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wstęP 

Monografia została zredagowana na podstawie artykułów przygotowa-
nych przez uczestników 49. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych 
w Olsztynie ,,Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, które odbyło się 
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 24-25 września 2020 
roku. Opracowanie zawiera prace z zakresu nauk zootechnicznych i rybactwa, 
weterynaryjnych, rolniczych, leśnych i ochrony środowiska oraz technicznych. 

Jest to edycja wyjątkowa, ponieważ zarówno Organizatorom, jak i Uczest-
nikom przyszło zmierzyć się z pandemią koronawirusa COVID-19, która od 
marca do czerwca 2020 roku uniemożliwiała spotkania osobiste, pracę w labora-
toriach badawczych uniwersytetów i wielokrotnie dokończenie badań będących 
podstawą wystąpień seminaryjnych. Nas, jako Organizatorów przedsięwzięcia, 
zaistniała sytuacja szczególnie dotknęła. Zmuszeni byliśmy do przesunięcia 
terminu Konferencji z 23-24 kwietnia na 24-25 września 2020 roku oraz prze-
prowadzenia jej w formie zdalnej. Jest to pierwsza edycja MSKN realizowana 
w ten sposób, co wymagało od nas przecierania ścieżek dotyczących przepisów, 
które umożliwiłyby przeprowadzenie obrad online rzetelnie i zadowalająco dla 
każdej ze stron.

Materiał naukowy w sekcji nauk zootechnicznych i rybactwa skupia się na 
jakości produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wpływie żywienia na wyniki 
odchowu oraz tuczu trzody chlewnej. W świetle ekologii ważną część stanowią 
tematy dotyczące pszczół i hodowli ryb.

Główne nurty naukowe zawarte w sekcji nauk weterynaryjnych dotyczą 
wyspecjalizowanej diagnostyki chorób psów, co wskazuje, jak ważną gałęzią 
weterynarii jest wiedza związana ze zdrowiem i hodowlą tego gatunku.  

Sekcja nauk rolniczych, leśnych i ochrony środowiska za główne aktualne 
problemy naukowe uznała jakość wody w jeziorach, możliwość uzyskania 
biogazu oraz czynniki wpływające na plonowanie roślin. Jak widać tematy te 
pozostają w nurcie ekologii regionu. 

Zakres tematów podejmowanych w artykułach sekcji nauk technicznych jest 
bardzo szeroki. Położono nacisk na doskonalenie metod pomiarowych i obra-
zowania różnorodnych obiektów. Liczne prace dotyczą szczegółów konstrukcji 
bolidu Formuła Student.

W większości tematów zawartych w powyższym tomie monografii odnaj-
dujemy odniesienie do tematyki proekologicznej. Poczynając od podnoszenia 
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jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, 
poprzez dbałość o jakość wody, aż po zwiększanie udziału odnawialnych źró-
deł energii… Dowodzi to wzrastającej świadomości młodych ludzi dotyczącej 
wpływu człowieka na środowisko naturalne i możliwości dużego zaangażowania 
w tworzenie nowoczesnych rozwiązań proekologicznych w każdej dziedzinie 
życia. Budujący jest fakt, iż trendy dbałości o szeroko pojętą ekologię pojawia-
ją się w tak wielu obszarach naukowych, co rokuje, że w przyszłości zostaną 
przeniesione do praktyki dnia codziennego, czego powinniśmy sobie życzyć. 



sekcja Nauk zootechNiczNych i ryBactwa





ewelina Berbeć, agata kuklińska, agnieszka Murawska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Studenckie Koło Naukowe Pszczelarzy „Apis”
Opiekun naukowy: dr inż. Paweł Migdał

wsPółczesNe treNdy w zwalczaNiu 
NoseMozy u Pszczoły MiodNej 

Apis melliferA l.

wstęp

Populacja pszczoły miodnej Apis mellifera L. obecnie stawia czoło poważ-
nym zagrożeniom. Wiele badań wskazuje, że wśród nich znajdują się stresory 
biotyczne i abiotyczne, a ich synergiczne działanie ma negatywny wpływ na 
układ odpornościowy, metabolizm oraz mechanizmy uczenia się pszczół (El 
Khoury i in. 2018).

Wśród czynników negatywnie oddziałujących na pszczołę miodną należy 
wyróżnić pestycydy, zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska bądź cho-
roby. W ostatniej grupie szczególnie istotna jest nosemoza (nosemosis apium) 
wywoływana przez mikrosporidia: Nosema apis i Nosema ceranae. Wysoki 
poziom zakażenia powoduje osłabienie rodziny pszczelej, osypy wiosenne, 
wzmożoną śmiertelność, spadek w produkcji czerwiu i miodu. Ponadto zakaże-
nie N. apis objawia się biegunką i wykazuje sezonowość, natomiast N. ceranae, 
która w latach 90. zaczęła być wykrywana u pszczoły miodnej i w krótkim czasie 
opanowała cały świat, nie daje tak widocznych objawów, rozwój choroby w jej 
przypadku jest też bardziej nieprzewidywalny. Nosemoza uznawana jest za jeden 
z czynników wywołujących zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (ang. 
Colony Collapse Disorder – CCD) (Martin-Hernandez i in. 2018).
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antybiotyki i chemioterapeutyki

fumagilina

Jedynym szeroko stosowanym lekiem w walce z nosemozą była fumagilina 
– substancja czynna produkowana przez grzyba kropidlaka popielatego – Asper-
gilius fumigatus. Dostępna na rynku fumagilina sprzedawana jest w formie 
soli dicykloheksaminowej (DCH, DCHA). Działanie fumagiliny polega na 
nieodwracalnym przyłączaniu się do cząsteczki białka enzymatycznego – ami-
nopeptydazy metioninowej typu 2 (MetAP-2), biorącej udział w dojrzewaniu 
białek i procesach potranslacyjnych. Działanie fumagiliny jest nieselektywne 
– MetAP-2 występuje powszechnie we wszystkich organizmach żywych i ma 
bardzo małe różnice strukturalne nawet między tak oddalonymi filogenetycznie 
organizmami jak mikrosporidia, pszczoła i człowiek. Jest ona w pewnym stopniu 
toksyczna dla leczonych pszczół, zaobserwowano znaczny wzrost śmiertelności 
zakażonych pszczół leczonych fumagiliną; u zdrowych pszczół nie obserwowa-
no wzrostu śmiertelności. Jest toksyczna także dla człowieka, z tego względu nie 
stosuje się tej substancji w sposób umożliwiający dostanie się jej do produktów 
pszczelich, a w Unii Europejskiej całkowicie zakazano jej stosowania (Huang 
i in. 2013; van den Heever i in. 2014).

Obecnie obserwuje się zjawisko nabywania lekooporności przez Nosema 
ceranae na fumagilinę (Huang i in. 2013). Stosowanie antybiotyku w postaci fu-
magiliny niszczy ponadto naturalny mikrobiom układu pokarmowego pszczoły 
miodnej, co osłabia jej układ immunologiczny oraz przyczynia się do większej 
podatności na zakażenie sporami Nosema spp. Badania laboratoryjne wykazały, 
że pszczoły zainfekowane Nosema ceranae wykazywały wyższą śmiertelność, 
ponadto wyższa kontaminacja pszczół sporami wystąpiła u grupy, której poda-
wano fumagilinę (Li i in. 2017). Znacznie zmniejsza to potencjał fumagiliny 
w dalszym zastosowaniu jej w celach leczniczych u pszczół. Konieczne jest 
zatem poszukiwanie alternatywnych środków do walki z tą chorobą.

pochodne fumagiliny

Po zhydrolizowaniu soli dicykloheksaminowej fumagiliny otrzymuje się 
alkohol, fumagillol. Wykazał on działanie zmniejszające kontaminację zaka-
żonych pszczół sporami Nosema ceranae, jednak efekt był słabszy niż podczas 
stosowania fumagiliny, powodował także znaczną śmiertelność pszczół. Badano 
także związki będące pochodnymi reakcji fumagillolu z aspiryną i kwasem 
piperonylowym. Działanie tych substancji było podobne jak w przypadku fu-
magillolu, zatem z powodu wysokiej śmiertelności pszczół nie nadają się do 
stosowania w ich leczeniu (van den Heever 2016).
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Związki nitroimidazolowe

Nitroimidazole są chemioterapeutykami posiadającymi właściwości bakte-
rio- i pierwotniakobójcze (Kane i in. 2019). Metronidazol i tinidazol w bada-
niach in vitro wykazały znaczną redukcję żywotności spor Nosema ceranae 
z jednocześnie niską toksycznością dla komórek z linii IPL (Burnham 2019). 
Jednak w wielu krajach, w tym w Unii Europejskiej zakazane jest stosowanie 
nitroimidazoli w leczeniu zwierząt, których tkanki lub produkty przeznaczone 
są do spożycia przez ludzi, ze względu na potencjalne działanie genotoksycz-
ne i kancerogenne. W Rosji i Armenii zarejestrowany jest preparat Nosemat, 
stosowany do walki z nosemozą, zawierający metronidazol i oksytetracyklinę 
(Mitrowska 2015; Kane i in. 2019).

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki

Probiotyki to suplementy diety zawierające w składzie szczepy mikroorgani-
zmów. Prebiotyki to suplementy zawierające nieulegające strawieniu struktury 
białkowe, które tworzą w przewodzie pokarmowym środowisko korzystne dla 
określonych grup mikroorganizmów. Synbiotyki natomiast to preparaty stano-
wiące połączenie probiotyku i prebiotyku (Urniaż 2018).

W przewodzie pokarmowym pszczoły miodnej obecnych jest wiele mikroor-
ganizmów, a poszczególne odcinki jelita mają swoisty mikrobiom. Wykazano, iż 
wpływa on znacząco na układ immunologiczny pszczoły, w tym na odporność 
przeciwko zakażeniu nosemozą (Li i in. 2017). Badania nad zastosowaniem 
preparatów wykorzystujących potencjał odpornościowy mikroorganizmów stały 
się jednym z istotnych kierunków badań nad zwalczaniem nosemozy.

Dotychczas poddane badaniom mikroorganizmy można podzielić na dwie 
grupy: obecne w powszechnie stosowanych preparatach stosowanych u zwierząt 
kręgowych i te naturalnie obecne w organizmie pszczoły miodnej.

Preparaty zawierające mikroorganizmy układu pokarmowego zwierząt 
kręgowych

Gotowe preparaty stosowane już u innych zwierząt są łatwo dostępne, co 
byłoby ich wielką zaletą, lecz mikrobiom pszczoły różni się znacząco od mi-
kroorganizmów zasiedlających układ pokarmowy kręgowców. Wiele z nich nie 
daje obiecujących wyników podczas stosowania u pszczoły miodnej; wśród nich 
znajdują się bakterie: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus druebeckii, Rhodopseudo-
monas palustris, Bifidibacterium bifidum; i grzyby Saccharomyces cerevisiae. 
Efektem ich stosowania była znacznie wyższa śmiertelność pszczół oraz znaczny, 
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a nawet drastyczny wzrost poziomu zakażenia (aż 25-krotnie wyższy po 9 dniach 
suplementacji bakteriami z gatunku Lactobacillus rhamnosus) (Andrealczyk i in. 
2014; Ptaszyńska i in. 2015; Ptaszyńska i in. 2016). Są jednak wśród tej grupy 
mikroorganizmy mające pozytywny wpływ na pszczołę miodną. Szczep bakterii 
Pediococcus acidilactici powodował zmniejszenie poziomu zakażenia nosemozą, 
zwiększał przeżywalność zakażonych pszczół, a ponadto niwelował śmiertelność 
powodowaną przez pestycydy: boskalid i tiametoksam, nie wpływając przy tym na 
strukturę mikroorganizmów jelitowych żywiciela (El Khoury i in. 2018; Peghaire 
i in. 2020). Badania Guzman-Novoa i in. (2019) na rodzinach pszczelich wykaza-
ły redukcję zakażenia pszczół sporami Nosema ceranae, zwiększenie produkcji 
miodu i liczebności populacji imago pszczół oraz eliminację zimowej śmiertel-
ności po zastosowaniu komercyjnego preparatu bakterii Enterococcus faecalis 
i prebiotyków: eugenolu (substancja aktywna oleju goździkowego) i naringeniny 
(flawon z owoców cytrusowych). Autorzy badali również prebiotyk chitozan, ale 
nie był efektywny. Wyniki innych badań na rodzinach pszczelich podczas zimowli 
wskazują na zmniejszenie poziomu zakażenia sporami Nosema apis, zachowa-
nie funkcji barierowych przewodu pokarmowego pszczoły do wiosny, a także 
zwiększenie odporności humoralnej po podaniu chitozanu (Gaifullina i in. 2019).

Mikroorganizmy naturalnie zasiedlające układ pokarmowy pszczoły miodnej

Badane mikroorganizmy należące do tej grupy dają generalnie obiecujące 
wyniki. Należą do nich bakterie: Paracaccharibacter apium, Bifidobacterium 
asteroides, Bifidobacterium coryneforme, Bfidobacterium indicum, Lactobacil-
lus kunkeei, Lactobacillus plantarum i Lactobacillus johnsonii. Wykazano, że 
przyczyniają się one do zmniejszenia śmiertelności pszczół i zmniejszają poziom 
ich zakażenia nosemozą (Audisio i in. 2015; Baffoni i in. 2016; Corby-Harris 
i in. 2016; El Khoury i in. 2018).

Ekstrakty roślinne i ich komponenty

Inną szeroko badaną grupą substancji w leczeniu nosemozy u pszczoły miod-
nej są ekstrakty roślinne. Pozytywne efekty wykazały ekstrakty z następujących 
gatunków roślin:

 – Artemisia absynthium L. (tylko przeciwko Nosema apis) (Pohorecka 
2004; Porrini i in. 2011);

 – jeżówka purpurowa Echinacea purpurea Moench., rutwica lekarska Ga-
lega officinalis L. (stosowane były BAS, czyli niehormonalne substancje 
aktywne biologicznie zawarte w ekstraktach z tych roślin; badane tylko 
na N. apis, pozytywne efekty jedynie przy niskim poziomie zakażenia) 
(Yefimenko 2005);
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 – wawrzyn szlachetny Laurus nobilis L. (Porrini i in. 2011; Damiani i in. 
2014);

 – wierzba biała Salix alba L. (Wójcik, Chorbiński 2013);
 – macierzanka piaskowa Thymus serpyllum L. (Chorbiński, Wójcik 2015);
 – Andrographis paniculata (Burm. F.) Nees, Phellodendron chinense Schniedt, 

winorośl właściwa Vitis vinifera L. (Chen i in. 2015; Xu i in. 2017);
 – Artemisia dubia Wall., Aster scaber Thunb. (Kim i in. 2016);
 – Cryptocarya alba (Mol.) Stuntz (Bravo i in. 2017);
 – ostryż długi Curcuma longa L. (Kim i in. 2017);
 – macierzanka tymianek Thymus vulgaris L. (Moradi 2017);
 – Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz., Ugni mollinae Turcz., Gevuina avel-

lana Mol. (Arismendi i in. 2018);
 – Lespedeza cuneata L. (Song i in. 2019).

Zaobserwowano działanie synergistyczne ekstraktów z Artemisia dubia Wall. 
i Aster scaber Thunb. – stosowane jednocześnie dawały znacznie lepsze rezul-
taty niż oddzielnie (Kim i in. 2016).

Ekstrakty roślinne zawdzięczają właściwości biologiczne swoim komponen-
tom, występują w niskich stężeniach, więc w celu zwiększenia ich efektywności 
testuje się aktywność samych komponentów. W zwalczaniu nosemozy u pszczo-
ły miodnej pozytywne efekty przyniosło stosowanie następujących substancji:

 – resweratrol (Maistrello i in. 2008; Costa i in. 2010);
 – tymol (Maistrello i in. 2008; Costa i in. 2010);
 – koenzym Q10 (Strachecka i in. 2014b);
 – kofeina (Strachecka i in. 2014a);
 – kurkumina (Strachecka i in. 2015);
 – porfiryny (Ptaszyńska i in. 2018);
 – kwas abscysynowy (Szawarski i in. 2019);

Działanie substancji czynnych zawartych w roślinach jest już wykorzysty-
wane w produkcji dostępnych na rynku suplementów dla rodzin pszczelich, 
takich jak Nozevit®, Nozevit +®, Protofil®, VitaFeed Gold®, ApiHerb®, Hive-
Alive® (Chioveanu i in. 2004, Gajger i in. 2009, Api Herb, Apivita®: Nozevit®, 
Apivita®: Nozevit +®, HiveAlive, VitaFeedGold, Vet-Animal).

Nanosrebro

Badano wpływ nanosrebra na rozwój nosemozy. Podawane w dawce 25 ppm 
zmniejszało poziom infekcji, ale w niektórych przypadkach zwiększało śmiertel-
ność pszczół. Dodatkowo srebro odkładało się w organizmie pszczół, co prowa-
dziło do akumulacji tego pierwiastka w produktach pszczelich, dlatego zaleca się 
ostrożność w przypadku stosowania preparatów ze srebrem (Borsuk i in. 2013).
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Metody dezynfekcji elementów ula

Badane były również różne metody dezynfekcji plastrów pszczelich. Ozon 
powodował obniżenie żywotności spor Nosema spp. (o 78,18% po 10 godzi-
nach ekspozycji), jednak metoda ta wymaga udoskonaleń w celu zwiększenia 
efektywności (Zanet i in. 2018). Promieniowanie gamma również ma potencjał 
w wykorzystaniu w dezynfekcji elementów ula (Simone-Finstrom i in. 2018).

Podsumowanie

Nosemoza jest bardzo uciążliwą chorobą. Nad sposobami jej leczenia prowa-
dzi się mnóstwo badań. Wiele z nich daje pozytywne rezultaty, mimo to efekt 
wciąż nie jest spektakularny. Najefektywniej działają antybiotyki, ale Nose-
ma z czasem się na nie uodparnia. Probiotyki i ekstrakty roślinne dają pewne 
efekty, lecz nie eliminują całkowicie choroby. Dezynfekcja jest działaniem 
prewencyjnym, w pewnym stopniu ograniczającym zarażanie rodzin pszcze-
lich, ale powszechność choroby stwarza duże zagrożenie kontaktu z patogenem 
w środowisku. Konieczne są zatem dalsze poszukiwania efektywnych metod 
zwalczania nosemozy.

literatura:

Api Herb, https://www.alveis.it/en/api-herb-eng/ (dostęp 10 marca 2020 r.).
Apivita®: Nozevit®, http://www.apivita.hr/products/nozevit/ (dostęp 10 marca 2020 r.).
Apivita®: Nozevit +®, http://www.apivita.hr/products/nozevit_plus/ (dostęp 10 

marca 2020 r.).
Arismendi N., Vargas M., López M. D., Barría Y., Zapata N. 2018. Promising anti-

microbial activity against the honey bee parasite Nosema ceranae by methanolic 
extracts from Chilean native plants and propolis, J. Apicult Res., 57: 522-535.

Audisio M. C., Sabaté D. C., Benítez-Ahrendts M. R., 2015. Effect of Lactobacillus 
johnsonii CRL1647 on different parameters of honeybee colonies and bacterial 
populations of the bee gut. Benef. Microbes, 6: 687-695.

Baffoni L., Gaggìa F., Alberoni D., Cabbri R., Nanetti A., Biavati B., Di Gioia D. 
2016. Effect of dietary supplementation of Bifidobacterium and Lactobacillus 
strains in Apis mellifera L. against Nosema ceranae. Benef. Microbes., 7: 45-51.

Borsuk G., Paleolog J., Olszewski K., Strachecka A. 2013. Laboratory assessment 
of the effect of nanosilver on longevity, sugar syrup ingestion, and infection of 
honeybees with Nosema spp. Med. Weter., 69(12): 730-732.



19Współczesne trendy w zwalczaniu nosemozy u pszczoły miodnej

Bravo J., Carbonell V., Sepulveda B., Delporte C., Valdovinos C. E., Martin-Her-
nandez R., Higes M. 2017. Antifungal activity of the essential oil obtained 
from Cryptocarya alba against infection in honey bees by Nosema ceranae. J. 
Invertebr. Pathol., 149: 141-147.

Burnham A. 2019. Scientific advances in controlling Nosema ceranae (Micro-
sporidia) infections in honey bees (Apis mellifera). Front. Vet. Sci. 6(79): 1-8.

Chen X.-X., Wang S., Gong H.-R., Hu F.-L., Zheng H.-Q. 2015. Screening of natu-
ral herbs against Nosema ceranae in honeybees (Apis mellifera L.), [w:] 44th 
APIMONDIA international apicultural congress abstract book. H. Tae Hyoung 
Korea Inc., s. 208

Chioveanu G., Ionescu D., Mardare A. 2004. Control of nosemosis – the treatment 
with “Protofil”. APIACTA, 39: 31-38.

Chorbiński P., Wójcik A. 2015. Wpływ ekstraktu z macierzanki piaskowej na rozwój 
zakażenia Nosema ceranae w warunkach laboratoryjnych, [w:] 52 Naukowa 
Konferencja Pszczelarska. Puławy, s. 48-49.

Corby-Harris V., Snyder L., Meador C. A. D., Naldo R., Mott B., Anderson K. E. 
2016. Parasaccharibacter apium, gen. nov., sp. nov., improves honey bee (Hy-
menoptera: Apidae) resistance to Nosema. J. Econ. Entomol., 109: 537-543.

Costa C., Lodesani M., Maistrello L. 2010. Effect of thymol and resveratrol admin-
istered with candy or syrup on the development of Nosema ceranae and on the 
longevity of honeybees (Apis mellifera L.) in laboratory conditions. Apidologie, 
41: 141–150.

Damiani N., Fernandez N. J., Porrini M. P., Gende L. B., A ́ lvarez L. B., Buffa F., 
Brasesco C., Maggi M. D., Marcangeli J. A., Eguaras M. J. 2014. Laurel leaf 
extracts for honey bee pest and disease management: Antimicrobial, microspori-
cidal, and acaricidal activity. Parasitol Res., 113(2): 701-709.

El Khoury S., Rousseau A., Lecoeur A., Cheaib B., Bouslama S., Mercier P. L., 
Demey V., Castex M., Giovenazzo P., Derome N. 2018. Deleterious Interac-
tion Between Honeybees (Apis mellifera) and its Microsporidian Intracellular 
Parasite Nosema ceranae Was Mitigated by Administrating Either Endogenous 
or Allochthonous Gut Microbiota Strains. Front. Ecol. Evol., 6(58): 1-15.

Gaifullina L., Saltykova E., Kaskinova M., Poskryakov A. 2019. Effect of chitosan 
on the development of Nosema infection in Apis mellifera L. colony, [w:] 46th 
APIMONDIA international apicultural congress abstract book. Montreal, s. 218.

Gajger I. T., Petriniec Z., Pinter L., Kozarić Z. 2009. Experimental treatment of 
Nosema disease with “Nozevit” phyto-pharmacological preparation, Am. Bee 
J., 149: 485-490.

Guzman-Novoa E., Klassen S., Goodwin P., Wang Q., Diao Q.Y., Borges D.,Eccles 
L., Garcia-Borja R., Correa-Benitez A., Petukhova T. 2019. Effect of selected 
prebiotics and probiotics on the parasitic fungus Nosema ceranae and on the 



20 Ewelina Berbeć, Agata Kuklińska, Agnieszka Murawska

health of honey bee colonies, [w:] 46th APIMONDIA international apicultural 
congress abstract book. Montreal, s. 57.

van den Heever J., Thompson T., Curtis J., Ibrahim A., Pernal S. 2014. Fumagilin: 
an overview of recent scientific advances and their significance to apiculture. 
J. Agric. Food Chem., 62: 2728-2737.

van den Heever J., Thompson T., Otto S., Curtis J., Ibrahim A., Pernal S. 2016. 
Evaluation of Fumagilin-B R and other potential alternative chemotherapies 
against Nosema ceranae-infected honeybees (Apis mellifera) in cage trial as-
says. Apidologie, 47: 617-630.

HiveAlive, https://www.hivealivebees.com/learn-more/what-s-in-hivealive (dostęp 
10 marca 2020 r.).

Huang W. F., Solter L., Yau P., S Imai B., 2013. Nosema ceranae Escapes Fumagil-
lin Control in Honey Bees. PLoS pathogens, 9(3): e1003185.

Kane N., Loughran A., Afrasiabi M. 2019. Development of a Rapid Honey Screen-
ing Immunoassay for residues of Metronidazole and Dimetridazole, [w:] 46th 
APIMONDIA international apicultural congress abstract book. Montreal, s. 293.

Kim H. K., Lee M. Y., Lee M. L., Choi Y. S., Byeon K. H. 2017. Control of Honey-
bee Intracellular Gut Parasites, Nosemosis, [w:] 45th APIMONDIA international 
apicultural congress abstract book. Istanbul, s. 53.

Kim J. H., Park J. K., Lee J. K. 2016. Evaluation of Antimicrosporidian Activity 
of Plant Extracts on Nosema ceranae, J. Apic. Sci., 60: 167-178.

Li J. H., Evans J. D., Li W. F., Zhao Y. Z., DeGrandi-Hoffman G., Huang S. K., Li 
Z. G., Hamilton M., Chen Y. 2017. New evidence showing that the destruction of 
gut bacteria by antibiotic treatment could increase the honey bees vulnerability 
to Nosema infection. PLoS ONE, 12(11): e0187505.

Maistrello L., Lodesani M., Costa C., Leonardi F., Marani G., Caldon M., Mutinelli 
M., Granato A. 2008. Screening of natural compounds for the control of Nosema 
disease in honeybees (Apis mellifera). Apidologie, 39: 436-445.

Martin-Hernandez R., Bartolome C., Chejanovsky N., Le Conte Y, Dalmon A., 
Dussaubat C., García-Palencia P., Meana A., Pinto M., Soroker V., Higes M. 
2018. Nosema ceranae in Apis mellifera: a 12 years’ post-detection perspective: 
Nosema ceranae in Apis mellifera, Environ. Microbiol., 20(4): 1302-1329.

Mitrowska K. 2015. Przyczyny i skutki zakazu stosowania 5-nitroimidazoli u zwie-
rząt, których tkanki lub produkty przeznaczone są do spożycia przez ludzi. Med. 
Weter., 71 (12): 736-74.

Moradi M. 2017. Use of Thymus Vulgaris Ethanolic Extract for Nosema Apis 
Control in Honey Bee, [w:] 45th APIMONDIA international apicultural congress 
abstract BOOK. Istanbul, s. 54.

Peghaire E., Moné A., Delbac F., Debroas D., Chaucheyras-Durand F., El Alaoui H. 
2020. A Pediococcus strain to rescue honeybees by decreasing Nosema ceranae- 
and pesticide-induced adverse effects. Pestic. Biochem. Phys, 163: 138-146.



21Współczesne trendy w zwalczaniu nosemozy u pszczoły miodnej

Pohorecka K. 2004. Laboratory studies on the effect of standardized Artemisia 
absinthium L. extract on Nosema apis infection in the worker Apis mellifera, J. 
Apic. Sci., 48(2), 131-136.

Porrini M. P., Fernandez N., GarridoP., Medici S., Gende L. B., Medici S. C., 
Eguaras M. J. 2011. In vivo evaluation of antiparasitic activity of plant extracts 
on Nosema ceranae (Microsporidia). Apidologie, 42(6): 700-707.

Ptaszyńska A., Borsuk G., Zdybicka-Barabas A., Cytryńska M., Małek W. 2015. Are 
commercial probiotics and prebiotics effective in the treatment and prevention 
of honeybee nosemosis C? Parasitol. Res., 115(1): 397-406.

Ptaszyńska A., Borsuk G., Mułenko W., Wilk J. 2016. Impact of vertebrate probiot-
ics on honeybee yeast microbiota and on the course of nosemosis. Med Weter., 
72: 430-434.

Ptaszyńska A., Trytek M., Borsuk G., Buczek K., Rybicka-Jasińska K., Gryko D. 
2018. Porphyrins inactivate Nosema spp. microsporidia. Sci. Rep., 8: 1-11.

Simone-Finstrom M., Aronstein K., Goblirsch M., Rinkevich F., De Guzman L. 
2018. Gamma irradiation inactivates honey bee fungal, microsporidian, and viral 
pathogens and parasites. J. Invertebr. Pathol., 153: 10.1016/j.jip.2018.02.011.

Song H., Kim H., Kim K.Y. 2019. Anti-parasitic activity of Lespedeza cuneata 
extract on causative agent of nosemosis type C, Nosema ceranae. J. Apic., 
34(2): 137-140.

Strachecka A., Krauze M., Olszewski K., Borsuk G., Paleolog J., Merska-Kaza-
nowska M., Chobotow J., Bajda M., Grzywnowicz K. 2014a. Unexpectedly 
Strong Effect of Caffeine on the Vitality of Western Honeybees (Apis mellifera). 
Biochem (Mosc), 79: 1464-1475.

Strachecka A., Olszewski K., Paleolog J., Borsuk G., Bajda M., Krauze M., Merska- 
Kazanowska M., Chobotow J. 2014b. Coenzyme Q10 treatments influence the 
lifespan and key biochemical resistance systems in the honeybee, Apis mellifera. 
Arch Insect Biochem Physiol., 86: 165-79.

Strachecka A., Olszewski K., Paleolog J. 2015 Curcumin Stimulates Biochemical 
Mechanisms of Apis Mellifera Resistance and Extends the Apian Life-Span. J. 
Apic. Sci., 59: 129-141.

Szawarski S., Saez A., Domínguez E., Dickson R., De Matteis Á., Eciolaza C., Jus-
tel M., Aliano A., Solar P., Bergara I., Pons C., Bolognesi A., Carna G., Garcia 
W., Garcia O., Eguaras M., Lamattina L., Maggi M., Negri P. 2019. Effect of 
Abscisic Acid (ABA) Combined with Two Different Beekeeping Nutritional 
Strategies to Effect of Abscisic Acid (ABA) Combined with Two Different 
Beekeeping Nutritional Strategies to Confront Overwintering: Studies on Honey 
Bees’Population Dynamics and Nosemosis. Insects, 10(10): 1-14.

Urniaż R. 2018. Synbiotyki przy antybiotykoterapii. Recipe, 2: 22-23.
VitaFeedGold, https://www.vita-europe.com/beehealth/products/vita-feed-gold/ 

(dostęp 10 marca 2020 r.).



22 Ewelina Berbeć, Agata Kuklińska, Agnieszka Murawska

Vet-Animal, http://www.vet-animal.pl/produkt/hivealive-wzmocnienie-rodzin/ 
(dostęp 10 marca 2020 r.).

Wójcik A., Chorbiński P. 2013. Wpływ ekstraktu z wierzby białej na rozwój zaka-
żenia Nosema ceranae w warunkach laboratoryjnych, [w:] 50 Naukowa Kon-
ferencja Pszczelarska. Puławy, s. 67-68.

Xu Y., Chen X., Wang S., Hu F., Zheng H. 2017. Therapeutic Potentials of Herbal 
Extracts in Controling Nosemosis in Honey Bees (Apis mellifera L.), [w:] 45th 
APIMONDIA international apicultural congress abstract book. Istanbul, s. 59.

Yefimenko T.M. 2005. Some properties concerning the use of biologically active 
substabces of animal and plant origin in apiculture, [w:] XLII Naukowa Kon-
ferencja Pszczelarska. Puławy, s. 20.

Zanet S., Battisti E., Alciati R., Trisciuoglio A., Cauda C., Ferroglio E. 2018. 
Nosema ceranae contamination in bee keeping material: the use of ozone as 
disinfection method. J. Apic. Res., 58(1): 62-66.

aBstract

coNteMPorary treNds iN NoseMosis treatMeNt iN 
hoNeyBee Apis melliferA l.

Nosemosis, as one of the most widespread honeybee (Apis mellifera) disease is a seri-
ous problem for XXI century beekeeping. Inefficacy and toxicity of antibiotics used for the 
treatment before prevails on contemporary science to looking for alternative drugs, which 
decrease infection level, do not affect colony development and do not leads toxic substances 
to transfer into bee products reaching the consumer market.

The aim of the study was the review of modern nosemosis treatment methods and po-
tentially useful in nosemosis treatment substances research directions.

Currently avaliable are formulations based e.g. on plant components, decreasing infec-
tion level. But still is lack of efficient drug to finally eradicate nosemosis in honeybee. Cure 
is still investigated therefore. Under investigations are e.g. probiotics preparations, plant 
extracts, theirs components and biologically active substances.
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PorówNaNie wyBraNych właściwości 
fizykocheMiczNych w jajach 

MaryNowaNych

wstęp

Jaja są bogatym źródłem substancji odżywczych oraz składnikiem wielu 
potraw. Przetwory jajeczne mają bardzo wysoką wartość odżywczą, gdyż są 
bogate w tłuszcze, białko, składniki mineralne oraz witaminy. Jaja świeże i prze-
tworzone są produktami o wysokiej wartości kalorycznej wynoszącej około 
150 kcal/100 g, a także zawierają białko o bardzo dużej wartości biologicznej. 
Białko jaja kurzego składa się w 74,8% z wody, 12,6% z białka, 10% z tłuszczu 
(ok. 0,42% to cholesterol) i w 1,1% z węglowodanów (prawie wyłącznie z cu-
krów prostych) (Niewiarowicz 1991). Żółtko zawiera dużo składników mineral-
nych, w tym: fosforu, żelaza oraz cynku, jak również magnezu, potasu, miedzi, 
manganu, kobaltu i jodu. W żółtku występują też znaczne ilości witaminy A 
(retinolu), jak i β-karotenu, który nadaje charakterystyczną żółtopomarańczową 
barwę oraz witaminę D. Natomiast przetwory jajeczne zawierają znaczne ilości 
ryboflawiny, witaminy B12 i folianów (De Luca, Zierold 1998).

Zgodnie z danymi statystycznym w 2015 roku Polska znajdowała się w ścisłej 
czołówce producentów i eksporterów jaj w Europie. Roczna produkcja wynosiła 
około 9 mld sztuk, z czego około 43% trafiło za granicę. Pomimo dużej produkcji 
w Polsce spożycie na jedną osobę jest niewielkie. W 2014 roku wynosiło ono 
150 jaj na osobę, podczas gdy w 2010 roku było to 200 jaj. W porównaniu z in-
nymi krajami Europy czy świata konsumpcja we Francji kształtuje się średnio 
na poziomie 250 jaj/osobę/rok, natomiast w Meksyku 320 jaj w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca (Dankowiakowska 2015).
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Trwałość jaj gotowanych jest ograniczona i zależy od warunków składowania. 
Podczas chłodniczego przechowywania w temperaturze 5°C jaja z nieuszkodzo-
ną skorupą są trwałe do kilku tygodni składowania, natomiast w jajach z uszko-
dzoną skorupą pierwsze zmiany występują już po kilkunastu dniach. Natomiast 
czas przechowywania jaj gotowanych na twardo w skorupach w warunkach 
temperatury pokojowej jest znacznie krótszy. W jajach z nieuszkodzoną skorupą, 
które przechowywane są w temperaturze 25°C pierwsze widoczne zmiany sen-
soryczne i mikrobiologiczne pojawiają się po kilku dniach składowania, a w ja-
jach z uszkodzoną skorupą w okresie o połowę krótszym. W celu znacznego 
przedłużenia trwałości, a także wykorzystania nadwyżek jaj gotowanych istnieje 
możliwość zamrożenia pozbawionych skorup i pokrojonych jaj gotowanych 
na twardo, jak również ich marynowania (Pikul, Stangierski 1994). Jak podaje 
Pikul i Leśnierowski (1994) już w latach 90. obserwowano wzrost zapotrze-
bowania na jaja gotowane na twardo zarówno ze strony zakładów zbiorowego 
żywienia, jak i odbiorców indywidualnych. W związku z powyższym część jaj 
gotowanych na twardo można przygotować do spożycia jako jaja marynowane, 
a więc produkt o specyficznych cechach smakowo-zapachowych i zwiększo-
nej trwałości, który doskonale nadaje się do dalszego wykorzystania m.in. do 
kanapek, sałatek, sosów, a także jako smaczna i pożywna przekąska czy danie 
podstawowe. Proces marynowania takiego surowca polega na kilkudniowym 
przechowywaniu ugotowanych na twardo jaj pozbawionych skorup w różnych 
rozcieńczonych kwasach organicznych, takich jak: kwas octowy, cytrynowy, 
jabłkowy, fumarowy, bursztynowy i mlekowy w warunkach temperatury po-
kojowej od 18 do 20°C. Wymienione kwasy używane są w szerokim zakresie 
stężeń, zwykle od 0,2 do 5%. Zalewy przygotowuje się najczęściej z dodatkiem 
soli, pieprzu, cebuli, gorczycy, ziela angielskiego i innych przypraw, a pomocą 
których można modyfikować smak oraz zapach gotowego produktu. Istnieje 
także możliwość modyfikacji barwy białka jaj marynowanych poprzez dodanie 
różnego rodzaju barwników do zalewy. Wprowadzenie do marynaty niektórych 
dodatków, jak np. przypraw zmniejsza kwasowość zalewy oraz może być przy-
czyną rozwoju mikroorganizmów. Jedną z metod umożliwiająca zmniejszenie 
liczby drobnoustrojów jest zastosowanie obróbki termicznej samej zalewy lub 
zalewy z jajami. Przetrzymywanie ugotowanych na twardo jaj w kwaśnych 
roztworach o pH poniżej 4,5 zapobiega namnażaniu bakterii, szczególnie choro-
botwórczych (Pikul, Leśnierowski 1994). Według autorów cytowanych powyżej, 
jeżeli proces marynowania prowadzony jest prawidłowo i jaja marynowane 
przechowywane są dalej w warunkach chłodniczych, nie stwierdza się w nich 
niekorzystnych zmian nawet do 50 dni. Należy jednak pamiętać, aby stosować 
jak najniższe temperatury chłodnicze, najlepiej w zakresie 0-4°C.
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cel pracy

Celem badań było porównanie właściwości fizykochemicznych jaj gotowa-
nych poddanych procesowi marynowania dwoma rodzajami marynat.

Materiał i metody

Materiał doświadczalny stanowiły jaja konsumpcyjne w ilości 36 szt. o ma-
sie 75 g (klasa wagowa XL), pochodzące od kur niosek z chowu klatkowego. 
Wszystkie jaja zakupiono od jednego producenta w terminie ich przydatności 
do spożycia, a mianowicie do 10 stycznia 2020 roku. Następnie jaja umiesz-
czono w naczyniu z zimną wodą z solą i poddano obróbce termicznej przez 15 
min do momentu zagotowania wody. Po zakończeniu procesu gotowania jaja 
schładzano pod bieżącą zimną wodą przez 30 minut. Jaja świeże, kolejno po 
gotowaniu i schłodzeniu oraz po obraniu ze skorupy, a także po 3-tygodniowym 
procesie marynowania ważono na wadze elektronicznej z dokładnością do 0,001 
g. Grupa kontrolna (jaja gotowane nie marynowane) w ilości 12 szt. została 
bezpośrednio przekazana do analiz ilościowo-jakościowych.

Materiał badany obejmował jaja gotowane bez skorupy (24 szt.), które po-
dzielono na 2 grupy i umieszczono w szklanych słojach typu twist o pojemności 
3 l, w każdym po 12 szt. Następnie do słojów wlano przygotowane wcześniej 
dwie różne gorące zalewy marynat (octową oraz z cukinii, kurkumy i curry), 
których receptury opracowano na potrzeby powyższych badań. W celu sporzą-
dzenia marynaty octowej do naczynia o pojemności 3 l wlano 0,2 l- 10% octu 
spirytusowego oraz 1,2 l wody. Po upływie około 5 minut do przygotowanego 
roztworu dodano 30 g cukru białego oraz 30 g różowej soli himalajskiej. Roz-
twór zagotowano i po około 8 minutach dodano 2 g liści laurowych, 2 g ziela 
angielskiego, 1,5 g gorczycy oraz 150 g świeżej pokrojonej zielonej papryki. 
Uzyskaną zalewę octową gotowano dalej przez 2 minuty, a następnie gorącym 
roztworem zalano umieszczone w słoju jaja w ilości 12 sztuk. W przypadku 
marynaty z cukinii, curry i kurkumy do naczynia o pojemności 3 l wlano 0,3 
l- 10% octu spirytusowy oraz 1,2 l wody. Do tak przygotowanego roztworu po 
około 5 minutach dodano 25 g cukru białego, 30 g różowej soli himalajskiej 
oraz 200 g świeżej wcześniej obranej ze skóry i pokrojonej w paski cukinii. 
Dodatkowo po upływie kolejnych 3  minut dodano 1 g kurkumy. Roztwór za-
gotowano i po około 8 minutach wsypano 2 g curry. Uzyskaną gorącą marynatą 
zalano znajdujące się w słoju jaja w ilości 12 sztuk.

Wszystkie słoje zostały hermetycznie zamknięte i pozostawione w tempe-
raturze pokojowej przez 7 dni. Po zakończeniu marynowania słoje z jajami 
przeniesiono do szafy wychładzalniczej firmy Frost i przechowywano w wa-
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runkach chłodniczych przez okres 3 tygodni w temp. 4±1°C i wilgotności 
względnej powietrza 85%. Jaja z grupy kontrolnej i doświadczalnych przekazano 
do badań w laboratorium Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców 
Zwierzęcych UWM w Olsztynie w celu przeprowadzenia analiz ilościowo-ja-
kościowych. Do poszczególnych analiz białko i żółtko jaj zostało oddzielnie 
zhomogenizowane lub utarte w moździerzu na jednolitą masę, a następnie 
dokładnie wymieszane. Analizy obejmowały:

 – oznaczanie ubytków masy jaj marynowanych wykonano według Pikula 
i Leśnierowskiego (1994), gdzie jaja po wyciągnięciu z marynat i po 
ocieknięciu zostały zważone na wadze elektronicznej firmy Radwag 
z dokładnością do 0,001 g. Ubytki masy (Um) podczas marynowania 
wyliczone zostały zgodnie ze wzorem: 𝑈𝑚 = (𝑎 - 𝑏)/ 𝑎 ×100 (%), gdzie: 
a- masa jaj gotowanych (g), b- masa jaj marynowanych (g);

 – pomiar stężenia jonów wodorowych (pH) białka i żółtka jaj wykonano 
według Pikula i Leśnierowskiego (1994). Po obraniu skorupy oddzielo-
no białko od żółtka badanych jaj, a następnie zważono po 10 g każdego 
ze składników i umieszczono w pojemniku homogenizatora. Do białka 
i żółtka dodano po 40 cm3 wody destylowanej i homogenizowano przez 
1 min. przy 3000 obr./min. Uzyskany homogenat przesączono do kolb 
stożkowych, a stężenie jonów wodorowych mierzono przez bezpośrednie 
zanurzenie elektrody szklanej w przesączach otrzymywanych z białka 
i żółtka. Przed dokonaniem pomiarów pH-metr 340i firmy WTW z czuj-
nikiem temperatury kalibrowano według buforów o znanym pH;

 – oznaczanie suchej masy białka i żółtka jaj marynowanych przeprowa-
dzono według Pikula i Stangierskiego (1994), gdzie próby o masie ok. 
5 g rozdrobnionego białka i żółtka oddzielnie odważono do wysuszo-
nych naczynek z dokładnością do 0,0001 g. Zawartość naczynek suszo-
no w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 105°C aż do stałej masy 
(ok. 4 h). Zawartość suchej substancji (S) obliczono według wzoru: 
𝑆 = 100 - 𝑎 - 𝑏/ 𝑐 ×100 (%), gdzie: a- masa naczynka z próbą przed susze-
niem (g), b- masa naczynka z próbą po suszeniu (g), c- masa próby (g).

Otrzymane wyniki badań dotyczące oceny właściwości fizykochemicz-
nych jaj gotowanych marynowanych poddano analizie statystycznej, wyli-
czając podstawowe miary (𝑥̅, s). Istotność różnic między wynikami badanych 
cech w poszczególnych grupach doświadczalnych określano za pomocą 
jednoczynnikowej analizy wariancji oraz testu Duncana, stosując licencjonowany 
program komputerowy Statistica wersja 13.1. (StatSoft Inc. 2016).
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wyniki i dyskusja

W trakcie marynowania ugotowanych na twardo jaj w rozcieńczonych roz-
tworach kwasów organicznych z dodatkiem soli zachodzi w nich szereg zmian 
fizykochemicznych, jak również sensorycznych, a mianowicie: kwasowości 
i stężenia chlorku sodu, zawartości suchej masy, ubytków masy, konsystencji, 
smaku oraz zapachu (Acton, Johnson 1973, Essary, Georgiades 1982). Naj-
większe ubytki masy jaj następują w ciągu pierwszych 4-5 dni marynowania, 
a wielkość tych strat mieści się w granicach od 5 do nawet 12%. Dodatkowo są 
one tym większe, im stężenie użytych kwasów jest mniejsze. Stwierdza się także, 
że dodatek soli do zalewy w ilości od 2,5 do 4,7% ma wpływ na ubytki masy 
jaj marynowanych, a mianowicie im większe jest stężenie soli w marynacie, 
tym ubytki masy są większe. Istotny wpływ na wielkość ubytków jaj maryno-
wanych ma również okres przechowywania, gdyż im jest on dłuższy to straty 
masy są znacznie większe. Wielkość ubytków masy jaj podczas marynowania, 
jak również ich dalsze przechowywanie jest niezwykle ważnym czynnikiem, 
który producent musi uwzględnić przy deklarowaniu masy jaj marynowanych 
w opakowaniach jednostkowych przeznaczonych do sprzedaży (Ball, Saffores 
1973, Pikul, Leśnierowski 1994).

Na podstawie uzyskanych wyników zestawionych w tabeli 1, wykazano 
istotny (p≤0,01) wpływ rodzaju zastosowanych marynat na ubytki masy oraz 
zmiany kwasowości białka i żółtka jaj gotowanych. Odnotowano, że straty 
masy w grupie jaj poddanych marynowaniu w zalewie octowej oraz w zalewie 
z cukinii, kurkumy i curry wynosiły średnio 11,65% i były o 4 i 4,10% większe 
w stosunku do jaj gotowanych nie marynowanych. Badania wykonane przez 
McCready (1973) wykazały, że jaja marynowane bez dodatku cukru cechowały 
się większymi ubytkami masy w granicach od 6,2 do 9,0%, a dodatkowe straty 
masy występowały w miarę zwiększania udziału cukru (z 45 do 65%) i wartości 
pH przekraczającej 5,0. Zabieg marynowania jaj powoduje zmiany wartości pH 
zarówno w białku, jak i w żółtku, co jest wynikiem wyrównywania się kwaso-
wości czynnej zalewy i marynowanych jaj (Acton, Johnson 1973, Essary, Geo-
rgiades 1982). W przypadku jaj marynowanych w 3 i 5% zalewie octowej czas 
niezbędny do wyrównania się wartości pH między białkiem, żółtkiem a zalewą 
do poziomu między 4,0 a 4,1 wynosi około 7 dni. Jednocześnie bardzo szybkie 
zmniejszenie pH następuje w białku, gdzie po 24 godzinach marynowania obniża 
się ono z wartości 9,4 do 4,6. W żółtku proces ten zachodzi znacznie wolniej 
i pH wynoszące 4,6 osiąga się po tygodniu marynowania (Ball, Saffores 1973, 
Pikul, Leśnierowski 1994).
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Przeprowadzona analiza kwasowości białka potwierdziła istotne (p≤0,01) 
różnice pH pomiędzy badanymi grupami jaj gotowanych (tab. 1). Najniższe 
wartości tego parametru wykazano w grupie jaj przetrzymywanych w ma-
rynacie z cukinii, kurkumy i curry (pH=3,71). Zdecydowanie najmniejszą 
kwasowością odznaczało się białko jaj gotowanych nie poddanych procesowi 
marynowania (7,59). Z uzyskanych danych wynika, że wartość pH żółtka jaj 
marynowanych dwiema różnymi zalewami uległa zdecydowanie obniżeniu 
odpowiednio (o 2,67 i 3,02 jednostki pH) w porównaniu do kwasowości żółtka 
jaj gotowanych nie poddanych marynowaniu (pH=6,65), co zostało potwier-
dzone statystycznie na poziomie (p≤0,01). Odnotowano jednocześnie, że naj-
większą kwasowością charakteryzowały się żółtka jaj z grupy przetrzymywanej 
w marynacie z cukinii, kurkumy i curry (pH=3,63), a także żółtka jaj z grupy 
poddanej marynowaniu w zalewie octowej (pH=3,98).

W procesie marynowania w jajach następują istotne zmiany zawartości suchej 
substancji. W białku jaj marynowanych następują ubytki wody, co wpływa na 
wzrost udziału suchej substancji mniej więcej o 4% w stosunku do białka jaj 
nie marynowanych. Natomiast w żółtku obserwuje się wzrost zawartości wody, 
a tym samym zmniejszenie poziomu suchej substancji mniej więcej o 3% w po-
równaniu do żółtka jaj bezpośrednio po ugotowaniu (Pikul, Leśnierowski 1994). 
Z uzyskanych danych liczbowych (tab. 1) wynika, że rodzaj zastosowanych 
marynat wpłynął istotnie (p≤0,01) na zmiany zawartości suchej masy w białku 
i żółtku badanych jaj. Stwierdzono zdecydowane obniżenie suchej masy w biał-
ku jaj marynowanych w zalewie z cukinii, kurkumy i curry do poziomu odpo-
wiednio: 18,89% w porównaniu do prób białka z grupy kontrolnej (o 53,39%) 

Tabela 1. Ubytki masy, zawartość suchej masy oraz kwasowość białka i żółtka 
jaj gotowanych nie marynowanych oraz poddanych procesowi marynowaniu

wyszczególnienie
jaja gotowane nie 

marynowane
(grupa kontrolna)

rodzaj marynaty

octowa z cukinii, kurku-
my i curry

Ubytki masy (%) 7,70B±1,03 11,70A±0,98 11,60A±0,65
pH białka 7,59A±0,07 4,00B±0,02 3,71C±0,03
pH żółtka 6,65A±0,08 3,98B±0,02 3,63C±0,02
Sucha masa białka (%) 72,28A±1,06 61,31B±1,00 18,89C±0,98
Sucha masa żółtka (%) 67,93B±0,95 69,31A±0,57 46,86C±0,63

A, B, C- wartości średnie oznaczone różnymi literami w wierszach różnią się statystycznie 
istotnie przy p≤0,01 

Źródło: Opracowanie własne
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i przetrzymywanej w marynacie octowej (o 42,42%). W przypadku zawartości 
suchej masy w żółtku odnotowano również istotne zmniejszenie udziału tego 
składnika w grupie jaj poddanych procesowi marynowania w zalewie z cukinii, 
kurkumy i curry (o 21,07%) w stosunku do analizowanego parametru w żółtkach 
jaj gotowanych nie marynowanych, w których wartość ta kształtowała się na 
poziomie (67,93%). Wykazano, że istotnie najwyższą zawartością suchej masy 
cechowały żółtka jaj marynowanych w marynacie octowej (69,31%). Badania 
Ball i Saffores (1973) dotyczące marynowania jaj w roztworach o różnej kwa-
sowości wykazały, że podczas tego procesu w białkach jaj dochodzi do ubytku 
wody a w żółtkach następuje ich wzrost, co przekłada się na poziom suchej 
substancji.

wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że największe ubytki 
masy jaj gotowanych wykazano w przypadku prób poddanych procesowi ma-
rynowania z zastosowaniem obu marynat.

