymi z natury oraz umiejętności rozpoznawania grzybów
trujących.
Większość studentów biorących udział w badaniu potrafiło wymienić więcej niż
3 gatunki grzybów jadalnych pozyskiwanych ze środowiska naturalnego, jednak co szósta
osoba potrafiło wymienić dużą liczbę gatunków. Tylko niewielki odsetek badanych nie zbiera
i nie jada grzybów. Najwięcej respondentów zaczęło zbierać grzyby w wieku szkolnym.
Popularność zbierania grzybów zapewne związana jest z dobrym dostępem respondentów do
lasów. Wśród najczęściej zbieranych grzybów czołowe miejsce zajął borowik szlachetny,
następnie kolejno maślak zwyczajny i mleczaj rydz. Najmniejszym zainteresowaniem
cieszyły się czubajka kania i borowik ceglastopory. Natomiast studenci nie preferują zakupu
grzybów pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych, a jeśli dokonują kupna to najczęściej na
targowisku.
Respondenci grzyby spożywają przede wszystkim jako samodzielny posiłek, ale
dodają je też do innych spożywanych potraw lub wykonują przetwory. Z analizy odpowiedzi
wynika, że duży odsetek studentów nie potrafi rozpoznać objawów zatrucia toksynami
grzybowymi i nie znają zasad udzielania pierwszej pomocy w wypadku takich zatruć.
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