Stwierdzono, że największą kwasowością zarówno białka i żółtka odznaczały 
się jaja gotowane, które marynowano z zastosowaniem cukinii, kurkumy i curry, 
a najmniejszą próby z grupy kontrolnej.

W przypadku zawartości suchej masy wykazano, że istotnie najniższym 
poziomem tego składnika charakteryzowało się białko i żółtko jaj gotowanych 
marynowanych zalewą z cukinii, kurkumy i curry.

Przeprowadzone badania, potwierdziły skuteczność 3-tygodniowego procesu 
marynowania jaj gotowanych na twardo oraz ich przydatność do bezpośredniego 
spożycia.
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aBstract

coMParisoN of selected PhysicocheMical ProPerties iN 
MariNated eggs

The objective of the study was to comparison of the physicochemical properties of hard-
boiled eggs subjected to marinating process with two types of marinate. The experimental 
material consisted of 36 eggs with a weight of 75 g (weight class XL), derived from laying 
hens from caged housing, purchased from one producer within their shelf-life. Then the 
eggs were placed in a dish with cold salt water and heat treated for 15 min until the water 
boiled. After the boiling process, the eggs were cooled under running cold water for 30 
minutes. Fresh eggs, after boiling and cooling and peeling, and also after a 3-week marinat-
ing process, were weighed on an electronic scale with an accuracy of 0.001 g. The control 
group (boiled eggs, not marinated) in the amount of 12 samples was directly transferred to 
quantitative and qualitative analyses. Experimental material - eggs cooked without shells 
(24 eggs.) were divided into 2 groups and placed in glass twist jars with a capacity of 3 
liters, 12 eggs in each. Then two different hot marinade pickles (vinegar and zucchini) 
were poured into the jars, curcuma and curry). All jars were hermetically closed and left 
at room temperature for 7 days. After marinating, the egg jars were stored in refrigeration 
conditions for 3 weeks at 4±1° C and 85% relative humidity. Eggs from the control and 
experimental groups were transferred for analysis in the laboratory to determine: weight 
losses, acidity and dry matter of white and yolk. For individual analyzes, eggs white and 
yolk were separately homogenized or grated in a mortar to a homogeneous mass and then 
thoroughly mixed.
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Based on the conducted research, it was found that significantly (p≤0.01) the largest 
weight losses of boiled eggs occurred in the case of samples subjected to the marinating 
process in vinegar and zucchini, turmeric and curry as compared to unmarinated eggs. It was 
also shown that boiled eggs, marinated using zucchini, turmeric and curry, were character-
ized by a higher acidity of both white and yolks, and the smallest sample from the control 
group, which was confirmed statistically at the level (p≤0.01). In the case of dry matter 
content, it was confirmed that the white and eggs yolk of boiled marinated with zucchini, 
turmeric and curry was significantly lower level of this component compared to the other 
analyzed experimental groups.

słowa kluczowe: jaja gotowane marynowane, ubytki masy, kwasowość, zawartość suchej 
masy

keywords: marinated boiled eggs, weight losses, acidity, content of dry matter
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wPływ Procedur laBoratoryjNego 
PostęPowaNia z NasieNieM Na jakość 

NasieNia oraz ProteoM PlazMy NasieNia 
i PleMNików

wstęp

Nasienie składa się z plemników zawieszonych w płynnym medium na-
zywanym plazmą nasienia. Plazmę nasienia tworzą wydzieliny dodatkowych 
gruczołów płciowych, które charakteryzują się specyficznym składem bioche-
micznym (Juyena, Stelletta 2012). Poszczególne komponenty tych wydzielin 
wywierają złożony wpływ na nabywanie przez plemniki określonych cech 
funkcjonalnych (Chacur 2012). Do kluczowych substancji zawartych w nasieniu 
należą peptydy i białka. Niektóre z nich wykazują działanie korzystne np. na 
zdolność plemników do zapłodnienia komórki jajowej oraz żywotność gamet 
męskich. Inne natomiast mogą wywierać negatywny wpływ na plemniki, co 
może być przyczyną trudności w procesie konserwacji nasienia (Manjunath, 
Therien 2002).

Plemniki różnych gatunków zwierząt adsorbują liczne białka plazmy nasienia, 
które mogą opłaszczać się na błonie plazmatycznej ww. komórek lub wbudo-
wywać w jej strukturę podczas procesu dojrzewania plemników w najądrzach 
(Metz i in. 1990; Mogielnicka-Brzozowska i in. 2011). W odpowiedzi na zmia-
ny w otaczającym plemniki płynie najądrza podczas ich transportu w obrębie 
najądrza powierzchnia błony plemnika jest silnie przebudowywana poprzez 
integrację lub usuwanie z niej białek (Voglmayr i in. 1985; Dacheux i in. 1989; 
Dacheux i in. 1998). Liczne białka plazmy nasienia, wiążąc się z błoną pla-
zmatyczną plemników, zapobiegają ich aglutynacji oraz przedwczesnej reakcji 
akrosomowej (Jonakova, Ticha 2003). Proteiny obecne w wydzielinie najądrzy 
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wiążą się z błoną komórkową plemników, tworząc na ich powierzchni warstwę 
ochronną, której zadaniem jest redukowanie negatywnego wpływu na plemniki 
specyficznych warunków środowiska panujących w drogach rodnych samicy 
(Wiszniewska i in. 2007). Dzięki temu plemniki nie są odbierane jako czynniki 
obce, w związku z czym nie są fagocytowane, co umożliwia dotarcie plemnika 
do komórki jajowej (Engelhardt, Breves 2011). W plazmie nasienia obecne są 
również białka określane jako FAPs (ang. fertility associated proteins), które 
wykorzystywane są jako tzw. markery płodności, gdyż świadczą o jakości na-
sienia (Mogielnicka-Brzozowska, Kordan 2011).

Powyższe doniesienia naukowe świadczą o kluczowej roli, jaką odgrywają 
substancje białkowe na każdym etapie drogi plemników w obrębie zarówno 
męskiego, jak i żeńskiego układu rozrodczego. Istotny jest jednak wpływ po-
szczególnych procedur stosowanych podczas laboratoryjnego postępowania 
z nasieniem na jego jakość. Wirowanie, schładzanie oraz kriokonserwacja na-
sienia są rutynowymi procedurami stosowanymi w hodowli zwierząt, niezbęd-
nymi w przygotowaniu nasienia do oceny oraz zapłodnienia in vitro, a także 
ułatwiającymi wymianę materiału genetycznego. Problemem jest ograniczona 
wiedza na temat molekularnych zmian zachodzących w nasieniu podczas prze-
prowadzania wymienionych procedur. Procesy te mogą znacząco wpływać na 
strukturę gamet męskich oraz ich funkcje, a w związku z tym na przydatność 
nasienia do technik wspomaganego rozrodu (Jasko i in. 1991; Petyim, Cho-
avaratana 2006; Hoogewijs i in. 2010; Oliveira i in. 2012; Aurich i in. 2020)

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie wpływu różnych procedur labo-
ratoryjnego postępowania z nasieniem na jakość biologiczną nasienia, zmiany 
w proteomie plazmy nasienia i plemników oraz interakcje zachodzące między 
białkami plazmy nasienia a plemnikami.

Materiał i metody

W pracy dokonano analizy dostępnej najnowszej literatury (w większości 
anglojęzycznej) poświęconej powyższemu zagadnieniu, w tym oryginalnych 
prac badawczych, artykułów przeglądowych oraz podręczników akademickich.

wpływ procesu wirowania

Wirowanie to proces separacji, który polega na mechanicznym lub fizycznym 
rozdzielaniu cząsteczek lub cząstek o różnych gęstościach w mieszaninie ciało 
stałe – ciecz na dwie odrębne fazy dzięki działaniu siły odśrodkowej genero-
wanej przez zespół zwany wirówką. Jest to jedna z najczęściej stosowanych 
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technik laboratoryjnych (Stephenson 2016). Odwirowanie nasienia jest inte-
gralną częścią procedury kriokonserwacji, przede wszystkim pozwalającą na 
zagęszczenie nasienia. Proces ten może wywierać jednak szkodliwe skutki, tj. 
obniżenie jakości komórek bądź zmniejszenie ilości plemników prawidłowych 
(Waite 2007). Stwierdzono, iż wirowanie sprzyja tworzeniu reaktywnych form 
tlenu (ROS, ang. reactive oxygen species) w nasieniu mężczyzny (Aitken, 
Clarkson 1988; Shekarriz i in. 1995; Takeshima i in. 2018). Wysoki poziom 
ROS jest związany z uszkodzeniami błony plemnikowej przez spontaniczne 
utlenianie lipidów i białek, co może negatywnie wpływać na funkcje plemników 
(Shekarriz i in. 1995; Agarwal i in. 2008; Aitken i in. 2014). Zbadano związek 
między parametrami wirowania (czas i siła odśrodkowa) a wytwarzaniem ROS, 
w celu ustalenia optymalnego protokołu wirowania dla nasienia mężczyzny. 
Wykazano, iż większy wpływ na indukowanie tworzenia ROS w nasieniu ma 
czas wirowania niż siła odśrodkowa. W oparciu o te wyniki można sugerować 
stosowanie krótszego okresu wirowania w przygotowaniu nasienia mężczyzny 
do technik wspomaganego rozrodu (Shekarriz i in. 1995).

Hoogewijs i in. (2010) przeprowadzili doświadczenie, w którym oceniali 
wpływ różnych procedur wirowania nasienia na odsetek plemników ogiera tra-
conych podczas tego procesu. Standardowy protokół wirowania (600 × g przez 
10 minut) porównano z czterema protokołami, w których zastosowano zwięk-
szoną siłę odśrodkową (g) i zmniejszony czas wirowania (600 × g, 1200 × g, 
1800 × g i 2400 × g przez 5 minut). Zastosowanie standardowego protokołu 
wirowania spowodowało utratę 22% plemników. Zwiększenie siły wirowania 
do 1800 × g i 2400 × g oraz zmniejszenie czasu wirowania do 5 minut również 
spowodowało utratę plemników, jednak znacznie mniejszą (odpowiednio 7,4% 
i 2,1%). Wykazano, że odsetek plemników traconych podczas wirowania moż-
na znacznie zmniejszyć, jeśli zwiększy się siłę odśrodkową do 1800 × g lub 
2400 × g i skróci czas wirowania do 5 minut w porównaniu ze standardowym 
protokołem.

Wirowanie nasienia psa natychmiast po pobraniu przeprowadza się w celu 
usunięcia domieszek wydzieliny gruczołu prostaty, która wywiera niekorzystny 
wpływ na plemniki podczas przechowywania nasienia. Nasienie psa rozcieńcza-
no, a następnie odwirowywano przez 5 minut przy czterech różnych wartościach 
siły odśrodkowej (g): 180 × g, 720 × g, 1620 × g i 2880 × g, w celu ustalenia 
późniejszych strat plemników w supernatancie (Rijsselaere i in. 2002). Przy za-
stosowaniu prędkości wirowania 180 × g, 8,9% plemników zostało utraconych. 
Podczas zastosowania prędkości 720 × g, 1620 × g i 2880 × g straty plemników 
były niższe i wynosiły odpowiednio 2,3%, 0,4% i 0,006%. Po odwirowaniu osad 
plemników ponownie rozcieńczano w roztworze żółtko jaja – Tris i przechowy-
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wano przez trzy dni w 4°C. Parametrem funkcjonalnym, na który wpłynęła siła 
odśrodkowa, była integralność błony plemników. Wykazano znacznie większy 
odsetek martwych plemników po odwirowaniu przy 1620 × g i 2880 × g po 48 
i 72 godzinach przechowywania w 4°C. Przy mniejszej sile odśrodkowej (g) 
wirowania zostało utraconych mniej niż 2,3% plemników. Wskazano, że od-
wirowanie nasienia psa przez 5 minut przy 720 × g jest najbardziej optymalną 
strategią usuwania wydzieliny prostaty, ponieważ odsetek traconych plemników 
jest stosunkowo niewielki, a parametry funkcjonalne gamet męskich pozostają 
zachowane, nawet po trzech dniach przechowywania.

Wyniki zamieszczone w pracy magisterskiej (Cichowska 2020) wskazują na 
odmienny wpływ momentu odwirowania nasienia na proteom plazmy nasienia 
oraz plemników kota domowego. Zastosowanie dwóch wariantów postępowania 
z nasieniem, gdy w pierwszym plemniki odwirowano od plazmy nasienia przed 
zamrożeniem, a w drugim zamrażano cały ejakulat bez odwirowania, następ-
nie nasienie rozmrażano i odwirowano, wykazało, że istnieją różnice zarówno 
w liczbie, jak i poziomie ekspresji analizowanych polipeptydów w zależności 
od sposobu postępowania z nasieniem przed zamrożeniem. Dwa odmienne 
typy postępowania z nasieniem, a mianowicie odwirowanie nasienia przed za-
mrożeniem, które powoduje oddzielenie plazmy nasienia od plemników, oraz 
zamrożenie wspólnie plazmy nasienia i plemników, powodują inny rozkład 
białek pomiędzy plazmę nasienia a plemniki. Zmianę zawartości polipeptydów 
w plazmie nasienia oraz ekstraktach plemników zaobserwowano przy wyko-
rzystaniu elektroforezy 2D-PAGE. Podczas zamrażania plazmy nasienia razem 
z plemnikami może dochodzić do silniejszego opłaszczania plemników przez 
białka plazmy nasienia, co może skutkować ochroną komórek rozrodczych 
przed udarem chłodowym.

wpływ procesu schładzania

Obniżanie temperatury porcji nasienia przedłuża żywotność plemników przez 
zahamowanie ich metabolizmu, jednak zbyt gwałtowne schładzanie może wy-
wołać tzw. udar chłodowy (Noakes i in. 2001). Utrata ruchliwości plemników 
po ponownym ogrzaniu nasienia jest objawem ww. udaru chłodowego, czemu 
towarzyszą zaburzenia w przepuszczalności błony plazmatycznej omawianych 
komórek (Watson 1981). Według Pukazhenthi i in. (1999), szybkie schładzanie 
bardziej szkodzi plemnikom niż schładzanie powolne. Wrażliwość na niskie tem-
peratury zależy od gatunku. Plemniki mężczyzn, kogutów i królików są bardziej 
tolerancyjne na szok chłodowy niż plemniki zwierząt gospodarskich (Poulos i in. 
1973). Garcia-Olivares i in. (2016) wykazali, że schłodzenie nasienia knura do 



36 Aleksandra Wiktoria Cichowska

-7°C (bez zamrażania) niszczy strukturę plemników i wpływa negatywnie na 
ich funkcje. Wykazano także, że zarówno plemniki psów, jak i kotów są dość 
tolerancyjne na niskie temperatury (Hermansson 2006). Schładzanie nasienia 
psa w mniejszym stopniu uszkadza plemniki, aniżeli proces zamrażania-roz-
mrażania. W porównaniu z plemnikami zamrażanymi-rozmrażanymi uzyska-
no lepszą jakość nasienia schładzanego nawet przez około pięć dni (England 
i Ponzio 1996). Testowano procedurę zamrażania nasienia psa po uprzednim 
przechowywaniu przez okres 1-2 dni w temperaturze 4°C i wykazano, że takie 
postępowanie z nasieniem nie powoduje znacznego pogorszenia integralności 
błony komórkowej plemników ani ruchliwości po rozmrożeniu (Hermansson, 
Linde-Forsberg 2006).

Wykazano, że wpływ na wrażliwość plemników na niskie temperatury tkan-
kowe ma źródło ich pozyskania. A mianowicie, plemniki najądrzowe niektórych 
gatunków zwierząt są bardziej odporne na udar chłodowy niż plemniki ejakulo-
wane (White 1993). U kota domowego plemniki najądrzowe charakteryzowała 
lepsza ruchliwość (69%) w porównaniu z plemnikami ejakulowanymi (51,4%) 
mierzona po pięciu dniach przechowywania w formie schłodzonej (Harris i in. 
2001). Według Yu i in. (2002) plemniki najądrzowe i ejakulowane nie powinny 
być jednak porównywane pod tym względem, ponieważ wydzieliny dodat-
kowych gruczołów płciowych zawierające białka mogą w znaczący sposób 
zmieniać wrażliwość plemników na działanie niskich temperatur.

wpływ procesu zamrażania

Możliwość kriokonserwacji stanowi podstawę do tworzenia tzw. banków 
materiału genetycznego zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz umożli-
wia racjonalne kierowanie rozrodem zwierząt (Bryła i Trzcińska 2017). Schła-
dzanie i zamrażanie nasienia umożliwia wymianę materiału genetycznego na 
duże odległości, przyczyniając się w ten sposób do poszerzenia puli genowej 
niektórych gatunków czy ras zwierząt (Swanson 2006). Dzięki tym procesom 
nasienie pozyskane od jednego osobnika może zostać użyte do inseminacji wielu 
samic w różnych częściach globu. Jednak zaletą stosowania nasienia świeże-
go jest wyeliminowanie wpływu procesów związanych z jego dodatkowym 
przetwarzaniem, które mogą pogarszać jakość plemników (Hermansson 2006). 
Pomimo pracy nad optymalizacją protokołów kriokonserwacji nie można całko-
wicie uniknąć uszkodzeń komórek rozrodczych po rozmrożeniu nasienia (Tatone 
i in. 2005). Proces kriokonserwacji naraża plemniki na działanie szkodliwych 
czynników, które mogą indukować niekorzystne zmiany w obrębie ich błony 
plazmatycznej. Nienaruszona błona plazmatyczna plemników jest niezbędna do 
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prawidłowego funkcjonowania samczych komórek rozrodczych. Konsekwencją 
procesów związanych z kriokonserwacją nasienia może być utrata ruchliwości 
przez plemniki oraz zmiany w redystrybucji białek i lipidów budujących błonę 
komórkową gamet męskich (Drobnis i in. 1993; Bailey i in. 2000). Stwierdzono, 
że większość białek nasienia, na które wpływ wywiera proces kriokonserwacji, to 
białka związane z błoną plazmatyczną plemników, a ich utrata może prowadzić 
do zniszczenia naturalnej powłoki ochronnej komórek rozrodczych (Westfalewicz 
i in. 2015). Ponadto wykazano, że proces zamrażania oraz rozmrażania nasienia 
indukuje przedwczesne dojrzewanie plemników (tzw. kriokapacytację) (Cormier, 
Bailey 2003), które jest procesem niepożądanym, obniżającym przeżywalność 
plemników w drogach rodnych samicy (Talukdar i in. 2015) .

Obserwuje się jednak odmienne reakcje plemników poszczególnych ga-
tunków zwierząt na proces zamrażania, które wynikają z różnic w budowie 
plemników i składzie biochemicznym ich błony plazmatycznej. W związku 
z powyższym, protokoły przygotowania nasienia do kriokonserwacji dostoso-
wuje się do gatunków, ras zwierząt, a nawet osobników (Holt 2000). W procesie 
kriokonserwacji nasienia stosowane są rozcieńczalniki, mające zapewniać ko-
mórkom rozrodczym optymalne środowisko, które ma pozytywnie oddziaływać 
na ich zdolność zapładniającą mimo długotrwałego przechowywania. Rozcień-
czalniki zwiększają również objętość nasienia, dzięki czemu potencjał gene-
tyczny wybranych reproduktorów może zostać lepiej wykorzystany. Dodanie 
krioprotektantów ma natomiast chronić plemniki przed negatywnymi skutkami 
udaru chłodowego i powstawaniem w nich kryształków lodu (Gogol 2017).

Podczas kriokonserwacji nasienia istnieje ryzyko wystąpienia stresu oksyda-
cyjnego. Zjawisko to zachodzi w plemnikach i jest związane z rosnącym tempem 
reakcji utleniania składników komórkowych i powstawaniem reaktywnych 
form tlenu. Nasilenie stresu oksydacyjnego może wywierać negatywny wpływ 
na komórki poprzez niszczenie białek, kwasów nukleinowych oraz lipidów, 
w efekcie powodując śmierć komórki (Agarwal i in. 2005). Ball i in. (2001) 
wykazali, że podczas procesu zamrażania-rozmrażania ma miejsce zwiększona 
produkcja ROS. Największą produkcję wolnych rodników zaobserwowano 
w błonie komórkowej plemników oraz w mitochondriach, ponieważ struktury 
te są najbardziej podatne na negatywny wpływ gwałtownych zmian tempera-
tury (Agarwal i in. 2005). Z uszkodzonych podczas kriokonserwacji nasienia 
mitochonodriów mogą być uwalniane i aktywowane czynniki proapoptotycz-
ne (Martin i in. 2004). Aktywacja apoptozy wpływa negatywnie na potencjał 
zapładniający nasienia. Proces ten może prowadzić do zmniejszenia zdolności 
plemników do kapacytacji, reakcji akrosomowej i w efekcie do penetracji oocytu 
(Grunewald i in. 2008; Grunewald i in. 2009).
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W plazmie nasienia knura wykazano obecność 536 białek. Zaledwie 20 ze 
zidentyfikowanych białek plazmy nasienia określono jako specyficznie zaan-
gażowane w procesy reprodukcyjne, aczkolwiek zaznaczono, iż inne białka 
mogą pośrednio wywierać wpływ na parametry funkcjonalne plemników knura 
(Perez-Patino i in. 2016). Druart i in. (2013) wykazali, że największą część bia-
łek plazmy nasienia stanowią spermadhezyny i białka z domeną fibronektyny. 
Inne białka plazmy nasienia o uznanym znaczeniu w procesie kriokonserwacji 
nasienia knura to: białko szoku cieplnego 90 alfa A1, syntaza prostaglandy-
ny D typu lipokalinowego, białko typu C2 (Niemann-Pick disease) (Valencia 
i in. 2017), N-acetylo-β-heksosaminidaza (Wysocki i in. 2015), dysmutaza 
nadtlenkowa i paraoksonaza 1 (Li i in. 2018). Białka te nie zostały jednak po-
twierdzone jako ostateczne markery zamrażalności nasienia knura. Jedynym 
białkiem plazmy nasienia zidentyfikowanym jako marker zamrażalności jest 
fibronektyna 1 (Vilagran i in. 2015). Białko to wiąże się z błoną plazmatyczną 
plemników poprzez integryny, zapewniając ochronę ww. komórek. Fibronekty-
na 1 wchodząc w interakcję z albuminami redukuje również stres oksydacyjny 
(Gonzalez-Cadavid i in. 2014).

Spermadhezyny należą do glikoprotein związanych z powierzchnią plem-
ników. Są one wielofunkcyjnymi białkami mającymi zdolność do wiązania 
różnych ligandów. Kluczową rolę może spełniać rodzina białek niewiążących 
heparynę – PSP-I, PSP-II. Stanowią one 50% wszystkich białek obecnych 
w plazmie nasienia knura (Caballero i in. 2008). Wykazano, że spermadhezyny 
PSP dodawane do nasienia w procesie seksowania i kriokonserwacji wpływają 
pozytywnie na żywotność i ruchliwość komórek rozrodczych, a także integral-
ność ich błony mitochondrialnej (Garcia i in. 2009). Ponadto PSP-II, wiążąc 
się z fosforylocholiną, tworzy osłonę chroniącą plemniki przed przedwczesną 
kapacytacją (Jonakova i in. 2000; Caballero I in. 2008).

Wykazano, że białka plazmy nasienia są adsorbowane na powierzchni plem-
ników tryka poddanych szokowi chłodowemu, a zjawisko to jest w stanie od-
wrócić zmiany w błonie komórkowej plemników spowodowane przez udar 
wywołany niską temperaturą. Udowodniono, że dodanie białek plazmy nasienia 
do plemników oddzielonych od plazmy nasienia i poddanych działaniu niskiej 
temperatury może zapobiec upośledzeniu niektórych funkcji komórek rozrod-
czych oraz wpłynąć pozytywnie na ich żywotność (Pérez-Pé i in. 2001).

Podsumowanie

Rozwój proteomiki w ostatnich dziesięcioleciach pozwolił na identyfikację 
tysięcy białek obecnych w plazmie nasienia i plemnikach człowieka oraz wielu 
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gatunków zwierząt gospodarskich, towarzyszących, a także dzikich. Nowo-
czesne metody analizy proteomicznej pozwoliły na identyfikację wielu białek 
oraz określenie ich roli w procesach rozrodczych I determinowaniu jakości 
biologicznej nasienia. Doniesienia naukowe sugerują jednak możliwość utraty 
pewnych białek podczas procesów laboratoryjnego postępowania z nasieniem. 
Celowym wydaje się zbadanie skali tych strat i ustalenie jednej standardowej 
i optymalnej procedury postępowania z nasieniem poszczególnych gatunków 
zwierząt. Dzięki temu naukowcy zyskaliby większą pewność, iż uzyskane wy-
niki analiz proteomicznych w pełni odzwierciedlają proteom plazmy nasienia 
oraz plemników. Problematyka podjęta w niniejszej pracy jest ważna z punktu 
widzenia doskonalenia metodologii prowadzenia badań nad proteomem wy-
dzielin układu rozrodczego samca i oceny wpływu poszczególnych wariantów 
tych metod na jakość nasienia i jego przydatność w technikach wspomaganego 
rozrodu.
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aBstract

the iNflueNce of seMeN haNdliNg oN seMiNal PlasMa aNd 
sPerMatozoa ProteoMe aNd seMeN quality

The aim of the study was to analyze the influence of semen handling methods (centrifu-
gation, cooling and freezing) on seminal plasma and spermatozoa proteome, interactions 
between seminal plasma proteins and spermatozoa and biological quality of semen.
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The analyzes were based on original research papers, review articles and academic 
textbooks.

Scientific reports suggest that laboratory procedures of semen handling may cause loss 
of some seminal plasma and sperm proteins which are necessary for proper functioning of 
sperm cells and their protection.

The issues discussed in this paper are important for improving the methodology of 
research on the proteome of male reproductive system secretions and assessing the impact 
of individual variants of these methods on sperm quality and its usefulness in assisted 
reproduction techniques.
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wPływ Masy ciała Przy urodzeNiu Na 
wyNiki odchowu Prosiąt, warchlaków 

i tuczNików

wstęp

Z biegiem czasu, wraz z rozwojem nowych technologii oraz na skutek ciągłych 
prac hodowlanych wykonywanych w sektorze produkcji zwierzęcej, dąży się do 
maksymalizacji zysków oraz zwiększenia efektywności produkcji. Podstawą jest 
tu poprawa wyników użytkowości rozpłodowej loch, a przede wszystkim liczby 
prosiąt urodzonych żywo oraz odchowanych przez lochę. Niestety, duża liczba 
prosiąt w miocie wpływa negatywnie na ich średnią masę ciała przy urodzeniu. 
Prosięta rodzą się z niższą masą ciała, notuje się także współistniejącą z tym 
większą zmienność tej cechy w miocie. Skutkiem tego jest zwiększenie liczby 
prosiąt urodzonych martwo oraz upadków w czasie odchowu prosiąt (Bocian 
i in. 2011). Dodatkowo, prosięta z niższą masą ciała przy urodzeniu częściej 
zapadają na choroby w dalszym okresie odchowu (m. in. biegunki czy też za-
palenia stawów) (Johansen i in. 2004). Masa ciała prosiąt przy urodzeniu jest 
głównym czynnikiem determinującym inne parametry produkcyjne takie jak: 
przeżywalność, tempo wzrostu, masa ciała przy odsadzeniu, a także wpływa na 
późniejszy wzrost oraz efektywność tuczu. Biorąc pod uwagę, że celem odchowu 
świń rosnących jest osiągnięcie jak najwyższych przyrostów dobowych w tuczu 
należy podkreślić, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy uzyskane będą wysokie 
przyrosty dobowe już na etapie odchowu prosiąt przy losze (Bocian i in. 2011).

W grupie prosiąt z niską masą ciała przy urodzeniu zauważa się największy 
udział upadków od urodzenia do odsadzenia od lochy. U prosiąt z wyższą masą 
ciała przy urodzeniu zauważalne są mniejsze straty w tym okresie odchowu (Bo-
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cian i in. 2011). Prosięta z niską masą ciała przy urodzeniu uzyskują również niższe 
masy ciała przy odsadzeniu od lochy, w porównaniu do prosiąt z wyższą masą 
ciała przy urodzeniu (Milewska i in. 2016). Dzięki wyższej masie ciała prosiąt 
przy urodzeniu uzyskują one przewagę już na początku swojego życia. Dzięki 
temu osiągają wyższą masę ciała przy odsadzeniu, która wpływa korzystnie na 
zwiększenie odporności na stres, na który są one narażone w momencie odsadze-
nia od lochy, a także łączenia zwierząt w nowe grupy (Grudniewska i in. 1994).

Bocian i in. (2011) analizowali w swoich badaniach wpływ masy ciała prosiąt 
przy urodzeniu na efekty ich odchowu oraz późniejsze wyniki tuczu. Zauwa-
żyli, że początkowa niska masa ciała prosiąt ma wpływ na ich wzrost, ale wraz 
z wiekiem zwierząt ten wpływ maleje. Po skończeniu tuczu tylko najmniejsze 
świnie z badanych grup były w istotny sposób mniejsze od innych osobników. 
Można także wywnioskować, że tempo wzrostu tuczników było na podobnym 
poziomie i parametr ten nie różnił się istotnie statystycznie w zależności od 
początkowej masy ciała prosiąt. Dopiero w ostatnim okresie tuczu zauważalne 
były różnice w przyrostach dobowych pomiędzy zwierzętami z różną masą ciała 
przy urodzeniu. Wniosek, który wysnuli autorzy, dotyczy głównie przyrostów 
dobowych prosiąt. Stwierdzili oni, że tempo wzrostu jest zależne od masy ciała 
przy urodzeniu, szczególnie w okresie od urodzenia do odsadzenia prosiąt.

Jak podaje Rekiel (2013), różnica wieku, w którym świnie uzyskują masę 
ubojową wpływa również na zróżnicowanie wartości rzeźnej oraz jakości tuszy. 
Jednakże, opisane tu badania, w których analizowano wpływ masy ciała prosiąt 
przy urodzeniu na ich późniejszą wartość rzeźną, nie dostarczyły jednoznacz-
nych wniosków. W badaniach prezentowanych przez Beaulieu i in. (2010) także 
stwierdzono, że masa ciała prosiąt przy urodzeniu nie wpłynęła różnicująco na 
ich późniejszą użytkowość rzeźną charakteryzowaną zawartością mięsa, tłuszczu 
ani udziałem cennych wyrębów tuszy.

W związku z niejednoznacznymi wnioskami płynącymi z przedstawionych 
badań naukowych, w badaniach własnych podjęto analizę, w której hipoteza 
badawcza zakładała wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na ich późniejsze 
wyniki produkcyjne. Celem badań było określenie wpływu masy ciała przy 
urodzeniu na wyniki odchowu prosiąt, warchlaków i tuczników na podstawie 
wybranych parametrów zootechnicznych: masy ciała, tempa wzrostu i mięsności 
pochodzących od nich tusz.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w chlewni należącej do państwa Dzionk. Gospo-
darstwo znajduje się w miejscowości Gołubie, w województwie pomorskim. 
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Na terenie gospodarstwa znajdują się budynki produkcyjne i gospodarcze. Pań-
stwo Dzionk zajmują się chowem trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Stado 
podstawowe liczy 24 lochy. Na gruntach ornych prowadzone są uprawy zgodne 
z zapotrzebowaniem gospodarstwa pod względem bazy paszowej. Uprawiana 
jest także trawa nasienna i ziemniaki przeznaczone na sprzedaż. W gospodar-
stwie uprawia się: żyto, pszenżyto, jęczmień oraz łubin wąskolistny.

Lochy karmione są „na mokro” systemem normowanym, natomiast lochy 
luźne otrzymują dodatkowo w dawce ziemniaki parowane. Prosięta w trakcie 
laktacji dostają dodatkowo preparat mlekozastępczy i są dokarmiane mieszanką 
komercyjną typu superprestarter. Warchlaki i tuczniki są żywione paszą sypką 
przygotowywaną we własnym gospodarstwie. Podawana jest ona w autokarm-
nikach systemem ad libitum. Skład komponentowy mieszanek paszowych, 
które zostały wykorzystane do karmienia zwierząt w trakcie badania został 
zaprezentowany w Tabeli 1., Tabeli 2. oraz Tabeli 3.

Do badań użyto łącznie 54 prosięta pochodzące od pięciu loch mieszańców 
F1 (wbp x pbz) i (pbz x wbp), które były kryte knurem mieszańcem F1 (duroc 
x pietrain). Lochy użyte do badań znajdowały się w drugim i trzecim cyklu 
rozpłodowym, a mioty urodziły się w okresie od 23 do 27 maja 2019r. Laktacja 
trwała 28 dni.

Prosięta do badań zostały podzielone na dwie grupy pod względem ich masy 
ciała przy urodzeniu:

Tabela 1. Skład komponentowy i wartość pokarmowa mieszanki paszowej dla 
prosiąt do 20 kg masy ciała.

wyszczególnienie udział w mieszance (%)
MPU Prefect Wean 50 (koncentrat) 50,00
Śruta jęczmienna 21,80
Śruta pszenna 15,00
Śruta kukurydziana 10,00
Mikromineral (tlenek cynku) 1,00
Poekstrakcyjna śruta sojowa 46-47% 1,00
Zakwaszacz 0,70
Olej rzepakowy 0,50
Wartość pokarmowa 1 kg mieszanki (kalkulowana):
Białko ogólne (%) 18,49
Tłuszcz surowy (%) 5,79
Włókno surowe (%) 3,01
Energia metaboliczna (MJ) 14,26

Źródło: P. P. H. U.- Stanisław Gospodarek
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Tabela 2. Skład komponentowy i wartość pokarmowa mieszanki paszowej dla 
warchlaków o masie ciała 20-35 kg.

wyszczególnienie udział w mieszance (%)
Śruta jęczmienna 45,25
Śruta pszenna 20,00
Poekstrakcyjna śruta sojowa 46-47% 13,00
Śruta kukurydziana 10,00
Śruta pszenżytnia 5,00
MPU PW Aminomax 4% 4,00
Olej rzepakowy 2,00
Zakwaszacz 0,50
Kwas benzoesowy 0,25
Wartość pokarmowa 1 kg mieszanki (kalkulowana):
Białko ogólne (%) 16,93
Tłuszcz surowy (%) 4,15
Włókno surowe (%) 3,32
Energia metaboliczna (MJ) 13,44

Źródło: P. P. H. U.- Stanisław Gospodarek

Tabela 3. Skład komponentowy i wartość pokarmowa mieszanki paszowej dla 
tuczników o masie ciała powyżej 35 kg .
wyszczególnienie udział w mieszance (%)

Śruta jęczmienna 36,50
Śruta pszenżytnia 36,20
Poekstrakcyjna śruta zbożowa 46-47% 13,00
Śruta żytnia 10,00
MPU T Aminomax 3% 3,00
Olej rzepakowy 1,00
Zakwaszacz 0,30
Wartość pokarmowa 1 kg mieszanki (kalkulowana):
Białko ogólne (%) 15,53
Tłuszcz surowy (%) 2,96
Włókno surowe (%) 3,12
Energia metaboliczna (MJ) 13,62

Źródło: P. P. H. U.- Stanisław Gospodarek
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L – prosięta z masą urodzeniową ≤ 1,80 kg;
C – masa ciała prosiąt przy urodzeniu >1,80 kg.
Wartość graniczną podziału ustalono na podstawie mediany wszystkich mas 

ciała prosiąt przy urodzeniu. Ważenia kontrolne zwierząt wykonano w dniu 
urodzenia i następnie w 7., 14., 21., 28., 42., 56. i 110. dniu życia oraz w dniu 
uboju. Podczas pierwszego ważenia każde zwierzę zostało oznaczone kolczy-
kiem z indywidualnym numerem, a podczas ostatniego ważenia każdy tucznik 
otrzymał tatuaż z numerem odpowiadającym numerowi indywidualnemu na 
kolczyku. Dzięki temu można było odczytać dokładne dane dotyczące mięsności 
każdego tucznika. Badania trwały od maja do grudnia 2019r.

W badaniach analizowano następujące cechy: masę ciała w kolejnych okre-
sach odchowu zwierząt, przyrosty dobowe w kolejnych okresach badań, wiek 
w dniu uboju, a także mięsność tusz.

Uzyskane dane z przeprowadzonego doświadczenia opracowano statystycz-
nie za pomocą metod powszechnie stosowanych w badaniach zootechnicznych. 
Dokonano podstawowych obliczeń miar statystycznych (średnia, odchylenie 
standardowe, współczynnik zmienności). Istotność różnic pomiędzy wartościa-
mi średnimi badanych cech wyznaczono przy wykorzystaniu testu T – studenta. 
Przyjęto dwa poziomy istotności dla wykazywanych różnic statystycznych: 
P<0,05 i O<0,01. Obliczenia wykonano stosując program Statistica 13.

wyniki badań

W Tabeli 4. przedstawiono masę ciała prosiąt w okresie ich odchowu przy 
losze. We wszystkich etapach badań, tj. przy urodzeniu, w 7., 14., 21. i 28. dniu 
odchowu, prosięta z grupy C osiągały wysoko istotnie statystycznie wyższą 
średnią masę ciała, w porównaniu do prosiąt z grupy L. W dniu odsadzania 
prosięta z grupy L osiągnęły średnią masę ciała 7,99 kg, natomiast prosięta 
z grupy C – 10,03 kg.

W Tabeli 5. przedstawiono wyniki dotyczące masy ciała osiągniętej przez 
świnie rosnące. W kolejnych etapach badań, czyli w 42., 56. oraz 110. dniu 
odchowu zwierzęta z grupy L osiągały wysoko istotnie statystycznie niższą 
średnią masę ciała, w porównaniu do zwierząt z grupy C. W 110. dniu życia 
tuczniki z grupy L osiągnęły średnią masę ciała równą 59,37 kg, z kolei tuczniki 
z grupy C charakteryzowały się średnią masą ciała na poziomie 66,31 kg, i była 
to masa ciała wysoko istotnie wyższa.

Pomimo zróżnicowania statystycznie wysoko istotnego w zakresie masy 
ciała badanych zwierząt od dnia urodzenia do 110 dnia ich życia, zależności te 
nie przełożyły się na końcową masę ciała tuczników. I tak, masa ciała uzyskana 
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przez tuczniki w dniu uboju nie była zróżnicowana istotnie statystycznie, oraz 
była zbliżona w grupach C i L. Wpływ na taki stan rzeczy miała zastosowana 
w metodzie chowu zasada, że zwierzęta były kierowane na ubój po osiągnięciu 
przez nie odpowiedniej masy ciała. Było to uwarunkowane sytuacją na rynku 
żywca wieprzowego w okresie prowadzenia badań. Masa ciała w dniu uboju, jak 
wspomniano, nie różniła się istotnie statystycznie pomiędzy grupami, jednakże 
sugestywna jest różnica w wieku zwierząt w dniu uboju (Tabela 5). Średni wiek 
zwierząt z grupy C był istotnie statystycznie niższy, w porównaniu do zwierząt 
z grupy L. Różnica sięgająca tu 12 dni jest poświadczeniem wyższego poten-
cjału wzrostowego tuczników, które charakteryzowały się wyższą masą ciała 
przy urodzeniu.

Tabela 6. przedstawia dane dotyczące przyrostów dobowych prosiąt w po-
szczególnych okresach badań. Prosięta z grupy C charakteryzowały się istotnie 
lub wysoko istotnie wyższymi przyrostami, w porównaniu do zwierząt z grupy 
L. W okresie od 1. do 14. dnia życia różnica ta była wysoko istotna statystycznie, 
natomiast już w drugim okresie, czyli od 14. do 28. dnia odchowu różnica ta 
była istotna statystycznie. W całym okresie laktacji, tj. od 1. do 28 dnia życia 
prosiąt, zwierzęta z grupy C osiągnęły przyrosty wysoko istotnie statystycznie 

Tabela 4. Masa ciała prosiąt doświadczalnych w trakcie laktacji.

wyszczególnienie Miara staty-
styczna

Masa ciała przy urodzeniu istotność 
różnic≤ 1,80 kg > 1,80 kg

Masa ciała przy 
urodzeniu [kg]

𝑥̅
s
v

1,53
0,25
16,34

2,08
0,18
8,65

**

Masa ciała 
w 7. dniu [kg]

𝑥̅
s
v

2,65
0,63
23,77

3,87
0,65
16,79

**

Masa ciała 
w 14. dniu [kg]

𝑥̅
s
v

4,70
0,82
17,45

6,18
0,99
16,02

**

Masa ciała 
w 21. dniu [kg]

𝑥̅
s
v

6,54
1,00
15,29

8,26
1,37
16,58

**

Masa ciała przy od-
sadzeniu w 28. dniu 
[kg]

𝑥̅
s
v

7,99
1,23
15,39

10,03
1,58
15,75

**

* różnice istotne, ** różnice wysoko istotne, ns -brak różnic statystycznych

Źródło: Opracowanie własne
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wyższe (0,28 kg), w porównaniu do prosiąt z grupy L (0,23 kg). W cytowanych 
wcześniej badaniach Bocian i in. (2011) uzyskano podobne zależności, jak 
przedstawione w badaniach własnych. W cytowanej pracy prosięta podzielono 
na trzy grupy pod względem ich masy ciała przy urodzeniu, a która w kolej-
nych grupach wynosiła średnio: 0,96 kg; 1,38 kg oraz 1,75 kg. Stwierdzono 
tu zależność potwierdzoną statystycznie, że im niższa była masa ciała prosiąt 
przy urodzeniu, tym niższe były przyrosty dobowe osiągane przez te zwierzęta, 
co było udowodnione tak w poszczególnych etapach laktacji, jak i w całym 
okresie jej trwania.

W Tabeli 7. Przedstawiono dane dotyczące przyrostów dobowych osiągnię-
tych przez badane zwierzęta w dalszych okresach odchowu. Można zauważyć, 
że tempo wzrostu prosiąt odsadzonych, tj. w okresie od 28. do 42. dnia życia, 
różniło się wysoko istotnie statystycznie pomiędzy badanymi grupami. Świnie 
z grupy C przyrastały średnio dziennie 0,38kg, natomiast zwierzęta z grupy L 
0,32 kg. W kolejnych okresach badań, a więc już na etapie odchowu warchlaków 
i tuczników, nie zanotowano różnic statystycznie istotnych pomiędzy grupami 
w zakresie analizowanej cechy. Jednakże, biorąc pod uwagę życiowe tempo 
wzrostu badanych świń, a więc uzyskane w okresie od dnia urodzenia do dnia 

Tabela 5. Masa ciała świń rosnących w poszczególnych okresach badań.

wyszczególnienie Miara staty-
styczna

Masa ciała przy urodzeniu istotność 
różnic≤ 1,80 kg > 1,80 kg

Masa ciała 
w 42. dniu [kg]

𝑥̅
s
v

12,45
1,55
12,45

15,37
2,05
13,34

**

Masa ciała 
w 56. dniu [kg]

𝑥̅
s
v

19,57
2,48
12,67

23,46
3,59
15,30

**

Masa ciała 
w 110. dniu [kg]

𝑥̅
s
v

59,37
5,36
9,03

66,31
10,70
16,14

**

Masa ciała w dniu 
uboju [kg]

𝑥̅
s
v

108,95
10,27
9,43

109,33
11,68
10,68

Ns

Wiek w dniu uboju 
[dni]

𝑥̅
s
v

184,59
15,68
8,49

172,95
15,80
9,13

*

* różnice istotne, ** różnice wysoko istotne, ns -brak różnic statystycznych

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 6. Tempo wzrostu prosiąt w okresie laktacji.

wyszczególnienie Miara staty-
styczna

Masa ciała przy urodzeniu istotność 
różnic≤ 1,80 kg > 1,80 kg

Przyrosty dobowe 
w okresie: 1-14. 
dzień życia [kg]

𝑥̅
s
v

0,23
0,05
21,74

0,29
0,07
24,14

**

Przyrosty dobowe 
w okresie: 14-28. 
dzień życia [kg]

𝑥̅
s
v

0,23
0,06
26,09

0,27
0,05
18,52

*

Przyrosty dobowe 
w okresie: 1-28. 
dzień życia [kg]

𝑥̅
s
v

0,23
0,04
17,39

0,28
0,05
17,86

**

* różnice istotne, ** różnice wysoko istotne, ns -brak różnic statystycznych

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 7. Wyniki produkcyjne świń rosnących w kolejnych etapach badań

wyszczególnienie Miara staty-
styczna

Masa ciała przy urodzeniu istotność 
różnic≤ 1,80 kg > 1,80 kg

Przyrosty dobowe 
28-42. dnia życia 
[kg]

𝑥̅
s
v

0,32
0,07
21,87

0,38
0,09
23,68

**

Przyrosty dobowe 
42-56. dnia życia 
[kg]

𝑥̅
s
v

0,51
0,10
19,61

0,58
0,14
24,14

ns

Przyrosty dobowe 
28-56. dnia życia 
[kg]

𝑥̅
s
v

0,41
0,07
17,07

0,48
0,10
20,83

*

Przyrosty dobowe 
56-110. dnia życia 
[kg]

𝑥̅
s
v

0,74
0,06
8,11

0,79
0,15
18,99

ns

Przyrosty dobowe 
110 dzień życia – 
dzień uboju [kg]

𝑥̅
s
v

0,68
0,11

16,18

0,69
0,14
20,29

ns

Przyrosty dobowe 
1. dzień życia – 
dzień uboju [kg]

𝑥̅
s
v

0,59
0,06
10,17

0,63
0,08
12,70

*

Mięsność [%] 𝑥̅
s
v

59,26
1,90
3,21

58,77
2,47
4,20

ns

* różnice istotne, ** różnice wysoko istotne, ns -brak różnic statystycznych

Źródło: Opracowanie własne
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uboju stwierdzono, że zwierzęta cięższe w dniu urodzenia (grupa C) osiągnęły 
istotnie statystycznie wyższe tempo wzrostu – 0,63kg, w porównaniu do świń 
lżejszych w dniu urodzenia (grupa L) - 0,59 kg.

Biorąc pod uwagę mięsność tusz pozyskanych od badanych tuczników (Ta-
bela 7), nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie w zakresie tej cechy 
pomiędzy grupami doświadczalnymi. Mięsność tusz była wysoka i kształtowała 
się na średnim poziomie 59,26 % w grupie L oraz 58,77 % w grupie C.

dyskusja

W badaniach Bocian i in. (2011) uzyskano podobne zależności, jak przedsta-
wione w badaniach własnych. W cytowanej pracy prosięta podzielono na trzy 
grupy pod względem ich masy ciała przy urodzeniu, a w kolejnych grupach 
wynosiła ona średnio: 0,96 kg; 1,38 kg oraz 1,75 kg. W dniu odsadzenia pro-
sięta osiągnęły średnią masę ciała odpowiednio: 5,87 kg; 6,75 kg oraz 8,15 kg, 
a więc prosięta cięższe przy urodzeniu osiągnęły wyższą masę ciała także przy 
odsadzeniu. Wykazano tu także, że średnie masy ciała prosiąt we wszystkich 
badanych okresach życia były zróżnicowane pomiędzy grupami na poziomie 
istotnym statystycznie. W badaniach przeprowadzonych przez Pawłowskiego 
(2017) utworzono dwie grupy prosiąt, których średnia masa ciała przy urodzeniu 
wynosiła 1,16 kg i 1,64 kg. Uzyskano tu więc zależności podobne do uzyskanych 
w badaniach własnych. W dniu odsadzenia wartość tego parametru w cytowa-
nych badaniach kształtowała się na średnim poziomie odpowiednio: 7,11 i 7,95 
kg, i była zróżnicowana istotnie statystycznie pomiędzy badanymi grupami.

W badaniach Pawłowskiego (2017) wykazano, że pomimo stwierdzonej 
w I. fazie tuczu różnicy istotnej statystycznie w zakresie masy ciała pomiędzy 
grupami zwierząt o różnej średniej urodzeniowej masie ciała, nie wpłynęło to 
na istotne statystycznie zróżnicowanie masy ciała tuczników po zakończeniu II. 
fazy tuczu. Autor stwierdził także, że zwierzęta cięższe przy urodzeniu charak-
teryzowały się krótszym okresem odchowu i tuczu, w porównaniu do zwierząt 
o niższej masie ciała przy urodzeniu. Są to zależności podobne do uzyskanych 
w badaniach własnych. Także według Rekiel (2013) masa ciała prosiąt przy 
urodzeniu wpływa istotnie na ich dalszy wzrost oraz rozwój. W swoich bada-
niach Autorka stwierdziła, że prosięta z grup o zróżnicowanej masie ciała przy 
urodzeniu wykazywały różne tempo wzrostu podczas odchowu oraz tuczu.

W badaniach przeprowadzonych przez Beaulieu i in. (2010), w których 
analizowano także wpływ urodzeniowej masy ciała na wyniki produkcyjne 
tuczników, podobnie jak w badaniach własnych, nie stwierdzono wpływu tej 
cechy na mięsność tusz pozyskanych od badanych świń.
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Podsumowanie

W przeprowadzonych badaniach wykazano, że zróżnicowanie w zakresie 
masy ciała przy urodzeniu pomiędzy badanymi grupami zwierząt utrzymywało 
się w trakcie całego ich odchowu i zostało potwierdzone statystycznie. W całym 
okresie laktacji (1-28 dzień odchowu) prosięta ssące o wyższej średniej masie 
ciała przy urodzeniu (grupa C) uzyskały statystycznie wysoko istotnie wyższe 
średnie tempo wzrostu (0,28kg), w porównaniu do prosiąt o niższej średniej 
masie ciała przy urodzeniu (grupa L; 0,23kg).

Prosięta odsadzone z grupy C w okresie odchowu (28-42 dzień odchowu) 
uzyskały statystycznie wysoko istotnie wyższe średnie tempo wzrostu (0,38kg), 
w porównaniu do prosiąt z grupy L (0,32kg). . Stwierdzono również statystycznie 
istotny wpływ urodzeniowej masy ciała na tempo wzrostu świń w okresie od 
dnia urodzenia do dnia uboju. Zwierzęta z grupy C charakteryzowały się istotnie 
statystycznie wyższym tempem wzrostu (0,63 kg), w porównaniu do zwierząt 
z grupy L (0,59 kg), a tuczniki z grupy L (masa ciała przy urodzeniu ≤ 1,80 kg) 
potrzebowały średnio 11,64 dnia więcej na osiągnięcie masy ubojowej, w po-
równaniu do tuczników z grupy C (masa ciała przy urodzeniu >1,80 kg). Nie 
wykazano jednak istotnego statystycznie zróżnicowania w zakresie mięsności 
tusz pozyskanych od tuczników badanych grup.
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aBstract

iNflueNce of Piglets Birth Body weight  
oN the results of reariNg of Piglets, weaNed Pigs  

aNd growiNg-fiNishiNg Pigs

Currently, in pig breeding, great emphasis is placed on increasing the number of litters. 
Unfortunately, it is often associated with a decrease in the weight of newborn piglets and its 
high variability in the litter. We know from available studies that lower birth weight leads 
to increased rearing losses in suckling and weaned piglets and an increased risk of diseases. 
The aim of the study was to determine the effect of piglet birth weight on the results of 
piglets, weaners and fattening pigs rearing.

The experimental animals (54 in total) came from 5 litters of sows. Piglets were divided 
into two experimental groups according to their birth weight: group L (≤ 1.80 kg) and group 
C (> 1.80 kg). Analyzed: body weight and growth rate of the animals, length of fattening 
and meatiness of the carcasses derived from them.

It was found that significant differences in the mean body weight of pigs of both groups 
were maintained throughout the study period. Increases daily achieved by piglets during the 
period from 1 to 42 days of age were very different significantly between the groups. There 
was also a statistically significant effect of pig birth weight on the height of the studied pigs, 
ie their growth rate from birth to slaughter (L: 590 vs C: 630 g). Animals of group L also 
needed an average of 11.64 more day to reach slaughter weight. However, no statistically 
significant correlation between body weight and leanness birth carcasses of both groups 
(L: 59.26% vs C: 58.77%).

słowa kluczowe: masa ciała urodzeniowa, prosięta, warchlaki, tuczniki, odchów

keywords: birth body weight, piglets, weanaed pigs, growing-finishing pigs, rearing
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wyNiki tuczu świń żywioNych 
MieszaNką z udziałeM ferMeNtowaNej 

PoekstrakcyjNej śruty rzePakowej

wstęp

W obecnych uwarunkowaniach produkcyjnych i technologicznych podstawą 
żywienia tuczników są mieszanki pełnoporcjowe, których skład komponentowy 
oraz wartość pokarmowa musi być dostosowana do tempa wzrostu zwierząt, 
a przede wszystkim do potencjału odkładania białka w ich mięśniach. Wysokie 
zapotrzebowanie na białko obecnie użytkowanych świń wpływa na to, że obok 
zbóż, które są podstawą bilansowania mieszanek paszowych, bardzo istot-
nymi ich składnikami są komponenty wysokobiałkowe (Sobotka i in. 2012). 
W wyniku wycofania mączek mięsnych i mięsno-kostnych z żywienia zwierząt 
zaobserwowano zwiększone zapotrzebowanie na pasze białkowe pochodzenia 
roślinnego, między innymi śruty poekstrakcyjnej rzepakowej. Wartość pokar-
mowa tej paszy zależy głównie od składu nasion, czyli zawartości w nich białka, 
włókna czy też związków antyżywieniowych. W przypadku śruty poekstrakcyj-
nej rzepakowej wpływ na jej skład ma też proces technologiczny przerabiania 
nasion i pozyskiwania z nich oleju na drodze ekstrakcji, głównie czas procesu 
oraz temperatura tostowania, które mają wpływ na strawność białka i amino-
kwasów (Pastuszewska, Raj 2003).

Obecnie najpopularniejszą i najbezpieczniejszą paszą wysokobiałkową w ży-
wieniu świń jest poekstrakcyjna śruta sojowa. Śruta ta cechuje się wysoką zawar-
tością białka, wyrównanym profilem aminokwasowym oraz niską zawartością 
związków antyżywieniowych (Kiesz 2019). Pewne niedogodności związane z jej 
stosowaniem dotyczą niskiej zawartości aminokwasów siarkowych, co wymaga 
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ich uzupełniania w paszy, a także faktu, że zawiera ona polisacharydy nieskro-
biowe, których nie trawią zwierzęta monogastryczne (Wenk 2001). Dodatkowo 
nasiona soi pochodzą głównie z upraw genetycznie modyfikowanych (GMO), 
a obecnie coraz częściej dyskutuje się nad wycofaniem pasz pochodzących 
z upraw GMO z żywienia zwierząt gospodarskich. Ponadto jest to pasza droga, 
a w naszych realiach produkcyjnych pochodząca z importu. Dlatego też stale 
poszukuje się alternatywnych, krajowych i tańszych komponentów wysokobiał-
kowych, które mogłyby zastąpić poekstrakcyjną śrutę sojową w żywieniu świń 
(Kiesz 2019). Taką paszą może być poekstrakcyjna śruta rzepakowa.

Głównym produktem w procesie technologicznym przerobu nasion rzepaku 
jest olej. Produktami ubocznymi tego procesu są: śruta poekstrakcyjna rzepa-
kowa i makuch (w procesie tłoczenia na zimno). Oba te produkty są wpisane 
do Rejestru Materiałów Paszowych Unii Europejskiej. Świadczy to o tym, że 
można je używać do produkcji mieszanek paszowych bądź wykorzystywać 
w żywieniu zwierząt gospodarskich jako komponent pełnodawkowych pasz lub 
stosować jako źródło białka w mieszaninach innych pasz (Brzóska i in. 2010).

Zawartość białka ogólnego w poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej wynosi 
około 36-38% suchej masy. A zatem w poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej białka 
ogólnego jest mniej niż w poekstrakcyjnej śrucie sojowej (46,2%), jednakże 
więcej niż w innych surowcach wysokobiałkowych pochodzenia krajowego: 
w grochu (22,7%) czy bobiku (26,8%). Według Greli i in. (2014), poekstrak-
cyjna śruta rzepakowa cechuje się bardziej wyrównaną i powtarzalną zawar-
tością białka ogólnego niż poekstrakcyjna śruta sojowa. Poekstrakcyjna śruta 
rzepakowa ma bardzo dobry skład aminokwasowy (lizyna – 20,6 g/kg paszy; 
metionina – 8,0 g/kg paszy; metionina + cysteina – 17,1 g/kg paszy; tyrozyna 
– 9,9 g/kg paszy; arginina – 23,6 g/kg paszy). Warto zaznaczyć, że dzięki wy-
sokiej zawartości metioniny śruta poekstrakcyjna rzepakowa może być dobrym 
komponentem wyrównującym poziom tego aminokwasu w mieszankach ze 
śrutą poekstrakcyjną sojową. Najistotniejszym aminokwasem w żywieniu trzody 
chlewnej jest lizyna, czyli tzw. aminokwas limitujący (Brzóska i in. 2009). Ma 
ona wpływ na wartość biologiczną białka paszy. Biorąc pod uwagę zawartość 
lizyny, przyjmuje się, że 1,4 kg poekstrakcyjnej śruty rzepakowej to tyle samo 
co 1 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej. Zawartość tłuszczu w śrucie rzepakowej 
waha się w zakresie od 2 do 4% suchej masy. Poekstrakcyjna śruta rzepakowa 
zawiera także stosunkowo dużo witamin i minerałów (Michalik i in. 2008): 
witamina B1 – 3,6mg; B2 – 3,3mg; B6 – 6mg; B5 – 8,6mg; PP – 149mg; bioty-
na – 0,81mg; kwas foliowy – 2,04mg. Zawartość najważniejszych składników 
mineralnych w tej paszy wynosi: Ca – 6,6g; P – 11,2g; Na – 0,4g; Fe – 146g 
(Grela i in. 2014).
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Według Brzóski i in. (2009) zawartość włókna surowego w poekstrakcyjnej 
śrucie rzepakowej wynosi od 11 do 14% suchej masy, a w jego skład wchodzi 
głównie celuloza. Cecha ta (wysoka zawartość włókna) jest bardzo nieko-
rzystna w aspekcie żywienia zwierząt monogastrycznych, ponieważ wpływa 
negatywnie na strawność energii i białka. Tak duża zawartość włókna surowego 
w tej paszy obniża jej wartość energetyczną w porównaniu z innymi paszami 
wysokobiałkowymi. W poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej zawartość włókna 
surowego jest od 2 do 3 razy większa niż w poekstrakcyjnej śrucie sojowej 
(3,8%), a także większa w porównaniu do nasion roślin strączkowych, w któ-
rych średnio zawartość włókna surowego wynosi 6,5%. Wyjątkiem są nasiona 
łubinu żółtego, które zawierają nawet 14,4% włókna surowego (Grela i in. 
2014).

Jedną z metod, którą można wykorzystać do podniesienia wartości odżyw-
czej poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, jest poddanie jej działaniu mikroorga-
nizmów – procesowi fermentacji, który może skutecznie hydrolizować białka 
rzepaku, a głównie zawarte w nim substancje antyżywieniowe (Kiesz 2019). 
Fermentacja to proces polegający na zakiszaniu paszy mokrej, a także suchej, 
która zawiera w swoim składzie cukry niezbędne do prawidłowego zakiszania 
(Podkówka 1978). W trakcie procesu zakiszania powstają takie kwasy, jak: 
mlekowy, octowy, masłowy, propionowy, a także etanol. Kiszonki, które są 
poddawane procesowi fermentacji z dodatkami do zakiszania, odznaczają się 
większą zawartością białka surowego. Wyższa strawność, czy też większa 
koncentracja białka, nie zawsze świadczy o lepszym wykorzystaniu azotu. Przy 
powstawaniu produktów fermentacji składnikiem niezbędnym jest glukoza 
(Podkówka 1978). Fermentacja jest dynamicznym procesem. Wpływa to na 
zmianę właściwości mikrobiologicznych i odżywczych pasz. W pierwszych 
godzinach fermentacji dochodzi do obniżenia pH. Z upływem czasu zwiększa 
się ilość bakterii kwasu mlekowego, a zmniejsza się ilość bakterii patogennych. 
Proces fermentacji eliminuje szkodliwe bakterie, zmniejsza ilość glukozy-
nolanów oraz produktów ich rozpadu, co wpływa na poprawę bezpieczeń-
stwa żywienia. Dodatkowym atutem procesu fermentacji jest synteza lotnych 
kwasów tłuszczowych, które zwiększają smakowitość paszy oraz jej walory 
dietetyczne (Grela, Czech 2019). Poddanie poekstrakcyjnej śruty rzepakowej 
procesowi fermentacji może znacznie obniżyć w niej zawartość związków 
antyżywieniowych, a także zwiększyć dostępność składników odżywczych 
dla zwierząt. W badaniach przeprowadzonych na drobiu zaobserwowano, że 
żywienie paszami, w których jest fermentowana poekstrakcyjna śruta rzepa-
kowa, może wpłynąć na poprawę jakości mięsa brojlerów (Ashayerizadeh i in. 
2018). Według badań przeprowadzonych przez Fenga i in. (2007) fermentowana 
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poekstrakcyjna śruta rzepakowa wpływa pozytywnie na rozwój morfologiczny 
układu pokarmowego, głównie jelit, u trzody chlewnej. To z kolei wpływa 
na efektywność trawienia pasz oraz przyswajania jej składników pokarmo-
wych. Z badań Yuana i in. (2017) wynika, że mieszanki paszowe z udziałem 
fermentowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej wpływają na mikroflorę układu 
pokarmowego. Zapobiegają one rozwojowi szkodliwej mikroflory przez za-
kwaszenie środowiska przewodu pokarmowego.

Biorąc pod uwagę dostępne piśmiennictwo, tak krajowe jak i zagraniczne, 
stwierdzono, że brak jest prac doświadczalnych poświęconych efektywności 
żywienia świń paszami z udziałem fermentowanej poekstrakcyjnej śruty rze-
pakowej. Hipoteza badawcza zakładała więc, że zastosowanie fermentowanej 
poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu tuczników pozwoli na uzyskanie 
wyników tuczu porównywalnych do żywienia standardowego. Celem badań 
było określenie efektywności zootechnicznej tuczu z wykorzystaniem mieszanki 
z udziałem fermentowanej poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i fermentowanej 
poekstrakcyjnej śruty sojowej w porównaniu do efektywności żywienia stan-
dardową mieszanką zbożowo-sojową.

Metodyka

Badania przeprowadzono w Gospodarstwie Rolnym Mirosława Huzarka, 
które znajduje się w miejscowości Skoczkowo, w województwie pomorskim, 
w powiecie kościerskim, w gminie Lipusz. Gospodarstwo zajmuje się chowem 
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Cała powierzchnia gospodarstwa wynosi 
49,56 ha. Grunty uprawne to 21,56 ha, w tym 16,32 ha stanowią grunty orne, 
a 5,24 ha to łąki i pastwiska. Struktura zasiewów jest prowadzona z uwzględ-
nieniem potrzeb paszowych utrzymywanej trzody chlewnej.

Budynek tuczarni podzielony jest na 12 kojców, w których może pomieścić 
się łącznie 250 tuczników. W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną. 
Budynek spełnia wszystkie wymagania zoohigieniczne dla zwierząt. Kojce 
wyposażone są w autokarmniki oraz poidła smoczkowe i miskowe.

Doświadczenie przeprowadzono na 20 tucznikach, w okresie od 22.06.2019 
roku do 10.11.2019 roku. Tuczniki mieszańce [♀ pbz x ♂ (duroc x pietrain)] 
zostały podzielone na dwie grupy żywieniowe, po 10 zwierząt w każdej. Zwie-
rzęta przydzielono do grup, stosując metodę analogów, czyli biorąc pod uwagę 
ich płeć, wiek, pochodzenie i masę ciała.

Tuczniki były żywione zgodnie z normami żywienia świń z 2014 roku (Za-
lecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń. 
2014). W tabeli 1 zamieszczono skład komponentowy mieszanek paszowych. 
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Zwierzęta z grupy pierwszej (kontrolnej) były żywione standardowymi mie-
szankami zbożowo-sojowymi. Tuczniki z grupy drugiej (doświadczalnej) były 
żywione mieszankami, w których paszami wysokobiałkowymi były: fermen-
towana poekstrakcyjna śruta rzepakowa (I faza – 10%, II faza tuczu – 11%, 
III faza tuczu – 12%) i poekstrakcyjna śruta sojowa (I faza – 9,1%, II faza tuczu 
– 4,1%, III faza tuczu – 0,0).

Tuczniki były żywione ad libitum. Prowadzono tucz trzyfazowy:
 – I faza - od masy ciała 26 kg do 55 kg (mieszanka PT 1);
 – II faza - od masy ciała 55 kg do 90 kg (mieszanka PT 2);
 – III faza – od masy ciała 90 kg do 130 kg (mieszanka PT 3).

Tuczniki były utrzymywane w takich samych warunkach zoohigienicz-
nych. Wszystkie zwierzęta miały stały dostęp do poideł i autokarmników. 
Zwierzęta z każdej z grup były utrzymywane w oddzielnych klatkach. Stale 
kontrolowano ilość spożywanej przez zwierzęta mieszanki pełnoporcjowej. 
Pasza w autokarmnikach była uzupełniana trzy razy dziennie, w tych samych 
godzinach: 7:00, 13:00, 20:00. Ważenia kontrolne zwierząt wykonano na po-
czątku badań, w momencie przechodzenia do kolejnej fazy tuczu oraz w dniu 
uboju. Otrzymane dane zostały opracowane statystycznie za pomocą programu 
STATISTICA 13.3. Wykonano jednoczynnikową analizę wariancji w układzie 
ortogonalnym. Istotność różnic pomiędzy badanymi grupami określono za 
pomocą testu Duncana.

Tabela 1. Skład komponentowy (%) mieszanek pełnoporcjowych stosowanych 
w doświadczeniu.

wyszczególnienie grupa kontrolna (k) grupa doświadczalna (d)
Pt 1 pT 2 pT 3 Pt 1 pT 2 pT 3

Śruta jęczmienna (kg) 53,0 61,0 79,0 48,9 56,9 75,0
śruta pszenżytnia (kg) 25,0 25,0 10,0 25,0 25,0 10,0
Fermentowana poekstrak-
cyjna śruta sojowa (kg)

17,5 11,0 9,0 9,1 4,1 0,0

Fermentowana poekstrak-
cyjna śruta rzepakowa (kg)

0,0 0,0 0,0 11,0 10,0 12,0

Premiks PT 1 (kg) 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0
Premiks PT 2 (kg) 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0
Olej sojowy (l) 2,0 1,0 0,0 3,5 2,0 1,0
Wartość pokarmowa 1 kg mieszanki (kalkulowana):
Energia metaboliczna (MJ) 13,2 12,8 12,5 13,2 12,9 12,4
Białko ogólne (g) 168 148 141 169 151 141
Lizyna (g) 10,5 8,52 7,68 10,3 8,56 7,56

Źródło: Opracowanie własne
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wyniki i ich omówienie

Wyniki tuczu doświadczalnego zostały przedstawione w tabelach: 2, 3, 4 i 5.
W tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące średniej masy ciała tuczników 

w okresie całego tuczu. Początkowa masa ciała badanych tuczników była wy-
równana w obu grupach. W dniu zakończenia I oraz II fazy tuczu masa ciała 
tuczników z grupy doświadczalnej była wyższa (odpowiednio o 3,38 i 2,79 kg) 
w porównaniu do wartości tego parametru zanotowanego w przypadku tuczni-
ków z grupy kontrolnej. Jednakże różnic tych nie potwierdzono na poziomie 
istotnym statystycznie. Z kolei średnia masa ciała tuczników w dniu zakończenia 
tuczu była wyrównana w obu grupach.

W tabeli 3 przedstawiono średnie przyrosty dzienne badanych zwierząt. 
W I fazie tuczu zwierzęta z grupy kontrolnej charakteryzowały się wyższymi 
średnimi dziennymi przyrostami masy ciała niż zwierzęta z grupy doświad-
czalnej. Jednakże w II fazie tuczu to zwierzęta z grupy doświadczalnej miały 
wyższe średnie przyrosty dzienne masy ciała w porównaniu do zwierząt z grupy 
kontrolnej (odpowiednio 913 g vs. 794 g), a różnica ta była istotna statystycz-
nie. W III fazie tuczu, jak też i w całym okresie badań, nie wykazano różnic 
statystycznie istotnych pomiędzy grupami.

Tabela 2. Średnia masa ciała tuczników w kolejnych etapach badań.

wyszczególnienie Miara staty-
styczna

grupa
k d

Średnia początkowa masa ciała
1. tucznika:
- na początku doświadczenia
[kg]

_
X
S
V

26,53
3,163
11,92

26,95
3,228
11,98

Średnia masa ciała 1. tucznika:
- I / II faza tuczu
[kg]

_
X
S
V

55,27
6,492
11,75

58,65
12,59
21,47

Średnia masa ciała 1. tucznika:
- II / III faza tuczu
[kg]

_
X
S
V

87,83
6,077
6,92

90,62
15,084
16,65

Średnia końcowa masa ciała
1. tucznika:
[kg]

_
X
S
V

122,88
6,939
5,65

122,386
10,731
8,77

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 3. Średnie przyrosty dzienne tuczników doświadczalnych w kolejnych 
etapach badań.

wyszczególnienie Miara
statystyczna

grupa
k d

Średnie przyrosty dzienne
1. tucznika w I fazie tuczu
[g]

_
X
S
V

591
160,6
27,17

560
194,8
34,79

Średnie przyrosty dzienne
1. tucznika w II fazie tuczu
[g]

_
X
S
V

794 b

98,6
12,42

913 a

168,3
18,43

Średnie przyrosty dzienne
1. tucznika w III fazie tuczu
[g]

_
X
S
V

945
154,6
16,36

901
153,3
17,01

Średnie przyrosty dzienne
1. tucznika w całym okresie
tuczu [g]

_
X
S
V

776
51,8
6,91

790
194,6
29,04

Wartości w wierszach oznaczone literami a, b różnią się istotnie P<0.05
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 4. Średnie dzienne spożycia paszy przez tuczniki doświadczalne 
w kolejnych etapach badań.

wyszczególnienie Miara staty-
styczna

grupa
k d

Średnie spożycie paszy przez 
1. tucznika w I fazie tuczu
[kg]

_
X
S
V

1,65
0,456
27,64

1,64
0,511
31,16

Średnie spożycie paszy przez 
1. tucznika w II fazie tuczu
[kg]

_
X
S
V

2,14B

0,744
34,77

2,73a

0,814
29,82

Średnie spożycie paszy przez 
1. tucznika w III fazie tuczu
[kg]

_
X
S
V

3,95
0,937
23,72

3,51
1,161
33,08

Średnie spożycie paszy przez 
1. tucznika w całym tuczu
[kg]

_
X
S
V

2,58
0,831
32,21

2,63
0,948
36,05

Wartości w wierszach oznaczone literami A, B różnią się wysokoistotnie P<0.01
Źródło: opracowanie własne



63Wyniki tuczu świń żywionych mieszanką z udziałem fermentowanej poekstrakcyjnej śruty

Średnie dzienne spożycie paszy (tabela 4) w I fazie tuczu w obu grupach 
utrzymywało się na zbliżonym poziomie. Z kolei w II fazie tuczu średnie dzienne 
spożycie paszy w grupie doświadczalnej było znacząco istotnie wyższe (2,73 kg) 
w porównaniu do spożycia w grupie kontrolnej (2,14 kg). Nie stwierdzono jed-
nak różnic istotnych statystycznie w zakresie cechy zarówno w III fazie tuczu, 
jak i w całym okresie jego trwania. Analizując z kolei wartość wykorzystania 
paszy (tabela 5), należy stwierdzić, że nie wykazano tu różnic statystycznie 
istotnych pomiędzy grupami badanych zwierząt. W I fazie tuczu zanotowano 
jednak tendencję do lepszego wykorzystania paszy przez tuczniki z grupy kon-
trolnej w porównaniu do zwierząt z grupy doświadczalnej (odpowiednio 2,79 
vs 2,92 kg/kg). Tendencję tę zaobserwowano także w II fazie tuczu, przy czym 
różnica w tym przypadku była większa. Tuczniki z grupy kontrolnej wykorzy-
stywały paszę na poziomie 2,75 kg/kg, a zwierzęta z grupy doświadczalnej na 
poziomie 2,99 kg/kg. Tendencja odwróciła się w III fazie tuczu, w której lepszą 
wartość w zakresie omawianej cechy zarejestrowano w przypadku zwierząt 
z grupy doświadczalnej (3,89 kg/kg) w porównaniu z grupą kontrolną (4,17 kg/
kg).

Przedstawione tu zależności uzyskane w zakresie wykorzystania paszy były 
zapewne spowodowane faktem, że tuczniki starsze, z rozwiniętym w pełni 
układem pokarmowym, potrafiły lepiej wykorzystać mieszankę z zawartością 
śruty poekstrakcyjnej rzepakowej. Jak wspominano powyżej, jest to pasza ze 
stosunkowo wysoką zawartością włókna, co może powodować obniżenie straw-
ności składników pokarmowych. Ma to miejsce zwłaszcza u zwierząt młod-
szych, które nie mają jeszcze w pełni funkcjonującego układu enzymatycznego. 
Dlatego też, porównując wykorzystanie paszy uzyskane już w okresie całego 
tuczu, można stwierdzić, że było ono wyrównane pomiędzy badanymi grupami, 
w grupie kontrolnej wynosiło 3,24 kg/kg, natomiast w grupie doświadczalnej 
3,32 kg/kg.

W badaniach Purwina i in. (1996) analizowano możliwość zastosowania 
w żywieniu świń kiszonki z CCM oraz kiszonego bobiku. Ten system żywienia 
nie wpłynął jednak na poprawę uzyskanych wyników produkcyjnych tuczni-
ków w porównaniu do tuczników, które były żywione mieszanką z udziałem 
surowych nasion bobiku. W innych badaniach Purwina i in. (2011) używano 
kiszonego ziarna kukurydzy w żywieniu świń. Zastosowanie tego składnika 
wpłynęło istotnie na poprawę strawności składników pokarmowych paszy, 
w porównaniu ze strawnością składników pokarmowych zawartych w mieszance 
z udziałem suszonego ziarna kukurydzy.

Jak podają Sobotka i in. (2012), wykorzystanie różnego pochodzenia białka 
roślinnego nie wpłynęło statystycznie istotnie na zróżnicowanie efektów tuczu 
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świń. Zastosowanie w żywieniu mieszanki finiszer z genetycznie modyfikowaną 
poekstrakcyjną śrutą sojową przyniosło wyższe średnie przyrosty dzienne (960 
g) w porównaniu z grupą tuczników żywionych mieszanką, w której zastąpiono 
50% białka pochodzącego z poekstrakcyjnej śruty sojowej białkiem z poeks-
trakcyjnej śruty rzepakowej „00” (915 g). Autorzy sądzą, że niższe przyrosty 
dzienne oraz większe zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy ciała w grupie 
z żywieniem mieszanką z genetycznie modyfikowaną poekstrakcyjną śrutą 
sojową i poekstrakcyjną śrutą rzepakową mogło być spowodowane obecnością 
glukozynolanów pochodzących z poekstrakcyjnej śruty rzepakowej.

wnioski

1. W okresie całego tuczu osiągnięto zadowalające wyniki produkcyjne.
2.  Zastosowanie dwóch różnych systemów żywienia nie wpłynęło różnicująco 

na efektywność tuczu badanych zwierząt.
3.  Zastosowanie fermentowanej poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w mie-

szankach dla tuczników w tuczu 3-fazowym pozwoliło osiągnąć wyniki 
porównywalne do żywienia standardową mieszanką zbożowo-sojową.

4. Uzyskane wyniki należy potwierdzić na większej grupie tuczników.

Tabela 5. Średnie dzienne wykorzystanie paszy przez tuczniki doświadczalne 
w kolejnych etapach badań.

wyszczególnienie Miara
statystyczna

grupa
k d

Wykorzystanie paszy przez 
1. tucznika w I fazie tuczu
[kg/kg]

_
X
S
V

2,79
0,915
30,40

2,92
1,622
47,01

Wykorzystanie paszy przez 
1. tucznika w II fazie tuczu
[kg/kg]

_
X
S
V

2,75
0,365
13,27

2,99
0,738
23,65

Wykorzystanie paszy przez 
1. tucznika w III fazie tuczu
[kg/kg]

_
X
S
V

4,17
0,650
15,19

3,89
0,774
18,06

Wykorzystanie paszy przez 
1. tucznika w całym
okresie tuczu [kg/kg]

_
X
S
V

3,24
0,951
28,39

3,32
1,171
32,89

Źródło: Opracowanie własne
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aBstract

fatteNiNg results of growiNg-fiNishiNg Pigs fed the 
Mixtures with ferMeNted raPeseed Meal

In the current production conditions we are looking for sources of high quality protein 
all the time, which can replace soybean meal in pig feed. To use domestic sources of protein 
(legume seeds, rapeseed feeds) is limited due to anti-nutritional factors, which they contain. 
The aim of the study was to compare the effects of growing-finishing pigs fed a fermented 
soybean meal and fermented rapeseed mixture or a standard cereal-soy mixture.

The experimental fattening in a 3-phase system was carried out on two groups of growing-
-finishing pigs (10 animals per group): (K) control - feeding standard cereal-soy mixtures 
and (D) experimental - feeding the mixtures with fermented rapeseed meal and soybean 
meal. There were analyzed features such as: weight, daily gains, feed intake and feed/gain 
ratio, carcass weight and meatiness.

It was found that the applied feeding model influenced differentiated to the effect of 
fattening, and the animals from the experimental group achieved essentially lower rearing 
results. During the whole study period, the animals grew on average: 776 and 791 grams, 
suitably in group K and D. The average feed intake was 2,92 (K) and 2,85 kilograms (D) 
and the feed/gain ratio was at the level of: 3,24 (K) and 3,32 kilograms/kilograms (D).

słowa kluczowe: poekstrakcyjna śruta rzepakowa, fermentowana poekstrakcyjna śruta 
rzepakowa, tuczniki

keywords: fermented rapeseed meal, rapeseed meal, growing-finishing pigs
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wyNiki ich odchowu

wstęp

Trzoda chlewna, jak i inne zwierzęta gospodarskie wymagają od swoich 
właścicieli wielkiej uwagi, zaangażowania, wiedzy oraz troski. W przypadku 
trzody chlewnej szczególną uwagę hodowców i producentów skupia najmłodsza 
grupa produkcyjna, czyli prosięta ssące. Prawidłowy odchów tej grupy produk-
cyjnej to pierwszy i najważniejszy krok do osiągnięcia najlepszych wyników 
późniejszego odchowu warchlaków i tuczników.

Prosięta ssące w dniu odsadzenia są poddane działaniu dużego stresu. Jest 
to moment, w którym pozostają same bez matki, są przenoszone do innego 
pomieszczenia, a także muszą przejść na żywienie wyłącznie paszą stałą. Jest 
to moment krytyczny w ich odchowie. Dlatego też prosięta muszą już wcze-
śniej nauczyć się pobierania i trawienia paszy. Według Oostindjer i in. (2010) 
uczenie się prosiąt na drodze prób pobierania różnych pasz i ich smakowania 
może być dla nich niebezpieczne ze względu na nieprzystosowanie ich układu 
pokarmowego do trawienia składników innych niż pochodzące z mleka matki. 
Jest to również proces zajmujący stosunkowo dużo czasu.

Prosięta mogą uczyć się pobierania innych pasz niż mleko matki w różny 
sposób, np. przez naśladownictwo. Obserwując matkę, która je swoją paszę, uczą 
się, że one także powinny pobierać paszę z karmników. Innym sposobem jest 
także nauka i poznawanie smaków przez dietę matki. Takie znaczniki chemosen-
soryczne mogą być przekazywane potomstwu drogą poprzez futro, oddech lub 
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odchody. Potomstwo może je także uzyskać jeszcze przed urodzeniem. Smak 
paszy, którą pobiera matka, dociera do płodów przez płyn owodniowy i krew 
łożyskową. Smaki poznane w trakcie okresu prenatalnego mogą prowadzić do 
powstania preferencji w wyborze smaków przez zwierzęta po ich urodzeniu. 
W badaniach przeprowadzonych na owcach i królikach zaobserwowano, że 
podawanie samicom w trakcie ciąży pasz o konkretnym smaku zwiększa ak-
ceptację paszy o podobnym smaku przez ich potomstwo. Wzmocnienie znacz-
ników chemosensorycznych, które były poznane w okresie prenatalnym przez 
płody, można osiągnąć, podając pasze o takim samym smaku matce w okresie 
karmienia. Tą drogą matka przekaże określony smak swojemu potomstwu wraz 
z mlekiem (Oostindjer i in. 2010).

Biorąc pod uwagę powyższe, nie wolno dopuścić do sytuacji, gdy prosięta 
jeszcze przed odsadzeniem nie są nauczone pobierania pasz stałych, ponieważ 
w momencie odsadzania zostają bez znanych im pokarmów (Oostindjer i in. 
2011). Dokarmianie prosiąt ssących paszami stałymi jeszcze podczas laktacji po-
woduje, że nie tylko uczą się samego pobierania paszy i poznają nowe smaki, ale, 
co najważniejsze, przygotowują swój układ pokarmowy do trawienia różnych 
pasz, a nie tylko mleka matki. Jak najwcześniejsze przyzwyczajanie zwierząt 
do pobierania nowych pasz skutkuje tym, że w krytycznym okresie odsadzania, 
kiedy to stres jest skumulowany z wielu powodów, problem pobierania nowej 
paszy przez prosięta schodzi na dalszy plan. Owszem, mogą wystąpić spadki 
pobrania paszy, ale nie jest to na tyle drastyczne, żeby zwierzęta traciły masę 
ciała czy też miało to wpływ na zachodzące zmiany morfologiczne w jeszcze 
i tak nie do końca dojrzałym układzie pokarmowym.

Sugeruje się, że normalne spożycie paszy przez prosięta w okresie pood-
sadzeniowym zmniejsza uszkodzenia jelita cienkiego i zwiększa możliwości 
trawienia pokarmu i wchłaniania składników pokarmowych w porównaniu do 
zwierząt, które w tym okresie nie będą pobierać wystarczającej ilości paszy. 
Wynikiem tego będzie poprawa efektywności odchowu na kolejnych etapach 
cyklu produkcyjnego (Charal 2014). Okres anoreksji u prosiąt odsadzonych, 
który może występować przez pierwszych kilka dni, kiedy to prosięta nie znają 
innej paszy niż mleko matki, może wpływać negatywnie na ich układ pokarmo-
wy. Szczególnie wpływa on na budowę morfologiczną jelit. Skracają się kosmki 
jelitowe, a krypty zwiększają swoją głębokość. Takie zmiany w kosmkach jeli-
towych wpływają negatywnie na proces wchłaniania składników pokarmowych, 
a to powoduje utratę masy ciała oraz zmniejszone tempo wzrostu w pierwszych 
dniach po odsadzeniu. Zmiany w jelitach oraz towarzyszący temu stres mogą 
prowadzić do występowania biegunek, które także obniżają tempo wzrostu 
zwierząt. Prawidłowe pobieranie pokarmu w okresie okołoodsadzeniowym 



69Wpływ dodatku anyżu do mieszanki pełnoporcjowej dla loch wysokoprośnych

zapobiega wszystkim wymienionym niepożądanym skutkom oraz zmianom 
w budowie morfologicznej jelit (Oostindjer i in. 2010).

Żywienie najmłodszej grupy produkcyjnej u trzody chlewnej jest także sto-
sunkowo trudne ze względu na jej wysokie wymagania pokarmowe. Kolejnym 
problemem jest jeszcze nie w pełni rozwinięty układ pokarmowy. Układ pokar-
mowy u świń rozwija się prze około cztery do pięciu miesięcy po urodzeniu. 
Dopiero po upłynięciu tego czasu jest on w pełni rozwinięty i wykształcony oraz 
gotowy do prawidłowego trawienia, wchłaniania i wykorzystania składników 
pokarmowych z paszy. W tym okresie powinniśmy stosować pasze o wysokiej 
strawności oraz niezawierające związków antyżywieniowych, które obniżają 
zdrowotność i efektywność odchowu prosiąt.

W produkcji trzody chlewnej do pasz stosowane są różne dodatki paszowe, 
między innymi probiotyki, prebiotyki, zakwaszacze czy dodatki sensoryczne. 
Dodatki sensoryczne to ta grupa składników, która poprawia smak paszy, co 
wpływa na jej lepsze pobieranie przez zwierzęta (Val-Laillet i in. 2018). Przy-
kładem takiego dodatku może być anyż. Zawiera on niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczów, białko, cholinę i cukier. Stosowany jest często jako stymulator 
trawienia, dzięki stymulacji wydzielania enzymów trawiennych, a także działa-
nia pobudzająco na apetyt zwierząt. Dodatkowo może on działać jako czynnik 
estrogenowy, który powoduje zwiększenie ilości wydzielanego mleka przez 
samice (Wang i in. 2015). Oprócz zastosowania jako dodatek aromatyczny, anyż 
spełnia także inne funkcje. Według Wanga i in. (2011) anyż ma właściwości 
farmakologiczne. Stosowany jest jako przeciwutleniacz, środek przeciwbólowy, 
wykrztuśny, uspokajający, a także owadobójczy i przeciwdrobnoustrojowy.

W związku z teorią, że dodatki chemosensoryczne podawane lochom mogą 
być przekazywane drogą łożyskową płodom, co miałyby wspomóc proces póź-
niejszego szybszego uczenia się pobierania innych pasz niż mleko matki przez 
prosięta, podjęto badania mające sprawdzić tę tezę w warunkach produkcyjnych. 
Zwłaszcza, że w literaturze krajowej brak jest prac o takim profilu. Celem badań 
było określenie efektów zastosowania anyżu do mieszanki pełnoporcjowej dla loch 
wysokoprośnych, a także w mieszance dla prosiąt ssących na wyniki ich odchowu.

Metodyka

Badania przeprowadzono w Gospodarstwie Rolnym Mirosława Huzarka, 
które jest położone w miejscowości Skoczkowo, w województwie pomorskim, 
w powiecie kościerskim, w gminie Lipusz. W gospodarstwie prowadzi się chów 
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Cała powierzchnia gospodarstwa wynosi 
49,56 ha. Uprawiane są grunty o powierzchni 21,56 ha, w tym 16,32 ha stanowią 
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grunty orne, a 5,24 ha to łąki i pastwiska. Struktura zasiewów uwzględnienia 
potrzeby wynikające z produkcji pasz dla trzody chlewnej.

Utworzono dwie grupy loch (mieszańce pbz x wbp, kryte knurem duroc x 
pietrain) i pochodzących od nich prosiąt: kontrolną (K) i doświadczalną (D). 
W grupie kontrolnej utrzymywano łącznie trzy lochy i 29 prosięta, natomiast 
w grupie doświadczalnej cztery lochy i 43 prosięta. Lochy wraz z potomstwem 
były utrzymywane w jednym pomieszczeniu, które spełniało wszystkie warunki 
zoohigieniczne dla tej grupy produkcyjnej trzody chlewnej. Każda locha miała 
dostęp do karmnika i poidła.

Lochy i prosięta ssące z grupy kontrolnej otrzymywały standardowe mieszan-
ki, natomiast zwierzęta z grupy doświadczalnej otrzymywały te same mieszanki 
z dodatkiem anyżu (100 g na 100 kg mieszanki pełnoporcjowej). Lochom 
z grupy D podawano ją od 90. dnia ciąży do dnia porodu. Odchów prosiąt przy 
lochach trwał 28 dni, a dokarmianie prosiąt obu badanych grup rozpoczynano 
w siódmym dniu ich życia. W tabeli 1 został przedstawiony skład komponen-
towy mieszanek paszowych.

Mieszanki pełnoporcjowe dla loch stosowane w doświadczeniu sporządzane 
były w gospodarstwie. Zostały zbilansowane według zaleceń norm żywienia 
świń z roku 2014 (Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. 
Normy żywienia świń. 2014). Do produkcji wykorzystano zboża z własnych 

Tabela 1. Skład komponentowy mieszanek pełnoporcjowych dla loch 
stosowanych w doświadczeniu.

wyszczególnienie

grupa kontrolna grupa doświadczalna
od 90 dnia 
ciąży do 
porodu

w okresie 
laktacji

od 90 dnia 
ciąży do 
porodu

w okresie 
laktacji

Śruta poekstrakcyjna 
sojowa (kg)

15,30 14,00 15,30 14,00

Otręby pszenne (kg) - 10,00 - 10,00
Śruta pszenżytnia (kg) 20,00 22,50 20,00 22,50
Śruta jęczmienna (kg) 60,20 50,00 60,20 50,00
Agrowit Specialmix 
LK (kg)

- 2,50 - 2,50

Agrowit Specialmix 
LP (kg)

2,50 - 2,50 -

Olej rzepakowy (l) 2,00 1,00 2,00 1,00
Anyż (g) - 100,00 100,00
Razem (kg): 100,00 100,00 100,00 100,00

Źródło: Opracowanie własne
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zasobów gospodarstwa oraz dodatki paszowe pochodzące z zakupu. Prosięta 
natomiast były żywione gotowymi mieszankami pełnoporcjowymi pochodzą-
cymi z zakupu z firmy LNB: LONOBI mieszanka paszowa pełnoporcjowa 
pre-prestarter dla prosiąt do 2 dnia przed odsadzeniem H8013.

W trakcie badań kontrolowano masę ciała prosiąt (ważenia kontrolne w 1, 
14 i 28 dniu badań). Stale kontrolowano też spożycie paszy. Prosięta były ży-
wione ad libitum.

Wszystkie dane zostały opracowane statystycznie za pomocą programu 
STATISTICA 13.3. Wykonano jednoczynnikową analizę wariancji w układzie 
ortogonalnym. Istotność różnic pomiędzy badanymi grupami określono za 
pomocą testu Duncana.

wyniki i ich omówienie

Wyniki odchowu badanych prosiąt zostały przedstawione w tabelach 2, 3, 
4, 5 i 6.

Tabela 2. Masa ciała prosiąt w kolejnych tygodniach badań.

wyszczególnienie Miara staty-
styczna

grupa
k d

Średnia masa ciała 1. prosięcia:
- w dniu urodzenia (kg)

_
X
S
V

1,40
0,299
21,36

1,47
0,268
18,23

Średnia masa ciała 1. prosięcia:
- w 7 dniu życia (kg)

_
X
S
V

4,28 a

1,169
27,31

3,06 B

1,249
40,82

Średnia masa ciała 1. prosięcia:
- w 14 dniu życia (kg)

_
X
S
V

6,128 a

1,439
23,48

5,07 B

1,239
24,44

Średnia masa ciała 1. prosięcia:
- w 21 dniu życia (kg)

_
X
S
V

7,73
1,827
23,64

7,25
1,577
21,75

Średnia masa ciała 1. prosięcia:
- w 28 dniu życia (odsadzenie) 
(kg)

_
X
S
V

8,68 B

1,955
22,52

10,14 a

1,848
18,22

Wartości w wierszach oznaczone literami A, B różnią się wysoko istotnie P<0.01
Wartości w wierszach oznaczone literami a, b różnią się istotnie P<0.05
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 3. Przyrosty masy ciała prosiąt w kolejnych tygodniach badań.

wyszczególnienie Miara statystycz-
na

grupa
k d

Średnie przyrosty dzienne 1. pro-
sięcia w 1 tygodniu laktacji (g)

_
X
S
V

262 a

86,2
32,90

145 B

100,3
69,17

Średnie przyrosty dzienne 1. pro-
sięcia w 2 tygodniu laktacji (g)

_
X
S
V

264
114,6
43,41

287
137,4
47,87

Średnie przyrosty dzienne 1. pro-
sięcia w 3 tygodniu laktacji (g)

_
X
S
V

229 B

85,4
37,29

312 a

110,3
35,35

Średnie przyrosty dzienne 1. pro-
sięcia w 4 tygodniu laktacji (g)

_
X
S
V

137 B

99,8
72,85

412 a

95,9
23,28

Wartości w wierszach oznaczone literami A, B różnią się wysoko istotnie P<0.01
Wartości w wierszach oznaczone literami a, b różnią się istotnie P<0.05
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Przyrosty masy ciała prosiąt w kolejnych okresach badań.

wyszczególnienie Miara statystycz-
na

grupa
k d

Średnie przyrosty dzienne 1. 
prosięcia w okresie od 1 do 7 dnia 
odchowu
(g)

_
X
S
V

262 a

86,2
32,90

145 B

100,3
69,17

Średnie przyrosty dzienne 1. 
prosięcia w okresie od 1 do 14 dnia 
odchowu (g)

_
X
S
V

278 a

71,1
25,58

212 B

66,2
31,23

Średnie przyrosty dzienne 1. 
prosięcia w okresie od 1 do 21 dnia 
odchowu (g)

_
X
S
V

264
66,3
25,11

241
60,9
25,27

Średnie przyrosty dzienne 1. 
prosięcia w okresie od 1 do 28 dnia 
odchowu (g)

_
X
S
V

235 B

55,7
23,70

280 a

56,4
20,14

Wartości w wierszach oznaczone literami A, B różnią się wysoko istotnie P<0.01
Wartości w wierszach oznaczone literami a, b różnią się istotnie P<0.05
Źródło: Opracowanie własne
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W tabeli 2 zostały przedstawione dane dotyczące masy ciała prosiąt w dniu 
ich urodzenia oraz w 7, 14, 21 i 28 dniu życia. Średnia masa urodzeniowa pro-
siąt była wyrównana. W 7 i 14 dniu życia zwierzęta z grupy kontrolnej miały 
statystycznie wysoko istotnie wyższą masę ciała w porównaniu do zwierząt 
z grupy doświadczalnej. Różnica na każdym z tych etapów badań wynosiła 
powyżej 1 kg, co przy tak młodych zwierzętach jest już dużą różnicą w świe-
tle ich późniejszego odchowu. W 21 dniu życia zwierzęta z grupy kontrolnej 
nadal osiągały wyższą średnią masę ciała, jednak nie była to różnica istotnie 
statystyczna. W 28 dniu życia zwierzęta z grupy doświadczalnej osiągnęły sta-
tystycznie wysoko istotnie wyższą masę ciała w porównaniu do prosiąt z grupy 
kontrolnej (odpowiednio 10,14 i 8,68 kg).

W tabeli 3 przedstawione są dane dotyczące średnich dziennych przyrostów 
zwierząt w kolejnych tygodniach laktacji. Już w pierwszym tygodniu odchowu 
zwierzęta z grupy kontrolnej osiągnęły statystycznie wysoko istotnie wyższe 
przyrosty dzienne niż zwierzęta z grupy doświadczalnej (262 vs 145 g), co było 
do przewidzenia po przeanalizowaniu wyników dotyczących masy ciała prosiąt. 

Tabela 5. Spożycie paszy przez prosięta badanych miotów w kolejnych 
tygodniach dokarmiania.

wyszczególnienie Miara statystycz-
na

grupa
k d

Średnie łączne spożycie paszy 
przez prosięta wszystkich mio-
tów w grupie w okresie od 7 od 
14 dnia odchowu (g)

_
X
S
V

109
76,9
70,55

210
103,4
49,24

Średnie łączne spożycie paszy 
przez prosięta wszystkich mio-
tów w grupie w okresie od 15 
od 21 dnia odchowu (g)

_
X
S
V

339 B

107,4
31,68

693 a

226,9
32,74

Średnie łączne spożycie paszy 
przez prosięta wszystkich mio-
tów w grupie w okresie od 21 
od 28 dnia odchowu (g)

_
X
S
V

1153 b

708,4
61,44

2661 a

1250,6
47,00

Średnie łączne spożycie paszy 
przez prosięta wszystkich mio-
tów w grupie w całym okresie 
dokarmiania (od 7 do 28 dnia 
laktacji) (g)

_
X
S
V

533
505,4
113,58

1188
1091,5
108,71

Wartości w wierszach oznaczone literami A, B różnią się wysoko istotnie P<0.01
Wartości w wierszach oznaczone literami a, b różnią się istotnie P<0.05
Źródło: Opracowanie własne
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W 3 i 4 tygodniu laktacji to jednak prosięta z grupy doświadczalnej osiągnęły 
statystycznie wysoko istotnie wyższe średnie dzienne przyrosty (odpowiednio: 
312, 412 g) w porównaniu do zwierząt z grupy kontrolnej (229, 137 g).

Analizując wyniki dotyczące średnich dziennych przyrostów w kolejnych 
okresach badań, zauważamy, że w okresie od 1 do 7 dnia odchowu grupa kon-
trolna (262 g) uzyskała przyrosty statystycznie wysoko istotnie wyższe niż pro-
sięta z grupy kontrolnej (145 g) (tabela 4). W okresie od 1 do 14 dnia odchowu 
wartość przyrostów dziennych także była statystycznie wysoko istotnie wyższa 
w grupie kontrolnej w porównaniu z grupą doświadczalną. Z kolei analizując 
średnie dzienne przyrosty prosiąt w całym okresie badań, czyli od 1 do 28 dnia 
odchowu, możemy stwierdzić, że były one statystycznie wysoko istotnie wyższe 
w przypadku prosiąt z grupy doświadczalnej (280 g) w porównaniu do zwierząt 
z grupy kontrolnej (235 g).

Średnie spożycie paszy przez prosięta w kolejnych tygodniach dokarmiania 
(tabela 5) było zróżnicowane wysoko istotnie statystycznie w okresie od 15 do 
21 dnia odchowu i wyższe w grupie doświadczalnej (693 g) w porównaniu do 
prosiąt z grupy kontrolnej (339 g). Z kolei w okresie odchowu od 21 do 28 dnia 

Tabela 6. Spożycie paszy w przeliczeniu na 1 miot w grupie w kolejnych 
tygodniach dokarmiania.

wyszczególnienie Miara statystycz-
na

grupa
k d

Średnie łączne spożycie paszy 
w przeliczeniu na 1 miot w gru-
pie w okresie od 7 od 14 dnia 
odchowu (g)

_
X
S
V

36
25,6
71,11

53
25,9
48,87

Średnie łączne spożycie paszy 
w przeliczeniu na 1 miot w gru-
pie w okresie od 15 od 21 dnia 
odchowu (g)

_
X
S
V

113 b

35,8
31,68

173 a

56,7
32,77

Średnie łączne spożycie paszy 
w przeliczeniu na 1 miot w gru-
pie w okresie od 21 od 28 dnia 
odchowu (g)

_
X
S
V

384
236,1
61,48

665
312,7
47,02

Średnie łączne spożycie paszy 
w przeliczeniu na 1 miot w gru-
pie w całym okresie dokarmia-
nia (od 7 do 28 dnia laktacji) 
(g)

_
X
S
V

178
201,8
113,37

297
322,9
108,72

Wartości w wierszach oznaczone literami a, b różnią się istotnie P<0.05
Źródło: Opracowanie własne
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wykazano różnice istotne statystycznie: prosięta z grupy kontrolnej spożywały 
istotnie mniej paszy (1153 g) niż zwierzęta z grupy doświadczalnej (2661 g). 
Wykazane zależności istotnie statystyczne nie wpłynęły jednak na istotność 
różnic w całym okresie dokarmiania prosiąt. Jednakże wpływ na to miała bardzo 
duża zmienność i bardzo duże odchylenie standardowe w zakresie wartości tej 
cechy, co jest faktem znanym z praktyki produkcyjnej. Z punktu widzenia prak-
tyki zootechnicznej należy jednak wyraźnie podkreślić, że ponad dwukrotnie 
wyższe spożycie paszy przez prosięta z grupy D jest bezdyskusyjnym profitem 
dla ich późniejszego wzrostu i rozwoju.

Analizując średnie spożycie paszy przez prosięta w kolejnych tygodniach 
odchowu, ale tym razem w przeliczeniu na 1 miot w grupie (tabela 6.), różnice 
istotne statystycznie odnotowano w okresie drugim, czyli od 15 do 21 dnia 
odchowu. W tym okresie prosięta z grupy doświadczalnej spożywały istotnie 
statystycznie więcej paszy (173 g) w porównaniu do zwierząt z grupy kontrolnej 
(113 g). Różnica w spożyciu paszy (wynosi ona 281 g) pomiędzy prosiętami 
z grupy kontrolnej i doświadczalnej jest zauważalna w trzecim okresie odchowu, 
czyli od 21 do 28 dnia jego trwania. Nie wykazano różnic istotnych statystycznie 
w zakresie tej cechy także w całym okresie badań. Również w tym przypadku 

Tabela 7. Spożycie paszy średnie dzienne na 1 miot w grupie w kolejnych 
tygodniach dokarmiania.

wyszczególnienie Miara statystycz-
na

grupa
k d

Średnie łączne spożycie paszy 
przez 1 prosię w grupie w okre-
sie od 7 od 14 dnia odchowu 
(g)

_
X
S
V

16
10,9
68,13

30
14,8
49,33

Średnie łączne spożycie paszy 
przez 1 prosię w grupie w okre-
sie od 15 od 21 dnia odchowu 
(g)

_
X
S
V

48
15,4
32,08

99
32,4
32,73

Średnie łączne spożycie paszy 
przez 1 prosię w grupie w okre-
sie od 21 od 28 dnia odchowu 
(g)

_
X
S
V

165
101,2
61,33

380
179

47,11
Średnie łączne spożycie paszy 
przez 1 prosię w grupie w ca-
łym okresie dokarmiania (od 7. 
do 28. dnia laktacji) (g)

_
X
S
V

25
28,8
115,2

57
61,5

107,89

Źródło: Opracowanie własne
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wpływ na to miała bardzo duża zmienność i bardzo duże odchylenie standardowe 
w zakresie wartości tej cechy.

W tabeli 7 przedstawiono dane dotyczące średniego dziennego spożycia paszy 
w kolejnych tygodniach dokarmiania w przeliczeniu na jedno prosię w grupie. 
Pod względem tej cechy, pomimo widocznych różnic, nie potwierdzono ich na 
poziomie istotnym statystycznie. Jednakże także w tym przypadku nieodzowne 
jest podkreślenie, że zwierzęta z grupy doświadczalnej w każdym z badanych 
okresów oraz w całym odchowie spożywały średnio dziennie dwukrotnie więcej 
pasz w porównaniu z prosiętami z grupy kontrolnej. Jest to niezmiernie istotne 
w świetle ich odchowu po odsadzeniu, jako że prosięta jedzące więcej paszy 
przed odsadzeniem charakteryzują się także większym jej spożyciem po odsa-
dzeniu. A to warunkuje ich prawidłowy rozwój i zapobiega obniżeniu tempa 
wzrostu w tym newralgicznym okresie.

W pracy Moona i Hyuna (2017) zanotowano, że podawano paszę z dodatkiem 
anyżu dla loch w okresie wysokiej ciąży i badano jej wpływ na lochy oraz ich 
potomstwo w ciągu 21 dni laktacji. Lochy pobierające paszę z anyżem w póź-
nym okresie ciąży wykazywały tendencję do zwiększonego średniego dziennego 
pobrania paszy w okresie laktacji. Także lochy z tej grupy odchowywały mioty, 
których łączna masa w 21 dniu laktacji była wyższa w porównaniu do miotów 
od loch niepobierających paszy z anyżem. Spożywanie dodatku anyżu w paszy 
przez lochy powodowało wzrost poziomu laktozy w mleku. Prosięta pochodzące 
od loch karmionych paszami z anyżem przy odsadzeniu miały też niższy poziom 
kortyzolu i adrenaliny w krwi. Oznacza to, że poza działaniem zwiększającym 
pobranie paszy, anyż ma także działanie obniżające poziom stresu.

wnioski

1.  Masa ciała prosiąt w dniu odsadzenia (w 28 dniu odchowu) była staty-
stycznie wysoko istotnie wyższa w grupie doświadczalnej (10,14 kg) 
w porównaniu do masy ciała prosiąt z grupy kontrolnej (8,68 kg).

2.  Prosięta żywione mieszanką doświadczalną w 3 oraz 4 tygodniu odchowu 
charakteryzowały się wysoko istotnie statystycznie wyższym tempem 
wzrostu (odpowiednio: 312 i 412 g) w porównaniu do zwierząt z grupy 
kontrolnej (odpowiednio: 229 i 137 g).

3.  W całym okresie laktacji prosięta żywione mieszanką doświadczalną cha-
rakteryzowały się wysoko istotnie statystycznie wyższym tempem wzrostu 
(280 g) w porównaniu do zwierząt z grupy kontrolnej (235 g).

4.  Dodatek anyżu do mieszanki paszowej dla loch z grupy D spowodował 
istotny statystycznie wzrost spożycia paszy dodatkowej przez odchowy-
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wane przez nie prosięta w 2 i 3 tygodniu dokarmiania (tj. w 3 i 4 tygodniu 
laktacji).

5.  Dodatek anyżu do mieszanki pełnoporcjowej dla loch oraz prosiąt ssących 
wpłynął pozytywnie na wyniki odchowu prosiąt.
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aBstract

iNflueNce of aNise additioN to the coMPlete Mixture for 
gestatiNg sows aNd suckliNg Piglets oN the results of 

their reariNg

Suckling piglet are a group of pig production, which require the most attention and 
care during their rearing. The aim of the study was to determine the effects of using anise 
to the complete mixture for high-sows and suckling piglets on the results of their rearing.

We examined two groups of sows and their suckling piglets: control (K) (3 sows) and 
experimental (D) (4 sows). Sows and suckling piglets received standard mixtures, while 
animals from the group D received the same mixtures with the addition of anise (100 grams 
per 100 kilograms of complete mixture). The sows were fed them from the 90th day of 
pregnancy to the day of delivery. Suckling piglets rearing in the sows lasted 28 days and 
feeding of suckling piglets began on the 7th day of their life.

It was found that sows from the group D were more likely ate feed compared to sows 
from the group K. Suckling piglets from group D during lactation (a total 21 days) consumed 
on average more feed per day (28 grams) compared to suckling piglets from group K (19 
grams). To sum up, it should be stated that the addition of anise aroma to the feed for high-
breeding sows and their suckling piglets had a positive effect on the results of their rearing.

słowa kluczowe: anyż, prosięta ssące, locha wysokoprośna,

keywords: anise, suckling piglets, gestating sow
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wPływ różNych stężeń chlorku sodu 
i soli akwarystyczNej Na wzrost 
AeromonAs hydrophilA „in viTro”

wstęp

Rodzaj Aeromonas przyjmuje postać G-ujemnych, prostych pałeczek. Bakte-
rie te są oksydazododatnimi i katalazododatnimi, względnymi beztlenowcami. 
Najczęściej występują pojedynczo bądź w parach, rzadziej formują łańcuchy 
(Parker, Shaw 2011). Zakażenie wywoływane przez bakterie Aeromonas spp. 
określa się nazwą MAS (Motile Aeromonas Septicaemia) lub MAI (Motile 
Aeromonas Infection). Dotyczą one rokrocznie wielu gatunków ryb słodko-
wodnych hodowanych w Polsce, głównie karpi. Czynnikiem chorobotwór-
czym w tym przypadku są różne gatunki wykazujących ruch bakterii z rodzaju 
Aeromonas, głównie Aeromonas hydrophila (Pękala-Safińska 2018; Sioutas 
i in. 1991; Sopińska i in. 1997). Te heterotroficzne bakterie występują po-
wszechnie w środowisku, zarówno w toni wodnej, jak i w osadach dennych, 
a także są składnikiem mikrobioty filtrów biologicznych. Powszechność ich 
występowania wiąże się ze stałym ryzykiem zakażenia i w zasadzie brakiem 
możliwości eliminacji patogenu ze środowiska życia ryb. Mimo występowania 
bakterii na skórze, w skrzelach i narządach wewnętrznych ryb, posiadają one 
w sprzyjających warunkach odporność na patogen i nie wykazują objawów 
klinicznych. Objawy kliniczne mogą się pojawić w warunkach uszkodzenia 
powłoki ochronnej ryb (np. urazów mechanicznych), co skutkuje miejscowym 
zakażeniem i powstaniem owrzodzeń. Rozwojowi choroby sprzyjają również 
warunki stresowe, mające istotny wpływ na reakcję odpornościową organizmu 
(Antychowicz, Pękala 2015). Warunkami stresowymi mogą być zarówno me-
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chaniczne manipulacje dokonywane przez obsługę zbiorników hodowlanych, 
jak zachwianie fizykochemicznych parametrów wody (Antychowicz 2017). 
Zmiana parametrów wody towarzyszy też wzrostowi temperatury wody, który 
jest także samodzielnym stresorem. (Chadwick, McCormick 2017). Istnieje 
również silna zależność między zagęszczeniem ryb w zbiorniku oraz inten-
syfikacją produkcji a częstotliwością występowania A. hydrophila w hodowli 
(Bebak i in. 2015). Szukając sposobu na ograniczenie stresu, hodowcy ryb 
oraz akwaryści sięgają po chlorek sodu, gdyż ta prosta substancja wykazuje 
szerokie spektrum pozytywnego działania na organizm ryb (Policar i in. 2011). 
Nie posiada okresu karencji, a więc jest wygodna w stosowaniu u ryb kon-
sumpcyjnych. Niska toksyczność soli niejodowanej umożliwia stosowanie jej 
w domowej akwarystyce (Maceda-Veiga, Cable 2010). Warto nadmienić, że 
A. hydrophila jest także patogenem mogącym wywoływać stany chorobowe 
u człowieka (Janda, Abbott 2010).

cel

Celem pracy było przeprowadzenie oceny wpływu inkubacji zawiesin bakte-
ryjnych różnych szczepów Aeromonas hydrophila w roztworach preparatów soli 
akwarystycznej i czystej soli chlorku sodu na późniejszy wzrost tych bakterii 
na podłożach bakteriologicznych (in vitro) w warunkach tlenowych. W pracy 
wykorzystano stężenia oraz okresy inkubacji wstępnej korespondujące z tymi 
osiąganymi w protokołach kąpieli solnych, którym ryby poddawane są profi-
laktycznie i terapeutycznie, a także stężenia i okresy inkubacji letalne dla ryb, 
które mogłyby jednakże znaleźć odzwierciedlenie w zabiegach higienicznych 
mających na celu ograniczenie namnażania się drobnoustrojów w niezarybio-
nych zbiornikach.

Materiał i metody

Do badań wybrano dwa szczepy A. hydrophila wyizolowane z przypadków 
terenowych wystąpienia choroby u sandacza pospolitego (Sander lucioperca) 
i jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) utrzymywanego w czasie do-
świadczenia prowadzonego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. 
Identyfikacja przynależności gatunkowej bakterii została potwierdzona zarówno 
przy pomocy testu API 20E (BioMerieux), jak i z zastosowaniem metody PCR. 
Przygotowano zawiesiny bakteryjne o gęstości 0,5 McF określonej przy użyciu 
densymetru Densilameter II (Erba Lachema). Roztwory badanych substancji 
przygotowano, wykorzystując chlorek sodu (NaCl, cz.d.a. – Eurochem BGD 
Sp. z o.o.) i wodę destylowaną, a także popularny preparat soli akwarystycznej 
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(ZOOLEK), który następnie również rozpuszczono w wodzie destylowanej. 
Analiza danych literaturowych, zaleceń producenta oraz wcześniejsze badania 
własne pozwoliły zdecydować o sporządzeniu roztworów NaCl lub soli akwa-
rystycznej o następujących stężeniach: 3%, 5%, 10%, 15%. Do 5 ml roztworu 
NaCl lub soli akwarystycznej dodawano 1 ml zawiesiny bakteryjnej, tak aby 
otrzymać pożądane stężenie końcowe. Próbą kontrolną ujemną była czysta woda 
destylowana, a próbą kontrolną dodatnią 5 ml wody destylowanej z dodatkiem 
1 ml zawiesiny bakteryjnej.

Zawiesiny bakterii w roztworach posiewano na podłoża agarowe tryptozo-
wo-sojowe TSA (Merck) po upływie 20 min, 40 min, 60 min, 90 min, 120 min 
i 24 h od sporządzenia zawiesiny. Między kolejnymi posiewami próby były 
nieustannie mieszane i inkubowane w temperaturze 28oC w cieplarce z wy-
trząsarką (STUART). Za każdym razem posiewano oba szczepy poddawane 
działaniu roztworów obu substancji o wymienionych wcześniej stężeniach. Bez-
pośrednio przed posiewem próby intensywnie mieszano, by zapobiec opadowi 
bakterii zawieszonych w roztworze na dno probówki. Odczyty były dokony-
wane odpowiednio po każdej z serii posiewów po inkubacji przez 24 godziny 
w temperaturze 28°C, w warunkach tlenowych.

Wyniki

Zahamowanie wzrostu obu szczepów Aeromonas hydrophila zaobserwo-
wano już po 20 minutach inkubacji patogenu w stężeniu 15% chlorku sodu. 
W stężeniu 10% chlorku sodu inhibicja wzrostu była wyraźna w przypadku 
szczepu wyizolowanego od jesiotra ostronosego. Nie zaobserwowano całko-
witego zatrzymania wzrostu obu szczepów A. hydrophila przez roztwór soli 
akwarystycznej w każdym z badanych stężeń po 20 minutach inkubacji, jed-
nakże w przypadku szczepu wyizolowanego od jesiotra ostronosego wzrosły 
jedynie pojedyncze kolonie. Inkubacja obu szczepów w stężeniach 1% i 3% 
przez czas do 90 minut nie spowodowała widocznego zahamowania wzrostu 
bakterii we wszystkich badanych próbach. Po 24-godzinnym okresie inkubacji 
preparaty hamowały wzrost A. hydrophila wyizolowanej od jesiotra we wszyst-
kich z badanych prób. Jednakże w przypadku próby inkubowanej w roztworze 
soli akwarystycznej o stężeniu 1% zahamowanie wzrostu nie było całkowite. 
Roztwory obu substancji w stężeniu 1% i posiewie po 24-godzinnej inkubacji 
nie zahamowały wzrostu A. hydrophila wyizolowanej od sandacza. Bakterie 
A. hydrophila obecne w próbie kontrolnej zachowały zdolność do wzrostu 
w kolejnych posiewach po 20 min, 40 min, 60 min, 90 min, 120 min i 24 h. 
Próby kontrolne ujemne nie dawały widocznego wzrostu bakterii w posiewach 
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po 20 min, 40 min, 60 min, 90 min, 120 min i 24 h. Wyniki doświadczenia 
zestawiono w dwóch tabelach.

dyskusja

Praca ta koncentruje się na możliwym aspekcie wykorzystania soli niejo-
dowanej (cz.d.a.) do oddziaływania na wzrost bakterii w środowisku oraz na 
prostym porównaniu działania losowo wybranego preparatu soli akwarystycznej, 

Tabela 1. Stopień zahamowania wzrostu szczepu Aeromonas hydrophila 
wyizolowanego z przypadku terenowego wystąpienia choroby u jesiotra 

ostronosego.
czas 20 min 40 min 60 min 90 min 120 min 24 h

Jesiotr: sól 
akw|c(%)

(*)15 10, (*)15 5, 10, 15 5, 10, 15 3, 5, 10, 
15

(*)1, 3, 5, 
10, 15

Jesiotr: cz.d.a-
|c(%)

10, 15 10, 15 5, 10, 15 5, 10, 15 (*)3, 5, 
(*)10, 15

1, 3, 5, 
10, 15

Czas – czas inkubacji drobnoustroju w roztworze soli o określonym stężeniu. Jesiotr.: sól 
akw – szczep poddany inkubacji w roztworze soli akwarystycznej. Jesiotr: cz.d.a. – szczep 
poddany inkubacji w roztworze chlorku sodu cz.d.a., c(%) – stężenie procentowe substancji 
wymienionej w komórce tabeli, jakie wywołało obserwowalne zatrzymanie wzrostu drob-
noustroju na podłożu; (*) – istotne, lecz nie całkowite zatrzymanie wzrostu drobnoustroju 
po inkubacji w określonym roztworze przez dany czas.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Stopień zahamowania wzrostu szczepu Aeromonas hydrophila 
wyizolowanego z przypadku terenowego wystąpienia choroby u sandacza 

pospolitego.
czas 20 min 40 min 60 min 90 min 120 min 24 h

Sandacz: sól 
akw|c(%)

(---) 15 (*)10, 15 3, (*)5, 
10, 15

3, 5, 10, 
15

3, 5, 10, 
15

Sandacz: 
cz.d.a.|c(%)

15 15 (*)10, 15 3, (*)5, 
10, 15

5, 10, 15 3, 5, 10, 
15

Czas – czas inkubacji drobnoustroju w roztworze soli o określonym stężeniu. Sandacz: sól 
akw – szczep poddany inkubacji w roztworze soli akwarystycznej. Sandacz: cz.d.a. – szczep 
poddany inkubacji w roztworze chlorku sodu cz.d.a., c(%) – stężenie procentowe substancji 
wymienionej w komórce tabeli, jakie wywołało obserwowalne zatrzymanie wzrostu drob-
noustroju na podłożu; (*) – istotne, lecz nie całkowite zatrzymanie wzrostu drobnoustroju 
po inkubacji w określonym roztworze przez dany czas.

Źródło: Opracowanie własne
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oferowanego przez popularną firmę akwarystyczną, do działania czystego chlor-
ku sodu w kontrolowanych, jednakowych warunkach laboratoryjnych. Postępo-
wanie takie znajduje odzwierciedlenie w praktyce akwarystycznej i rybackiej, 
ponieważ substancje te wykorzystywane są powszechnie w leczeniu i profi-
laktyce chorób bakteryjnych i pasożytniczych ryb (Garcia Magana i in. 2019; 
Harms 1996; Policar i in. 2011).

Uzyskane w doświadczeniu wyniki świadczą o hamującym działaniu soli na 
wzrost Aeromonas hydrophila na podłożu tryptozowo-sojowym. Szczep wy-
izolowany od jesiotra ostronosego wykazał większą wrażliwość na inkubację 
w roztworach obu wykorzystanych w doświadczeniu substancji, z wyjątkiem 
posiewu po dziewięćdziesięciu minutach inkubacji. Różnice w zahamowa-
niu wzrostu obu szczepów A. hydrophila mogą wynikać z istnienia szeregu 
stresowych mechanizmów przystosowawczych, którymi dysponują bakterie. 
Osmoregulacja należy do tych mechanizmów, który umożliwia drobnoustrojom 
zachowanie stałego turgoru, jak również niezmienionej aktywności enzymów. 
Stres spowodowany gwałtowną zmianą ciśnienia osmotycznego może wiązać się 
ze zmianami w ekspresji genów, a także w składzie błon komórkowych (Awan 
i in. 2018; Delamare i in. 2003; Sochocka, Boratyński 2011). Możliwym wytłu-
maczeniem jest także zmienność między szczepami, wynikająca z potencjalnego 
wcześniejszego uodpornienia się patogenu na warunki wyższego zasolenia, 
jak może mieć to miejsce w przypadku zwiększenia tolerancji na temperaturę 
(McClure i in. 1994). A. hydrophila może zaadaptować się i namnażać w zróż-
nicowanych warunkach, będąc pod wpływem licznych stresorów. Ma zdolność 
zakażania wielu gatunków organizmów wodnych, a także zasiedlania linii 
produkcyjnych, chłodni i artykułów spożywczych (Awan i in. 2018; Daskalov 
2006; Nguyen-the, Carlin 1994). Co więcej, A. hydrophila jest bakterią zoo-
notyczną (Gauthier 2015) i może być transmitowana na człowieka, wywołując 
zapalenie żołądka i jelit, posocznicę lub zapalenie płuc (Awan i in. 2018; Bor-
chardt i in. 2003; Goncalves i in. 1992; Merino i in. 1995). Ograniczenie miana 
A. hydrophila w wodzie, a także osiąganie jak najwyższej zdrowotności ryb 
konsumpcyjnych jest kluczowe nie tylko ze względu na ekonomikę produkcji, 
ale również przez wzgląd na bezpieczeństwo konsumentów, obsługi zbiorni-
ków hodowlanych i akwarystów (Janda, Abbott 2010). Patogen działa przez 
produkcję cytotoksyn, enterotoksyn, hemolizyn, enzymów proteolitycznych 
oraz adhezyn i przez tworzenie biofilmu (McClure i in. 1994; Rasmussen-Ivey 
i in. 2016). Ekspozycja drobnoustrojów na działanie warunków stresowych 
związanych z nieoptymalnym dla szczepu zasoleniem środowiska życia może 
wpływać na ekspresję genów zjadliwości, w tym związanych z adhezją (Pia-
netti i in. 2012). Biofilm bakteryjny może być źródłem infekcji, a także może 
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umożliwiać bakteriom horyzontalną wymianę genów antybiotykoodporności 
oraz przeżycie w niesprzyjających warunkach. Stres środowiskowy wpływa na 
ekspresję czynników adhezyjnych, co może upośledzić proces powstawania 
biofilmu (Kirov i in. 2004). Badania z wykorzystaniem cytometrii przepływowej 
rzucają jednak światło na zdolność do przeżycia A. hydrophila w warunkach 
podwyższonego do sześciu procent stężenia chlorku sodu w wodzie o niskiej 
temperaturze, potwierdzając halotolerancję wybranych szczepów (Pianetti i in. 
2008).

Na podstawie uzyskanych wyników badań można sformułować następujące 
wnioski: chlorek sodu (cz.d.a.), jak również sól akwarystyczna mogą stanowić 
uzupełnienie w terapiach przeciw Aeromonas hydrophila z wykorzystaniem 
innych środków przeciwdrobnoustrojowych, ponieważ wykazują działanie ogra-
niczające lub hamujące wzrost mikroorganizmów w określonych warunkach. 
Nie jest to jednak działanie bezwzględne, a wymagające ponadto osiągnięcia 
wysokiego stężenia substancji w roztworze lub wydłużonego jej działania. 
Można przypuszczać, że skuteczność terapii polegających na kąpielach ryb 
w roztworach chlorku sodu wynika w dużej mierze z pozytywnego działania 
substancji na utrzymanie równowagi osmotycznej i na ograniczenie stresu 
występującego u ryb.

Podsumowanie

Sól akwarystyczna wykazała porównywalną z czystym chlorkiem sodu sku-
teczność w ograniczaniu wzrostu A. hydrophila in vitro, działając silniej ha-
mująco w niższych stężeniach przy dłuższej inkubacji. Działanie chlorku sodu 
było natomiast obserwowane już po dwudziestu minutach inkubacji w wysokich 
stężeniach substancji. Oporność A. hydrophila na wzrost stężenia soli w śro-
dowisku różni się w zależności od szczepu. Bakterie posiadają również możli-
wość adaptacji do zmian w zasoleniu. W obliczu rosnącej oporności bakterii na 
chemioterapeutyki oraz przy ograniczonej możliwości stymulacji odporności 
zwierząt na czynniki zakaźne zarówno sól akwarystyczna, jak i sól niejodowana 
stanowią dodatkowe narzędzie pozwalające na ograniczenie szerzenia się cho-
rób zakaźnych w akwakulturze, uzupełniając rosnący wachlarz alternatywnych 
środków przeciwdrobnoustrojowych (Bhuvaneswari, Balasundaram 2006; Brunt 
i in. 2007; Nya, Austin 2009)Allium sativum, which was fed at 0, 0.05, 0.1, 
0.5 and 1.0 g per 100 g of feed for 14 days to rainbow trout, Oncorhynchus 
mykiss (Walbaum.
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aBstract

effect of various coNceNtratioNs of sodiuM chloride aNd 
aquariuM salt oN AeromonAs hydrophilA growth ,,in vitro”

Sodium chloride and aquarium salt preparation treatments are traditionally used in 
aquaculture. The most common in practice are short-term baths of fish in salt solutions with 
a concentration of 1-3%, which last 10-30 min.

Our research aimed to determine whether the incubation in solutions of pure sodium 
chloride and aquarium salt affects the growth of cultures of different strains of the Aeromonas 
hydrophila species isolated from clinical cases.

The results present that the substances can limit or inhibit the growth of A. hydrophila 
on the TSA medium. The effect was not observed until after prolonged incubation of the 
bacterial suspensions in saline solutions or the use of concentrations lethal for fish. The 
results indicate that salt baths of fish conducted by following the protocols of the treatment 
may not show bactericidal activity against A. hydrophila.
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aNaliza wPływu różNych wariaNtów 
soNikacji Na Morfologię PleMNików 

Najądrzowych Psa z wykorzystaNieM 
testu sPerMac staiN™

wstęp

Doskonalenie metod przechowywania i transportu nasienia ma istotne zna-
czenie dla zmniejszenia prawdopodobieństwa chowu wsobnego psów rasowych. 
Jednym ze sposobów pozyskania materiału genetycznego jest wykorzystanie 
w rozrodzie plemników najądrzowych. Dzięki tej metodzie istnieje możliwość 
pobrania materiału w razie kastracji samca bądź nawet po jego śmierci i jego 
dalszego wykorzystania. Ponadto plemniki pobrane metodą aspiracji z ogona 
najądrza można zamrażać w celu utworzenia banków nasienia i przechowywać 
do późniejszego ich wykorzystania (Varesi i in. 2013). Badania nad proteomem 
są ważne, a plemniki pobrane z najądrza poszerzają możliwości pozyskania 
materiału biologicznego do analiz. Badania te pozwalają zrozumieć, jak czyn-
niki zewnętrzne wpływają na ekspresję białek związaną z regulacją procesów 
związanych z zapłodnieniem (Brewis 1999). Sonikacja jest jedną z metod 
rutynowo stosowanych w laboratoriach do dezintegracji błon komórkowych. 
Umożliwia ona pozyskanie z komórek białek, w tym aktywnych enzymów, 
bądź izolację określonych struktur komórkowych (Fedejko i Mazerska 2011, 
Amaral i in. 2013). W dostępnej literaturze nie znajdujemy jednak wartości 
parametrów sonikacji, które byłyby optymalne w celu dezintegracji struktur 
plemników najądrzowych psa.

Celem pracy było wykazanie wpływu różnych parametrów sonikacji (zmien-
ny czas i moc) na rodzaj i odsetek wtórnych zmian morfologicznych plemników 
najądrzowych psa z wykorzystaniem metody barwienia Spermac Stain.
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Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiły plemniki pozyskane z ogona najądrzy od ośmiu 
psów mieszańców w przedziale wiekowym od 1 do 5 lat. Zabieg kastracji, 
któremu poddano psy, był przeprowadzany przez wykwalifikowanego lekarza 
weterynarii w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt w schronisku w To-
marynach. Następnie materiał w postaci jąder z najądrzami był dostarczany 
w termoboksie z wkładami o temperaturze 4°C do laboratorium Katedry Bio-
chemii i Biotechnologii Zwierząt.

Plemniki pobrano, wykorzystując metodę aspiracji, nacinając ogon najądrza 
skalpelem i wydobywając wypływający płyn z zawieszonymi w nim plemnikami 
przy użyciu pipety automatycznej (Restrepo i in. 2017). Następnie oznaczano 
koncentrację plemników przy wykorzystaniu komory Bürkera oraz mikroskopu 
świetlnego (Bielański 1979). Próby odwirowywano (10 minut, 4°C, 1500 x g) 
w celu pobrania supernatantu znad osadzonych na dnie Eppendorfa plemników, 
a pozostały osad przepłukiwano w 1 ml DPBS (Dulbecco’s Phosphate-Buffered 
Saline, Gibko) przy użyciu ww. parametrów. Następnie we wszystkich próbach 
ustalano koncentrację plemników na poziomie 1x108 w 300 µl DPBS i prze-
chowywano w 4°C do czasu dalszych analiz.

Plemniki najądrzowe zostały poddane oddziaływaniu ultradźwięków w kąpie-
li wodnej, na lodzie – sonikator Omni Sonic Ruptor 250 Ultrasonic Homogenizer 
(Omni International). Dla poszczególnych wariantów prób przyjęto następujące 
parametry sonikacji: K – próba kontrolna (bez sonikacji); S1 – 5 minut przy 
20% maksymalnej mocy sonikatora (MMS); S2 – 10 minut przy 20% MMS; 
S3 – 30 minut przy 20% MMS; S4 – 10 minut przy 60% MMS. Częstotliwość 
oddziaływania ultradźwięków we wszystkich wariantach prób wynosiła 60 kHz.

Z przygotowanych prób sporządzano rozmazy na szkiełku podstawowym, 
wykorzystując 10 µl próby (1 x 108) plemników i pozostawiano je na termobloku 
do wysuszenia (5 min, 37°C). Następnie wykonywano barwienie metodą Sper-
mac Stain™ (FertiPro). Przygotowane preparaty utrwalano w roztworze Fix (5 
minut), suszono na termobloku (15 minut, 37°C) oraz dokładnie przepłukiwano 
w wodzie destylowanej w celu usunięcia pozostałości środka utrwalającego 
i pozostawiano do całkowitego wyschnięcia. W celu zabarwienia utrwalone 
preparaty umieszczano w kolejnych barwnikach: Stain A (preparat na szkiełku 
7-krotnie zanurzano w barwniku, następnie pozostawiano w roztworze na 10 
minut i 2-krotnie przepłukiwano wodą destylowaną), Stain B (preparat 7-krot-
nie zanurzano w barwniku, następnie pozostawiano w roztworze na 5 minut 
i przepłukiwano wodą destylowaną) i Stain C (preparat 7-krotnie zanurzano 
w barwniku, następnie pozostawiano w roztworze na 5 minut i przepłukiwano 
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wodą destylowaną). Po wykonanym barwieniu szkiełka pozostawiano do cał-
kowitego wyschnięcia, uzyskując materiał do dalszych analiz.

Pod mikroskopem świetlnym (Olympus BX41TF) przeprowadzano ocenę bu-
dowy morfologicznej plemników najądrzowych psa, analizując odsetek poszcze-
gólnych wad wtórnych. Każda próba była poddana ocenie poprzez ewaluację 
100 plemników pod powiększeniem 1000 x z użyciem olejku immersyjnego. 
Plemniki zostały sklasyfikowane w dwóch kategoriach: prawidłowy, jeżeli 
nie stwierdzono wtórnych wad budowy, lub uszkodzony, jeżeli stwierdzono 
przynajmniej jedną wtórną wadę budowy (World Health Organization, 1999).

Określając budowę główki, zwracano uwagę na kształt akrosomu i ciągłość 
błon cytoplazmatycznych otaczających jądro komórkowe plemnika. Wytypo-
wano trzy wady główki plemnika: brak akrosomu, uszkodzenie błony akroso-
malnej oraz powiększona główka. W ocenie morfologii plemników najądrzo-
wych psa akrosom określano jako prawidłowy, gdy zabarwiony był na kolor 
ciemnozielony i tworzył cienką i gładką granicę formującą półkole na szczycie 
główki plemnika. Oceniając witki plemników, wyróżniono: brak witki, witka 
zniekształcona i inne wady.

Analiza wyników została przeprowadzona za pomocą programu kompute-
rowego Statistica wersja 13.1 (StatSoft). Wyniki zostały przedstawione jako 
średnie z uwzględnieniem odchylenia standardowego (średnia ± odchylenie 
standardowe). Porównanie wyników poszczególnych prób przeprowadzono 
z wykorzystaniem testu T-studenta dla prób niezależnych, aby określić róż-
nice istotne statystycznie pomiędzy parametrami. Wykorzystano współczyn-
nik korelacji Pearsona do oceny zależności między poszczególnymi próbami 
(Bojańczyk 2013).

Wyniki

W poniższej pracy zaobserwowano i potwierdzono statystycznie istotne 
różnice w udziale plemników uszkodzonych pomiędzy poszczególnymi wa-
riantami sonikacji (S1, S2, S3, S4) a próbą kontrolną (K). Stwierdzono staty-
stycznie istotne różnice (P≤0,05) pomiędzy próbami S1, S2 i S3 (moc – 50W) 
a wariantem S4 (moc – 150W) w odsetku plemników uszkodzonych (tabela 1). 
Wykazano statystycznie wysoce istotne korelacje (o dużej sile) pomiędzy od-
setkiem uszkodzonych plemników najądrzowych psa a czasem trwania soni-
kacji (r=0,71; P≤0,0001) (tabela 2) oraz ustawieniem mocy sonikatora (r=0,85; 
P≤0,0001) (tabela 2).

W naszych badaniach zaobserwowano i potwierdzono różnice istotne sta-
tystycznie, odnosząc się do ww. wady pomiędzy wariantem S4 a pozostałymi 
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próbami (K, S1, S2, S3) (P≤0,05). Stwierdzono brak istotnych różnic w udziale 
plemników pozbawionych witek między wariantami sonikacji K, S1, S2, S3 
(P>0,05) (tabela 1). Stwierdzono statystycznie nieistotną korelację (o nikłej 
sile) pomiędzy udziałem plemników pozbawionych witek a czasem trwania 
sonikacji (r=0,14; P>0,05) (tabela 2). Wykazano statystycznie wysoce istotną 
korelację (o dużej sile) pomiędzy ww. wadą a ustawieniem mocy sonikatora 
(r=0,71; P≤0,001) (tabela 2).

W dalszej analizie potwierdzono występowanie statystycznie wysoce istotnej 
korelacji (o wysokiej sile) pomiędzy udziałem zniekształconych witek, a czasem 
trwania sonikacji (r=0,78; P≤0,001) (tabela 2). Wykazano statystycznie istotną 
korelację (o umiarkowanej sile) pomiędzy udziałem ww. wady, a ustawieniem 
mocy sonikatora (r=0,53; P≤0,01) (tabela 2). W przypadku wariantu próby S3, 
w której proces sonikacji przebiegał najdłużej (30 minut; 20% MMS), stwierdzo-
no statystycznie istotny wzrost udziału zniekształconych witek w porównaniu do 
prób sonikacji S1 (5 minut, 20% MMS) oraz S2 (10 minut, 20% MMS) i próby 
kontrolnej (P≤0,05) (tabela 1).

Wskazaliśmy statystycznie istotne różnice pomiędzy wariantami sonikacji 
S1, S2, S3, S4 a próbą kontrolną (P≤0,05) (tabela 1). Wykazaliśmy statystycznie 
istotną korelację (o umiarkowanej sile) pomiędzy udziałem plemników po-
zbawionych akrosomu a czasem trwania sonikacji (r=0,40; P≤0,05) (tabela 2). 
Potwierdziliśmy również występowanie statystycznie wysoce istotnej korelacji 

Tabela 1. Wyniki oceny morfologicznej plemników najądrzowych psa 
w poszczególnych wariantach prób. K – próba kontrolna (bez sonikacji), S1 do 

S4 – kolejne warianty sonikacji. Różne indeksy górne w obrębie wierszy (a, b, c, 
d) oznaczają różnice istotne statystyczne (P≤0,05) pomiędzy wariantami prób.

plemniki warianty prób
k s1 S2 S3 S4

Uszkodzone [%] 45,4±5,2a 77,5±3,8b 86,0±8,0bc 90,8±4,6c 97,4±2,3d

Brak witki [%] 2,4±5,3a 2,5±2,4a 8,3±8,7a 4,8±2,9a 39,4±27,1b

Witka zniekształ-
cona [%]

0 11,4±4,9a 12,6±6,4a 25,1±10,6b 16,0±15,2ab

Brak akrosomu [%] 27,3±9,5a 37,1±11,2ab 49,8±16,8bc 46,4±12,8bc 62,4±17,4c

Uszkodzenie błony 
akrosomalnej [%]

5,9±4,4a 14,3±9,5b 18,5±6,2b 24,6±6,1b 31,8±6,2c

Główka powięk-
szona [%]

0 5,5±4,9a 8,8±6,7a 26,8±16,6b 8,4±6,8a

Inne wady [%] 33,3±6,3a 64,0±12,8b 66,9±18,3b 70,1±14,5b 55,4±21,8b

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 2. Wyniki analizy statystycznej pomiędzy występowaniem poszcególnych 
wad plemników a czasem i mocą pracy sonikatora z wykorzsytaniem wartości 

współczynnika koelacji Pearsona.

cecha
ustawienie parametrów sonikatora

czas sonikacji Moc sonikacji
r p r p

Plemniki uszko-
dzone

0,71 0,00001 0,85 0,00001

Brak witki 0,14 0,4341 0,71 0,0001
Witka zniekształ-
cona

0,78 0,00001 0,53 0,0073

Brak akrosomu 0,40 0,0247 0,68 0,0003
Uszkodzenie błony 
akrosomalnej

0,67 0,00003 0,88 0,00001

Główka powięk-
szona

0,76 0,00001 0,45 0,0271

Źródło: Opracowanie własne

(o dużej sile) pomiędzy udziałem ww. wady a ustawieniem mocy sonikatora 
(r=0,68; P≤0,001) (tabela 2).

W wariancie S4, w którym zastosowano zwiększoną moc sonikatora (60% 
MMS), stwierdzono statystycznie istotną różnicę w udziale ww. wady w po-
równaniu do pozostałych wariantów sonikacji (S1, S2, S3) i próby kontrolnej 
(P≤0,05) (tabela 1). Potwierdzono występowanie statystycznie wysoce istotnej 
korelacji (o dużej sile) pomiędzy udziałem plemników o uszkodzonych błonach 
akrosomalnych a czasem trwania sonikacji (r=0,67; P≤0,001) (tabela 2) i usta-
wieniem mocy sonikatora (r=0,88; P≤0,001) (tabela 2).

W badaniach wykazano statystycznie wysoce istotną korelacją (o dużej sile) 
pomiędzy udziałem plemników o powiększonych główkach a czasem trwania 
sonikacji (r=0,76; P≤0,001) (tabela 2). Wykazano również statystycznie istotną 
korelację (o umiarkowanej sile) w występowaniu ww. wady a ustawieniem mocy 
sonikatora (r=0,45; P≤0,05) (tabela 2). W przypadku wariantu S3, w którym 
plemniki najdłużej były poddawane działaniu ultradźwięków (30 minut), stwier-
dzono statystycznie istotne (P≤0,05) zwiększenie udziału występowania ww. 
wady w porównaniu do pozostałych wariantów (S1, S2, S4) i próby kontrolnej 
(K). Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic (P>0,05) w występowaniu 
wady pomiędzy próbami S2 (10 minut; 20% MMS) i S4 (10 minut; 60% MMS) 
(tabela 1).

Analizując wyniki, wykazano, że proces sonikacji (S1) wpływa istotnie sta-
tystycznie (P≤0,05) na występowanie innych wad plemników w porównaniu do 
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próby kontrolnej (K) (tabela 1). Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic 
(P>0,05) w występowaniu ww. wad między kolejnymi parametrami sonikacji 
(S1, S2, S3, S4), czyli zmianą mocy bądź czasu pracy sonikatora.

dyskusja
Metoda wybrana do izolacji określonych struktur bądź białek komórki ma 

istotny wpływ na jakość i wiarygodność wyników uzyskiwanych w badaniach 
naukowych. Aktualnie brak dostępnej literatury odnoszącej się do oceny mor-
fologii plemników najądrzowych psa poddanych procesowi sonikacji. Dostępne 
powszechnie badania nad wpływem ultradźwięków na plemniki odnoszą się 
głównie do badań dotyczących metod izolacji białek u gatunków innych niż 
pies. W naszych badaniach potwierdzono możliwość zastosowania sonikacji 
jako skutecznej metody mogącej służyć do dezintegracji struktur plemników 
najądrzowych psa.

Test Spermac Stain z powodzeniem wykorzystywany jest do oceny morfo-
logii plemników człowieka. Umożliwia dokładną ocenę wad akrosomu i wybór 
prawidłowych plemników do zapłodnienia in vitro (Chan i in. 1999). W naszej 
pracy wykazano wysoce istotny wpływ czasu trwania sonikacji oraz jej mocy 
na odsetek uszkodzonych plemników najądrzowych psa. Uzyskane wyniki 
wskazują, że wydłużenie czasu trwania sonikacji powoduje wzrost odsetka 
plemników uszkodzonych. Inni autorzy w swoich badaniach wykazali, że naj-
większe zniszczenia plemników tryka uzyskano w grupie, w której czas od-
działywania ultradźwięków był najdłuższy i wynosił odpowiednio 10 sekund 
przy 8-krotnym powtórzeniu sonikacji oraz częstotliwości sonikatora 20 kHz 
i mocy wyjściowej 130 W (Akalin i in. 2016). W naszej pracy uzyskaliśmy 
statystycznie istotne różnice w udziale plemników uszkodzonych pomiędzy 
poszczególnymi wariantami sonikacji, a próbą kontrolną. Obserwując odsetek 
plemników uszkodzonych, stwierdziliśmy statystycznie istotne różnice (P≤0,05) 
pomiędzy wariantami S1, S2 i S3 o mocy 50W a wariantem S4 o mocy 150W. 
Wykazaliśmy również statystycznie wysoce istotną korelację pomiędzy wystę-
powaniem zniekształconej witki, a czasem trwania sonikacji (r=0,78; P≤0,001) 
oraz ustawieniem mocy sonikatora (r=0,53; P≤0,01). Według przeprowadzonych 
badań, na zniekształcenia witek plemników najądrzowych psa większy wpływ 
ma czas trwania sonikacji niż moc sonikatora. Podobny rezultat zaobserwowa-
liśmy w przypadku powiększonej główki plemnika. Również w tym przypadku 
czas trwania sonikacji miał większy wpływ (r=0,76; P≤0,001) na zniekształcenie 
główek plemników niż poziom mocy sonikatora (r=0,45; P≤0,05).

Amaral i współautorzy (2013) w swoich badaniach wskazali najbardziej 
skuteczną metodę izolacji białek oraz oddzielenia główek od witek plemników 
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człowieka przy zastosowaniu wybranych parametrów sonikacji (15 sekund, 5 
powtórzeń w odstępach 30-sekundowych i 70% MMS). Uzyskane w ten sposób 
witki wykorzystano po raz pierwszy do scharakteryzowania profilu proteomicz-
nego witek ww. gatunku. W naszej pracy wykazano statystycznie wysoce istot-
ną korelację pomiędzy odsetkiem oddzielonych główek plemników od witek 
a ustawieniem mocy sonikatora (r=0,71; P≤0,001), wykazując tym samym, 
że sonikacja jest efektywną metodą separowania witek od główek plemników 
najądrzowych psa. Zaobserwowaliśmy różnice istotne statystycznie (P≤0,05) 
pomiędzy ostatnim wariantem sonikacji (S4) o najwyższych parametrach mocy 
(60% MMS) a resztą prób. Tateno i współautorzy (2000) przy zastosowaniu 
parametrów (5 sekund, 60% MMS) wykazali w przypadku plemników człowieka 
ponad 95% złamanych witek, natomiast u ponad 95% plemników myszy brak 
witki. Dodatkowo udowodnili, że proces sonikacji nie prowadzi do uszkodze-
nia chromosomów zawartych w jądrze komórkowym. Również do podobnego 
wniosku doszli Yamamoto i współautorzy (2000), którzy zastosowali sonika-
cję wobec plemników ejakulowanych myszy w celu pozbawienia plemników 
witek. Odseparowane główki plemników wykorzystali następnie do badań nad 
możliwością zastosowania cytometrii przepływowej do wykrywania plemników 
pozbawionych witek.

W naszych badaniach wykazaliśmy statystycznie istotną korelację pomiędzy 
brakiem akrosomu na główkach plemnikowych a czasem trwania sonikacji 
(r=0,40; P≤0,05). Dodatkowo potwierdziliśmy występowanie statystycznie wy-
soce istotnej korelacji pomiędzy odsetkiem plemników pozbawionych akrosomu 
a ustawieniem mocy sonikatora (r=0,68; P≤0,001). Potwierdziliśmy, że wraz 
ze wzrostem czasu trwania sonikacji oraz jej mocy można uzyskać większą 
ilość główek plemników bez akrosomu. Przeprowadzono podobne badania 
wykazujące możliwość zastosowania sonikacji do izolacji zewnętrznej błony 
akrosomalnej plemników ejakulowanych kozła. Odseparowano w ten sposób 
ww. błony bez uszkodzenia ich struktury, co potwierdzono przy wykorzysta-
niu mikroskopii elektronowej. Wyizolowane w ten sposób zewnętrzne błony 
akrosomalne stanowią idealny materiał do badań nad występowaniem w nich 
specyficznych enzymów, takich jak Ca2+ ATPaza (PMCA). Zastosowane przez 
autorów parametry sonikacji pozwoliły na oddzielenie ponad 85% akrosomów 
od główek plemników (Somanath, Gandhi 2004).

W procesie sonikacji wykorzystywane są ultradźwięki, które oddziałują na 
próbę, co przyczynia się do rozerwania błon cytoplazmatycznych plemnika 
(Qin i in. 2018). W naszej pracy potwierdzono statystycznie wysoce istot-
ną korelację pomiędzy uszkodzeniami błony akrosomalnej a czasem trwa-
nia sonikacji (r=0,67; P≤0,001) oraz ustawieniem mocy sonikatora (r=0,88; 
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P≤0,001). W przypadku próby, w której zastosowano najwyższą moc sonikatora 
(60% MMS), stwierdzono statystycznie istotną różnicę (P≤0,05) w udziale 
plemników o uszkodzonych błonach akrosomalnych w porównaniu do pozo-
stałych wariantów. Odsetek zaobserwowanych uszkodzeń może świadczyć 
o wydobyciu z komórek większej ilości białek cytoplazmatycznych i błono-
wych oraz enzymów. Z powodzeniem proces sonikacji został zastosowany 
na komórkach nabłonkowych najądrza i plemnikach najądrzowych szczura 
w celu zwiększenia ilości uwalnianych enzymów. Brooks (1975) poddał ww. 
komórki działaniu sonikatora w dwóch powtórzeniach po 30 sekund, przy 
mocy urządzenia 60 W i przy częstotliwości 20 kHz, otrzymując oczekiwane 
efekty. Porównano również wydajność procesu sonikacji odnośnie do izolacji 
białek plemników bawołów w stosunku do techniki zamrażania-rozmrażania 
nasienia. Ganguli i Kakar (1980) udowodnili, że oddziaływanie ultradźwięków 
pozwoliło na większe uwalnianie enzymu hialuronidazy z plemników ww. 
gatunku przy założeniu, że wydajność sonikacji wynosi 100%, wydajność 
metody zamrażania-rozmrażania wyniosła jedynie 30% dla tego enzymu. Inni 
autorzy wykonali badania, w których porównano zastosowanie worteksowania 
do procesu sonikacji plemników myszy w celu wybrania metody pozwalają-
cej na uzyskanie bardziej różnorodnego profilu proteomicznego (Baker i in. 
2002). Autorzy za metodę skuteczniejszą w izolowaniu białek błon cytopla-
zmatycznych plemników jednoznacznie uznali stosowanie ultradźwięków nad  
worteksowaniem.

Podsumowanie

W pracy wykazano statystycznie wysoce istotne korelacje pomiędzy wy-
stępowaniem wybranych wtórnych wad budowy morfologicznej plemników 
a poszczególnymi parametrami sonikacji (moc i czas). Stwierdzono, że odpo-
wiednio dobrane parametry sonikacji umożliwiają oddzielenie główek plem-
ników najądrzowych od witek oraz dezintegrację struktur błon komórkowych 
główek w celu separacji ich składników. Udowodniono, że głównym czynni-
kiem wpływającym na rozpad błony komórkowej plemników jest zwiększająca 
się moc sonikatora. Badania pokazały, że wydłużenie czasu trwania procesu 
sonikacji nie wpływa na zwiększenie odsetka oddzielonych witek plemników 
od ich główek. Zastosowanie sonikacji o odpowiednio dobranych parametrach 
może skutecznie wspomóc proces separacji poszczególnych struktur plemników 
najądrzowych psa.
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oN a dog ePididyMal sPerM MorPhology usiNg the sPerMac 

staiN™ test

The aim of the study was to show the impact of various sonication parameters on a type 
and percentage of secondary morphological changes in the dog epididymal spermatozoa 
using Spermac Stain method.

The research material were cauda epididymal spermatozoa collected from 8 crossbreed 
dogs. The spermatozoa samples were subjected to various parameters of sonication and 
stained using the Spermac Stain. Their morphology was evaluated under light microscope.

Statistically high significant correlations were found between the sonication power and 
the percentage of damaged spermatozoa (r=0.85; P≤0.001) and the percentage of sperma-
tozoa with damaged acrosomal membranes (r=0.88; P≤0.001).

It was found that properly selected parameters of sonication allows to detach sperm 
heads from tails and disintegration of the cell membrane structures in order to separate 
their components.
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oceNa skuteczNości czyszczeNia liNii 
techNologiczNej do Produkcji Pasz dla 

krów z Pozostałości ModyfikowaNej 
geNetyczNie soi

wstęp

Hodowla zwierząt zgodnie z zasadami ekologicznymi to technologia produk-
cji żywności polegająca na zachowaniu równowagi między produkcją i naturą 
(Lund 2000). Producenci są zobligowani do zastosowania właściwych metod 
biologicznych, mechanicznych i fizycznych. Przy żywieniu zwierząt w systemie 
ekologicznym, podobnie jak i przy żywieniu normatywnym zapotrzebowanie 
krów na składniki pokarmowe powinno być zgodne ze zmianami związanymi 
z cyklem produkcyjnym (IZ PIB-INRA 2009). Ustalono, że nie można stosować 
do skarmiania zwierząt organizmów genetycznie zmodyfikowanych, jak 
i materiałów/substancji wyprodukowanych przez te organizmy w odróżnie-
niu od żywienia konwencjonalnego, gdyż na chwilę obecną przyjmuje się, iż 
najważniejszymi paszami w żywieniu krów są: śruta poekstrakcyjna sojowa 
oraz kukurydza. W Polsce obowiązuje zakaz uprawy kukurydzy GMO (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 39), co przy jednoczesnej powszechności upraw tej rośliny 
w Polsce skutkuje znacznym ograniczeniem zagrożenia wystąpienia materiału 
GMO w paszach wykorzystujących kukurydzę. Ogólne zasady dotyczące prze-
twarzania oraz produkcji pasz ekologicznych określono w art. 7 Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 834/2007 (Rozporządzenie Komisji WE 2007). Wytwarzanie 
takich pasz powinno się odbywać z ekologicznych materiałów paszowych, chyba 
że dany materiał paszowy nie jest dostępny na rynku w postaci ekologicznej. 
Ponadto należy ograniczyć do minimum stosowanie dodatków paszowych oraz 
substancji pomocniczych w przetwórstwie.
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Rynek ekologicznego mleka rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, jednak 
rodzimi producenci nie zaspokajają jego potrzeb i znaczna część mleka eko-
logicznego konsumowanego w Polsce pochodzi z importu. Zgodnie z prawem 
Unii Europejskiej, jednym z wymogów pozyskiwania mleka ekologicznego jest 
żywienie krów paszą w standardzie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975), 
która z kolei musi być wytworzona z surowców niezawierających materiału 
modyfikowanego genetycznie (Maciejczak 2008). Producenci mleka ekolo-
gicznego mogą napotykać na trudności z pozyskaniem paszy ekologicznej, 
ponieważ taka produkcja w Polsce jest bardzo ograniczona. Jednym z rozwiązań 
problemu może być wykorzystanie linii technologicznych do produkcji pasz 
konwencjonalnych w celu wytwarzania pasz w standardzie EKO. To jednak 
rodzi zagrożenie „zanieczyszczeń krzyżowych”, czyli przeniesienia śladowych 
ilości paszy z materiałem GMO do pasz w standardzie EKO. Problem nabiera 
jeszcze większego znaczenia, ponieważ producenci pasz bardzo powszech-
nie używają śruty poekstrakcyjnej sojowej (Sieradzki i in. 2009) pochodzącej 
z transgenicznej soi importowanej z Argentyny, Brazylii czy USA. To z kolei 
rodzi konieczność opracowania skutecznych metod oczyszczania linii technolo-
gicznych oraz metod mierzenia zawartości GMO, gdyż dotychczasowe wyniki 
tych samych prób z różnych laboratoriów mogą się różnić nawet dziesięciokrot-
nie. Taka rozbieżność jest bardzo kłopotliwa dla producentów, którzy muszą 
informować na etykietach o zawartości materiału GMO, gdy jego zawartość jest 
wyższa niż 0,9% (procent masowy), oraz dla jednostek certyfikujących, które 
muszę podjąć decyzję, czy dana partia paszy, a więc i produktów pochodzących 
od zwierząt nią skarmianych, spełnia wymogi rolnictwa ekologicznego.

cel

Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności metod czyszcze-
nia linii technologicznej do produkcji ekologicznej paszy dla krów mlecznych 
w kontekście obecności białka modyfikowanej genetycznie soi w produkcie 
finalnym na linii produkcyjnej produkującej wcześniej paszę konwencjonalna 
zawierającą transgeniczną soję.

Materiał i metody

Doświadczenie przeprowadzono w kilku etapach. Etap I. Analiza procesu 
technologicznego i punktów krytycznych pod względem możliwości wystąpie-
nia efektu przeniesienia białka modyfikowanej soi pomiędzy produkowanymi 
mieszankami paszowymi. Etap II. Produkcja paszy konwencjonalnej dla krów 
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mlecznych z udziałem soi GMO, ok. 20 ton. Etap III. Czyszczenie linii do 
produkcji paszy. Etap IV. Produkcja paszy dla krów mlecznych w jakości EKO 
(NON-GMO), 1000 kg. Etap V. Analizy laboratoryjne.

Badania przeprowadzono w mieszalni pasz Ośrodka Hodowli Zwierząt Za-
rodowych Spółka z o.o. w Chodeczku na linii technologicznej o zasypie 1500 
kg. Wykorzystana do badań linia technologiczna pochodzi z 1974 roku i ma 
widoczne oznaki zużycia, między innymi ściany kosza zasypowego są pofałdo-
wane, co może skutkować przywieraniem frakcji drobnocząsteczkowych, oraz 
łopatki przenośnika ślimakowego są na tyle zużyte, że nie przesuwają surowców 
w całości, czego konsekwencją może być pozostawanie części materiału na linii 
technologicznej. Próbki paszy konwencjonalnej, ekologicznej i czyściwa ważące 
ok. 2 kg pobrano do oceny laboratoryjnej z ujścia kosza zasypowego na prze-
nośnik ślimakowy, z workownicy oraz z wylotu linii na przyczepę/paszowóz.

Próby do badań zostały oznaczone zgodnie z miejscem ich pobrania. Wyko-
rzystano następujące oznaczenia: Soja GMO – próbki surowca soi GMO pobrane 
z magazynu; Pasza konwencjonalna – próbki paszy konwencjonalnej pobrane 
bezpośrednio po produkcji z linii technologicznej z workownicy; Czyściwo 
po czyszczeniu ze ślimaka – próbki czyściwa pobrane bezpośrednio po wyj-
ściu z kosza zasypowego na przenośnik ślimakowy; Czyściwo po czyszczeniu 
z workownicy I – próbki czyściwa pobrane z workownicy na etapie pierwszych 
partii gotowych do workowania; Czyściwo po czyszczeniu z workownicy II – 
próbki czyściwa pobrane z workownicy na etapie końcowych partii gotowych 
do workowania; Czyściwo z podajnika na przyczepę – próbki czyściwa pobrane 
z wylotu podajnika na przyczepę/paszowóz; Pasza EKO I – próbki paszy o stan-
dardzie ekologicznym pobrane bezpośrednio po produkcji z linii technologicznej 
z workownicy; Pasza EKO II – próbki paszy o standardzie ekologicznym pobra-
ne bezpośrednio po produkcji z linii technologicznej z podajnika na przyczepę/
paszowóz. Z każdego z wymienionych miejsc pobrano po 8 prób.

W doświadczeniu wykonano cztery niezależne eksperymenty z udziałem 
różnych objętości materiału oczyszczającego linię technologiczną do produkcji 
pasz. Każdy z eksperymentów obejmował kolejno produkcję 1000 kg paszy 
konwencjonalnej dla krów o zawartości śruty sojowej 15,25% (procent maso-
wy), czyszczenie linii różną ilością czyściwa oraz produkcję 1000 kg paszy dla 
krów w standardzie ekologicznym o zawartości 20% makuchów sojowych EKO.

Badanie wstępne obejmowało czyszczenie linii technologicznej na odcinku 
kosz zasypowy – workownica i kosz zasypowy – wylot linii technologicznej 
na przyczepę/paszowóz z użyciem śruty pszennej grubo mielonej w ilości 500 
kg/czyszczenie. Eksperyment 1 obejmował czyszczenie linii technologicznej 
na odcinku kosz zasypowy – workownica i kosz zasypowy – wylot linii tech-
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nologicznej na przyczepę/paszowóz z użyciem śruty pszennej grubo mielonej 
w ilości 250 kg/czyszczenie. Eksperyment 2 obejmował czyszczenie linii 
technologicznej na odcinku kosz zasypowy – workownica i kosz zasypowy – 
wylot linii technologicznej na przyczepę/paszowóz z użyciem śruty pszennej 
grubo mielonej w ilości 500 kg/czyszczenie. Eksperyment 3 obejmował czysz-
czenie linii technologicznej na odcinku kosz zasypowy – workownica i kosz 
zasypowy – wylot linii technologicznej na przyczepę/paszowóz z użyciem śruty 
pszennej grubo mielonej w ilości 1000 kg/czyszczenie.

Za czyściwo posłużyła śruta pszenna gruboziarnista ze względu na jej dużą 
powierzchnię właściwą, koherentność (spójność), brak właściwości przylega-
nia elektrostatycznego do ścian oraz możliwość jej dalszego wykorzystania do 
produkcji pasz konwencjonalnych.

Próbki poddano mieleniu i przesianiu przez sita o ziarnistości 40 mash i 100 
mash. Do oznaczenia materiału GMO soi użyto komercyjnych testów ELI-
SA firmy Romer Labs. Agra Quant RUR Soya Grain Plate, nr kat. 7100000 
(AQRSGP), który służy do oznaczenia białka CP4 EPSPS* pochodzenia bak-
teryjnego (Agrobacterium tumefaciens), którego gen został zastosowany do 
modyfikacji soi w celu uzyskania jej odporności na glifosat, tym samym na 
herbicyd Roundup. Test jest przeznaczony do oznaczania odmian soi mody-
fikowanych przez gen CP4 EPSPS, a tym samym do oznaczania udziału soi 
GMO w produktach żywnościowych i paszach. Jest szczególnie dedykowany 
do oznaczania niemodyfikowanego termicznie białka CP4 EPSPS, produk-
tów sojowych niepoddanych działaniu wysokiej temperatury, np. ekstruzja. 
Podczas oznaczania udziału GMO zastosowano standard Soya full-fat fluor 
(FFF) Standards, nr kat. 7100001. Drugim testem był AgraQuant Toasted Meal 
Plate, nr kat. 7099999 (AQTMP). Jest to test ELISA opracowany do detekcji 
białka CP4 EPSPS, produktu genu modyfikującego soję odporną na Roundup, 
pochodzącego z Agrobacterium tumefaciens. Jest przeznaczony do oznaczania 
białka i materiału GMO (zawierającego odpowiedni gen) w produktach trakto-
wanych wysoką temperaturą w procesach technologicznych, także w izolatach 
białkowych. Jako standard zastosowano Soya Defatted Flour (DF) Standards 
(nr kat. 7100002).

* EPSPS – 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate (EPSP) synthase, 3-pho-
sphoshikimate 1- carboxyvinyltransferase, syntaza 5-enolopirogroniano-szi-
kimo-3-fosforanu

Użyto dwóch uzupełniających się testów, by otrzymane wyniki jak najbliżej 
odzwierciedlały faktyczną zawartość białka CP4 EPSPS bez względu na to, 
jak przetwarzany był surowiec przed wprowadzeniem na linię produkcyjną 
(Kuiper1999).
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Uzyskane w badaniach laboratoryjnych wyniki zawartości materiału soi 
GMO poddano analizie statystycznej polegającej na wyliczeniu średniej oraz 
błędu standardowego (SEM). Następnie wykonano porównanie wartości śred-
nich za pomocą testu Kruskala-Wallisa z post-testem Dunnca.

Wyniki

Uzyskane wyniki zamieszczono na rycinie 1. Zawartość soi GMO w surow-
cu użytym do produkcji paszy konwencjonalnej wykonanym testem AQTMP 
wyniosła 2,463%, co przełożyło się na ilość 0,489% soi GMO w paszy kon-
wencjonalnej. W badaniu wstępnym po przejściu przez linię produkcyjną 500 
kg czyściwa oznaczono zawartość 0,020%, 0,130%, 0,270%, 0,00% i 0,00% 
soi GMO odpowiednio w czyściwie ze ślimaka, w czyściwie z workownicy 
I, w czyściwie z workownicy II i w czyściwie z podajnika na przyczepę/pa-
szowóz (rycina 1 A). W eksperymencie 1 po zastosowaniu 250 kg czyściwa 
oznaczono w partii pozyskanej ze ślimaka 0,022%, w czyściwie z workownicy 
I 0,069%, w czyściwie z workownicy II 0,069% i w czyściwie z podajnika na 
przyczepę/paszowóz 0,221% zawartości materiału soi GMO (rycina 1 B). Po 
zastosowaniu w eksperymencie 2 masy 500 kg czyściwa oznaczono w partii 
czyściwa pobranej ze ślimaka 0,020%, w czyściwie z workownicy I 0,130%, 
w czyściwie z workownicy II 0,270% i w czyściwie z podajnika na przyczepę/
paszowóz 0,000% zawartości materiału soi GMO (rycina 1 C). W ekspery-
mencie 3 po użyciu 1000 kg czyściwa obserwowano w czyściwie ze ślimaka 
0,022%, w czyściwie z workownicy I 0,000% w czyściwie z workownicy II 
0,000% i w czyściwie z podajnika na przyczepę/paszowóz 0,000% zawartości 
materiału soi GMO (rycina 1 D).

dyskusja

Bogata na rynku spożywczym oferta produktów przemysłu mleczarskiego 
sprawia, że konsumenci coraz większą wagę przywiązują do walorów smako-
wych i cech prozdrowotnych tych produktów oraz warunków ich powstawania. 
Oczekiwania konsumentów spełnia zdecydowanie rolnictwo ekologiczne okre-
ślające ściśle metody prowadzenia produkcji zarówno roślinnej, jak i zwierzę-
cej. W związku z tym uzasadnione są badania nad sposobami i rozwiązaniami 
obniżania poziomu substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym w tym przypadku materiału GMO. Wykorzystywanie linii pro-
dukcyjnych do produkcji pasz konwencjonalnych może być powodem krzyżo-
wego zanieczyszczenia kolejnej produkowanej partii (Dorne i in. 2013). Firmy 
paszowe, w których naprzemiennie odbywa produkcja paszy konwencjonal-
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Rycina 1 Procentowa zawartość materiału soi GMO poddanej obróbce 
termicznej w próbkach soi, paszy konwencjonalnej, czyściw i paszy ekologicznej 

po czyszczeniu 500 kg śruty pszennej – eksperyment wstępny (A); po 
czyszczeniu 250 kg śruty pszennej – eksperyment 1 (B); po czyszczeniu 500 kg 
śruty pszennej – eksperyment 2 (C); po czyszczeniu 1000 kg śruty pszennej – 

eksperyment; n=8 (*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001; ****p< 0,0001)

 

A 

D C 

B 

Źródło: Opracowanie własne
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nej, jak i w standardzie EKO, są szczególnie narażone na wystąpienie efektu 
przeniesienia. Jednym z głównych powodów występowania zanieczyszczeń 
krzyżowych jest niekontrolowane zaleganie materiału paszowego na linii pro-
dukcyjnej. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać zarówno we właściwo-
ściach fizycznych paszy, wielkości jej cząsteczek, właściwościach adhezyjnych 
i elektrostatycznych czy procesach segregacyjnych mających miejsce na linii 
technologicznej, jak i w stanie technologicznym wykorzystywanych urządzeń.

Uzyskane w doświadczeniu wyniki analiz są podstawą do stwierdzenia, 
że zaproponowana w badaniu metoda czyszczenia linii technologicznej jest 
skutecznym sposobem zapobiegania kontaminacji pasz w standardzie EKO 
wytwarzanych po produkcji pasz konwencjonalnych.

Właściwie zaprojektowany proces czyszczenia linii produkcyjnej zmniejsza 
ryzyko zmieszania produktów ekologicznych z konwencjonalnymi (Maciejczak 
2008). Zastosowanie „mieszanek czyszczących”, takich jak: otręby pszenne 
czy śruty zbożowe, utrzymanie odpowiedniej higieny linii produkcyjnej stało 
się dla producentów osiągalnym celem. Czyściwo przemieszcza się przez linię 
technologiczną w taki sposób, aby efektywnie usunąć z nich śladowe pozo-
stałości, niejednokrotnie będące przyczyną niekorzystnych wyników analiz 
laboratoryjnych. W przeprowadzonym przez nas doświadczeniu wykazaliśmy, 
że śruta pszenna grubo mielona jest właściwym czyściwem dla paszy sypkiej. 
Zgodnie z doniesieniami literaturowymi testy ELISA są wysoce specyficzne 
i umożliwiają wykrywanie konkretnych białek (Ibanez, Cifuentes 2001), ale 
mogą wystąpić problemy z detekcją w przypadku ich zastosowania dla silnie 
przetworzonych produktów (Sowa i in. 2007).

Uzyskane wyniki badań dowodzą, że testy ELISA są skuteczną i precyzyjną 
metodą wykrywania i ilościowego oznaczania poziomu zawartości materiału 
GMO soi w surowcach i mieszankach paszowych. Potwierdzają ponadto, że 
jednoczesne zastosowanie testów do wykrywania materiału niezmienionego, jak 
i poddanego obróbce termicznej, czyli wykrywającego produkty tej obróbki, daje 
najlepsze rezultaty. Przeprowadzone badania stanowią potencjalną wskazówkę, 
jakie czyszczenie zastosować, aby usunąć pozostałości pasz konwencjonalnych 
z linii technologicznej. Jednak należy pamiętać, że równolegle z wdrażaniem 
procedur czyszczenia linii technologicznej musimy zadbać o zapobieganie za-
nieczyszczaniu krzyżowemu już wcześniej, zanim nastąpi mieszanie surowców 
na linii produkcyjnej. Należy pamiętać o wydzieleniu odrębnego pomieszczenia 
na składowanie surowców do produkcji pasz ekologicznych, każdorazowym 
dokładnym wyczyszczeniu pomieszczenia przed rozpoczęciem produkcji paszy 
EKO czy każdorazowym czyszczeniu łyżki ładowarki do kosza zasypowego 
i innego sprzętu przeznaczonego do produkcji paszy EKO.
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Podsumowanie

Jak potwierdziły wyniki uzyskane w doświadczeniu, śruta pszenna grubo 
mielona z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne możne być skutecznym 
materiałem czyszczącym linię technologiczną do produkcji pasz z pozostałości 
materiału soi GMO, która może pozostać po produkcji paszy konwencjonalnej. 
Ponadto śruta pszenna grubo mielona po procesie czyszczenia może być po-
nownie wykorzystana do produkcji pasz konwencjonalnych. Uzyskane wyniki 
pozwalają stwierdzić, że na tego typu liniach technologicznych, jakie były 
testowane, najmniejszą, bezpieczną ilością czyściwa, którą była śruta pszenna 
grubo mielona, skutecznie zbierającą pozostałości po produkcji paszy konwen-
cjonalnej jest zasyp o masie 500 kg.
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aBstract

residues of geNetically Modified soy cleaNiNg 
efficieNcy evaluatioN of techNological liNe 

ProduciNg feed for cows

Market of ECO milk in Poland is developing rapidly, however local producers do not 
provide enough of it, so significant part of products origins from import. Technological line 
producing conventional feed can be used for producing ECO feed. This however brings 
danger of “cross contamination” - appearance of residues of GMO containing feed in ECO 
standard feed, what may cause exceeding limits of allowed GMO containment in ECO 
feed stated by EU laws. Goal of research was to evaluate how efficient cleaning process of 
technological line is concerning containment of genetically modified protein in final product. 
The research consisted of four independent experiments with different amount of cleaning 
medium. In probed resources, conventional feed and ECO feed levels of transgenic soy 
protein were measured using commercial ELISA tests. Result analysis shows efficiency of 
proposed cleaning methods because there were no GMO soy material in ECO feed after 
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using ether 250 kg, 500 kg or 1000 kg of cleaning medium. Additionally research shows 
effectiveness of ELISA test used to measure levels of soy protein (CP4 EPSPS) with un-
changed structure and after incorrect heat treatment in highly processed products.

słowa kluczowe: pasza, GMO, zanieczyszczenie krzyżowe, czyszczenie

keywords: feed, GMO, cross contamination, cleaning
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wstęp

Mleko to surowiec bogaty w składniki odżywcze, który jest bardzo dobrze 
przyswajalny przez organizm człowieka. Produkcja wyrobów mleczarskich, na 
które istnieje duży popyt, ma formę procesu skupiającego się na dokładnym 
przejściu każdego etapu technologicznego. Uzyskane produkty o wysokiej jako-
ści odpowiadają także wymaganiom konsumentów. Zanim przetwory mleczne 
trafią do sprzedaży muszą przejść badania jakościowe, w tym sensoryczne 
oraz fizykochemiczne, które są obligatoryjne i wymagane przez ustawodawcę 
europejskiego oraz krajowego (Tarczyńska, Kowalik 2012). Produkty mleczne 
otrzymywane są na drodze odpowiedniej obróbki mleka z zachowaniem wyso-
kich standardów jakościowych w procesie przetwórczym. Tworzą one bardzo 
bogatą, a także różnorodną grupę towarów, które dzielimy na (Wielgosik 2015): 
mleko spożywcze, śmietankę i śmietanę, napoje mleczne: niefermentowane 
i fermentowane, koncentraty mleczne, masło oraz sery twarogowe, podpuszcz-
kowe i topione.

Niezwykle ważnym produktem mlecznym w diecie człowieka jest masło. 
Według Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2001 z 22 października 2007 roku 
masło to tłuszcz mleczny, który zawiera od 80 do 90% tłuszczu mlecznego, 16% 
wody i do 2% suchej masy beztłuszczowej mleka. W jego skład wchodzi wiele 
witamin łatwo przyswajalnych dla organizmu, takich jak: A i D oraz B (B2, B6, 
B12) (Waszkiewicz-Robak 2010). W 2015 roku spożycie masła wynosiło 0,26 
kg na osobę na miesiąc, natomiast konsumpcja serów i twarogów kształtowała 
się na poziomie 0,83 kg (GUS 2016). Z kolei sery tworzą bardzo szeroką gamę 
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produktów mlecznych na rynku przetwórstwa mlecznego. Należą do grupy arty-
kułów definiowanych jako produkt dojrzewający lub niedojrzewający, miękki, 
półtwardy, twardy lub bardzo twardy, w którym stosunek białek serwatkowych 
do kazeiny nie przekracza poziomu takiego jak w mleku (Codex General Stan-
dard for Cheese 2010). Ser biały zalicza się do grupy serów kwasowych, nie-
dojrzewających i naturalnych. W związku z tym, że jest to ser niedojrzewający 
to jest gotowy do bezpośredniego spożycia oraz stanowi bazę do wykonania 
serków twarogowych, serów twarogowych dojrzewających i serów twarogo-
wych topionych (Waszkiewicz-Robak 2010).

cel

Celem badań była ocena wybranych właściwości fizykochemicznych i sen-
sorycznych masła oraz twarogu wyprodukowanych metodą tradycyjną w go-
spodarstwie rolnym.

Materiał i metody

Materiał doświadczalny stanowiły krowy rasy hf o średniej wydajności po-
nad 8 tys. kg mleka, które pochodziły z gospodarstwa rolnego położonego 
w województwie warmińsko-mazurskim. Krowy utrzymywane były w systemie 
alkierzowym w oborze wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce. Żywiono je 
systemem PMR, w którego skład wchodziły: kiszonka z trawy i kukurydzy, 
śruta poekstrakcyjna rzepakowa, mieszanka paszowa uzupełniająca mineral-
no-witaminowa VITAGRO ,,Smart”, bufor EuroformLithapH+, a także sól 
kamienna kłodawska. Na sztukę przypadało odpowiednio po 20 kg kiszonki 
z trawy i kukurydzy, 2 kg śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, 100 g witamin, 
100 g buforu oraz 50 g soli. Skomponowana dawka pokarmowa zapewniała 
produkcję dzienną na poziomie 20 l mleka.

Do dalszych etapów badań pozyskano mleko surowe z doju wieczornego, 
który odbywał się w hali udojowej typu rybia ość. W celu wyprodukowania 
dwu wyrobów metodą tradycyjną mleko nie zostało poddane procesowi wychła-
dzania w schładzalniku. W produkcji masła mleko surowe pozyskane w trakcie 
doju zostało wstępnie przelane do odpowiednio przygotowanego pojemnika 
i pozostawione przez okres 12 h do czasu wytworzenia śmietany. Uzyskana 
śmietana w ilości około 6 l była następnie schładzana do temperatury 7°C bez 
stosowania obróbki termicznej. Po wychłodzeniu została przeniesiona do ma-
selnicy, w której była ubijana przez około 10 minut. Następnie cała zawartość 
maselnicy została przelana przez sito w celu oddzielenia podstoju serwatki 
od masła. Po procesie oddzielenia serwatki masło było płukane dwukrotnie 
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w zimnej wodzie (około 3 l). Na kolejnym etapie poddano je procesowi wy-
rabiania trwającego 10 minut, co pozwoliło na zmniejszenie zawartości wody 
w produkcie. Uzyskane masło formowano na kształt kostki o średniej masie 
200±10 g i przekazano do schłodzenia do temperatury 4±1°C, w której również 
było przewożone do laboratorium.

W celu wyprodukowania twarogu mleko bezpośrednio po doju (niepoddane 
schłodzeniu i obróbce termicznej) w ilości 15 l przetrzymywane było w tem-
peraturze 24±1°C przez około trzy dni do momentu wytworzenia skrzepu. Po 
zakończeniu tego procesu skrzep został podgrzany do temperatury 50°C, a pod-
czas obróbki cieplnej krojony za pomocą noża, co spowodowało jego wymie-
szanie. Następnie po osiągnięciu wymaganej temperatury (50°C) skrzep został 
odstawiony do 10 h w celu uzyskania temperatury 24±1°C. W kolejnym etapie 
oddzielono serwatkę od twarogu. Odsączony twaróg przeniesiono i umieszczono 
w rękawie z tkaniny, który po napełnieniu poddawany był prasowaniu celem 
uzyskania jednolitej struktury i odciśnięcia resztek serwatki. Po 5 h przetrzymy-
waniu twarogu w temperaturze 10±1°C i wyjęciu z rękawa następowało krojenie 
w kostki o średniej masie 273,13 g, które były przechowywane i przewożone 
do laboratorium w temperaturze 4±1°C.

Gotowe wyroby w ilości łącznie 24 sztuk były bezpośrednio przewożone 
w przenośnej lodówce izotermicznej do Katedry Towaroznawstwa i Przetwór-
stwa Surowców Zwierzęcych UWM w Olsztynie w celu wykonania analiz 
ilościowo-jakościowych obejmujących oznaczenie: zawartości wody w ma-
śle metodą odwoławczą (PN-A-86207:1980), kwasowości tłuszczu w maśle 
(PN-A-86207:1980), stopnia dyspersji wody w maśle (PN-ISO 7586:2014), 
skuteczności pasteryzacji śmietanki użytej do wyrobu masła (próba Storcha) 
(PN-A-86207:1980), kwasowości ogólnej i czynnej (pH) twarogu (°SH) według 
normy (PN-A-86232:1973), parametrów barwy masła i twarogu (L*, a*, b*) 
w układzie CIE LAB metodą odbiciową za pomocą aparatu MiniScan XE Plus 
firmy HunterLab poprzez bezpośredni trzykrotny pomiar powierzchni i prze-
kroju wykonany w tych punktach pomiarowych na każdej próbce. Dodatkowo 
wykonano ocenę sensoryczną masła metodą 7-punktową zgodnie z normą (ISO 
13299:1998) przez wyszkolony pięcioosobowy zespół doświadczony w za-
kresie analizy sensorycznej, składający się z osób o sprawdzonej wrażliwości 
sensorycznej. Do oceny masła wybrano i zdefiniowano 5 podstawowych wy-
różników jakości zgodnie z normą (PN-A-86155:1995): barwa, smak, zapach, 
konsystencja, wygląd ogólny. Analizę sensoryczną twarogu przeprowadzono 
za pomocą metody 5-punktowej zgodnie z normą (PN-ISO 4121:1998, PN-ISO 
6658:1998), uwzględniając takie wyróżniki jakościowe, jak: barwa, wygląd 
zewnętrzny przekroju, struktura i konsystencja oraz smak i zapach.
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Przed rozpoczęciem poszczególnych oznaczeń próbki masła umieszczano 
indywidualnie w moczówkach i ogrzewano w łaźni wodnej do temperatury nie 
wyższej niż 25°C. Całość dokładnie mieszano i szczelnie zamykano, a następnie 
przekazywano do analiz laboratoryjnych. Natomiast w celu właściwego przy-
gotowania próbek twarogu ucierano je w całości w moździerzu na jednolitą 
masę, a następnie dokładnie mieszano.

Z uzyskanych danych dotyczących cech jakościowych masła i twarogu wy-
produkowanych tradycyjnie zostały wyliczone parametry średniej arytmetycznej 
() oraz odchylenia standardowego (s), a także wartości minimalne i maksymalne. 
Wszystkie obliczenia zostały wykonane w programie komputerowym Statistica 
wersja 13.1 (StatSoft Inc. 2016).

wyniki i dyskusja

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że średnia zawartość wody 
w maśle wyniosła 13,14% (tab. 1). W próbkach poddanych analizie najniższy 
udział wody kształtował się na poziomie 12,47%, a najwyższy 13,97%. Według 
polskiej normy (PN-A86155:1995) otrzymane wartości były prawidłowe i nie 
przekroczyły dopuszczalnego poziomu 16%. Jak podaje Tambor i in. (2015), 
zawartość wody w maśle tradycyjnym i konwencjonalnym kształtuje się na 
poziomie: 15,53 i 16,02%. Podwyższony udział wody w maśle może prowadzić 
do jego szybszego psucia oraz niekorzystnych zmian jakości. Zmiany hydroli-
tyczne wiążące się z uwalnianiem wolnych kwasów tłuszczowych monitoruje się 
między innymi przez oznaczenie kwasowości badanego tłuszczu. W badaniach 
własnych odnotowano, że średnia kwasowość tłuszczu w próbach była wyższa 
o 0,72°K w stosunku do przedmiotowej normy, która wskazuje, że kwaso-
wość nie może być większa niż 2°K. Jak twierdzi Czechowska-Liszka (2005) 
wzrost kwasowości tłuszczu w przechowywanym maśle może wskazywać na 
zachodzący w produkcie proces jełczenia hydrolitycznego. Jak podaje Tambor 
i in. (2015) znacząco większą wartość stopni kwasowości tłuszczu otrzymano 
dla grupy maseł tradycyjnych (1,59°K) w stosunku do maseł produkowanych 
konwencjonalnie (1,37°K). Według Adahchour i in. (2005) wyższa kwasowość 
maseł tradycyjnych wiąże się z bardziej intensywnym procesem dojrzewania 
biologicznego, podczas którego w wyniku działalności mikroorganizmów po-
wstają kwasy organiczne, między innymi kwas octowy. W badaniach własnych 
(tab. 1) odnotowano, że rozmieszczenie wody w maśle było bardzo złe lub złe, na 
co wskazywała największa średnica i gęstość plam występujących na papierku 
wskaźnikowym. Uzyskana niska średnia nota punktowa (0,5 pkt.) spowodowała 
sklasyfikowanie masła pomiędzy klasą 0 a 1, co świadczy o słabym stopniu 
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wygnieceniu masła. W badaniach własnych nie osiągnięto również skutecznej 
pasteryzacja śmietanki, o czym świadczyła zmiana barwy na szaroniebieską, 
która wskazywała na obecność aktywnej peroksydazy.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono wysoce zadawalającą pod 
kątem cech sensorycznych jakość wyprodukowanego masła (tab.1). Na podsta-
wie otrzymanych wyników odnotowano, że masło w przypadku takich wyróż-
ników, jak: zapach i konsystencja cechowało się najlepszą jakością, co zostało 
potwierdzone średnimi notami na poziomie 6,95 pkt. Jednocześnie stwierdzono, 
że barwa, smak i wygląd ogólny badanego masła odznaczały się także wyso-
kimi notami punktowymi kształtującymi się na poziomie po 6,89 pkt. Bardzo 
dobra jakość masła tradycyjnego była związana z jednolitą i jasnożółtą barwą, 
bez przebarwień, oraz czystym, lekko kwaśnym i mlekowym smakiem. Nato-
miast zapach był lekko kwaśny, mlekowy, a konsystencja smarowna oraz lekko 
zwarta. W wyglądzie ogólnym masła zaobserwowano jego gładką powierzchnię 
i staranne uformowanie. Wyniki te korespondują z uzyskanymi przez Tambora 
i in. (2015), w których masło tradycyjne otrzymało wysokie noty za smak ma-
ślany (6,65 j.u.), natomiast w przypadku masła konwencjonalnego wartość ta 
wyniosła 6,20 na 10 j.u. Według cytowanego autora barwa masła tradycyjnego 
uzyskała średnie oceny wynoszące 5,35 j.u., które były niższe w porównaniu 
do wyników własnych. Jednocześnie autorzy odnotowali, że masło tradycyjne 
charakteryzowało się lepszym maślanym zapachem, o czym świadczyły noty 
na poziomie 6,20 j.u. w stosunku do masła konwencjonalnego 5,81 j.u. Różnice 
w ocenie sensorycznej mogą być pośrednio związane z jakością surowca oraz 

Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne masła produkowanego 
metodą tradycyjną.

wyszczególnienie Miara
statystyczna Masło (n=12)

Zawartość wody (%) 𝑥̅ ± s 13,14 ± 0,66
Kwasowość tłuszczu (°K)
(cm3 0,1n NaOH/100 g tłuszczu)

𝑥̅ ± s 2,72 ± 0,24

Stopień dyspersji wody (pkt) 𝑥̅ ± s 0,50 ± 0,10
Skuteczność pasteryzacji śmietanki ujemna ujemna
Barwa (pkt.) 𝑥̅ ± s 6,89 ± 0,17
Smak (pkt.) 𝑥̅ ± s 6,89 ± 0,17
Zapach (pkt.) 𝑥̅ ± s 6,95 ± 0,13
Konsystencja (pkt.) 𝑥̅ ± s 6,95 ± 0,13
Wygląd ogólny (pkt.) 𝑥̅ ± s 6,89 ± 0,17

Źródło: Opracowanie własne
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warunkami produkcji masła. Wyższa temperatura otoczenia może powodować 
powstanie większej ilości wolnych kwasów tłuszczowych, które w konsekwencji 
powodują pogorszenie jakości sensorycznej i powstawanie charakterystycznego 
jełkiego aromatu (Adahchour i in. 2005).

Analiza barwy masła produkowanego metodą tradycyjną potwierdziła, że 
powierzchnia była jaśniejsza (L*=90,46) o 1,17 w stosunku do przekroju (tab. 2). 
W badaniach przeprowadzonych przez Mrozińskiego (2017) dotyczących barwy 
powierzchni masła pozyskanego z sezonu zimowego i letniego stwierdzono, że 
produkt uzyskany w sezonie zimowym charakteryzował się większą jakością 
(L*=92,32) w stosunku do prób z sezonu letniego (L*=91,44). Według Cichosz 
(2013) barwa masła zależy przede wszystkim od zawartości β-karotenu. Krowy 
żywione zielonką produkują tłuszcz mleczny o barwie intensywnie żółtej ze 
względu na urozmaicony skład paszy bogatej w β-karoten. Natomiast zimą 
krowy otrzymują jednolitą paszę ubogą w naturalne barwinki, co powoduje 
jasnożółtą barwę tłuszczu mlecznego. Stwierdzono, że zarówno powierzchnia, 
jak i przekrój masła charakteryzowały się podobnym udziałem barwy czerwonej, 
kształtującym się średnio na poziomie a*=3,76. W przypadku trójchromatycz-
nej żółtej zauważono, że większy jego udział odnotowuje się na powierzchni 
(b*=26,93) niż na przekroju (b*=25,23). Jak twierdzi Mroziński (2017) wyższą 
wartością barwy czerwonej (o 0,83) odznaczała się powierzchnia prób pozy-
skanych w sezonie letnim w stosunku do masła z okresu zimowego (a*=3,12). 
Natomiast dużo większym udziałem trójchromatycznej żółtej cechowała się 
powierzchnia masła produkowanego w sezonie letnim (b*=30,61) w porównaniu 
do masła wyprodukowanego w sezonie zimowym (b*=24,78).

Tabela 2. Analiza barwy powierzchni i przekroju masła produkowanego metodą 
tradycyjną.

wyszczególnienie Miara
statystyczna

Masło (n=12)
powierzchnia przekrój

Parametry barwy:
L*- jasność

𝑥̅ ± s 90,46 ± 0,68 89,29 ± 0,46

a*- barwa czerwona 𝑥̅ ± s 3,79 ± 0,04 3,74 ± 0,12
b*- barwa żółta 𝑥̅ ± s 26,93 ± 0,49 25,23 ± 0,62

Brak różnic statystycznych
Źródło: Opracowanie własne

Dane liczbowe umieszczone w tabeli 3 wskazują, że kwasowość ogólna 
sera twarogowego kształtowała się na poziomie średnio 44°SH, natomiast naj-
niższa i najwyższa wartość w analizowanych próbkach wyniosła odpowied-



114 Jolanta Remiszewska

nio 43 i 45°SH. Badany parametr był zgodny z normą przedmiotową (PN-A-
86300:1991) i nie przekroczył dopuszczalnej wartości (100°SH). W badaniach 
własnych stwierdzono, że wartości kwasowości czynnej twarogu mieściły się 
w zakresie 4,15-4,35, a uzyskana średnia dla wszystkich prób wynosiła 4,26. 
Według Dmytrów i in. (2007) świeży ser twarogowy kwasowy wyprodukowany 
metodą tradycyjną charakteryzuje się początkową kwasowością miareczkową 
i czynną kształtującą się odpowiednio na poziomie: 57°SH i 4,66. Natomiast 
w badaniach Dmytrów i in. (2010) potwierdzono, że wartości pH i kwasowości 
ogólnej serów kwasowych wyprodukowanych z mleka krowiego zgodnie z tech-
nologią tradycyjną wynosiły 4,48 i 44,20°SH i były zbliżone do stwierdzonych 
w badaniach własnych. Początkowy wzrost kwasowości miareczkowej sera 
i następujący po tym okresie spadek spowodowany jest stopniowym zahamo-
waniem aktywności paciorkowców mlekowych, a nawet ich częściową inakty-
wacją podczas przechowywania twarogu w warunkach chłodniczych (Getner 
i in. 1980, Cais, Wojciechowski 1996). Badania cytowanych autorów wskazują, 
że po trzecim dniu przechowywania twarogów następuje, po początkowym 
wzroście, gwałtowny spadek kwasowości związany z peptonizacją kazeiny. 
Jednocześnie spadkowi kwasowości towarzyszy wzrost pH oraz zanik laktozy.

Wyniki 5-punktowej oceny sensorycznej sera twarogowego (tab. 3) wypro-
dukowanego tradycyjnie pokazały, że barwa i wygląd zewnętrzny przekroju 
uzyskały najwyższe noty wynoszące odpowiednio: po 5 pkt., co określa ich ja-
kość jako bardzo dobrą. Barwa próbek była prawidłowa, jednolicie biała w całej 
swojej masie, a na przekroju widoczne były niewielkie szczeliny. W przypadku 
wyróżnika, jakim był smak i zapach, odnotowano podobne średnie wartości 
kształtujące się na poziomie: 4,39 i 4,34., które wskazywały na dobrą jakość pro-
duktów. Zapach można określić jako czysty, mało aromatyczny, lekko kwaśny, 

Tabela 3. Kwasowość oraz właściwości sensoryczne twarogu produkowanego 
metodą tradycyjną.

wyszczególnienie Miara
statystyczna twaróg (n=12)

Kwasowość ogólna (°SH) 𝑥̅ ± s 44,00 ± 0,63
Kwasowość czynna (pH) 𝑥̅ ± s 4,26 ± 0,07
Barwa (pkt) 𝑥̅ ± s 5,00 ± 0,00
Wygląd zewnętrzny przekroju (pkt) 𝑥̅ ± s 5,00 ± 0,00
Struktura i konsystencja (pkt) 𝑥̅ ± s 4,17 ± 0,18
Zapach (pkt) 𝑥̅ ± s 4,39 ± 0,44
Smak (pkt) 𝑥̅ ± s 4,34 ± 0,37

Źródło: Opracowanie własne
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łagodny oraz wolny od obcych woni, natomiast smak był czysty i lekko kwaśny. 
W ocenie sensorycznej najniższe noty otrzymała struktura i konsystencja pró-
bek, wartości mieściły się w zakresie od 4,00 do 4,33 pkt. Mimo to wyróżnik 
ten znajdował się na poziomie dobrym i cechował się jednolitą, bardzo zwartą 
i lekko ziarnistą strukturą. Z badań przeprowadzonych przez Dmytrów i in. 
(2007) wynika, że świeże sery twarogowe produkowane tradycyjnie charakte-
ryzowały się prawidłową, jednolicie białą barwą oraz bardzo dobrym smakiem 
i zapachem. Autorzy uzyskali również najwyższą notę punktową w przypadku 
struktury, co świadczyło, że wyróżnik ten był jednolity, zwarty, bez wycieku 
serwatki. Według Dmytrów i in. (2010) jakość mleka przerobowego znajduje 
bezpośrednie odzwierciedlenie w wyglądzie oraz profilu smakowo-zapachowym 
produktu gotowego.

Analiza danych dotyczących barwy powierzchni twarogu produkowanego 
metodą tradycyjną (tab. 4) wskazuje, że średnia wartość L* wynosiła 95,98, 
co świadczyło o dużej jasności, a tym samym o prawie czystej bieli wyrobów. 
W przypadku udziału trójchromatycznej czerwonej na powierzchni prób zauwa-
żono jej przesunięcie w kierunku spektrum barwy zielonej, na co wskazywała 
ujemna średnia wartość parametru a* wynosząca -0,61. Udział składowej barwy 
żółtej (b*) na powierzchni prób kształtował się na poziomie średnio: 11,43, 
a minimalne i maksymalne wartości mieściły się w zakresie 11,25 i 11,74. Na 
podstawie danych przedstawionych w tabeli 4 dotyczących barwy przekroju 
tradycyjnie wyprodukowanych twarogów stwierdzono, że przekrój odznaczał 
się również wysoką wartością jasności wynoszącą L*=95,93. Na przekroju 
badanych próbek nastąpiło przesunięcie barwy czerwonej w kierunku spektrum 
zielonej, której ujemna średnia wartość kształtowała się na poziomie a*=-0,63. 
W przypadku analizy składowej barwy żółtej (b*) zauważono, że jej najniższy 
i najwyższy udział znajdował się w przedziale od 10,02 do 12,46. Średnia 
trójchromatycznego barwnika żółtego na przekroju badanych prób serów wy-

Tabela 4. Analiza barwy powierzchni i przekroju twarogu produkowanego 
metodą tradycyjną.

wyszczególnienie Miara statystyczna twaróg (n=12)
powierzchnia przekrój

Parametry barwy:
L* – jasność

𝑥̅ ± s 95,98 ± 0,38 95,93 ± 0,44

a* – barwa czerwona 𝑥̅ ± s -0,61 ± 0,06 -0,63 ± 0,07
b* – barwa żółta 𝑥̅ ± s 11,43 ± 0,17 11,30 ± 0,99

Brak różnic statystycznych
Źródło: Opracowanie własne
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nosiła b*=11,30. Na podstawie danych opisowych można wywnioskować, że 
sery twarogowe zarówno na powierzchni, jak i przekroju charakteryzowały się 
zbliżonymi wartościami analizowanych parametrów, a mianowicie średnia dla: 
L*=95,95, a*=-0,62 i b*=11,36.

wnioski

1. Stwierdzono, że zawartość wody w maśle była zgodna z obowiązującymi 
normami, natomiast kwasowość tłuszczu przekroczyła o 0,72°K dopusz-
czalną wartość oraz nie osiągnięto dodatniej skuteczności pasteryzacji 
śmietanki.

2. Uzyskano bardzo złe lub złe rozmieszczenie wody w maśle wyznaczo-
ne małą ilością punktów wynoszącą jedynie 0,5, co świadczy o słabym 
stopniu wygniecenia masła.

3. Odnotowano, że wszystkie oceniane wyróżniki jakości sensorycznej 
masła uzyskały wysokie noty kształtujące się na poziomie od 6,89 do 
6,95 pkt., a szczególnie jego zapach oraz konsystencja.

4. W przypadku parametrów barwy powierzchni i przekroju masła stwier-
dzono, że wartości były do siebie podobne, a próbki cechowały się znacz-
ną jasnością z jednocześnie niskim udziałem składowej barwy czerwonej 
i wysokim trójchromatycznej żółtej.

5. Stwierdzono, że kwasowość miareczkowa i czynna twarogu była zbliżona 
do wyników prezentowanych przez innych autorów i kształtowała się na 
poziomie: 44°SH oraz 4,26 jednostek pH.

6. W ocenie sensorycznej najwyższe noty punktowe przyznano za barwę 
oraz wygląd zewnętrzny przekroju twarogu, natomiast pozostałe wyróż-
niki cechowały się jakością dobrą.

7. Na podstawie analizy barwy stwierdzono, że zarówno powierzchnia, jak 
i przekrój twarogu charakteryzowały się podobną wysoką jakością, niską 
wartością barwy żółtej oraz ujemną barwy czerwonej.
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aBstract

assessMeNt of PhysicocheMical aNd seNsory ProPerties 
of Butter aNd cottage cheese MaNufactured By the 

traditioNal Method

The aim of this study was to assess the physicochemical properties and sensory char-
acteristic of butter and cottage cheese that manufactured traditional method. The research 
material consisted cows of hf breed. The cooled down dairy products was quantitative and 
qualitative analysis that contain: water content, acidity of fat, water dispersions, butter cream 
pasteurisation, total and activity acidity, colour parameters and sensory quality.

Based on the result obtained that the water content of butter was in accordance with ex-
isting standards but the acidity of fat exceeded the norm. The acidity of fat wasn’t achieved 
positive effectiveness in cream pasteurization. It was showed that every features of butter 
sensory quality get high notes. In own tests proved that total and activity acidity of cottage 
cheese was similar to other tests made by different authors.
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PorówNaNie właściwości 
fizykocheMiczNych ozorów 

wiePrzowych i dzików

wstęp

Podroby wieprzowe zaliczane są do grupy jadalnych ubocznych surowców 
rzeźnych i najczęściej znajdują zastosowanie w produkcji wędlin podrobowych 
(Kropiwiec i in. 2015). Wykorzystanie, a właściwie powrót do umieszczania 
w jadłospisie podrobów wieprzowych stwarza możliwość uzyskania tradycyj-
nych lub nowych produktów kulinarnych odpowiadających wymaganiom konsu-
mentów. Czynnikiem mogącym ograniczyć konsumpcję podrobów wieprzowych 
jest ich wartość pokarmowa oraz dietetyczna. W tym aspekcie zwraca się uwagę 
na zawartość tłuszczu w poszczególnych podrobach, udział cholesterolu oraz 
kaloryczność. Za wytwarzaniem produktów i potraw z podrobów przemawia ich 
cena, niższa w porównaniu do wyrobów z mięsa wysokogatunkowego. Przydat-
ność podrobów do celów kulinarnych jest stosunkowo szeroka. Najczęściej na 
bazie surowców podrobowych wyrabia się wędliny w osłonkach naturalnych 
lub sztucznych. Należą tutaj m.in. kaszanka, salceson, pasztetowa (Babicz i in. 
2008). Mogą być stosowane przy produkcji wyrobów blokowych, do farszów 
wyrobów garmażeryjnych, np. pierogów czy gołąbków, jak również mogą być 
cennymi składnikami wielu potraw kulinarnych, a także są przeznaczane do 
bezpośredniego spożycia, jak wątroba czy język (Babicz i in. 2008; Kropiwiec 
i in. 2016).

Cechy fizykochemiczne i sensoryczne podrobów są odmienne. Szczegółowe 
wymagania jakościowe dotyczące każdego rodzaju podrobów określa Polska 
Norma (PN-A-82004:1986). Podaje ona dokładny kształt, powierzchnię, konsy-
stencję oraz barwę poszczególnych podrobów. Ze względu na różnice w anatomii 
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oraz z uwagi na wiek uboju zwierząt rzeźnych szczegółowe wymagania odnosi 
się do wszystkich elementów, zarówno wieprzowych, wołowych, jak i cielęcych. 
Te same elementy wewnętrzne, ale pochodzące z różnych grup zwierząt różnią 
się nieznacznie między sobą. Powinny charakteryzować się właściwą barwą 
i swoistym zapachem odpowiednim dla danej grupy zwierząt. Nie dopuszcza 
się zanieczyszczeń, skrzepów krwi, zmiany zapachu, konsystencji oraz barwy 
(Kropiwiec i in. 2016). Dużą wartością odżywczą charakteryzuje się wątroba. Jak 
podają Florek i in. (2012), wątroby cielęca oraz wołowa zawierają więcej niektó-
rych składników mineralnych, np. żelaza, cynku, magnezu i wapnia, niż tkanka 
mięśniowa. Wątroba jest również cennym źródłem witaminy A i witamin z grupy 
B (Biesalski 2005). Podrobami o korzystnym składzie związków mineralnych 
i witamin są także: mózg, ozór, serce i nerki (Kunachowicz i in. 2010). Śledziona 
oraz płuca mają niższą wartość konsumpcyjną i handlową ze względu na budowę 
histologiczną. Ze względu na niższą trwałość podrobów w porównaniu do mięsa 
podroby świeże powinno przechowywać się w oddzielnych czystych i przewiew-
nych pomieszczeniach (rozwieszone na hakach lub rozłożone w pojedynczej 
warstwie) o temperaturze powietrza około 0-4°C i wilgotności względnej około 
90% (PN-A-82004:1986). Są to surowce nietrwałe, dlatego przeznaczone są do 
natychmiastowej konsumpcji, przerobu albo konserwacji. Najlepsze wyniki daje 
konserwacja za pomocą mrożenia, ponieważ klasyczna konserwacja za pomocą 
soli nie jest zbyt trwała, a ponadto obniża wartość smakową i odżywczą. Podro-
by, takie jak: serca, języki, śledziony oraz wątroby, mogą być przechowywane 
w postaci mrożonych bloków o masie około 10 kg. W mniejszych blokach, tj. 
około 6 kg, mrozi się mózgi, płuca i flaki. Temperatura zamrożonych podrobów 
powinna natomiast wynosić poniżej -8°C (Kropiwiec i in. 2016).

Ozory należą do podrobów, które zgodnie z polską normą określa się jako 
jadalne narządy wewnętrzne oraz inne części ciała zwierząt rzeźnych, niewcho-
dzące w skład tusz, półtusz i ćwierćtusz (PN-A-82000:1965, PN-A-82004:1986). 
Ozory w odróżnieniu od innych podrobów charakteryzują się większą kalorycz-
nością, co wynika z wyższej zawartości tłuszczu, oraz odznaczają się niższym 
poziomem cholesterolu. Są bogatym źródłem białka (do 18,4%), zawierają 
dużo witamin z grupy B oraz cynku (Czerwińska 2008). Serca, ozory oraz 
nerki są najczęstszymi surowcami tworzącymi strukturę salcesonów. Podroby 
te najczęściej stosuje się peklowane i po odpowiedniej obróbce cieplnej. Ozory 
stanowią najcenniejszy surowiec: wieprzowe charakteryzują się delikatnym 
smakiem i zwartą konsystencją oraz wraz z sercami są stosunkowo odporne 
na niekorzystne zmiany gnilne, co powoduje, że długo zachowują swoją ja-
kość i przydatność technologiczną (Wajdzik 2010). Jak podaje Kropiwiec i in. 
(2016) niektóre z podrobów, jak wątroba i język, po uprzednim odpowiednim 
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przygotowaniu przeznaczone są do bezpośredniego spożycia. Język najczęściej 
podawany jest na gorąco: gotowany lub smażony. Na zimno może stanowić 
dodatek do wędzonek oraz galaret. Ozory mają zastosowanie w wędliniarstwie, 
gdzie wykorzystuje się je głównie do wyrobu wędlin podrobowych, takich jak: 
salcesony, kiszki czy rolady. Języki wieprzowe można także peklować i następ-
nie wędzić. Obecnie obserwowany jest wzrost spożycia wędlin podrobowych, 
dlatego istotna jest ocena parametrów, które stanowią wzorzec do określenia 
jakości technologicznej i odżywczej świeżych podrobów.

cel

Celem badań było porównanie wybranych właściwości fizykochemicznych 
ozorów, które zostały pozyskane z tusz zwierząt gospodarskich (wieprzowych) 
oraz dziko żyjących (tusz dzików).

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiło 20 ozorów z tusz wieprzowych oraz pozyska-
nych od 20 dzików. Ozory wieprzowe zakupione zostały w Zakładzie Mięsnym 
położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 24 godziny 
od uboju zwierząt oraz po wychłodzeniu do temperatury 4°C, następnie były 
ważone i pakowane próżniowo w worki PA/PE. Natomiast ozory dzików za-
kupiono po 48 godzinach od odstrzału w Punkcie skupu dziczyzny zlokalizo-
wanym w województwie warmińsko-mazurskim, one również były pakowane 
próżniowo. Średnia masa jednostkowa ozorów wieprzowych i dzików wynosiła 
odpowiednio: 224 g i 249 g. Następnie surowiec został przetransportowany 
w przenośnych lodówkach izotermicznych w temperaturze 4±1°C do Labora-
torium Oceny Jakości Mięsa Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surow-
ców Zwierzęcych UWM w Olsztynie. Po upływie 48 godzin od uśmiercenia 
zwierząt bezpośrednio w próbach zmierzono pH za pomocą pH-metru 340i 
WTW, używając elektrody szklanej kombinowanej Double Pore firmy Hamil-
ton. Uzyskana średnia wartość pH48 w analizowanych ozorach wynosiła 5,85. 
W celu przygotowania próbek do analiz laboratoryjnych z ich powierzchni 
usunięto naskórek, zewnętrzne błony, a także tkankę tłuszczową i następnie 
wykonano analizy ilościowo-jakościowe, które obejmowały:

 – pomiar odczynu tkanki mięśniowej ozorów (próbka zmielona) wykonany 
w homogenacie wodnym (pHu), przyjmując stosunek ilościowy surowca 
do wody redestylowanej w proporcjach 1:1 (PN-ISO 2917:2002). W tym 
celu użyto pH-metru 340i z czujnikiem temperatury TFK 150/E firmy 
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WTW, wyposażonego w elektrodę szklaną kombinowaną (DoublePore) 
firmy Hamilton. Przed wykonaniem pomiarów urządzenie kalibrowano 
według buforów o znanym pH;

 – oznaczenie wodochłonności metodą Grau’a i Hamma (Van Oeckel i in. 
1999) przez umieszczenie zmielonej próbki (około 300 mg) na bibule 
Whatman nr 1. Bibułę wraz z próbką wkładano pomiędzy dwie szklane 
płytki i poddawano naciskowi 5 kg przez pięć minut. Po upływie zało-
żonego czasu wyciskania obrysowano na bibule granicę powierzchni 
zajmowanej przez próbkę ozorów oraz wycieku soku komórkowego, 
które następnie planimetrowano. Miarą wielkości wycieku wymuszonego 
była różnica obu powierzchni, którą pomnożono przez 0,3 g i przeliczono 
na naważkę, co stanowiło wynik interpretujący wodochłonność (cm2) 
(większa wartość – mniejsza wodochłonność mięsa);

 – oznaczenie wycieku termicznego (Honikel 1998) przez pasteryzowanie 
zważonej próbki ozorów (około 50 g) w woreczkach strunowych (PE) 
zanurzonych w łaźni wodnej w temperaturze 80°C przez 50 min. Próbki 
następnie schładzano przez 30 minut pod strumieniem zimnej wody, 
osuszono i zważono z dokładnością do 0,01 g na wadze elektronicznej 
firmy Radwag. Wartość wycieku termicznego (%) ustalono, wyliczając 
różnicę między masą próbki przed i po obróbce cieplnej;

 – pomiar siły cięcia wykonano na próbkach ozorów, które zostały przygoto-
wane w taki sam sposób jak do wycieku termicznego, następnie zawijano 
próbki w folię aluminiową i przechowywano przez 24 h w temperaturze 
4°C. Z próbek wycinano cylindry (co najmniej 3 szt.) o średnicy około 
1,27 cm i wysokości 2 cm, które przecinano w poprzek ozorów w komo-
rze Warner-Bratzlera aparatu INSTRON 5542 wyposażonego w głowicę 
pomiarową 500 N poruszającą się z prędkością 100 mm/min. W trakcie 
cięcia próbek rejestrowano maksymalną siłę niezbędną do ich przecięcia;

 – charakterystykę barwy ozorów na podstawie wartości parametrów L*, 
a*, b* w układzie CIE LAB (CIE 1978) metodą odbiciową przy pomocy 
aparatu MiniScan XE Plus firmy HunterLab przez bezpośredni trzykrotny 
pomiar ich powierzchni po zdjęciu naskórka oraz na przekroju poprzecz-
nym wykonany w tych samych trzech punktach pomiarowych. Zastoso-
wano źródło światła D65 oraz standardowy obserwator kolorymetryczny 
o polu widzenia 10° z otworem pomiarowym o średnicy 2,54 cm. Aparat 
kalibrowano wobec wzorca bieli i czerni przed każdą sesją pomiarową.

Wyniki badań poddane zostały analizie statystycznej, w której wyliczane były 
podstawowe miary (𝑥̅, s). Istotność różnic pomiędzy wynikami badanych cech 
w odpowiednich grupach określano przy pomocy jednoczynnikowej analizy 
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wariancji oraz testu t-studenta, stosując licencjonowany program komputerowy 
Statistica wersji 13.0 (StatSoft Inc. 2011).

wyniki i dyskusja

Właściwości technologiczne i konsumpcyjne mięsa określane są przez wskaź-
niki fizyczne, takie jak: barwa, pH, wodochłonność. Jednakże w odniesieniu 
do podrobów brak jest ściśle oznaczonych parametrów stanowiących wzorzec 
do określenia jakości poszczególnych elementów. Na podstawie danych zesta-
wionych w tabeli 1 nie odnotowano różnic w przypadku kwasowości końcowej 
analizowanych ozorów wieprzowych i dzika, których odczyn kształtował się 
odpowiednio na poziomie: 5,98 oraz 6,09. Według Babicza i in. (2008) kwaso-
wość (mierzona po 24 godzinach od uboju) ozorów pochodzących od tuczników 
rasy puławskiej i polskiej białej zwisłouchej wynosiła odpowiednio 5,89 i 5,76. 
Natomiast Tomović i in. (2015) podają, że ozory świń Mangalica jaskółcza ce-
chują się pH24 na poziomie 5,74. Z badań przeprowadzonych przez Kropiwiec 
i in. (2015) wynika, że ozory homozygotycznych RYR1 C/C tuczników rasy 
puławskiej odznaczały się wartością pH24 na poziomie 5,83.

Inną istotną cechą jakościową surowców jest wodochłonność, która decyduje 
o przydatności przetwórczej. W przypadku tego wskaźnika stwierdzono, że 
istotnie (p≤0,01) największą zdolnością utrzymywania wody własnej charak-
teryzowały się ozory wieprzowe, o czym świadczyła najniższa średnia wartość 
tego parametru kształtująca się na poziomie: 1,40 cm2. Natomiast najmniej-
szą wodochłonnością potwierdzoną większą wartością o 1,22 cm2 odznaczały 
się ozory pozyskane z tusz dzików. Odnotowano również różnice w wycieku 
termicznym (tab. 1) pomiędzy analizowanymi grupami doświadczalnymi, co 
zostało potwierdzone statystycznie na poziomie (p≤0,01). Największy wyciek 
wykazano w grupie ozorów pochodzących z tusz dzików, który wynosił średnio 
(32,50%), a zdecydowanie mniejszy w próbach ozorów wieprzowych (28,70%). 
W badaniach przeprowadzonych przez Babicza i in. (2008) stwierdzono, że 
wodochłonność, której miarą był procent wody luźnej, zależy od rodzaju po-
drobów oraz genotypu tucznika. Cytowani autorzy zaobserwowali, że najwyż-
szą wartością tego parametru charakteryzowały się ozory tuczników rasy pbz 
(17,9%), a najmniej wody luźnej odnotowano w ozorach świniodzików (16,5%). 
W badaniach własnych (tab. 1) wykazano również istotne (p≤0,01) różnice war-
tości siły cięcia pomiędzy analizowanymi grupami ozorów. Najniższą wartością 
tego parametru, a tym samym najlepszą kruchością charakteryzowały się próby 
ozorów wieprzowych (10,71 N), a najwyższą cechowały się próbki ozorów 
pozyskane z tusz dzików (15,39 N), co wskazuje na ich większą twardość.
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Tabela 1. Analiza wybranych właściwości fizykochemicznych ozorów ozorów 
(x̅ ±s).

wyszczególnienie ozory
wieprzowe dzika

pHu 5,98±0,08 6,09±0,25
Wodochłonność (cm2) 1,40B±0,50 2,62A±0,64
Wyciek termiczny (%) 28,70B±0,51 32,50A±0,78
Wartość siły cięcia (N) 10,71B±0,63 15,39A±0,30

A, B- wartości średnie oznaczone różnymi literami w wierszach różnią się statystycznie 
istotnie przy p≤0,01
Źródło: Opracowanie własne

Przeprowadzona analiza statystyczna (tab. 2) parametrów barwy powierzchni 
oraz przekroju ozorów potwierdziła, że występujące różnice między wartościa-
mi średnimi były statystycznie istotne (p≤0,01). Najciemniejszą powierzchnię 
uzyskano w przypadku ozorów dzika (L*=46,18), a najjaśniejszą w grupie ozo-
rów wieprzowych (L*=52,63). Niska wartość jasności w grupie ozorów dzika 
korespondowała z największym udziałem składowej barwy żółtej (b*=14,27). 
Jednocześnie uzyskano zbliżoną wartość barwy czerwonej powierzchni ozorów 
wieprzowych i dzika wynoszącą średnio (a*=7,79). Odnotowano istotne różnice 
(p≤0,01) udziału barwy żółtej pomiędzy badanymi grupami ozorów. Średnie 
wartości parametru b* były najniższe dla ozorów wieprzowych (10,14), a naj-
wyższe w przypadku ozorów dzików (14,27). Badania Tomović i in. (2015) 
potwierdziły, że wartość L* ozorów pochodzących od samców świni Manga-

Tabela 2. Analiza parametrów barwy na powierzchni i przekroju ozorów (x̅ ±s).

wyszczególnienie ozory
wieprzowe dzika

Barwa powierzchni
L*– jasność 52,63A±0,84 46,18B±0,82
a*– barwa czerwona 7,95±0,49 7,64±0,58
b*– barwa żółta 10,14B±0,73 14,27A±0,57

Barwa na przekroju
L*– jasność 45,37B±0,84 43,68A±0,75
a*– barwa czerwona 12,14±0,40 12,32±0,69
b*– barwa żółta 12,66±0,63 12,79±0,74

A, B- wartości średnie oznaczone różnymi literami w wierszach różnią się statystycznie 
istotnie przy p≤0,01
Źródło: Opracowanie własne
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lica jaskółcza mieściła się w przedziale od 43,18 do 47,96, natomiast udział 
składowej barwy czerwonej i żółtej kształtował się odpowiednio na poziomie: 
20,39 i 7,53.

Według Babicza i in. (2008) nerki, płuca, serce, wątroba oraz język uzyskane 
od świniodzików charakteryzowały się najciemniejszą barwą, natomiast naj-
jaśniejszą cechowały się podroby tuczników rasy pbz, o czym świadczyła naj-
wyższa wartość procentowa reemisji czterech podstawowych barw. Analizując 
jasność barwy ozorów na przekroju (tab. 2), odnotowano, że istotnie (p≤0,01) 
najciemniejsze były ozory dzików (L*=43,68) w stosunku do wieprzowych, 
których wartość L* kształtowała się na poziomie odpowiednio: 45,37. W prze-
prowadzonych badaniach własnych nie stwierdzono istotnych różnic w udziale 
barwy czerwonej i żółtej na przekroju ozorów wieprzowych i dzików, a średnie 
wartości parametrów a* oraz b* były do siebie zbliżone i wynosiły odpowiednio: 
a*=12,23 i b*=12,72.

wnioski

1. Odnotowano istotne zmiany wodochłonności, wycieku termicznego oraz 
wartości siły cięcia w zależności od rodzaju analizowanych ozorów.

2. Wykazano, że najmniejszą wodochłonnością, największym wyciekiem 
termicznym i najgorszą kruchością cechowały się ozory dzików.

3. W wyniku wykonanej analizy parametrów barwy potwierdzono, że naj-
jaśniejszą powierzchnią charakteryzowały się ozory wieprzowe, a naj-
ciemniejszą, z jednocześnie najwyższym udziałem składowej barwy 
żółtej, ozory dzików.

4. W przypadku barwy na przekroju wykazano, że istotnie najciemniejsze 
były ozory dzików.
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aBstract

coMParisoN of PhysicocheMical ProPerties of Pork aNd 
wild Boar toNgues

The aim of the research was to compare selected physicochemical properties of the 
tongues obtained from carcasses of pig and wild boars.

The research material consisted of 20 pork tongues and 20 wild boars. The raw material 
was transported to the Meat Quality Assessment Laboratory of the Department of Com-
modity Science and Animal Raw Material Processing at the UWM in Olsztyn. The pH 
was measured directly in the samples 48 hours after slaughtering the animals. Quantitative 
and qualitative analyses were performed, which included: ultimate acidity, thermal losses, 
water holding capacity, shear force value and colour parameters in the CIELAB system.

Significant differences were found. Wild boar tongues were characterized by the low-
est water holding capacity, higher thermal losses and worse tenderness compared to pork 
tongue. Pork tongues were characterized by a lighter surface. In the case of colour on the 
cross-section the tongues of wild boars were the darkest. A similar value of red colour of 
the surface and cross-section of pork and wild boar tongues was obtained. The highest share 
of yellow colour was confirmed in case of wild boar tongues.

słowa kluczowe: ozór wieprzowy, ozór dzika, właściwości fizykochemiczne

keywords: pork tongues, wild boar tongues, physicochemical properties
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wstęp

Środowisko naukowe jest zgodne co do przyczyn globalnego wzrostu tempe-
ratury na świecie. Potwierdzają to publikacje naukowe, z których jasno wynika 
(97% poziom zgodności), że przyczyny zmian mają charakter antropogeniczny 
(Cook i in. 2016). Analiza 11 602 prac dotyczących zmian klimatu z pierwszych 
siedmiu miesięcy 2019 roku wykazała stuprocentowy konsensus naukowy 
w sprawie zachodzących zmian klimatu (Powell 2019). Zmiany globalne są 
odczuwalne także w Polsce. Obserwuje się szereg zmian w przyrodzie. Szcze-
gólnie dotykają one akwakultury, zwłaszcza gatunków zimnolubnych.

cel

Niniejsza praca porusza wybrane aspekty relacji akwakultury i zmian klimatu. 
Celem pracy było dokonanie przeglądu dostępnej literatury dotyczącej tematyki 
wpływu zmiany temperatury środowiska na akwakulturę oraz jej otoczenie, 
ze szczególnym ukierunkowaniem na tematykę zdrowotną ważną dla lekarza 
weterynarii, ichtiopatologa.

Materiał i metody

Do wykonania pracy posłużyła analiza artykułów pochodzących z baz: Web 
of Science (wyszukiwanie artykułów z lat 1900-2020, Web of Science Core 
Collection), PubMed, Google Scholar. Użyte hasła wyszukiwania: „global 
warming”, „aquaculture”, „temperature growth”, „climate change”, „marine 
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conservation”, „fish diseases”, „biodiversity”, „selective breeding”, „invasive 
species”. W związku z nieustannie ewoluującym poziomem wiedzy o zmianach 
środowiska w pracy wykorzystano najnowsze wyniki badań. Analizę znalezio-
nych artykułów pogłębiono o wybiórczą analizę literatury z towarzyszących 
im bibliografii. Praca została podzielona na sześć części dotyczących różnych 
aspektów wpływu zmian klimatu na akwakulturę.

wyniki badań

Ekonomika i ekologia

Niskoemisyjna produkcja rybna może stanowić odpowiedź na potrzebę spo-
wolnienia negatywnego oddziaływania produkcji żywności na środowisko 
(MacLeod i in. 2019). Opłacalność produkcji rybnej obrazują wartości FCR 
(Feed Conversion Ratio), czyli stosunek wagi paszy dostarczonej zwierzętom do 
osiąganego przez nie wzrostu. Uśrednione FCR w akwakulturze są nieznacznie 
bardziej korzystne niż w produkcji brojlerów kurzych, a zdecydowanie bardziej 
korzystne niż w produkcji mięsa wieprzowego czy wołowego (de Verdal i in. 
2018; Fry i in. 2018)demand for food animal products is rising. At the same 
time, we face mounting, related pressures including limited natural resources, 
negative environmental externalities, climate disruption, and population growth. 
Governments and other stakeholders are seeking strategies to boost food pro-
duction efficiency and food system resiliency, and aquaculture (farmed seafood. 
Prace genetyczne usprawniające wykorzystanie paszy przez ryby, jak w przy-
padku gospodarskich zwierząt lądowych, optymalizują opłacalność hodowli ryb 
(Besson i in. 2019; Dvergedal i in. 2019)we estimated the individual FCR of 
588 sea bass using individual rearing under restricted feeding. These fish were 
also phenotyped for their weight loss at fasting and muscle fat content that were 
possibly linked to FCR. The 588 fish were derived from a full factorial mating 
between parental lines divergently selected for high (F+.

Efekt szklarniowy

Na intensywność efektu cieplarnianego mają wpływ głównie para wodna, 
chmury i stężenie dwutlenku węgla (Cassia i in. 2018; Schmidt i in. 2010). 
Dwutlenek węgla (CO2) jest uznawany za główny antropogeniczny czynnik 
odpowiedzialny za akumulację energii cieplnej, ponieważ u podstaw jego gwał-
townego wzrostu leży spalanie paliw kopalnych (Letcher 2019). Wzrastające 
poziomy CO2 korespondują ze wzrostem temperatury (Shakun i in. 2012; Stips 
i in. 2016). Energia termiczna pochodzi z przebiegu egzotermicznych reakcji 
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chemicznych, promieniowania słonecznego oraz geotermii (Letcher 2019). 
W wyniku działania wyżej wymienionych czynników obserwuje się wahania 
poziomu i dostępności wód oraz ich kwasowości, zmiany przebiegu prądów 
wodnych i stratyfikacji termicznej zbiorników wodnych oraz ich eutrofizację 
(Marcogliese 2001).

Odpowiedź organizmów ryb na wzrost temperatury

Stres termiczny występuje u zwierząt wodnych, jeżeli temperatura osiągnie 
odpowiedni dla danego gatunku poziom krytyczny (Chadwick, McCormick 
2017; Davis 2004), co prowadzi do zaburzeń rozwoju i wzrostu, zmienione-
go behawioru oraz znacznej immunosupresji (Ficke i in. 2007; Pörtner i in. 
2008). Reakcja stresowa objawia się wyrzutem do krwioobiegu katecholamin 
intensyfikujących pracę serca. Zachodzi rozszerzenie naczyń krwionośnych, 
co powoduje przyspieszenie transportu tlenu oraz usprawnia migrację komó-
rek odpornościowych. Następnie wzrasta stężenie kortyzolu, zwiększającego 
dostępność substratów energetycznych. Odpowiedź korzystna utrzymuje się 
do kilkunastu godzin i umożliwia produkcję dużej ilości energii w krótkim 
czasie, co aktywizuje mechanizmy obronne ryby. Stresor działający przewlekle 
podwyższa chronicznie stężenie kortyzolu, co może doprowadzić do wyczer-
pania zapasów energetycznych organizmu, a także ograniczyć ilość komórek 
odpornościowych, a więc zadziałać immunosupresyjnie (Antychowicz 2017; 
Antychowicz, Pękala 2015). Nieoptymalne warunki środowiska, przekraczając 
zdolności adaptacyjne ryb, wpływają stresowo na ich organizmy, co przekłada 
się na ograniczenie wzrostu i zwiększenie śmiertelności na każdym etapie 
produkcji (Chadwick, McCormick 2017; Claireaux i in. 2006). Oprócz bez-
pośredniego działania immunosupresyjnego, stres spowodowany działaniem 
zbyt wysokich temperatur doprowadzić może do zmniejszenia indeksu hepa-
tosomatycznego, ekspresji białek szoku cieplnego (heat shock proteins, HSP), 
a także oddziaływać na oś hormon wzrostu – insulinopodobny czynnik wzrostu 
typu 1 (GH/IGF1). Kortyzol nasila glukoneogenezę, dochodzi do wyczerpania 
zapasów glikogenu w wątrobie, a co za tym idzie zmniejszenia indeksu hepa-
tosomatycznego. Produkcja HSP, zużywając energię oraz substraty do syntezy, 
powoduje ograniczenie wzrostu (Chadwick, McCormick 2017). Podwyższony 
poziom kortyzolu może modulować ekspresję genów, obniżać poziom ACTH 
w osoczu oraz osłabiać apetyt. Oddziaływanie na apetyt odbywa się za po-
średnictwem zwiększania ekspresji genów, które kodują leptynę wątrobową, 
ponieważ zwiększona ekspresja genu lep-a1 koreluje ze spadkiem apetytu 
(Madison i in. 2015). Przewlekłe podwyższenie poziomu kortyzolu występuje 
u ryb podporządkowanych społecznie (DiBattista i in. 2006; Gilmour 2005)
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metabolism, and enzyme activity in salmonid fish, juvenile rainbow trout Oncor-
hynchus mykiss were paired with size-matched conspecifics (<1.5% difference 
in fork length, a także pojawia się w czasie różnych etapów życia ryby, takich 
jak smoltyfikacja u łososi (Breves i in. 2017; Fleming i in. 2019). W przypadku 
smoltyfikacji podwyższenie poziomu kortyzolu jest fizjologiczne i niezbędne 
do rozwinięcia jonocytów w skrzelach, co umożliwia zmianę środowiska życia 
(Houde i in. 2019).

Patogeny w warunkach zwiększającej się temperatury środowiska

Dynamika szerzenia się chorób jest ściśle związana z klimatem i parametra-
mi wody (Bernad i in. 2016). Patogeny ryb mają charakter oportunistycznych 
czynników chorobotwórczych. Najczęściej występujące czynniki etiologiczne 
wywołujące choroby bakteryjne u ryb to: Aeromonas hydrophila, A. salmoni-
cida, Flavobacterium columnare, F. psychrophilum, Pseudomonas fluorescens, 
(Pękala-Safińska 2018). Choroby grzybicze wywoływane są przez grzyby wodne 
z rodzaju Saprolegnia, Achlya i Aphanamyces (Antychowicz 2017). Najczęściej 
występujące pasożyty ryb to: Ichthyobodo necator, Ichthyophthirius multifiilis, 
Spironucleus anusmirabilivorten i S. elegans (Antychowicz i in. 2017). W przy-
padku parazytoz wzrost temperatury przyspiesza metabolizm i rozwój pasoży-
tów. Przekłada się to na większą liczbę zakażeń, rozprzestrzenianie i utrzyma-
nie się choroby w populacji. Czynniki te mogą doprowadzić do zwiększonej 
prewalencji choroby, jak w przypadku Ichthyophthirius multifiilis (Karvonen 
i in. 2010). Przywry należą do najpowszechniejszych pasożytów kręgowców. 
Temperatura wpływa na intensywność namnażania się cerkarii (Poulin 2006). 
Przywra Schistosoma mansoni pasożytująca w ślimaku Biomphalaria glabrata 
zwiększa ośmiokrotnie liczbę cerkarii przy wzroście temperatury o 10°C. Zwięk-
szenie się liczebności przywr w środowisku stanowi zagrożenie również dla 
człowieka, powodując schistosomatozę. Argulus coregoni, splewka, ektopasożyt 
atakujący łososiowate w wyższych temperaturach generuje podwójną liczbę 
pokoleń w ciągu roku (Marcogliese 2008). Natomiast w przypadku bakterii 
zjadliwe szczepy Flavobacterium columnare, wywołujące chorobę kolumno-
wą, przylegają ściślej do tkanki skrzeli w wyższych temperaturach (Decostere 
i in. 1999). Podnoszące się temperatury wody sprzyjają wyższej prewalencji 
F. columnare (Karvonen i in. 2010). Wyższe temperatury sprzyjają ekspresji 
genów wirulencji. Zjawisko to zaobserwowano u Vibrio shiloi, prawdopodob-
nego czynnika wywołującego blaknięcie raf koralowych. V. shiloi produkuje 
w ciepłej wodzie adhezyny, umożliwiające adherencję do śluzu koralowca, 
penetrację do naskórka, gdzie produkują toksyny blokujące fotosyntezę (Ro-
senberg, Barash 2005).
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Gatunki inwazyjne i migracje ryb

Wzrost temperatury wody w klimacie umiarkowanym może doprowadzać do 
zmniejszania się obszarów występowania ryb zimnowodnych, a nawet do ich 
wymierania. Istnieją jednak gatunki charakteryzujące się rozwiniętymi zdolno-
ściami adaptacyjnymi, podczas gdy przystosowanie rodzimych gatunków jest 
ograniczone (Záhorská 2016). Adaptacja u ryb to na przykład zmiany ekspresji 
genów i aktywności enzymów (Politis i in. 2017; Vagner, Santigosa 2011). 
Wzrost i roczne wahania temperatury wody mogą wpłynąć na rozmnażanie 
oraz wzrost ryb. Adaptując się do nowej niszy, gatunki inwazyjne potrafią zwie-
lokrotnić tempo rozmnażania, na przykład przez zwiększenie liczby oocytów. 
Zachowują się tak na przykład ryby z rodziny piękniczkowatych (Poeciliidae) 
(Záhorská i in. 2014). Babka bycza żeruje na małżach w Bałtyku. Ciała dennych 
bezkręgowców akumulują zanieczyszczenia, w tym metale ciężkie, które babki 
wprowadzają do łańcucha pokarmowego. Ogniwem tego łańcucha są między 
innymi polujące na babki kormorany. Babka bycza ponadto konkuruje o pokarm 
z młodymi osobnikami konsumpcyjnych gatunków oraz powoduje wymieranie 
ryb bentosowych (Czerniejewski, Kasowska 2017; Kornis i in. 2012). Gatunki 
inwazyjne są wymieniane jako jeden z najistotniejszych czynników destrukcyj-
nych dla bioróżnorodności (Buisson i in. 2008). Zakłada się, że zmiana klimatu 
wpływa na rozprzestrzenianie się babki byczej (Neogobius melanostomus) przez 
zbliżanie się temperatury wód do jej optimum energetycznego, to jest 26°C 
(Kornis i in. 2012). Również wśród gatunków zimnolubnych istnieją gatunki 
inwazyjne, jak obserwuje się to w przypadku pstrągów. Salvelinus fontinalis 
osiąga dominację nad S. confluentus w cieplejszej wodzie. Zmiana temperatury 
wody może również oznaczać zmianę lokalizacji areału, a nie tylko jego po-
wierzchni. Introdukcja gatunków ryb na nowe tereny wiąże się z możliwością 
przeniesienia przez nie dziesiątków gatunków pasożytów, na które rodzime 
gatunki nie są odporne (Rahel, Olden 2008).

Zagrożenie akwakultury ryb zimnolubnych

Temperatura wody utrzymująca się powyżej 22°C w zasadzie wyklucza 
możliwość utrzymania pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) w obiektach 
akwakultury. Zakres temperatur, w których przeżywa ten gatunek, mieści się 
w przedziale od 0°C do 25°C. Temperatura 25°C jest akceptowalna tylko przez 
krótki czas. Dorosłe pstrągi wybierają temperatury w zakresie od 7°C do 18°C 
(Raleigh i in. 1984). Temperatura, w której jaja pstrąga tęczowego osiągają 
najwyższą przeżywalność, mieści się w przedziale od 6°C do 12°C, a 14°C zna-
cząco wpływa na zwiększenie ich śmiertelności (Weber i in. 2016; Woynarovich 
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i in. 2011). Akwakultura tego gatunku zmierza w kierunku izolacji obiektów od 
środowiska naturalnego, m.in. poprzez zamykanie obiektów typu RAS w izolo-
wanych halach z możliwością ukierunkowanej kontroli warunków środowiska.

Podsumowanie

Globalne zmiany klimatu stwarzają wiele wyzwań, którym musi sprostać 
akwakultura (Brander 2007). Działa wielokierunkowo, wpływając na różne 
aspekty środowiska. Hodowla organizmów wodnych prowadzona w racjonalny 
sposób, może stanowić korzystną z ekologicznego punktu widzenia alternatywę 
w pozyskiwaniu produktów pochodzenia zwierzęcego. Zrównoważony rozwój 
i korzystanie z osiągnięć nauki zwiększają szansę na ograniczenie negatywnego 
wpływu człowieka na środowisko (MacLeod i in. 2019).
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aBstract

aquaculture iN the face of iNcreasiNg MeaN aNNual 
teMPerature

The annual air temperature in Poland is expected to increase by 3.5-5°C by the end of 
the 21st century. Growing water temperatures may influence the occurrence and course of 
diseases. The change of the physicochemical attributes of water may impact life cycles of 
pathogens, causing the abolition of the seasonality of diseases, as well as trigger a physi-
ological stress response in fish, leading to immunosuppression.

The areas inhabited by invasive species change due to climate changes. The invasive 
species are possible vectors of pathogens, as well as directly compete with native and de-
sirable species in aquaculture. Suboptimal temperatures may directly affect the production 
efficiency in aquaculture facilities.

The paper presents selected issues related to the challenges that ichthyopathology is 
facing in the context of changing environmental conditions. The study aims to analyse 
available literature covering these issues.
słowa kluczowe: zmiany klimatu, akwakultura, ichtiopatologia
keywords: climate change, aquaculture, ichthyopathology
dane do kontaktu z autorem: e-mail: ola.wtk@gmail.com
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z urzędu w Polsce w latach 2008-2018

wstęp

Choroby zwalczane z urzędu to jednostki chorobowe określone przez ustawę 
z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób za-
kaźnych w załączniku 2 w wykazie chorób zakaźnych zwierząt podlegających 
obowiązkowi zwalczania (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.). Przez 
zwalczanie chorób zakaźnych należy rozumieć ich rozpoznawanie, zgłaszanie, 
likwidowanie, a także zapobieganie ich wystąpieniu.

Podstawą ochrony zdrowia zwierząt jest konieczność zagwarantowania bez-
pieczeństwa i zdrowia ludzi, co zawarto w art. 68 Konstytucji RP (Lipińska 
2017). Z tego powodu ważna jest dostępność informacji dla wszystkich zain-
teresowanych osób, dotycząca występowania chorób ryb zwalczanych z urzę-
du. Z uwagi na ciągle rosnące znaczenie akwakultury w gospodarce Polski 
oraz rosnące zagęszczenie produkcji pojawiają się nowe możliwości szerzenia 
się chorób zakaźnych. W tej sytuacji szczególnie ważna wydaje się kontrola 
i dokładna analiza danych uzyskanych z przypadków terenowych wystąpienia 
chorób. Takie postępowanie może przyczynić się do istotnego ograniczenia 
strat ekonomicznych związanych z kosztami leczenia, masowymi upadkami 
lub zmniejszeniem wartości handlowej zwierząt. Status choroby zwalczanej 
z urzędu to również szereg narzędzi umożliwiających skuteczną pracę organom 
administracji weterynaryjnej.

Rozwój akwakultury notuje stałą tendencję wzrostową, czego wyrazem jest 
poziom średniorocznego przyrostu produkcji ryb osiągający poziom ok. 9%. 
Jak podaje FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
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i Rolnictwa), Polska poławia 18 376 ton ryb śródlądowych w ujęciu rocznym, 
podczas gdy przodujące w Europie Niemcy osiągają wynik 21 349 ton ryb 
śródlądowych rocznie. Programy urzędowej kontroli chorób zakaźnych ryb 
służą utrzymaniu rentowności hodowli i zapewnieniu bezpieczeństwa epizo-
otiologicznego i epidemiologicznego produktów rybołówstwa.

cel

Niniejsza praca ma na celu analizę liczebności zarejestrowanych przypadków 
wystąpienia chorób ryb zwalczanych z urzędu w latach 2008-2018, weryfika-
cję dostępności danych dotyczących ich wykrywania i porównanie informacji 
dostarczanych na ten temat przez różne źródła, zarówno krajowe, jak i zagra-
niczne. W pracy uwzględniono zmianę aspektów prawnych dotyczących tego 
zagadnienia.

Materiały i metody

W celu wykonania pracy dokonano analizy informacji dostępnych w bazach 
danych na następujących stronach internetowych:

 – https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/choroby-ryb,
 – https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/biuletyn---stan-chorob-zakaznych-

-zwierzat,
 – https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en,
 – https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Re-

porting.
Dane uzyskane z wyżej wymienionych serwisów (dostęp 17.02.2020) uzu-

pełnione o literaturę naukową zostały skompilowane i pogrupowane według 
poszczególnych chorób, zestawione w tabelach. Przeanalizowane zostały także 
zapisy prawne międzynarodowe i krajowe, takie jak:

 – Ustawa z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych (dostęp 17.02.2020);

 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 
2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury 
(dostęp 17.02.2020);

 – Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w spra-
wie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów 
akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych 
i zwalczania tych chorób (dostęp 17.02.2020).
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wyniki badań

Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic 
necrosis – EHN)

Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego jest chorobą egzotyczną, co 
oznacza, że nie występuje ona w krajach Wspólnoty, ale może zagrażać rybom 
występującym w Europie. Czynnikiem etiologicznym jest wirus epizootycznej 
martwicy układu krwiotwórczego – EHNV, z rodziny Iridoviridae, rodzaj Ra-
navirus, posiadający dwuniciowy kwas nukleinowy dsDNA. Choroba wystę-
puje endemicznie w Australii u okonia (Perca fluviatilis) i pstrąga tęczowego 
(Oncorhynchus mykiss). Cechuje się wysoką zachorowalnością i śmiertelnością 
mogącą dochodzić do około 90%. Według Światowej Organizacji Zdrowia Zwie-
rząt OIE, systemu ADNS (Animal Disease Notyfication System) i Głównego 
Inspektoratu Weterynarii choroba ta nie wystąpiła na terenie Polski w latach 
2008-2018 (Borzym, Maj 2010).

Zakażenie herpeswirusem koi (Koi herpes virus – KHV)

Choroba nieegzotyczna, czyli taka, która występuje u ryb bytujących w wo-
dach na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej, wywoływana 
jest przez Koi Herpesvirus z rodziny Alloherpesviridae, z rodzaju Cyprinid 
herpesvirus-3 (CypHV-3) posiadający dwuniciowy kwas nukleinowy dsDNA. 
Na chorobę narażone są dwa gatunki ryb: karp i karp koi (Cyprinus carpio). Do 
najczęściej obserwowanych należą następujące objawy: przebarwienia skóry, 
złuszczanie naskórka, martwicze zmiany w skrzelach. Zachorowalność i śmier-
telność choroby jest bardzo wysoka i dochodzi do 100%, a w dodatku wszystkie 
grupy wiekowe są wrażliwe na zarażenie tym wirusem. Duże zagęszczenie 
gospodarstw rybackich sprzyja rozprzestrzenianiu się zakażenia KHV (Matras, 
Borzym 2010).

Tabela 1. Występowanie KHV w Polsce w latach 2008-2018.
rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANDS 0 34 1 9 8 3 5 2 2 1 2
GIW b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 2 1 2
OIE 0 34 1 16 8 3 5 2 1 2 1

Źródło: Opracowanie własne. Występowanie KHV w Polsce w latach 2008-2018: b.d. – brak 
danych; liczby oznaczają ilość stwierdzonych przypadków wystąpienia choroby według 
poszczególnych źródeł określonych w pierwszej (od lewej) kolumnie: ADNS – Animal 
Disease Notification System, GIW – Główny Inspektorat Weterynarii, OIE – Światowa 
Organizacja Zdrowia Zwierząt.
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Wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (Viral haemorrhagic 
septicaemia – VHS)

Przyczyną wystąpienia tej nieegzotycznej choroby jest wirus wirusowej 
posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych – VHSV, z rodziny Rhabdoviridae, 
z rodzaju Novirhabdovirus, zwierający pojedynczą nić RNA o ujemnej polarno-
ści. Na chorobę wrażliwe są następujące gatunki: pstrąg tęczowy (Oncorhynchus 
mykiss), szczupak (Esox lucius), lipień europejski (Thymallus thymallus), sieja 
europejska (Coregonus laveratus), sielawa (Coregonus albula).

Duża rolę w rozprzestrzenianiu patogenu odgrywają wektory, do których za-
licza się: szczupaka, sandacza (Sander lucioperca), suma europejskiego (Silurus 
glanis), suma afrykańskiego (Clarias gariepinus), karpia i karpia koi (Cyprinus 
carpio), karasia (Carassius carassius), karasia złocistego (Carassius auratus), 
tołpygę pstrą (Aristichthys nobilis), tołpygę białą (Hypophtalmichthys molitrix), 
płoć (Rutilus rutilus), wzdręgę (Scardinius erythrophthalmus), lina (Tinca tin-
ca), ryby z rodzaju Leuciscus spp., a także gatunki jesiotrów utrzymywanych 
w Polsce. Śmiertelność i zachorowalność na VHS określana jest na poziomie 
do 100% (Matras 2010).

Charakterystyczne objawy dla tej choroby to między innymi: wytrzeszcz 
gałek ocznych, anemia skrzeli, wybroczyny na płetwach, skórze i skrzelach 
(Matras 2010).

Zakaźna anemia łososi (Infectious salmon anemia – ISA)

Zakaźna anemia łososi jest chorobą nieegzotyczną, którą wywołuje wirus 
zakaźnej anemii łososi – ISAV, z rodziny Orthomyxoviridae, rodzaj Isavirus, 
zawierający pojedynczy łańcuch RNA o ujemnej polarności. Pstrąg tęczowy (On-
corhynchus mykiss), łosoś atlantycki (Salmo salar) i troć wędrowna (Salmo trutta) 

Tabela 2. Występowanie wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych 
w Polsce w latach 2008-2018.

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ANDS 11 19 10 4 7 8 10 11 5 1 2
GIW b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 6 5 4
OIE 11 19 10 6 7 8 10 11 6 2 4

Źródło: Opracowanie własne. Występowanie wirusowej posocznicy krwotocznej ryb ło-
sosiowatych w Polsce w latach 2008-2018: b.d. – brak danych; liczby oznaczają ilość 
stwierdzonych przypadków wystąpienia choroby, według poszczególnych źródeł okre-
ślonych w pierwszej (od lewej) kolumnie: ADNS – Animal Disease Notification System, 
GIW – Główny Inspektorat Weterynarii, OIE – Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt.
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są gatunkami wrażliwymi na zachorowanie. Zachorowalność i śmiertelność przy 
zakaźnej anemii łososi może wynosić do 100% (Terech-Majewska i in. 2010).

Według Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt OIE, systemu ADNS 
(Animal Disease Notyfication System) i Głównego Inspektoratu Weterynarii 
zakaźna anemia łososi nie wystąpiła na terenie Polski w latach 2008-2018, 
ponadto zgodnie z częścią C załącznika I do decyzji Komisji nr 2009/177/WE 
całe terytorium Polski jest oficjalnie uznane za wolne od zakaźnej anemii łososi.

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious 
haematopoietic necrosis – IHN)

Chorobę wywołuje wirus zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb 
łososiowatych – IHNV, z rodziny Rhabdoviridae, z rodzaju Novirhabdovirus, 
o pojedynczej nici RNA o ujemnej polarności. Jest to choroba nieegzotyczna. 
Zarówno zachorowalność, jak i śmiertelność przy tej chorobie wynoszą do 90%. 
Objawy podczas zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych 
to głównie: anemia skrzeli, wysadzenie gałek ocznych, obrzęk jamy ciała, pasma 
śluzu określane jako pseudoodchody.

Gatunkami wrażliwymi na chorobę są: pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) 
i łosoś atlantycki (Salmo salar), a wektorami: sandacz (Sander lucioperca), sum 
europejski (Silurus glanis), sum afrykański (Clarias gariepinus), karp i karp koi 
(Cyprinus carpio), karaś (Carassius carassius), karaś złocisty (Carassius aura-
tus), tołpyga pstra (Aristichthys nobilis), tołpyga biała (Hypophtalmichthys mo-
litrix), płoć (Rutilus rutilus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus), lin (Tinca 
tinca), ryby z rodzaju Leuciscus spp., gatunki jesiotrów utrzymywane w Polsce, 
rak szlachetny (Astacus astacus), rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus). W 
związku z tym, że wirus może przenosić się za pośrednictwem ikry importowanej 
z innych krajów, liczba przypadków może ulegać zmianom (Guz 2010).

Tabela 3/ Występowanie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb 
łososiowatych w Polsce w latach 2008-2018

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ANDS 1 3 5 8 10 10 3 1 7 4 0
GIW b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 9 2 0
OIE 1 3 5 10 10 10 3 1 9 4 0

Źródło: Opracowanie własne. Występowanie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego 
ryb łososiowatych w Polsce w latach 2008-2018: b.d. – brak danych; liczby oznaczają ilość 
stwierdzonych przypadków wystąpienia choroby, według poszczególnych źródeł okre-
ślonych w pierwszej (od lewej) kolumnie: ADNS – Animal Disease Notification System, 
GIW – Główny Inspektorat Weterynarii, OIE – Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt.
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Zakaźny zespół owrzodzenia (Epizootic Ulcerative Syndrome – EUS)

Zakaźny zespół owrzodzenia jest chorobą egzotyczną wywoływaną przez 
grzyb Aphanomyces invadans, należący do rodzaju Stropiles albo Chromista. 
Choroba ta cechuje się zachorowalnością i śmiertelnością na poziomie 50%, 
a do jej powstania przyczyniają się inne choroby wirusowe, bakteryjne lub 
pasożytnicze, które przebiegają z uszkodzeniem skóry lub obniżeniem odpor-
ności. Nie wystąpiła na terenie Polski w latach 2008-2012 (Terech-Majewska, 
Siwicki 2010).

W 2012 została skreślona z listy chorób zwalczanych z urzędu przez Dyrek-
tywę Wykonawczą Komisji 2012/31/UE z 25 października 2012 roku zmienia-
jącą załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wykazu 
gatunków ryb podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną oraz do wykre-
ślenia wpisu dotyczącego zakaźnego zespołu owrzodzenia. Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał, że wpływ zakaźnego zespołu owrzodzenia 
na unijny sektor akwakultury mógłby być żaden lub znikomy, ponadto w opinii 
EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) istnieje możliwość, 
iż zakaźny zespół owrzodzeniowy już nieraz trafiał na terytorium Unii za pośred-
nictwem ryb ozdobnych przywożonych z państw trzecich oraz że ryby te mogły 
być wypuszczane do unijnych wód. W tych okolicznościach oraz uwzględniając 
fakt, że w UE nie odnotowano EUS, brak jest dowodów wskazujących, że choro-
ba ta mogłaby mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na środowisko akwakultury.

dyskusja

Wszystkie z chorób ryb podlegających obowiązkowi zwalczania przebiegają 
z ciężkimi dla zwierząt objawami, wysoką zachorowalnością i wysoką śmiertel-
nością, co oznacza, że w przypadku wystąpienia którejś z tych jednostek choro-
bowych hodowcy i przedsiębiorcy ponoszą bardzo duże straty. Z tego powodu 
tak ważne jest ich zgłaszanie i ciągłe monitorowanie ich występowania, a także 
pozostawanie odpowiednich organów w ciągłej gotowości do ich zwalczania.

Należy zwrócić uwagę, że na terenie Polski w latach 2008-2018 występowały 
trzy choroby wirusowe: zakażenie herpeswirusem koi (KHV), zakaźna mar-
twica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), wirusowa posocznica 
krwotoczna (VHS). Ważne jest, aby lekarze weterynarii sprawujący opiekę nad 
hodowlami ryb, jak i hodowcy byli świadomi, jaki jest mechanizm przenoszenia 
wirusów wywołujących wyżej wymienione choroby, a także znali podstawowe 
zasady bioasekuracji, które mogą pomóc w ochronie przed ich przenoszeniem. 
W przypadku VHS należy pamiętać o wprowadzeniu materiału obsadowego 
i ikry wolnej od VHS, zabezpieczeniu gospodarstwa przed dostaniem się innych 
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gatunków zwierząt, między innymi ptaków bądź ryb dzikich, a także przed 
ucieczką ryb hodowlanych z gospodarstwa. Z uwagi na możliwość zarażenia 
się ryb przez kontakt pośredni trzeba poświęcić szczególną uwagę dezynfekcji 
sprzętu rybackiego (Matras 2010). Wirus IHN może być przenoszony przez 
zainfekowaną ikrę, wodę, karmę, jak również przez wektory takie, jak: ptaki 
czy bezkręgowce. Należy zatem dokładnie dezynfekować baseny, stawy oraz 
sprzęt rybacki, ograniczyć występowanie wektorów przenoszących wirusa, 
a także pasteryzować karmę (Guz 2010). Do zakażenia CypHV-3 może dojść 
przez kontakt bezpośredni, wodę, a także stwierdzono możliwość przeniesie-
nia infekcji przez sprzęt rybacki. Za środki zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się choroby należy uznać dezynfekcje basenów, stawów i sprzętu rybackiego 
(Terech-Majewska, Siwicki 2010).

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 lutego 2009 roku 
w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury można znaleźć 
informacje, jakie wymagania musi spełnić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
strefy lub enklawy położone na terytorium RP. Warto w tym miejscu zauważyć, 
że dane gospodarstwo może mieć status wolnego od choroby, mimo że Polska 
jako kraj nie jest wolna. To może być pomocne dla hodowców, szczególnie jeśli 
chcą prowadzić handel z krajami lub gospodarstwami uznanymi za wolne od 
choroby. Aktualny spis stref i enklaw uznanych za wolne od zakażenia herpe-
swirusem koi, zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, 
wirusowej posocznicy krwotocznej można znaleźć na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Podsumowanie

Różne podmioty zajmują się monitoringiem chorób objętych obowiązkiem 
zwalczania ich u ryb. Jak pokazują dane zebrane w tabelach, pomiędzy danymi 
dostarczanymi przez te podmioty istnieją różnice. Monitoring ten jest jednak 
niezbędny dla zapewnienia kontroli nad szerzeniem się chorób i umożliwienia 
skutecznego prognozowania dynamiki tego procesu. Wzrost produkcji rybnej 
wiąże się z intensyfikacją produkcji, również przez zwiększenie zagęszczenia 
zwierząt w zbiornikach. Istnieje wtedy wysokie ryzyko wystąpienia warunków 
stresowych dla zwierząt wodnych. W takiej sytuacji podatność ryb na zakaże-
nie zwiększa się, co ułatwia szerzenie się choroby w gospodarstwie. Programy 
urzędowej kontroli i zwalczania chorób zakaźnych stanowią narzędzie w pracy 
ichtiopatologa, a także wspierają producentów, zapewniając zdrowotność obiek-
tów rybnych. Dostępność tych danych staje się kluczowa dla konsumentów, 
gdyż coraz więcej osób zwraca uwagę na źródło pochodzenia produktów.
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Intensification of aquaculture might increase the spread of diseases. Government pro-
grams of contagious fish diseases control, which include six diseases, exists because of the 
economic importance of fisheries. They aim to control the spread and eradicate the causative 
agents of those disease. The current level of losses in fish farming caused by diseases reaches 
about 20% of the production value. The increase in the production of aquatic organisms is 
both an opportunity and a challenge for producers and veterinarians.

The paper compares and analyses available information on the occurrence of fish diseases 
controlled by national programs in Poland. The analysis covers the years from 2008 to 2018 
because of the changes in veterinary law regarding animal health and the classification of 
diseases.

słowa kluczowe: choroby ryb, akwakultura, ichtiopatologia

keywords: fish diseases, aquaculture, ichthyopathology

dane do kontaktu z autorem: 
e-mail: m.zyto@op.pl





sekcja Nauk weteryNaryjNych





anna chojnowska, ewa kaczmar
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób 
Małych Zwierząt 
Opiekun: dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM

korelacja zMiaN histoPatologiczNych 
z oBjawaMi kliNiczNyMi u Psów 

z PrzewlekłyM NieswoistyM 
zaPaleNieM jelit

wstęp

Nieswoiste zapalenie jelit u psów (inflammatory bowel disease – IBD) jest 
grupą przewlekłych enteropatii, charakteryzujących się długotrwałymi lub na-
wracającymi objawami ze strony przewodu pokarmowego o niewyjaśnionej 
przyczynie. Powiązane jest to ze zmianami makroskopowymi oraz histopa-
tologicznymi na terenie błony śluzowej jelit cienkich oraz grubych w postaci 
nacieków komórkowych błony śluzowej jelita w okolicy blaszki właściwej. 
Klasyfikacja nieswoistych zapaleń jelit jest uzależniona od dominującego typu 
komórek zapalnych występujących w blaszce właściwej (lamina propria) błony 
śluzowej jelit. Stan zapalny może obejmować obszar jelit od dwunastnicy do 
jelita grubego, choć u psów zmiany zapalne znacznie częściej, bo aż w 75% 
przypadków, lokalizują się w przednim odcinku jelita cienkiego (Kołodziejska-
-Sawerska, Rychlik 2013). Nieustalona etiopatogeneza nieswoistego zapalenia 
jelit nastręcza lekarzom klinicystom znaczne trudności diagnostyczne. Roz-
poznanie jest procesem żmudnym, wymagającym zastosowania wielu badań 
dodatkowych, w tym nowoczesnych technik laboratoryjnych i obrazowania 
(Rychlik 2010).

Najczęściej spotykanymi formami tego schorzenia są: limfocytarno-plazmo-
cytarne zapalenie jelit cienkich (LPE), limfocytarno-plazmocytarne zapalenie 
jelit cienkich i okrężnicy, limfocytarno-plazmocytarne zapalenie okrężnicy 
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(LPC) oraz eozynofilowe zapalenie żołądka, jelit cienkich i okrężnicy (EGE) 
(Kołodziejska-Sawerska, Rychlik 2013).

Zgodnie z wytycznymi sekcji gastroenterologicznej Światowego Stowarzy-
szenia Lekarzy Małych Zwierząt (World Small Animal Veterinary Association 
– WSAVA), diagnostykę powinno się stawiać w oparciu o takie elementy, jak: 
wykluczenie znanych przyczyn przewlekłego zapalenia jelit, badanie endosko-
powe żołądka i jelit z pobraniem bioptatów błony śluzowej oraz oznaczenie 
wybranych wskaźników laboratoryjnych (wskaźniki procesu zapalnego, statusu 
immunologicznego i parametrów ogólnego profilu zdrowotnego) (Kołodziejska-
-Sawerska, Rychlik 2012).

Do objawów klinicznych nieswoistego zapalenia jelit zalicza się występujące 
w dowolnym zestawieniu: wymioty, biegunkę, obecność strawionej krwi w kale, 
obecność świeżej krwi w kale, utratę masy ciała i pogorszenie łaknienia aż do 
całkowitej utraty apetytu. U niektórych pacjentów powodem wizyty w leczni-
cy mogą być również objawy postępowania choroby, takie jak: obrzęk tkanki 
podskórnej, nagromadzenie płynu w jamie opłucnej lub wodobrzusze związane 
z hipoalbuminemią spowodowaną enteropatią białkogubną. Podstawą zaklasyfi-
kowania zwierzęcia do grupy pacjentów z przewlekłą enteropatią jest wykazanie 
u niego obecności objawów klinicznych utrzymujących się ponad trzy tygodnie. 
Duże znaczenie ma zebranie dokładnego wywiadu, który powinien uwzględ-
niać: charakterystykę objawów klinicznych, czas utrzymywania się objawów, 
dietę, leczenie oraz reakcję na leczenie. Zebranie pełnego wywiadu umożliwi 
uwzględnienie w rozpoznaniu różnicowym chorób o podobnym obrazie klinicz-
nym i wprowadzenie właściwego planu diagnostycznego (Garraway i in. 2019).

Objawy kliniczne w nieswoistym zapaleniu jelit cechują się dużą zmienno-
ścią, a ich występowanie zależy od miejsca i natężenia zmian anatomohistopa-
tologicznych. W związku z tym ocena stanu klinicznego pacjenta przez lekarzy 
może być podejmowana w oparciu o różne objawy, co utrudnia porównywanie 
poszczególnych przypadków chorobowych. Jergens i wsp. zaproponowali, na 
podstawie analizy najczęściej występujących objawów klinicznych, kryteria 
oceny wskaźnika aktywności nieswoistego zapalenia jelit u psów – Canine In-
flammatory Bowel Disease Activity Index – CIBDAI. Podstawą do wyliczenia 
wskaźnika jest analiza sześciu objawów klinicznych najczęściej obserwowanych 
w przebiegu nieswoistego zapalenia jelit. Według autorów, u pacjentów należy 
ocenić: aktywność, apetyt, częstotliwość występowania wymiotów, konsystencję 
kału, częstotliwość oddawanego stolca i stopień utraty masy ciała. Wymienione 
objawy są analizowane osobno i oceniane w zakresie od 0 do 3 w zależności 
od natężenia symptomów klinicznych. Objawy kliniczne u pacjentów z sumą 
punktów od 0 do 3 są uważane za nieistotne dla przebiegu nieswoistego zapale-
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nia jelit, łagodny przebieg schorzenia występuje u psów z sumą punktów do 5, 
umiarkowany z łączną punktacją do 8, natomiast za ciężki przebieg schorzenia 
uważa się przypadki kliniczne z sumą punktów 9 i więcej (Jergens i in. 2003). 
Wskaźnik obliczany jest na podstawie danych z wywiadu i dlatego należy poin-
formować właściciela o tym, na co ma zwrócić uwagę (ilość i charakter wymio-
tów, konsystencja, domieszki i częstotliwość oddawania kału). Zwłaszcza dwa 
pierwsze punkty, aktywność i apetyt, wymagają zwrócenia szczególnej uwagi 
opiekuna ze względu na ich najbardziej subiektywny charakter. Zaletą CIBDAI 
jest możliwość wstępnej klasyfikacji natężenia stanu zapalnego, monitorowanie 
leczenia i wczesne wykrywanie nawrotów choroby (Kołodziejska- Sawerska, 
Rychlik 2012).

Prawidłowe rozpoznanie nieswoistego zapalenia jelit wobec braku charak-
terystycznych objawów klinicznych opiera się głównie na wynikach badania 
histologicznego wycinków tkanek uzyskanych za pomocą biopsji endoskopowej 
jelita i do obecnej chwili uznawane jest za „złoty standard” (Rychlik 2010). 
Zgodnie z zaleceniami sekcji gastroenterologicznej WSAVA, w obrazie histo-
patologicznym powinno się analizować zmiany w budowie poszczególnych 
elementów błony śluzowej oraz określić liczbę komórek w okolicy blaszki 
właściwej (lamina propria). W ocenie histopatologicznej uwzględnia się takie 
struktury błony śluzowej jelita, jak: nabłonek (wielkość enterocytów, ciągłość 
struktury, liczbę i wielkość komórek kubkowych, naciek komórkowy), blaszkę 
właściwą (naciek komórkowy, zwłóknienie rozszerzenie naczyń chłonnych), 
krypty (głębokość krypt, przerost, rozplem, zróżnicowanie komórek kubko-
wych, obecność komórek zapalnych) oraz kosmki jelitowe (budowa kosmków 
– długość, szerokość, kształt). Analizując ciągłość struktury, ocenia się, czy 
występuje nadmierne złuszczenie, ubytki oraz nadżerki, czyli świeże ubytki 
w błonie śluzowej, bez otaczającego odczynu komórkowego. Ważna jest skala 
uszkodzenia nabłonka oraz liczba uszkodzonych kosmków (Day i in. 2008, 
Kołodziejska-Sawerska, Rychlik 2012).

W przypadku stwierdzenia, po analizie przedstawionych powyżej elementów, 
niewielkiego zwiększenia nacieku komórkowego blaszki właściwej oraz prze-
wagi nieznacznych uszkodzeń morfologicznych błony śluzowej stopień zmian 
histopatologicznych ocenia się jako niewielki, z nieco większym naciekiem 
komórkowym i większymi uszkodzeniami morfologicznymi błony śluzowej 
– jako umiarkowany stopień zmian histopatologicznych, natomiast znacznie 
zwiększony naciek komórkowy w okolicy lamina propria z poważnymi uszko-
dzeniami struktury błony śluzowej, znacznym zwłóknieniem i licznymi ubyt-
kami nabłonka jelitowego oceniono jako ciężki stopień zmian histopatologicz-
nych. W przedstawionej pracy otrzymano również wyniki pośrednie pomiędzy 
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umiarkowanym a ciężkim stopniem zmian histopatologicznych, oznaczane jako 
umiarkowanie masywne.

Występowanie ewentualnej korelacji wskaźnika klinicznego z histopatolo-
gicznym ułatwiłoby klasyfikację pacjentów, przyspieszyło proces rozpoznania 

Tabela 1. Kryteria oceny wskaźnika aktywności nieswoistego zapalenia jelit 
(CIBDAI) u psów na podstawie analizy najczęściej występujących objawów 

klinicznych.
Aktywność / 
postawa emocjo-
nalna

0 Prawidłowa
1 nieznacznie obniżona
2 umiarkowanie obniżona
3 znacznie obniżona

Apetyt 0 Zachowany
1 nieznacznie obniżony
2 umiarkowanie obniżony
3 znacznie obniżony

Wymioty 0 brak
1 łagodne (1 epizod / tydzień)
2 umiarkowane (2-3 epizody / tydzień)
3 ciężkie (>3 epizody / tydzień)

Konsystencja kału 0 prawidłowa
1 nieco luźna konsystencja, obecność krwi i / lub śluzu 

w stolcu
2 widoczna luźna konsystencja z domieszką lub bez krwi i / 

lub śluzu w stolcu
3 wodnista biegunka

Częstotliwość 
oddawania kału

0 prawidłowa
1 nieznacznie zwiększona (2-3 razy na dzień)
2 umiarkowanie zwiększona (4-5 razy na dzień)
3 znacznie zwiększona (>5 razy na dzień)

Spadek masy ciała 0 Brak
1 nieznaczny (<5% utraty)
2 umiarkowana (5-10% utraty)
3 znaczna (>10% utraty)

Podsumowanie 
punktacji parame-
trów CIBDAI

0-3 objawy kliniczne nieswoiste
4-5 łagodny przebieg nieswoistego zapalenia jelit
6-8 umiarkowany przebieg nieswoistego zapalenia jelit
≤ 9 ciężki przebieg nieswoistego zapalenia jelit

Źródło: Jergens i in. 2003
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oraz leczenia. Celem pracy było wykazanie zależności zmian histopatologicz-
nych z objawami klinicznymi u psów z tym schorzeniem z wykorzystaniem 
skali CIBDAI.

Materiały i metody

Badanie wykonano na 22 pacjentach (psach) Katedry Diagnostyki Klinicz-
nej z rozpoznaniem nieswoistego zapalenia jelit o różnym stopniu nasilenia, 
w przedziale wiekowym od 17 tygodni do 10 lat, obu płci, zróżnicowanych 
pod względem rasy. Przeprowadzono wyczerpujący wywiad z właścicielami 
zwierząt.

Badania endoskopowe wraz z pobieraniem wycinków odbyło się w pracowni 
endoskopowej Katedry Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weteryna-
ryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Endoskopie przepro-
wadzono wideoendoskopem giętkim Olympus GIF Q145 o długości roboczej 
1030 mm, średnicy 9,8 mm oraz średnicą kanału roboczego 2,8 mm. Badania 
histopatologiczne wykonano w Katedrze Anatomii Patologicznej Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pobrane 
wycinki błony śluzowej jelit cienkich barwiono hematoksyliną i eozyną (HE). 
Uzyskane preparaty oceniano przy użyciu mikroskopu w różnych powiększe-
niach, określając stopień uszkodzenia morfologicznego. Wyniki przedstawio-
no w skali zmian od umiarkowanych (stopień 1), umiarkowanie masywnych 
(stopień 2) do ciężkich (stopień 3), według wytycznych WSAVA. Dodatkowo 
każdy z pacjentów został sklasyfikowany w oparciu o skalę CIBDAI według 
Jergensa (tabela 1). Wykorzystując oba parametry, zbadano wpływ zmian hi-
stopatologicznych na występowanie objawów klinicznych u tych pacjentów.

Wyniki

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z właścicielami ustalono, że 
najczęściej występującymi objawami okazały się być: wymioty (21 pacjentów), 
brak apetytu (16 pacjentów), spadek masy ciała (10 pacjentów) oraz biegunka 
(9 pacjentów). Pacjentów zdiagnozowano i sklasyfikowano według natężenia 
objawów klinicznych w oparciu o skalę CIBDAI. Wyniki, przedstawiono na 
rysunku nr 1.

Wycinki biopsji pobrane od wszystkich badanych pacjentów wykazały lim-
focytarno-plazmocytarne zapalenie błony śluzowej jelit cienkich w skali zmian 
umiarkowanych (9 pacjentów), umiarkowanie masywnych (5 pacjentów) oraz 
ciężkich (8 pacjentów).
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Otrzymane wyniki badania histopatologicznego porównano u każdego pa-
cjenta ze skalą CIBDAI i sporządzono wykres punktowy przedstawiający ko-
relację pomiędzy interpretowanymi parametrami.

Analizując powyższy wykres, należy wywnioskować, iż zróżnicowanie 
objawów u pacjentów z takim samym stopniem zmian histopatologicznych 
jest znaczne, a tym samym występują różnice w skali CIBDAI u pacjentów 
z takim samym natężeniem zmian histopatologicznych. U pięciu pacjentów, 
których wyniki biopsji wskazały na umiarkowanie masywne lub ciężkie zmiany 
histopatologiczne, według skali CIBDAI, zdiagnozowano łagodny przebieg 
nieswoistego zapalenia jelit. U czterech pacjentów z ciężkim stopniem zmian 
histopatologicznych zdiagnozowano umiarkowany przebieg nieswoistego za-
palenia jelit. U jednego pacjenta określono objawy kliniczne jako nieistotne, 
pomimo umiarkowanych zmian histopatologicznych. Pomimo umiarkowanych 
zmian histopatologicznych czterech pacjentów zostało sklasyfikowanych w skali 
CIBDAI do łagodnego przebiegu nieswoistego zapalenia jelit.

dyskusja

Istotnym elementem postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu nie-
swoistych zapaleń jelit u psów jest analiza natężenia objawów klinicznych. 
W wielu pracach autorzy dokonywali oceny natężenia procesu chorobowego na 
podstawie różnych objawów klinicznych, brak bowiem specyficznych objawów 

Rysunek 1. Wykres przedstawiający liczbowe rozmieszczenie pacjentów 
w poszczególnych grupach wg skali CIBDAI.

Źródło: Opracowanie własne
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związanych z omawianym schorzeniem. Dlatego też Jergens zaproponował, aby 
na podstawie analizy najczęściej występujących objawów klinicznych, stworzyć 
kryteria oceniające stopień nasilenia schorzenia za pomocą wskaźnika aktywno-
ści nieswoistego zapalenia jelit u psów – CIBDAI. Wskaźnik CIBDAI, pomimo 
wielu zalet, ma również pewne wady. Opiera się na sześciu najczęściej wystę-
pujących objawach klinicznych. Obserwowano jednak przypadki nieswoistego 
zapalenia jelit, w których w obrazie klinicznym choroby dominowały objawy 
nieujęte we wskaźnikach, np. bolesność po karmieniu czy spaczone łaknienie. 
W praktyce klinicznej obserwowane są przypadki, gdy pomimo klasyfikacji 
pacjenta do grupy o przebiegu łagodnym lub umiarkowanym stwierdzano ba-
daniem endoskopowym i histopatologicznym zaawansowane zmiany (Jergens 
i in. 2003, Kołodziejska-Sawerska, Rychlik 2012).

W przebiegu nieswoistego zapalenia jelit często pojawia się przewlekła 
biegunka z jelita cienkiego. U niektórych pacjentów występuje zmniejszenie 

Rysunek 2. Korelacja pomiędzy stopniem zmian 
histopatologicznych a skalą CIBDAI u badanych pacjentów.

Źródło: Opracowanie własne



156 Anna Chojnowska, Ewa Kaczmar

masy ciała przy prawidłowych stolcach. Jeżeli choroba obejmuje dwunastnicę, 
głównym objawem są wymioty, a biegunka ma łagodny przebieg lub wcale nie 
występuje (Nelson, Couto 2016). Świadczy to o tym, iż najczęściej obserwowane 
objawy ujęte w skali CIBDAI nie występują u każdego osobnika lub występują 
w różnych zestawieniach, co miało miejsce w tej publikacji.

Ocena wskaźnika aktywności nieswoistego zapalenia jelit u psów z nieswo-
istym zapaleniem jelit jest trudna. Stan kliniczny pacjenta w konkretnym czasie 
może mieć wpływ na proces zapalny jelit, jak również toczący się proces zapalny 
wtórnie może wpływać na stan kliniczny pacjenta, zwłaszcza gdy towarzyszy 
mu niedokrwistość i niedobory witaminowe bezpośrednio wpływające na wy-
stępowanie typowych objawów w przebiegu chorób gastroenterologicznych 
(Jergens i in. 2003).

Należy zaznaczyć, że ocena histopatologiczna bioptatów pobranych od pa-
cjentów z nieswoistym zapaleniem jelit jest oceną subiektywną. Zależy w dużej 
mierze od sposobu pobrania bioptatu, ilości i miejsca pobrania materiału do 
badań, czyli umiejętności lekarza pobierającego materiał do analizy, ale przede 
wszystkim od doświadczenia histopatologa. W związku z tym jest bardzo istot-
ne, aby taką ocenę przeprowadzała osoba specjalizująca się w problematyce 
nieswoistego zapalenia jelit (Day i in. 2008).

W prezentowanym badaniu wykorzystano częstotliwość oraz nasilenie ob-
jawów klinicznych jako konsekwencji zapalenia błony śluzowej jelit. Warto 
jednak w diagnostyce nieswoistego zapalenia psów pokusić się o wykorzystanie 
dodatkowych elementów diagnostycznych, tj.: oznaczanie białek ostrej fazy czy 
koncentracji białka S100A12 w kale.

W badaniach własnych na podstawie przeprowadzonych analiz retrospek-
tywnych badań histopatologicznych i objawów klinicznych ocenionych w ska-
li CIBDAI nie wykazano zadowalającego stopnia korelacji, co wskazuje, że 
wyłącznie ocena kliniczna stanu pacjenta bez badania histopatologicznego nie 
pozwala jednoznacznie stwierdzić stopnia natężenia choroby, a w związku z tym 
podjąć odpowiedniego leczenia. Prezentowane wyniki są jedynie badaniami 
wstępnymi i należy je zweryfikować w oparciu o większą grupę pacjentów. 
Należy zaznaczyć, iż omawiane wskaźniki nigdy nie osiągną stuprocentowej 
zależności. Występowanie korelacji między wskaźnikiem CIBDAI a oceną 
zmian histopatologicznych może ułatwić proces leczenia pacjenta, gdyż spadek 
natężenia objawów klinicznych podczas terapii sugerowałby również popra-
wę struktury histopatologicznej błony śluzowej. Może to być rozumowanie 
uproszczone, gdyż wykazanie takiej zależności podczas procesu chorobowego 
nie jest równoznaczne z jej występowaniem po zastosowaniu różnych leków 
wykorzystywanych w terapii nieswoistego zapalenia jelit. Przykładem mogą 
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być glikokortykosteroidy, po zastosowaniu których obserwuje się znaczące 
ustępowanie objawów klinicznych u pacjenta (obniżenie wskaźnika CIBDAI) 
z niewielką poprawą jakości struktury błony śluzowej jelita (Hanauer 2001).

Wyniki uzyskane w badaniach własnych potwierdzają także inni autorzy. 
McCann w swoim artykule także nie potwierdził istnienia korelacji zmian hi-
stopatologicznych ze wskaźnikiem CIBDAI (McCann i in. 2007).

Warto zwrócić uwagę na jednego z pacjentów, u którego odnotowano najwyż-
szą punktację w skali CIBDAI – 9 (wskazującą na ciężki przebieg nieswoistego 
zapalenia jelit) oraz masywny charakter zmian histopatologiczny. Pacjent ten 
należy do rasy owczarka niemieckiego, która w licznych badaniach i publika-
cjach naukowych została określona jako rasa predysponowana do przewlekłych 
enteropatii. W badaniach osobników tej rasy z występującym nieswoistym 
zapaleniem jelit wykryto nieprawidłowy skład flory drobnoustrojów zasiedla-
jących jelita. Odkrycie to było powiązane z podwyższoną ekspresją receptorów 
rozpoznających wzorce molekularne TLR-4 oraz obniżoną ekspresję receptorów 
TLR-5 u owczarków niemieckich z nieswoistym zapaleniem jelit w porównaniu 
do zdrowych chartów rasy greyhound (Allenspach i in. 2010).

Podsumowanie

Nieswoiste zapalenie jelit u psów jest schorzeniem nastręczającym wielu 
problemów diagnostycznych, a rozpoznawanie tej choroby jest procesem trud-
nym i pracochłonnym. W procesie diagnostycznym, aby właściwie rozpoznać 
nieswoiste zapalenie jelit u psów według przedstawionych badań, należy określić 
zarówno wskaźnik aktywności zapalenia CIBDAI, jak i wykonać badanie en-
doskopowe wraz z pobraniem wycinków błony śluzowej z jelit cienkich i pod-
dać je ocenie histopatologicznej w celu kompleksowej oceny stanu pacjenta. 
Tylko taka forma rozpoznania tego schorzenia pozwoli na pewne rozpoznanie 
i wdrożenie odpowiedniej terapii w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu 
życia pacjenta.
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aBstract

correlatioN BetweeN histoPathologic chaNges aNd 
cliNical sigNs iN dogs with idioPathic iNflaMMatory 

Bowel disease

Idiopathic inflammatory bowel disease is a common cause of chronic gastrointestinal 
disease in dogs, characterized by persistent or recurrent gastrointestinal symptoms, associ-
ated with histopathological lesion in the mucosal membrane of small and large intestines 
manifested as intestinal mucosal cell infiltrations in the lamina propria region. The aim of 
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the study was a comprehensive review of etiopathogenesis, clinical features, diagnosis strate-
gies, current treatment recommendations and outcomes from veterinary studies in dogs with 
IBD. No correlation was found between clinical signs and histopathologic changes in the 
study. Therefore, to diagnose inflammatory bowel disease in dogs endoscopic examination 
should be performed with biopsy from small intestinal mucosa specimens. Histopathologic 
evaluation of biopsy specimens is required to comprehensive assessment of the patient’s 
condition. Only this way of diagnosis guarantees the implementation of appropriate therapy 
ensuring the patient a good quality of life.

słowa kluczowe: nieswoiste zapalenie jelit, CIBDAI, oceny histopatologiczna, psy

keywords: inflammatory bowel disease (IBD), CIBDAI, histopathological evaluation, dogs
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wPływ Niskich stężeń zearaleNoNu 
w diecie Na aktywNość aMiNotraNsferazy 

asParagiNowej i alaNiNowej grudki 
chłoNNej jelita cieNkiego loszek

wstęp

Zearalenon (ZEN) jest mikotoksyną o właściwościach estrogennych, która 
bardzo często występuje na całym świecie. Najczęstszym wektorem przeno-
szącym ZEN są zboża (Pleadin i in. 2012; Streit i in. 2012; Vidal i in. 2013). 
Pod względem chemicznym ZEN jest β-rezorcyno-laktonem, który w swojej 
cząsteczce obok pierścienia rezorcynowego zawiera makrocykliczny pierścień 
laktonowy o układzie przestrzennym zbliżonym do hormonów sterydowych. 
Duży pierścień laktonowy ZEN jest bardzo trwały, co sprawia, że cząsteczka 
nie ulega hydrolizie ani redukcji. ZEN cechuje zdolność do łączenia się z re-
ceptorami estrogenowymi i wywoływania efektu estrogennego. Świnie wśród 
zwierząt gospodarskich są uważane za najbardziej wrażliwe na ZEN. Szczegól-
nie dotyczy to samic prosiąt przed okresem dojrzewania, u których mikotoksyna 
wywołuje objawy obrzęku macicy, torbiele jajnikowe czy szybsze dojrzewanie 
pęcherzyków jajnikowych (Obremski i in. 2005; Fink-Gremmels, Malekinejad 
i in. 2007; Obremski i in. 2008). W zależności od wysokości przyjętej dawki 
i czasu narażenia na ZEN u niedojrzałych płciowo świń obserwuje się obrzęk 
i pogrubienie ściany pochwy i sromu, wzrost masy macicy, atrofię jajników oraz 
nasiloną proliferacją nabłonka błony śluzowej macicy (Obremski i in. 2003; 
Kanora, Maes 2009; Zielonka i in. 2009).

Pierwszą barierą fizjologiczną na drodze ZEN jest przewód pokarmowy i wy-
stępująca tam tkanka limfatyczna (GALT). Stała obecność w paszy ZEN oraz 
funkcjonujący u świń wątrobowo-jelitowy obieg metabolitów sprawia, że tkanki 
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układu pokarmowego pozostają pod ciągłym wpływem jego i metabolitów, do 
których zalicza się α-zearalenol (α-ZEL) i β-zearalenol (β-ZEL) (Obremski i in. 
2015). Tropizm ZEN do receptorów estrogenowych jest kluczem jego wpływu 
na funkcje tkanki limfatycznej przewodu pokarmowego (GALT). W dużym 
stopniu odbywa się to przez receptory estrogenowe (ER) alfa (Erα) obecne na 
limfocytach T, komórkach NK czy makrofagach oraz receptory estrogenowe 
beta (Erβ) występujące w przeważającej ilości na limfocytach B i monocytach 
i jest ściśle związane z oddziaływaniem na przemiany metaboliczne w komór-
kach immunokompetentnych (Trenti i in. 2018).

Podczas gdy większość biologicznych właściwości ZEN przypisuje się ago-
nistycznemu wpływowi na ER, stwierdzono, że związek wytwarza pewne odpo-
wiedzi biologiczne, których nie można po prostu wytłumaczyć jego estrogenną 
aktywnością. Na przykład u szczurów zarażonych doustnie ZEN indukowało 
modyfikacje parametrów hematologicznych i biochemicznych, wskazując na 
toksyczność wątroby i upośledzenie procesu krzepnięcia krwi (Maaroufi i in. 
1996). W innym eksperymencie naciek limfoidalny i ogniskowe zapalenie 
stwierdzono w wątrobie i nerkach zarażonych myszy (Abbès i in. 2006). Me-
chanizmy, które stoją za tymi efektami, wciąż nie są w pełni zrozumiałe, ale jest 
mało prawdopodobne, że ogólna toksyczność ZEN wynika wyłącznie z jej dzia-
łania estrogennego. W rzeczywistości ZEN została niedawno sklasyfikowana 
jako silnie utleniająca mikotoksyna (Golli-Bennour, Bacha 2011), co sugeruje, 
że uszkodzenie oksydacyjne może być dominującym efektem toksycznym 
działania ZEN. Ustalono, że działania ZEN powodujące zaburzenia równowa-
gi oksydoredukcyjnej, mogą rzutować na zmiany w ekspresji i równowadze 
wydzielania cytokin w GALT (Obremski 2014).

Obowiązujące w UE normy narażenia świń na ZEN przewidują limit 250 
μg ZEN/kg paszy/dzień dla dorosłych świń i 100 μg ZEN/kg paszy/dzień dla 
loch i prosiąt, które mają uchronić je przed hiperestrogennym wpływem ZEN 
(European Commission 2006). Badania morfometryczne sromu i macicy świń 
narażonych na działanie ZEN, pozwoliły ustalić wartość NOAEL (poziom 
niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków, ang. no ob-
servable effect level) na poziomie 10,4 µg ZEN/kg mc/dzień dla prosiąt i 40 µg 
ZEN/kg mc dla dojrzałych płciowo samic świń (EFSA CONTAM Panel 2014).

cel pracy

W związku z faktem, że aminotransferaza asparaginianowa (AST) i amino-
transferaza alaninowa (ALT) to enzymy nie tylko występujące w hepatocytach, 
ale również ściśle powiązane z metabolizmem mitochondrialnym i transportem 
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równoważników redukujących, podjęto badania, których celem było ustalenie, 
czy ekspozycja samic prosiąt w okresie odsadzenia na ZEN w dawkach 50% 
NOAEL (5 µg/kg m.c.), 100% NOAEL (10 µg/kg m.c.) i 150% NOAEL (15 µg/
kg m.c.), wpływa na zmiany aktywności AST i ALT w grudce chłonnej ściany 
jelita biodrowego u młodych samic prosiąt.

Materiał i metody

Wszystkie procedury eksperymentalne z udziałem zwierząt zostały prze-
prowadzone zgodnie z polskimi przepisami określającymi zasady i warunki 
doświadczeń na zwierzętach (Zgoda Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświad-
czeń na Zwierzętach Nr 12/2016 I 45/2016/DLZ z dnia 27 kwietnia 2016 i 30 
listopada 2016).

Próbki jelita biodrowego pobrano od loszek w 14, 28 i 42 dniu ekspozycji 
na ZEN i przechowywano w temperaturze -80 ° C do czasu wykonania analiz.

W doświadczeniu wykorzystano łącznie sześćdziesiąt loszek (14,5 ± 2 kg 
masy ciała). Świnie aklimatyzowano przez 1 tydzień w pomieszczeniach do-
świadczalnych dla zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Olsztyn, Polska). Przez cały okres eks-
perymentalny zwierzęta trzymano w zagrodach, a paszę i wodę podawano ad 
libitum. Zwierzęta losowo podzielono na trzy grupy eksperymentalne (ZEN I, 
ZEN II i ZEN III; n=15) i negatywną grupę kontrolną (grupa kontrolna; n=15). 
Loszkom grupy ZEN I podawano doustnie ZEN (Z2125-26MG, Sigma-Aldrich, 
St. Louis, MO, USA) w dawce 5 μg ZEN/kg m.c., świniom grupy ZEN II 
10 μg ZEN/kg m.c. i świniom grupy ZEN III 15 μg ZEN/kg m.c. Odpowiednie 
dawki analityczne ZEN rozpuszczono w 96% etanolu (SWW 2442-90, Polskie 
Odczynniki SA, Polska) i umieszczono na nośniku paszy umieszczonym w że-
latynowych kapsułkach. Granulowana pasza podawana wszystkim zwierzętom 
doświadczalnym była dostarczana przez tego samego producenta. Przez cały 
eksperyment paszę podawano ad libitum dwa razy dziennie o 8.00 i 17.00.

Po każdym okresie doświadczalnym pięciu losowo wybranym świniom 
z każdej grupy podawano azaperon (Stresnil, Jansen Pharmaceutica NV, Belgia, 
4 mg/kg masy ciała, im) i po 15 minutach usypiano za pomocą śmiertelnej dawki 
pentobarbitalu sodu (Morbital, Biowet Puławy, Polska, 0,6 ml/kg masy ciała, 
iv). Natychmiast po eutanazji pobierano fragmenty jelita biodrowego z grudka-
mi chłonnymi (5 cm długości, zawsze to samo miejsce u każdego zwierzęcia), 
położone 2 cm przed zastawką krętniczo-kątniczą. Próbki przechowywano 
w temperaturze -80° C do analizy aktywności AST i ALT po 1 g rozdrobnionego 
materiału tkankowego i homogenizowano z 2,5 ml buforu do ekstrakcji [PBS 
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(137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8,1 mM Na2HPO4, 1,5 mM KH2PO4); 0,5% cytry-
nian sodu; 0,05% (POCH, Poland); Tween 20 (Sigma Aldrich, USA); inhibitory 
proteaz (Ref 11 697 498 001, Roche)], za pomocą homogenizatora (Omni-Tip-
sTM Disposable, Omni International). Uzyskany homogenat wirowano (8600g) 
przez jedną godzinę (wirówka Eppendorf 5804R), a uzyskane próbki superna-
tantów przechowywano w temperaturze -80°C do czasu wykonania oznaczeń. 
Oznaczanie aktywności AST i ALT wykonano metodą spektrofotometryczną 
według IFCC (Bergmeyer i Horder 1980), a uzyskane wyniki przeliczono na 
1 mg białka oznaczonego według metody Bradford (1976).

Uzyskane wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej za pomocą pro-
gramu Graph Pad Prism 6 (GraphPad Software, USA). Dla wszystkich badanych 
grup wyliczono wartości średnie i standardowy błąd średniej (SEM), a różnice 
pomiędzy średnimi analizowano za pomocą testu dwuczynnikowego Anova 
z analizą post-hoc Tukeya. Wartości P < 0,05 uznano za istotne statystycznie.

Wyniki

Wyniki oznaczeń aktywności ALT i AST zamieszczono na rycinie 1 i 2. 
Aktywność ALT po początkowym spadku w 42 dniu eksperymentu w grupie 

Rycina 1 Zmiany aktywności ALT w grudce chłonnej jelita biodrowego. Grupa 
kontrolna, ZEN I – 5 μg/kg m.c., ZEN II – 10 μg/kg m.c., ZEN III – 15 μg/kg 
m.c. Wyniki przedstawiono jako średnią ± SEM. Różnice istotne statystycznie 

określono na poziomie ** P < 0,01 i **** P < 0,0001

Źródło: Opracowanie własne
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Rycina 2 Zmiany aktywności AST w grudce chłonnej jelita biodrowego. Grupa 
kontrolna, ZEN I – 5 μg/kg m.c., ZEN II – 10 μg/kg m.c., ZEN III – 15 μg/kg 
m.c. Wyniki przedstawiono jako średnią ± SEM. Różnice istotne statystycznie 

określono na poziomie **** P < 0,0001

Źródło: Opracowanie własne

zwierząt, którym podawano dawkę 5 µg ZEN/kg m.c. (15,60 IU/mg), wykazała 
wzrost w grupach prosiąt narażonych na dawkę 10 i 15 µg ZEN/kg m.c. odpo-
wiednio do wartości 44,00 IU/mg w 28 dniu i 47,10 IU/mg w 42 dniu podawa-
nia ZEN. Analiza uzyskanych wyników wykazała statystycznie istotny spadek 
aktywności AST (P < 0,0001), który był odwrotnie proporcjonalny do dawki 
ZEN. Aktywność enzymu wahała się od 83,9 IU/mg w 14 dniu eksperymentu 
w grupie kontrolnej do 3,2 IU/mg w 28 dniu w grupie ZEN III.

dyskusja

AST i ALT nie powinny być kojarzone jedynie z diagnostyką chorób wątroby, 
lecz także z udziałem w podstawowych procesach metabolicznych zachodzących 
w wielu tkankach i narządach organizmu (Otto-Ślusarczyk i in. 2016). Zarów-
no ALT, jak i AST katalizują przeniesienie grupy aminowej z aminokwasów 
L-alaniny i L-asparaginny na α-ketoglutaran, produktami reakcji są odpowiednio 
L-glutaminian i pirogronian lub szczawiooctan. Ogólnym efektem jest wymiana 
grupy aminowej i grupy ketonowej. Koenzymem w obu reakcjach jest pirydoksal 
5’-fosforanu (PLP), pochodna witaminy B6.
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Z uwagi na fakt, że są to reakcje ważne dla licznych procesów komórko-
wych, zarówno ALT, jak i AST mają różnorodne funkcje fizjologiczne oprócz 
ich oczywistej roli w metabolizmie aminokwasów. Na przykład są one rów-
nież ważne dla homeostazy energetycznej komórek i tkanek. Prawdopodobnie 
najważniejszą rolą ALT jest udział w cyklu metabolicznym glukozowo-ala-
ninowym. W mięśniach ALT przekształca pirogronian w alaninę przy użyciu 
grupy aminowej z glutaminianu. Alanina wchodzi do krążenia i jest pobierana 
przez wątrobę, gdzie ALT w hepatocytach może przekształcić ją z powrotem 
w pirogronian, który można wykorzystać do wytworzenia glukozy. Opisywano 
również, że mitochondrialna izoforma ALT jest szczególnie ważna w niektórych 
przypadkach glukoneogenezy (McCommis i in. 2015). Najważniejszą funkcją 
fizjologiczną AST może być utrzymanie stosunku NAD+/NADH w komórkach. 
AST jest kluczowym partnerem czółenka jabłczan-asparaginian, który utlenia 
NADH w cytozolu i zmniejsza NAD+ w matrycy mitochondrialnej, aby ułatwić 
odpowiednio glikolizę i transport elektronów.

W przeprowadzonym doświadczeniu w grudce chłonnej jelita biodrowego 
świń, którym podawano ZEN, nastąpiły zmiany aktywności metabolicznej 
i immunologicznej związanej z stanem zapalnym. AST i ALT są ściśle po-
wiązane z metabolizmem mitochondrialnym i transportem równoważników 
redukujących. W badaniach zaobserwowano spadek aktywności AST, zmiany 
te były odwrotnie proporcjonalne do dawki ZEN. Natomiast aktywność ALT po 
początkowym spadku w grupie zwierząt, którym podawano dawkę 5 μg ZEN/kg 
m.c., wzrosła w pozostałych grupach loszek otrzymujących ZEN w wyższych 
dawkach.

W naszych wcześniejszych badaniach zauważono, że niskie dawki ZEN 
powodują stan zapalny w jelicie biodrowym. Wiadomo także z literatury, że pod-
czas stanu zapalnego następuje przeprogramowanie metaboliczne cechujące się 
m.in. wzrostem aktywności glikolizy i cyklu pentozofosforanowego i spadkiem 
intensywności cyklu kwasów trójkarboksylowych oraz łańcucha oddechowego 
(OXPHOS). Taka reakcja powoduje zmianę polaryzacji błony mitochondrialnej 
i poziomu energetycznego w mitochondrium. Rozprzężony OXPHOS w trakcie 
stanu zapalnego powoduje spadek energii wewnątrz mitochondrium oraz zmianę 
w polaryzacji ładunku elektrycznego błony mitochondrialnej. Z jednej strony 
następuje nagromadzenie asparaginianu w matriks wskazujące na niedostatek 
szczawiooctanu (McCommis i in. 2016), z drugiej zablokowanie transportu 
pirogronianu. Aby zapewnić stały dopływ jednostek trójwęglowych w miejsce 
pirogronianu, mitochondria pobierają alaninę (Bender, Martinou 2016). Alanina 
po deaminacji przez ALT jest źródłem pirogronianu, prekursora szczawiooctanu, 
cytrynianu i jabłczanu, uzupełniając tym samym składowe cyklu kwasów trój-
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karboksylowych (TCA). W stanie zapalnym nie jest zachowana ciągłość TCA 
(tzw. przerwany TCA), tym samym uruchomione są reakcje anaplerotyczne. 
W tym celu uruchomiony jest proces zwany glutaminolizą, którego celem jest 
uzupełnienie α-ketoglutaranu. W przeprowadzonym doświadczeniu w grudce 
chłonnej zaobserwowaliśmy jednak spadek aktywności AST, co wykluczałoby 
glutaminolizę. Jednakże w mitochondriach komórek nowotworowych i komórek 
zapalnych (nowotworowy stan zapalny, efekt Warburga) głównym enzymem 
katalizującym powstawanie α-ketoglutaranu jest dehydrogenaza glutaminia-
nowa, a nie AST.

Podsumowując, należy stwierdzić, że ekspozycja samic prosiąt na ZEN 
w dawkach 50%, 100% i 150% wartości NOAEL wpływa na zmiany aktywności 
AST i ALT w grudce chłonnej ściany jelita biodrowego. Takie działanie może 
indukować stan zapalny, wpływać na transport przez błonę mitochondrialną 
i przeprogramowanie metaboliczne komórek immunokompetentnych.
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aBstract

the effect of low zearaleNoNe diet coNceNtratioN oN 
chaNges iN activity of asPartate aMiNotraNsferase aNd 

alaNiNe aMiNotraNsferase iN gilts’ sMall iNtestiNal 
lyMPhoid tissue

Zearalenone (ZEN) is mycotoxin found globally, able to activate estrogen receptors. First 
barrier ZEN encounters in organism is alimentary tract lymphoid tissue (GALT). Aspartate 
aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) are strongly linked with mito-
chondrial metabolism and respiratory chain. The aim of research was to evaluate influence of 
5, 10 and 15 µg/kg bw ZEN doses on AST and ALT activity in gilts’ small intestinal GALT. 
Samples of ileum were taken on 14, 28 and 42 day of exposition, and enzymes activity was 
measured using spectrophotometer. Obtained results showed decrease in AST activity. ALT 
activity, initially declining in 5 µg group, showed rise in groups treated with 10 and 15 µg. 
Exposure to ZEN affects on changes in activity of AST and ALT in gilts’ GALT. This action 
can stimulate inflammatory response and affect transport through mitochondrial membrane 
and metabolic changes in immune cells.
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PrzydatNość BadaNia eNdoskoPowego 
w rozPozNawaNiu aNoMalii PierścieNia 

NaczyNiowego u Psów

wstęp

Anomalią pierścienia naczyniowego (VR – vascular ring) nazywamy wro-
dzoną wadę, która polega na nieprawidłowym rozwoju łuków aortalnych oraz 
naczyń z nich pochodzących w trakcie życia płodowego. Formują one pełny 
lub niepełny pierścień otaczający i powodujący ucisk na przełyk lub tchawicę, 
a niekiedy na obie te struktury.

Wady te dotyczą przede wszystkim młodych psów dużych ras, a najczęściej 
owczarków niemieckich, ale także seterów irlandzkich i psów rasy Boston 
Terrier (Ellison 2014). Zaburzenie zaczyna ujawniać się w młodym wieku, 
w okresie rozpoczęcia przyjmowania pokarmów stałych. Związane jest to z trud-
nością pasażu pokarmu do żołądka ze względu na ucisk na przełyk powodowany 
przez pierścień naczyniowy. Przed okresem przyjmowania pokarmów stałych 
zazwyczaj brak jest objawów klinicznych, ponieważ średnica światła uciśniętego 
przełyku pozwala na pasaż treści płynnej.

Przyczyną powstawania tychże wad są nieprawidłowości związane z rozwo-
jem płodowym układu tętniczego. Należy więc wziąć pod uwagę dziedziczny 
charakter zmian, co skutkuje wyłączeniem z dalszej hodowli osobników do-
tkniętych, a także psów z tego samego miotu, które tej wady mogą nie posia-
dać. Wśród anomalii pierścienia naczyniowego u psów i kotów wyróżniono 
dotychczas siedem typów (Buchanan 2004):

1. Przetrwały prawy łuk aorty (PRAA – persistent right aortic arch) z prze-
trwałym więzadłem tętniczym lewym,
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2. Przetrwały prawy łuk aorty (PRAA) z błądzącą tętnicą podobojczykową 
lewą (RLSA – retroesophageal left subclavian artery/ALSA – aberrant 
left subclavian artery),

3. Przetrwały prawy łuk aorty (PRAA) z błądzącą tętnicą podobojczykową 
lewą (RLSA/ALSA) oraz przetrwałym więzadłem tętniczym lewym,

4. Podwójny łuk aorty (DAA – double aortic arch),
5. Prawidłowy lewy łuk aorty z przetrwałym więzadłem tętniczym prawym,
6. Prawidłowy lewy łuk aorty z błądzącą tętnicą podobojczykową prawą 

(RRSA – retroesophageal right subclavian artery/ARSA – aberrant right 
subclavian artery),

7. Prawidłowy lewy łuk aorty z przetrwałym więzadłem tętniczym prawym 
i błądzącą tętnicą podobojczykową prawą.

Aby prawidłowo zrozumieć pochodzenie problemu, jakim są anomalie pier-
ścienia naczyniowego, oraz przyczyny pojawiania się objawów stwierdzanych 
w trakcie badania, należy prześledzić embriogenezę układu tętniczego, a zwłasz-
cza kwestie związane z budową i rozwojem łuków aorty.

Układ naczyniowy zaczyna formować się w około trzecim tygodniu od 
zapłodnienia. Jest pierwszym w pełni funkcjonującym układem narządów po-
jawiającym się u płodu.

W trakcie organogenezy odnogi cewy sercowej o kształcie podkowy stają 
się przednimi częściami, które zapoczątkują rozwój dwóch aort brzusznych 
(ventral aortae). Po obu stronach linii środkowej zarodka kształtują się osobne 
grupy angioblastów. Rozwijają się one w dwie aorty grzbietowe (dorsal aor-
tae). Przednie części aort dogrzbietowych znajdują się dogrzbietowo do aort 
brzusznych, co umożliwi połączenie ich za pomocą łuków aorty (aortic arches). 
Zarówno aorty brzuszne, dogrzbietowe, jak i łuki aorty będą tworzyć podstawę 
całego układu tętniczego. W wyniku tego powstaje sześć łuków aortalnych po 
każdej stronie pomiędzy dogrzbietową i dobrzuszną aortą.

Aorty dobrzuszne zachowują ciągłość z pniem tętniczym (truncus arteriosus), 
czyli wczesnym stadium rozwoju serca. Dalej przedłużają się w stronę dogłowo-
wą i stamtąd odchodzą łuki aortalne po fuzji cewy sercowej w linii środkowej.

Jedynie trzeci, czwarty oraz szósty łuk będą przyczyniały się znacznie do 
rozwoju układu krwionośnego, natomiast reszta z nich jest szczątkowa lub nie 
występuje u psów. Czwarty lewy łuk aortalny pozostaje w organizmie jako 
łuk aorty, natomiast czwarty prawy łuk aortalny będzie tworzył prawą tętnicę 
podobojczykową. Rozwój tych łuków będzie jednym z najważniejszych dla nas 
aspektów przy zrozumieniu powstawania anomalii pierścienia naczyniowego. 
Części dogrzbietowej aorty pomiędzy trzecim i czwartym łukiem ulegają re-
gresji. Szósty lewy łuk aortalny tworzy podstawę tworzenia pnia płucnego. Tu 
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istotnym jest również fakt, że pień płucny w życiu płodowym jest połączony 
z łukiem aorty za pomocą przewodu tętniczego. Prawy szósty łuk aortalny ulega 
degeneracji w trakcie embriogenezy.

Przy braku zaburzeń rozwojowych przełyk będzie znajdował się po pra-
wej stronie serca i łuku aorty, który wykształcił się z czwartego lewego łuku 
aortalnego. Z tego wynika, że może zachodzić fizjologiczne funkcjonowanie 
przełyku, swobodne pobieranie i przełykanie pokarmu. W przypadku zaburze-
nia organogenezy dojdzie do zmiany układu tychże narządów względem siebie 
i powstanie możliwość wystąpienia komplikacji w ich funkcjonowaniu.

Przetrwały prawy łuk aorty (PRAA) stanowi 95% anomalii pierścienia na-
czyniowego występujących u psów (Buchanan 2004). Ta nieprawidłowość 
pojawia się, gdy w rozwoju płodowym układu naczyniowego prawy czwarty 
łuk aortalny przekształca się w funkcjonalny łuk aorty. Prawy przewód tętniczy 
ulega degeneracji, natomiast lewy przewód tętniczy pozostaje, okalając przełyk. 
W ten sposób powstaje pierścień naczyniowy, który składa się z łuku aorty po 
prawej stronie, więzadła tętniczego lewego (powstałego z przewodu tętniczego 
lewego) grzbietowo-bocznie, pnia płucnego po lewej stronie i podstawy serca 

Ryc. 1 Schematyczne przedstawienie rozszerzenia 
przełyku w przypadku obecności PRAA. Oznaczenia: 
P – przełyk, T – tchawica, S – serce, ŁA – łuk aorty, 

PŁA – prawy łuk aorty, WT – więzadło tętnicze.

Źródło: Opracowanie własne
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brzusznie od przełyku. Struktury pierścienia zatem powodują silny ucisk na 
przełyk, który otaczają, co uniemożliwia fizjologiczny pasaż treści pokarmo-
wej z przełyku do żołądka i skutkuje rozszerzaniem przełyku dogłowowo od 
miejsca ucisku (ryc. 1).

Podwójny łuk aorty (DAA) jest efektem rozwoju obu czwartych łuków aor-
talnych, zarówno prawego, jak i lewego.

Błądząca tętnica podobojczykowa prawa rozwija się, gdy siódma tętnica 
międzysegmentowa prawa (right seventh intersegmental artery) jest pociągana 
ku przodowi razem z aortą dogrzbietową i nie osiąga czwartego łuku aortalnego 
zanim odłączy się on od aorty dogrzbietowej. To skutkuje powstaniem niepełne-
go pierścienia naczyniowego i uciskiem tejże tętnicy od strony dogrzbietowej na 
przełyk. Błądząca tętnica podobojczykowa lewa jest diagnozowana i opisywana 
w połączeniu z PRAA, gdyż od niego odchodzi. W takim wypadku poza pełnym 
pierścieniem, utworzonym w związku z obecnością PRAA wpływającym na 
przełyk, ALSA skutkuje dodatkowym uciskiem na tę strukturę (tabela 1).

Z danych literaturowych wynika, że przetrwały prawy łuk aorty jest najczę-
ściej spotykaną anomalią pierścienia naczyniowego (Buchanan 2004).

Podejrzewa się, że podwójny łuk aorty jest najgroźniejszą z anomalii pier-
ścienia naczyniowego. Diagnozuje się tu duszność od umiarkowanej do silnej, 
co jest efektem ucisku naczyń na tchawicę, ale również objaw ten może być 
spowodowany zachłystowym zapaleniem płuc, co znajduje swoją przyczynę 
w wyżej wymienionej patologii. DAA jest również niebezpieczny z uwagi na 
to, że większość zabiegów chirurgicznych, mających na celu usunięcie wady, 
kończy się niepowodzeniem (tłumaczy się to zbliżoną średnicą obu naczyń – 
zamknięcie jednego, powoduje wzrost ciśnienia krwi w drugim, a nagły wzrost 
ciśnienia może skutkować pęknięciem ściany naczynia) (Yarim 1999).

Nie zważając na to, które naczynia i w jaki sposób formują pierścień, wygląd 
kliniczny patologii oraz sposób, w jaki lekarz może rozpoznać zmianę, są bardzo 
zbliżone. Co ciekawe, anomalie pierścienia naczyniowego mają pochodzenie 
z układu krążenia, ale objawy kardiologiczne nie występują albo są zaznaczone 
w małym stopniu (jeżeli możemy je zdiagnozować to najczęściej mają podłoże 
w związku z przeciekiem lewo-prawym krwi) (Skrzypczak 2009). Na pierwszy 
plan wysuwają się zmiany pochodzące z przewodu pokarmowego.

Badanie endoskopowe, a konkretnie ezofagoskopia, jest badaniem często 
stosowanym w schorzeniach układu pokarmowego, dlatego jego użycie umoż-
liwia diagnozę zaburzenia, które swojego początku nie bierze w przewodzie 
pokarmowym, choć daje objawy, które mogłyby na to wskazywać. Badanie 
endoskopowe przełyku w takim przypadku pozwala pośrednio ocenić stopień 
anomalii pierścienia poprzez ocenę skali zwężenia przełyku, a charakterystyczne 
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zmiany makroskopowe ukierunkowują diagnostę na dalsze badania obrazowe. 
Ponadto ezofagoskopia ułatwia proces wykluczenia innych przyczyn zwężeń 
przełyku.

cel

Celem badania jest określenie przydatności techniki endoskopowej, a kon-
kretnie ezofagoskopii w diagnozowaniu anomalii pierścienia naczyniowego, 
które wywołują ucisk na przełyk.

Materiał i metody

W pracowni endoskopowej, należącej do Katedry Diagnostyki Klinicznej 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
przeprowadzono badanie ezofagoskopii u 10 psów. Pracownia ta wyposażo-
na była w zestaw wideoendoskopowy, służący do wziernikowania układów 

Tabela 1 Najczęściej występujące anomalie pierścienia naczyniowego u psów, 
uwzględniające embriogenezę oraz najczęściej uciskane struktury anatomiczne 

przez połączenia naczyniowe.
Wada naczyniowa

(kolejność wg częstotliwości 
występowania)

embriogeneza uciskane narządy

prawy przetrwały łuk aorty 
(PRAA – persistent right aortic 
arch)

prawy czwarty łuk aortalny 
przekształca się w funkcjonal-
ny łuk aorty; prawy przewód 
tętniczy ulega degeneracji, lewy 
przewód tętniczy pozostaje

przełyk

podwójny łuk aorty (DAA do-
uble aortic arch)

rozwój obu czwartych łuków 
aortalnych

przełyk, tchawica

błądząca tętnica podobojczyko-
wa prawa (retroesophageal right 
subclavian artery – RRSA)

siódma tętnica międzyseg-
mentowa prawa jest pociągana 
ku przodowi razem z aortą 
dogrzbietową i nie osiąga 
czwartego łuku aortalnego, 
zanim odłączy się on od aorty 
dogrzbietowej

przełyk

błądząca tętnica podobojczyko-
wa lewa (retroesophageal left 
subclavian artery – RLSA)

diagnozowana i opisywana 
w połączeniu z PRAA, gdyż od 
niego odchodzi

przełyk

Źródło: Opracowanie własne
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pokarmowego i oddechowego z możliwością rejestracji obrazu. W badaniu 
posłużono się wideogastroskopem GIF Q-145, który służy do panendoskopii 
(wziernikowania gardła, przełyku, żołądka oraz początkowego odcinka jelita 
cienkiego). W endoskop ten wbudowany jest kanał roboczy o średnicy 2,8 mm, 
umożliwiający wprowadzenie manipulatorów np. w celu pobrania biopsji lub 
usunięcia ciał obcych.

Na początku przeprowadzono wywiad i ogólne badanie kliniczne. Zwierzę-
tom podano środki premedykacyjne w celu wykonania zdjęcia RTG bez kon-
trastu. Kolejnego dnia tym samym pacjentom podano karmę, która zawierała 
związek kontrastujący (siarczan baru wymieszany z mokrą karmą dla psów) 
i wykonano zdjęcie RTG. Po przeprowadzeniu konsultacji z anestezjologiem 
oraz określeniu przynależności do danej grupy ASA psy poddano znieczuleniu 
ogólnemu, a następnie przeprowadzono ezofagoskopię.

Wyniki

U wszystkich psów występowały objawy regurgitacji. Przez jamę ustną 
cofany był pokarm ze śluzem bez wysiłku psa. Przy omacywaniu przełyku 
można było odczuć jego powiększenie u trzech psów. Ponadto jeden pacjent 
był wychudzony, wykazywał trudności oddechowe, a jego właściciel w prze-
prowadzonym wywiadzie powiedział, że problemy zaczęły się po odstawieniu 
od matki – szczeniak „wymiotował”, nie chciał jeść, ale chętnie pił wodę.

Za pomocą zdjęć rentgenowskich u 9 psów stwierdzono powiększenie prze-
łyku, natomiast u dwu z nich kontrast gromadził się przed wpustem do żołądka. 
W obrazie endoskopowym stwierdzono obecność przełyku olbrzymiego (mega-
oesophagus) u 9 psów, zaś u jednego zwierzęcia dodatkowo, charakterystyczne 
dla anomalii pierścienia naczyniowego, tętniące naczynie w okolicy dolnego 
zwieracza przełyku i wpustu do żołądka zmniejszające znacznie jego średnicę.

dyskusja

W badaniu przeprowadzonym w Katedrze Diagnostyki Klinicznej wszystkie 
psy miały objawy regurgitacji, natomiast żaden z właścicieli nie rozróżnił tego 
w odniesieniu do wymiotów. W trakcie prowadzenia wywiadu klinicznego 
z właścicielem zwierzęcia lekarz usłyszy, że pies wymiotuje. Ważne jest w tym 
momencie, aby dopytać właściciela, jak przebiegają owe wymioty (czy przed 
fazą wyrzutu następuje praca tłoczni brzusznej). Po przeprowadzeniu wywia-
du okazuje się, że dochodzi do regurgitacji, czyli ulewania się niestrawionej 
treści pokarmowej, co może zachodzić nawet już podczas pobierania karmy 
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(zwierzę ulewa zazwyczaj po opuszczeniu głowy w dół). Dodatkowo ulany 
pokarm może mieć rurowaty kształt, co może nasunąć lekarzowi podejrzenie, że 
problem diagnostyczny znajduje się w przełyku (Lorenz 2009). Warto również 
zaznaczyć, że wymioty rzekome u starszych psów mogą pojawić się później niż 
od razu po posiłku (Skrzypczak 2009). Regurgitacja może nasuwać diagnozę 
patologii z umiejscowieniem w przełyku, ale nie jest to objaw patognomiczny 
dla anomalii pierścienia naczyniowego. Gdyby tak było, to wszystkie zwierzęta 
uczestniczące w badaniu miałyby tę jednostkę chorobową.

Kolejnym punktem diagnostycznym jest wiek zwierzęcia, a następnie po-
stać pobieranego pokarmu. Dane statystyczne pokazują, że objawy kliniczne 
występujące przy anomaliach pierścienia naczyniowego pokazują się u bardzo 
młodych zwierząt, a szczególnie u tych, które przeszły z diety niemowlęcej 
(mleko matki) na produkty półpłynne lub stałe. U psów jest to wiek 3-4 tygo-
dnie (Skrzypczak 2009). W naszym badaniu większość pacjentów (8 psów) 
była w wieku 3-8 tygodni, dwóch natomiast było w wieku: 1,5 roku oraz 2 lata 
(z czego pacjent z obecną anomalią pierścienia miał 5 tygodni).

W badaniu ogólnym stanu pacjenta można zauważyć niedożywienie, chudość, 
odwodnienie. Zwierzę z anomalią pierścienia naczyniowego ma zachowany 
apetyt, a mimo to różni się wzrostem od swoich rówieśników z miotu. Nie-
liczne przypadki mówią o tym, że lekarz może zauważyć u swojego pacjenta 
nieznaczny wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała oraz zwiększoną liczbę uderzeń 
serca na minutę. W badaniu osłuchowym serca oraz płuc zazwyczaj nie notuje 
się zmian patologicznych, chyba że doszło do zachłystowego zapalenia płuc 
(Yarim 1999).

Przy omacywaniu pacjenta w badaniu klinicznym w zaawansowanych sta-
diach chorobowych można wyczuć przełyk olbrzymi (megaesophaus). W dotyku 
przełyk jest znacznie poszerzony, co można lepiej wyczuć podczas pobierania 
przez zwierzę treści pokarmowej. Czasami nawet w okolicy wpustu do klatki 
piersiowej zaraz po posiłku można usłyszeć bulgoczące dźwięki (Skrzypczak 
2009). W badaniach, które były wykonywane w Katedrze Diagnostyki Klinicz-
nej, tylko u trzech psów można było wyczuć palpacyjnie powiększenie przełyku. 
Jednym z nich był pacjent z obecną anomalią naczyniową. W odniesieniu do 
niego omacywania oraz stwierdzenia dzięki niemu przełyku olbrzymiego nie 
można zaliczyć do metod referencyjnych wykrywania tejże patologii.

Objawami klinicznymi związanymi bezpośrednio z powiększeniem prze-
łyku diagnozowanymi podczas badania klinicznego są: nadmierne ślinienie 
się, przykry zapach z pyska oraz częste przełykanie – są to jednak nieswoiste 
objawy i mogą być przyczyną wielu chorób przełyku czy też górnego układu 
pokarmowego (Jankowski 2014). Potwierdziło się to w naszym badaniu: wszy-



177Przydatność badania endoskopowego w rozpoznawaniu anomalii pierścienia naczyniowego

scy pacjenci mieli nieswoiste objawy sugerujące patologię w górnym odcinku 
przewodu pokarmowego, a tylko jeden z nich miał stwierdzoną w późniejszym 
badaniu klinicznym anomalię pierścienia naczyniowego, co daje nam 10% 
wszystkich badanych w czasie prowadzenia badań.

Przy ucisku struktur pierścienia na tchawicę może dochodzić do objawów 
takich, jak: kaszel, duszność, zaciąganie międzyżebrowe, epizody bezdechu, 
kaszel, sapanie, szorstki oddechowy świst (stridor). Objawy te mogą również 
występować przy zachłystowym zapaleniu płuc, co jest jednym z głównych 
powikłań anomalii pierścienia naczyniowego. Według danych statystycznych 
zdarza się to rzadko z uwagi na budowę anatomiczną tchawicy, która zwiększa 
wytrzymałość na ucisk w porównaniu z przełykiem. W związku z tym objawy 
ze strony przewodu pokarmowego grają pierwszą rolę w diagnozie anomalii 
pierścienia naczyniowego.

Badanie krwi nie jest elementem diagnostycznym w tej jednostce chorobo-
wej. Można ewentualnie dostrzec za pomocą tej metody oznaki niedożywienia, 
co jest wtórnym efektem anomalii pierścienia naczyniowego. Świadczą o jego 
obecności: niski poziom białka całkowitego, niski poziom żelaza, niedobór 
albumin, obniżone PCV, MCV i niski poziom neutrofili w krwi obwodowej.

Jeżeli chodzi o badania dodatkowe w celu diagnozy anomalii pierścienia na-
czyniowego, zazwyczaj lekarz na samym początku zleca badanie rentgenowskie 
szyi i klatki piersiowej. Na wykonanym zdjęciu uwidacznia się charakterystycz-
ny obraz: rozszerzony, bańkowaty twór o położeniu kranialnym w stosunku do 
serca, w którym znajdują się powietrze i treść pokarmowa. W projekcji ventral-
no-dorsalnej, w zależności od typu anomalii pierścienia naczyniowego, można 
zauważyć aortę zstępującą po prawej stronie przełyku u pacjentów z PRAA.

Badanie kontrastowe (z siarczanem baru) pozwala zdiagnozować rozsze-
rzenie przełyku w części piersiowej oraz charakterystyczne jego zwężenie 
u podstawy serca, gdzie kumuluje się kontrast (Skrzypczak 2009).

Największą skuteczność podczas diagnozy przyniosło badanie endoskopowe, 
a konkretnie ezofagoskopia. Po przeprowadzeniu badania w Katedrze Dia-
gnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie od razu 
można było wykluczyć pacjentów z przełykiem olbrzymim, innej etiologii niż 
anomalie pierścienia naczyniowego. U jednego z pacjentów zauważono przez 
ścianę przełyku tętniące naczynie obejmujące przełyk, czego skutkiem były 
wyżej opisane objawy kliniczne. Niestety po samej wideoskopii nie można było 
stwierdzić, z jakim typem patologii mamy do czynienia.

Żeby móc odróżnić typ anomalii pierścienia naczyniowego, można prze-
prowadzić angiografię, echo serca, ewentualnie tomografię komputerową lub 
rezonans magnetyczny. W medycynie weterynaryjnej, głównie z powodów 
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ekonomicznych, takie zabiegi przeprowadza się rzadko (House 2005). Typy 
anomalii najlepiej określić podczas zabiegu chirurgicznego.

Podsumowanie

Anomalie pierścienia naczyniowego występują znacznie rzadziej niż przełyk 
olbrzymi o innym podłożu etiologicznym. Objawy kliniczne w tej jednostce 
chorobowej są niespecyficzne. Do diagnostyki można użyć badania rentgenow-
skiego, ale czułość tej metody obrazowania nie jest zadowalająca. Nie poleca 
się wykonania zdjęcia RTG jako jedynej metody badawczej. Lepszą metodą 
w dzisiejszych czasach do diagnozowania anomalii pierścienia naczyniowego 
u psów jest endoskopia. Badanie endoskopowe przełyku – ezofazoskopia – w ta-
kim przypadku pozwala pośrednio ocenić stopień anomalii pierścienia poprzez 
ocenę skali zwężenia przełyku, a charakterystyczne zmiany makroskopowe 
ukierunkowują diagnostę na dalsze badania obrazowe. Mimo iż możemy ocenić 
skalę patologii, nie możemy jednak wywnioskować, z jakim typem anomalii 
pierścienia naczyniowego mamy do czynienia. Ponadto ezofagoskopia ułatwia 
proces wykluczenia innych przyczyn zwężeń przełyku. W związku z tym ba-
danie to należy obligatoryjnie włączyć w proces diagnostyczny tej jednostki 
chorobowej.
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aBstract

usefullNess of eNdoscoPic exaMiNatioN iN vascular riNg 
aNoMalies diagNosis

Due to abnormal embryological development of cardiovascular system in dogs, various 
vascular ring anomalies may occure. These lead to congestion of the oesophagus and the 
trachea. Although the cause starts in cardiovascular system, most of the symptoms emerge 
from the digestion system. The point of the research was to determine the usefullness of 
oesophagoscopy in vascular ring anomalies diagnosis. Ten dogs, showing the symptoms of 
regurgitation, participated in the research. They have been examined clinically. After con-
sulting an anaesthesiologist, the patients have been anesthetized and subjected to an X-ray 
examination, using barium sulphate as a contrasting substance. Afterwards, oesophagoscopy 
has been conducted. Oesophagoscopy allows to describe the scale of oesophagus stricture 
and to exclude other reasons of megaoesophagus, which is very useful in planning a surgical 
intervention and further treatment.
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jaMy Nosowej u królików

wstęp

Choroby górnych dróg oddechowych, szczególnie przewlekłe zapalenie błony 
śluzowej jamy nosowej, łac. rhinitis, są częste u zajęczaków. Rhinitis to choroba 
o zróżnicowanej i wieloczynnikowej etiologii. Wczesne rozpoznanie czynnika 
etiologicznego jest istotne do przeprowadzenia nakierowanego i skutecznego 
leczenia. Leczenie bez odpowiedniego rozpoznania jest zwykle nieskuteczne, 
a choroba może przejść w stan chroniczny (Divers 2010).

Króliki to zwierzęta, które głównie oddychają przez nos. Częstotliwość od-
dechów u tych zwierząt wynosi 30-60/min. U zdrowych osobników nos porusza 
się do góry i do dołu 20-120 razy/min. Przewlekłe zapalenie jamy nosowej 
z uwagi na budowę anatomiczną i warunki środowiskowe jest dla nich chorobą 
szczególnie wyniszczającą (Mitchel, Tully 2010). Króliki, w związku ze sporą 
rezerwą czynnościową systemu naczyniowo-oddechowego oraz skłonnością 
do maskowania objawów klinicznych, zwykle trafiają do lecznic w późnym 
stadium choroby (Divers 2011).

Częstą przyczyną występowania rhinitis są bakterie. Najczęstszym patogenem 
implikującym to schorzenie jest zwykle Pasteurella multocida. W literaturze 
wspominane są również Staphylococcus spp., Bordetella bronchiseptica, Pseu-
domonas spp czy Micrococcus spp. Przeważają bakteryjne zakażenia mieszane 
(Rougier i in. 2006). W diagnostyce różnicowej należy również uwzględnić 

http://wet.uwm.edu.pl/o-wydziale/katedry/katedra-diagnostyki-klinicznej/kadra/andrzej-rychlik/
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czynniki wirusowe. Wirusy, które mogą powodować objawy ze strony układu 
oddechowego, to kaliciwirus (znany jako pomór królików), herpeswirus oraz 
paramyksowirus. Przyczynami chorób górnych dróg oddechowych królików są 
także nowotwory, m.in. przerzuty gruczolakoraka z macicy czy grasiczak. Wśród 
innych, niezakaźnych przyczyn wyróżniamy: alergie, zastoinową niewydolność 
serca, ciało obce czy urazowe zapalenie tchawicy wywołane wtórnie przez rurkę 
intubacyjną (Jepson 2019).

W przypadkach choroby górnych dróg oddechowych zajęczaki najczęściej 
wykazują niechęć do jedzenia, wypływ z nosa, kichanie, zapalenie spojówek, 
zapalenie worka łzowego, zapalenie zatok, zapalenie ucha, ropnie, świszczą-
cy oddech (łac. stridor), gorączkę, obustronny wytrzeszcz oczu (grasiczaki), 
utratę apetytu i masy ciała, nietolerancję wysiłkową (Jepson 2019). W ciężkich 
przypadkach, kiedy zwierzęta nie są w stanie oddychać przez jamę nosową, 
wykazują duszność oraz oddychają przez otwartą jamę ustną (Mitchell, Tully 
2010). Oddychanie przez jamę ustną jest niepomyślnym objawem progno-
stycznym, świadczy o zaawansowanym, często krańcowym etapie choroby 
(Divers 2011).

Diagnostyka chorób górnych dróg oddechowych królików obejmuje czę-
sto wymazy z jamy nosowej oraz antybiogram. Jednakże wymazy pobrane 
z nozdrzy lub przedniej części jamy nosowej są najczęściej zanieczyszczone 
bakteriami środowiskowymi. Wśród innych badań wyróżnia się także radio-
gramy, aczkolwiek zmiany w jamie nosowej oraz zatokach mogą być trudne do 
uchwycenia, dopóki nie są zaawansowane. Wobec tego wykazano, iż w przy-
padku królików tomografia komputerowa jest nadrzędną metodą diagnostyczną 
do zobrazowania czaszki, jamy nosowej oraz zatok (Lennox, 2011).

Przewlekłe rhinitis bywa oporne na leczenie; pacjenci nie reagują na stoso-
waną terapię lub mogą pojawiać się nawroty w następstwie przerwanej anty-
biotykoterapii. Zwierzęta mogą mieć także obniżoną odporność lub przyczyna 
choroby nie może zostać wyleczona w sposób farmakologiczny, np. ropień, 
ciało obce, zmiana ziarniniakowa, nekroza lub zniszczenie struktury przewodów 
nosowych. W tak zaawansowanych przypadkach skuteczna może się okazać 
procedura, której celem byłoby wypłukanie i usunięcie tkanki nekrotycznej 
i ropy wraz z antybiotykoterapią (Lennox 2011).

Celem niniejszej pracy jest porównanie przydatności dwóch technik obrazo-
wania: badania endoskopowego (rynoskopii) oraz badania tomografem kompu-
terowym (TK) na przykładzie przypadku klinicznego. Badania przeprowadzono 
na króliku miniaturowym. Mimo rosnącej popularności jako zwierzę domowe, 
rzadko jest diagnozowany z użyciem technik obrazowania. Najczęściej przyczy-
ną są problemy sprzętowe oraz anestezjologiczne. W ostatnich latach procedury 



182 Justyna Olszewska, Marta Wirtek

te uległy udoskonaleniu, co pozwala na większe możliwości zastosowania wyżej 
wymienionych badań (Harcourt-Brown, Chitty 2013).

Dotychczas nie zostały opracowane dokładne wytyczne wskazujące, jaka 
technika obrazowania – tomografia komputerowa czy endoskopia – przynosi 
więcej korzyści w przypadku diagnozowania i leczenia rhinitis u królików.

Materiał i metody
Pacjentem Pracowni Endoskopowej Katedry Diagnostyki Klinicznej był królik 

miniaturowy, samica, w wieku 5 lat i 10 miesięcy. Zwierzę zostało skierowane 
na rinoskopię ze względu na niepoddające się leczeniu zapalenie górnych dróg 
oddechowych. Dodatkowo, w celu wykluczenia innych przyczyn zapalenia, 
wykonano badanie tomografem komputerowym jamy nosowej i zatok przyno-
sowych. Badanie wykonano aparatem Siemens Somatom CT scanner. Badanie 
rinoskopowe wykonano endoskopem sztywnym Storz, o średnicy 2,7 mm, o dłu-
gości roboczej 190 mm. Podczas rinoskopii, za pomocą kleszczyków o średni-
cy 2 mm, przeprowadzonych w kanale roboczym endoskopu, zostały pobrane 
próbki do badań histopatologicznych, cytologicznych oraz mikrobiologicznych. 
Preparaty histopatologiczne zostały umieszczone w roztworze 10% formaliny. 
Pobrany wymaz cytologiczny został rozprowadzony na szkiełku podstawowym, 
utrwalony preparatem „Cytofix”, wysuszony i przesłany do dalszych badań w Ka-
tedrze Anatomii Patologicznej WMW UWM. Wymaz mikrobiologiczny został 
umieszczony w probówce z podłożem transportowym i przesłany do dalszych 
badań w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej WMW UWM. Po 
pobraniu wyżej wymienionych próbek jama nosowa pacjenta została wypłukana 
i oczyszczona z zalegającej wydzieliny pod okiem kamery endoskopu.

Po tygodniu przeprowadzono wywiad i kliniczne badanie kontrolne.

Wyniki
W badaniu klinicznym stwierdzono zaostrzony szmer nad górnymi drogami 

oddechowymi oraz wilgotne nozdrza; natomiast spojówki, jama ustna, kana-
ły słuchowe pozostawały bez uchwytnych zmian. Na podstawie uzyskanych 
obrazów TK stwierdzono, iż obszary małżowin nosowych były wypełnione 
materiałem odpowiadającym densyjności tkanek miękkich oraz uwidoczniono 
nieznacznego stopnia zmniejszenie powietrzności jam nosowych. Zatoki czoło-
we były powietrzne, symetryczne. Puszka bębenkowa prawa była prawidłowo 
powietrzna, puszka bębenkowa lewa z kolei wypełniona materiałem odpowia-
dającym densyjności tkanek miękkich.

Na podstawie powyższych obserwacji postawiono diagnozę – podejrzenie 
zapalenia jamy nosowej tła bakteryjnego/grzybiczego. W celu ustalenia czynnika 
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patogennego i dokładnej wizualizacji błony śluzowej jamy nosowej wykonano 
badanie rinoskopowe W badaniu rinoskopowym nozdrza przedniego lewe-
go uwidoczniono małżowiny nosowe i fałdy nosowe obrzęknięte, pogrubiałe 
o cechach przewlekłego stanu zapalnego. Błona śluzowa była zaczerwieniona, 
pokryta siatką naczyń krwionośnych. W badaniu rinoskopowym nozdrza pra-
wego uwidoczniono małżowiny nosowe i fałdy nosowe o cechach przebudowy, 
o zmienionym układzie anatomicznym, z błoną śluzową przekrwioną, o cechach 
przewlekłego stanu zapalnego. Uwidoczniono znaczną ilość zalegającej, gęstej 
białej wydzieliny. Za pomocą kleszczy umieszczonych w kanale roboczym 
rinoskopu wyżej wymienioną wydzielinę pobrano do badania cytologicznego, 
histopatologicznego oraz bakteriologicznego z antybiogramem oraz mykolo-
gicznego z mykogramem.

Badaniem histopatologicznym stwierdzono obecność masywnego nacieku neu-
trofili, makrofagów w obrębie błony śluzowej. Badaniem cytologicznym oceniono 
rozmaz jako umiarkowanie komórkowy. Stwierdzono obecność różnej wielkości 
skupisk neutrofili, drobnych skupisk nabłonka oddechowego. W rozpoznaniu 
stwierdzono, iż obraz cytologiczny oraz histopatologiczny sugeruje obecność 
masywnego ropnego zapalenia błony śluzowej jamy nosowej. W badaniu bakte-
riologicznym zaś stwierdzono liczny wzrost bakterii Pseudomonas aeruginosa.

Po wynikach opisywanych badań lekarz prowadzący zmodyfikował dotych-
czasowe leczenie. Zastosowano antybiotykoterapię zgodną z antybiogramem – 

Ryc. 1. Zdjęcie z tomografu 
komputerowego, przekrój osiowy. 
Widoczne małżowiny nosowe, po 

stronie prawej małżowiny wypełnione są 
materiałem o densyjności odpowiadającej 

densyjności tkanek miękkich.
 

Ryc. 2. Zdjęcie z tomografu 
komputerowego, przekrój osiowy. 

Puszka bębenkowa prawa jest 
prawidłowo powietrzna, puszka 
bębenkowa lewa jest wypełniona 

materiałem odpowiadającym 
densyjności tkanek miękkich.

 
Źródło: Opracowanie własne
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Ryc. 3. Zdjęcie z tomografu komputerowego. Projekcja trójwymiarowa ze 
szczególnym uwidocznieniem dróg oddechowych.

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 4A. Obraz makroskopowy 
nozdrza prawego w badaniu 

rinoskopowym. Znaczne ilości gęstej, 
białej wydzieliny.

Ryc. 4B. Obraz makroskopowy nozdrza 
lewego w badaniu rinoskopowym. 

Widoczna błona śluzowa jamy nosowej 
wyraźnie przekrwiona, z rozbudowaną 

siatką naczyń krwionośnych.

Źródło: opracowanie własne.
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ciprofloksacynę w dawce 25mg/dzień per os oraz gentamycynę 0,3% w postaci 
kropli zakrapianych do worka spojówkowego trzy razy dziennie. Po tygodniu 
przeprowadzono wizytę kontrolną. Właściciele zaobserwowali zmniejszenie 
opisywanych wcześniej objawów. W badaniu klinicznym nie stwierdzono zmian 
osłuchowych w górnych i dolnych drogach oddechowych. Ostatecznie antybio-
tykoterapia nakierowana trwała osiem tygodni, wspomagana była probiotykiem 
i lekiem immunomodulującym. Wcześniejsza antybiotykoterapia, trwająca 
siedem tygodni nie przynosiła efektów, stan zdrowia królika się pogarszał. Po 
zastosowaniu antybiotykoterapii nacelowanej objawy ze strony układu oddecho-
wego, takie jak: kichanie, szmery nad górnymi drogami oddechowymi, uległy 
wyraźnemu zmniejszeniu, stan ogólny zwierzęcia uległ poprawie.

dyskusja

Zakażenia bakteryjne występują u królików stosunkowo często i prowadzą 
do wystąpienia reakcji zapalnych, charakteryzujących się tworzeniem gęstej, 
serowatej ropy i otorbionych ropni. Sprawia to, że terapia jedynie przy pomocy 
chemioterapeutyków przeciwbakteryjnych często jest nieskuteczna. Niewielki 
wybór bezpiecznych antybiotyków dla królików czyni leczenie zakażeń bak-
teryjnych u tych zwierząt szczególnie trudnym (Rosenthal 2004). Niedobranie 
odpowiedniej metody leczenia powoduje obciążenie organizmu zwierzęcia 
chemioterapeutykami, które nie poprawiają stanu klinicznego pacjenta, wręcz 
mogą spowodować jego pogorszenie, a dodatkowo przyczyniają się do wzrostu 
antybiotykooporności. U królików, jako zwierząt roślinożernych, ważną rolę 
odgrywa też flora bakteryjna przewodu pokarmowego, która jest szczególnie 
wrażliwa na działanie chemioterapeutyków. Źle dobrana lub agresywna terapia 
antybiotykami może doprowadzić do wyniszczenia mikrobiomu przewodu 
pokarmowego (Carpenter 2006).

Flora bakteryjna nozdrzy przednich różni się znacząco od nozdrzy tylnych. 
Miejsce pobrania próbek do badań dodatkowych jest zatem niezwykle istotne: 
najlepszy jest wymaz głęboki z miejsc zmienionych. Rinoskopia, jako jedyna 
z technik obrazowych, umożliwia nie tylko dokładne uwidocznienie badanej 
okolicy, ale również pozwala, pod kontrolą kamery, na pobranie próbek bezpo-
średnio z miejsc objętymi zmianami czy miejsc zalegania wydzieliny. To sprawia, 
że uzyskane wyniki są wysoce wiarygodne. Na ich podstawie można postawić 
trafną diagnozę oraz ustalić terapią celowaną. Tak stało się też w wyżej omawia-
nym przypadku klinicznym – wcześniejsza terapia nie przynosiła spodziewanych 
efektów terapeutycznych. Dzięki zastosowaniu rinoskopii, jako bezpośredniej me-
tody obrazowania, udało się nie tylko uwidocznić procesy zapalne, toczące się na 
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terenie jamy nosowej pacjenta, jak również pobrać materiał pod kontrolą kamery 
endoskopu. Możliwość precyzyjnego pobrania próbek do badań była kluczowym 
elementem w procesie diagnostycznym tego pacjenta – pozwoliła ustalić czynnik 
chorobotwórczy i na tej podstawie dalszy proces leczenia. Bez tego skuteczna, 
nacelowana na konkretny patogen antybiotykoterapia, nie byłaby możliwa.

Tomograf komputerowy pozwolił zlokalizować zmiany oraz ich rozległość, 
a w konsekwencji określić stopień zaawansowania procesu chorobowego. Bada-
nie umożliwia także ocenę struktur kostnych: czy zostały zmienione zapalnie lub 
czy np. nie doszło do lizy kości czaszki. Tomografia komputerowa jest niezwykle 
pomocna w ocenie trudno dostępnych zmian znajdujących się wewnątrzczaszko-
wo, takich jak np. nowotwory (Finck i in. 2015). Dzięki zastosowaniu tej tech-
niki można dokonać pełnej diagnostyki różnicowej. W tym przypadku choroba 
nowotworowa stanowiła mało prawdopodobne rozpoznanie. U królików częste 
są natomiast schorzenia stomatologiczne. Ze względu na bliskie anatomicznie 
sąsiedztwo struktur zębowych z jamą nosową, zaawansowane problemy stomato-
logiczne mogą w sposób pośredni wpływać na występowanie schorzeń w obrębie 
górnych dróg oddechowych (Capello 2014). Dzięki zastosowaniu TK można 
było wykluczyć to jako prawdopodobną przyczynę zapalenia jamy nosowej.

W omawianym przypadku tomografia komputerowa, oprócz rhinitis, ujawniła 
zmniejszenie powietrzności lewej puszki bębenkowej. Królik nie wykazywał 
jednak objawów klinicznych związanych z tym schorzeniem. Dzięki temu 
właściciele zwierzęcia, wiedząc o podklinicznie toczącym się procesie chorobo-
wym w tym miejscu, mogą zachować zwiększoną czujność i szybciej wdrożyć 
leczenie w momencie przejścia schorzenia w fazę kliniczną.

Badania wykonane endoskopem oraz tomografem komputerowym wzajem-
nie się uzupełniają (Finck i in. 2015). Przeprowadzanie ich razem pozwala na 
szeroką diagnostykę różnicową i pozyskanie pełnego obrazu zmian. Jednak 
wykonanie diagnostyki bezpośredniej (rinoskopii) pozwala na pobranie ma-
teriału do badań dodatkowych pod kontrolą endoskopu. Badanie rinoskopowe 
jest nieocenioną pomocą w procesie diagnostycznym. Dodatkowo umożliwia 
irygację jamy nosowej, co pozwala na usunięcie nadmiaru wydzieliny, a także 
wykrywanie infekcji lub zmian nowotworowych oraz usuwanie ciał obcych 
z jamy nosowej (Harcourt-Brown, Chitty 2013). Wadami badania rinosko-
powego jest ograniczony dostęp do niektórych struktur jamy nosowej czy 
zatok przynosowych. Rinoskopia ogranicza się do wizualizacji błony śluzowej 
przewodów nosowych, brak możliwości oceny stanu innych struktur na terenie 
głowy, np. zatok, zębów, jamy bębenkowej.

Tomografia komputerowa jest niezawodną techniką, dzięki której można 
przeprowadzić diagnostykę różnicową. Na terenie głowy u królików może wy-
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stępować wiele schorzeń. W przypadku nieżytu nosa w diagnostyce różnicowej 
należy uwzględnić: zakażenie dróg nosowych, wierzchołkowe zapalenie zębów, 
ciało obce oraz nowotwory. Wykonanie badania pozwala wykluczyć pozostałe 
schorzenia. Czynnikami limitującymi zastosowanie tomografii komputerowej 
jako techniki badawczej były czas trwania procedury, długość czasu znieczu-
lenia, niewielki rozmiar zwierzęcia i ograniczona rozdzielczość uzyskanych 
obrazów. W ostatnich latach dzięki postępowi technologicznemu można skrócić 
czas trwania procedury, tym samym czas znieczulenia, a uzyskane obrazy są 
lepszej rozdzielczości. To wszystko sprawia, że TK zyskuje na popularności 
w diagnostyce królików. Przeszkodą w powszechnym zastosowaniu tej tech-
niki jest wciąż wysoki koszt zakupu i amortyzacji sprzętu, ponadto uzyskanie 
obrazów o odpowiednich parametrach oraz ich interpretacja wymaga specja-
listycznej i rozległej wiedzy (Harcourt-Brown, Chitty 2013). Wadą TK jako 
metody diagnostycznej jest brak możliwości pobrania bioptatu do badania 
histopatologicznego czy materiału do badań mikrobiologicznych. To sprawia, 
że w omawianym przypadku wykorzystanie TK jako samodzielnego badania 
nie pozwoliłoby na postawienie ostatecznego rozpoznania.

Podsumowanie

Endoskopia i TK to badania, które są komplementarne i wzajemnie się 
uzupełniają. TK pozwala zróżnicować lub wykluczyć schorzenia, które mogą 
występować na terenie głowy. Rinoskopia natomiast umożliwia oglądanie 
jamy nosowej w dużym powiększeniu. Ponadto pozwala wykonać irygację 
jamy nosowej, usunąć nadmiar wydzieliny, pobrać materiał, umożliwiając 
tym samym szereg dalszych badań dodatkowych, pomocnych w ustaleniu 
ostatecznego rozpoznania. W opisywanym przypadku rinoskopia, jako narzę-
dzie diagnostyki bezpośredniej, pozwoliła uzyskać precyzyjne wyniki badań, 
m.in. histopatologicznego i bakteriologicznego, oraz postawić ostateczną 
diagnozę. Przez wiele lat w diagnostyce królików badania obrazowe, takie 
jak: endoskopia czy tomografia komputerowa, były rzadko wykorzystywane 
mimo popularności tych zwierząt. Poprawienie możliwości sprzętowych oraz 
modyfikacja protokołów anestezjologicznych u królików sprawiły, że opisy-
wane powyżej metody obrazowania stały się bezpieczniejsze i bardziej dostęp-
ne. Analizowany przypadek wykazał przydatność obu technik obrazowania 
w diagnostyce chorób jamy nosowej u królików i dowiódł, że w przewlekłych, 
nieleczących się przypadkach warto wykonywać oba badania. Zastosowanie 
obu technik pozwala na sformułowanie rozpoznania szybciej i wdrożenie 
skutecznego leczenia.
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aBstract

evaluatioN of usefulNess of eNdoscoPic exaMiNatioN aNd 
coMPuted toMograPhy iN diagNostic aPProach of diseases 

of the Nasal cavity iN raBBits

Chronic rhinitis is common in rabbits and might be highly devastating for them due to 
their obligatory nasal breathing. This illness has a multifactorial aetiology. Early aetiological 
diagnosis is important to guide appropriate therapy. The aim of this work was to compare 
the usefulness of two imaging techniques: endoscopic examination (rhinoscopy) and com-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4298272/
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puted tomography on the example of a clinical case of a miniature rabbit. For rhinoscopic 
examination Storz 2.7 mm and 190 mm rigid endoscope was used, and for computed 
tomography Siemens Somatom CT scanner was used. CT confirmed decreased air capac-
ity of nasal cavity. Rhinoscopy showed suspicion of bacterial/fungal rhinitis; during this 
examination, samples for bacteriology, mycology and histopathology were taken. Based 
on rhinoscopically- guided swabs, the targeted antibiotic therapy was implemented. This 
case suggests, that both CT and rhinoscopy are useful in diagnostic approach of diseases 
of the nasal cavity in rabbits.

słowa kluczowe: królik, TK, rinoskopia, jama nosowa, zapalenie
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wPływ Niskich PozioMów zearaleNoNu 
diety świń Na środowisko cytokiNowe 

trzustki

wstęp

Zearalenon (ZEN) jest niesterydową estrogenną mikotoksyną biosyntetyzo-
waną drogą poliketydową przez różne gatunki pleśniowych grzybów polowych 
m.in. Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium cerealis czy 
Fusarium equisenti (Gajęcki 2002; Bennett, Klich 2003). ZEN jest pełnym 
agonistą receptora estrogenowego α (ESR1) oraz częściowym agonistą re-
ceptora estrogenowego β (ESR2) (Zinedine i in. 2007). Z tego powodu ZEN 
i jego analogi stanowią ważną grupę substancji zaburzających gospodarkę 
hormonalną i podobnie jak 17β-estradiol (E2) wpływają na reprodukcję. 
ZEN jest czynnikiem etiologicznym hyperestrogenizmu zaburzeń procesów 
fizjologicznych w układzie rozrodczym (Dekasto i in. 1995; Obremski i in. 
2003; Obremski 2014a), problemów z zapłodnieniem, implantacją zarodka 
i rozwojem płodu. ZEN zakłóca cykl owulacyjny oraz redukuje masę ciała 
zwierząt domowych, szczególnie świń i szczurów (Zinedine i in. 2007). W 
wielu badaniach potwierdzono, że ZEN jest induktorem stresu oksydacyj-
nego, który zakłóca równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną i związany 
jest z nadprodukcją reaktywnych form tlenu. Powstające w konsekwencji 
metabolity zaburzają funkcje komórek i występujące tam mechanizmy regu-
lujące, kluczowe dla utrzymania homeostazy i równowagi między zdrowiem 
a chorobą (Tiidus 1998).

Istotną rolę w tkance/narządzie odgrywa równowaga pomiędzy subpopu-
lacjami limfocytów pomocniczych Th1 i Th2 oraz produkowanymi przez nie 
cytokinami (Swain i in. 1991). Interleukina 2 (IL-2), interferon gamma (IFN-γ) 
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i transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-β), cytokiny wydzielane przez 
limfocyty Th1 są zaangażowane w indukcję odpowiedzi immunologicznej ko-
mórki mediowanej, a skierowanej przeciw patogenom wewnątrzkomórkowym. 
Przesuwają one produkcję izotypów przeciwciał do IgG2 cytotoksyczności 
zależnej od przeciwciał (Finkelman i in. 1990; Crawley i in. 2003). Cytokiny, 
takie jak interleukina 4 (IL-4), interleukina 5 (IL-5), interleukina 10 (IL-10) 
i interleukina 13 (IL-13), cytokiny wydzielane przez limfocyty Th2, wywołu-
ją silnią indukcję odpowiedzi immunologicznej indukowaną przeciwciałami 
(Agnello i in. 2003). Pod wpływem tych cytokin izotypy przeciwciał prze-
suwają się do IgG1 i IgE, które z kolei chronią organizm przed patogenami 
pozakomórkowymi, a w szczególności pasożytami. Cytokiny typu Th1 i Th2 są 
produkowane przez limfocyty T oraz inne komórki odpornościowe, a zdolność 
do reagowania polaryzacją na Th1/Th2 typu odpowiedzi immunologicznej 
jest związana z podatnością na choroby autoimmunologiczne i infekcyjne 
(Obremski 2014b).

Trzustka jest organem, który pełni funkcję zarówno wewnątrzwydzielniczą, 
jak i zewnątrzwydzielniczą. Część wewnątrzwydzielnicza zaangażowana jest 
przede wszystkim w kontrolę poziomu glukozy poprzez zlokalizowane w obrę-
bie wysp Langerhansa komórki α, β, δ i PP produkujące odpowiednio glukagon, 
insulinę, somatostatynę i polipeptyd trzustkowy. Część zewnątrzwydzielnicza 
trzustki związana jest z czynnościami przewodu pokarmowego. Narząd ten 
produkuje wiele różnych ważnych w procesie trawienia enzymów, do których 
zaliczamy: enzymy trawiące białka (trypsyna, chymotrypsyna i erepsyna) oraz 
kolagen (elastaza), kwasy nukleinowe (rybonukleaza, dezoksyrybonukleaza), 
tłuszcze (lipaza), cukry (amylaza trzustkowa), rozkładające poszczególne 
związki na prostsze substancje umożliwiając ich wchłanianie w jelicie cien-
kim. Ponadto syntetyzuje dwuwęglany, które mają zdolność neutralizowania, 
pochodzącej z żołądka, kwaśnej treści pokarmowej (Burnstock 2013). W sytu-
acji kiedy w większości tkanek organizmu występują receptory estrogenowe, 
to również trzustka staje się dla ZEN kolejnym z celów oddziaływania (Tiano, 
Mauvais-Jarvis 2012).

Od 2006 roku obowiązują w UE zalecenia co do granicznych ilości ZEN 
w paszach dla różnych gatunków zwierząt. Przyjęto, że dla dorosłych świń 
jest to wartość 250 μg ZEN/kg paszy/dzień, a dla loch i prosiąt 100 μg ZEN/
kg paszy/dzień (European Commission 2006). Badania morfometryczne sromu 
i macicy, narządów najbardziej wrażliwych na ZEN, pozwoliły ustalić wartość 
NOAEL, czyli poziomu niewywołującego dających się zaobserwować szko-
dliwych skutków (ang. no-observed-adverse-effect level) na poziomie 10,4 µg 
ZEN/kg mc/dzień dla prosiąt (EFSA CONTAM Panel 2014).
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cel pracy

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, jak ekspozycja samic pro-
siąt na ZEN w dawkach 5 µg/kg m.c. (50% NOAEL), 10 µg/kg m.c. (100% 
NOAEL) i 15 µg/kg m.c. (150% NOAEL) wpływa na wydzielanie w trzustce 
interferonu gamma IL-2, (IFN-γ), interleukiny 1 beta (IL-1β), czynnika martwicy 
nowotworów alfa (TNF-α), transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β) 
i interleukiny 10 (IL-10).

Materiał i metody

Doświadczenie na loszkach przeprowadzono zgodnie z polskimi przepisami 
określającymi zasady i warunki doświadczeń na zwierzętach (Zgoda Lokalnej 
Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach Nr 12/2016 I 45/2016/DLZ 
z dnia 27 kwietnia 2016 i 30 listopada 2016).

W doświadczeniu użyto 60 sztuk loszek o masie ciała 14,5 ± 2 kg. Świnie akli-
matyzowano przez 1 tydzień w pomieszczeniach doświadczalnych dla zwierząt 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Zwierzęta utrzymywano w kojcach ze stałym dostępem do wody 
i paszy. Świnie podzielono na cztery grupy: kontrolną (n=15), otrzymujące że-
latynowe kapsułki pozbawione ZEN, i trzy grupy eksperymentalne (po n=15) 
otrzymujące 5 μg ZEN/kg m.c. (dawka I) (Z2125-25MG, Sigma-Aldrich, St. 
Louis, MO, USA), 10 μg ZEN/kg m.c. (dawka II) i 15 μg ZEN/kg m.c. (daw-
ka III). ZEN rozpuszczono w 96% etanolu (SWW 2442-90, Polskie Odczynniki 
SA, Polska) i umieszczono na nośniku paszy znajdującym się w żelatynowych 
kapsułkach.

Po każdym okresie doświadczalnym (dzień 14, 28 i 42) pięciu losowo wybra-
nym świniom z każdej grupy podawano azaperon (Stresnil, Jansen Pharmaceutica 
NV, Belgia, 4 mg/kg masy ciała, im) i po 15 minutach usypiano za pomocą śmier-
telnej dawki pentobarbitalu sodu (Morbital, Biowet Puławy, Polska, 0,6 ml/kg 
masy ciała, iv). Natychmiast po eutanazji pobrano fragmenty trzustki i przecho-
wywano w temperaturze -80 ° C do czasu analizy cytokin. Do ekstrakcji cytokin 
pobrano 1 g materiału tkankowego i homogenizowano z 2,5 ml buforu do eks-
trakcji [PBS (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8,1m M Na2HPO4, 1,5 mM KH2PO4); 
0,5% cytrynian sodu; 0,05% (POCH, Poland); Tween 20 (Sigma Aldrich, USA); 
inhibitory proteaz (Ref 11 697 498 001, Roche)], za pomocą homogenizatora 
(Omni-TipsTM Disposable, Omni International). Uzyskany homogenat wirowano 
(8600g) przez 1 godzinę (wirówka Eppendorf 5804R), a uzyskane próbki super-
natantów przechowywano w temperaturze -80°C do czasu wykonania oznaczeń. 
Oznaczenia zawartości cytokin przeprowadzono przy użyciu komercyjnych testów 
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ELISA, stosując instrukcję producentów, a uzyskane wyniki przeliczono na 1 mg 
białka oznaczonego według metody Bradford (1976).

Uzyskane wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej za pomocą pro-
gramu Graph Pad Prism 6 (GraphPad Software, USA). Dla wszystkich badanych 
grup wyliczono wartości średnie i standardowy błąd średniej (SEM), a różnice 
pomiędzy średnimi analizowano za pomocą testu dwuczynnikowego Anova 
z analizą post – hoc Tukeya. Wartości P < 0,05 uznano za istotne statystycznie.

wyniki badań

W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano postępujące obniżenie 
aktywności immunologicznej tkanki limfatycznej trzustki. Dało to swój wyraz 
w dużym spadku wydzielania cytokin zarówno prozapalnych, jak i przeciwza-
palnych. W przypadku cytokin prozapalnych najniższe ich stężenie wystąpiło 
w 42 dniu ekspozycji na dawkę 15 µg ZEN/kg m.c. i wyniosło odpowiednio 
3,7 pg/mg dla IL-2 (statystycznie istotny spadek w porównaniu do kontroli, 
P < 0,01) (Rycina 1 A), 3,5 pg/mg dla IFN-γ (statystycznie istotny spadek w po-
równaniu do kontroli, P < 0,001 (Rycina 1 B) 1,2 pg/mg dla IL-1β (statystycznie 
istotny spadek w porównaniu do kontroli, P < 0,0001) (Rycina 1 C) i 3,2 pg/mg 
dla TNF-α (statystycznie istotny spadek w porównaniu do kontroli, P < 0,05) 
(Rycina 1 D). Wśród cytokin przeciwzapalnych w 42 dniu narażenia stężenie 
IL-10 wyniosło 0,9 pg/mg (statystycznie istotny spadek w porównaniu do kon-
troli, P < 0,0001) (rycina 1 F), a TGF-β 3,2 pg/mg (rycina 1 E). Zastanawiające 
jest, że w 28 dniu narażenia na dawkę I i II stężenie TGF-β było poniżej progu 
wykrywalności (rycina 1 E).

dyskusja

Trzustka odgrywa fundamentalną rolę w regulacji homeostazy glukozy po-
przez produkcję i uwalnianie dwóch głównych hormonów: insuliny i gluka-
gonu (Nadal i in. 2009). Podczas gdy insulina jest wytwarzana i uwalniana 
przez komórki β, glukagon jest wytwarzany i uwalniany przez komórki α wysp 
trzustkowych. Upośledzenie funkcji trzustki może prowadzić do rozregulowania 
produkcji insuliny i glukagonu, co z kolei wpływa na homeostazę glukozy, po-
wodując cukrzycę typu 2 i insulinooporność mogące prowadzić do otyłości, jak 
i zespołu metabolicznego (McGarry 2002). Dobrze wiadomo, że funkcjonujące 
w organizmie estrogeny, jak i substancje ksenoestrogenne są w stanie regulo-
wać czynność trzustki poprzez receptory estrogenowe obecne w jej komórkach 
(głównie receptor estrogenowy α, ERα) (Nadal i in. 2009).
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Rycina 1. Zmiany stężenia IL-2 (A), IFN-γ (B), IL-1β (C), TNF-α (D), 
TGF-β (E) i IL-10 (F) w trzustce loszek: kontrola, dawka I (5 μg/kg m.c.), dawka II 
(10 μg/kg m.c.) i dawka III (15 μg/kg m.c.). Wyniki przedstawiono, jako średnią ± SEM. 

Różnice istotne statystycznie określono na poziomie * P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 
0,001, **** P < 0,0001.

Źródło: Opracowanie własne

Trzustka jest narządem niekojarzonym zazwyczaj z tkanką limfoidalną (Wang 
i in. 2010). Znaczenie szerzej znane są jej funkcje jako gruczołu, a wpływ 
ksenobiotyku/ksenoestrogenu, jakim jest ZEN, na funkcje trzustki nie był po-
wszechnie badany. Wiadomo, że tkanka limfoidalna trzustki to głównie węzły 
chłonne otaczające ściśle narząd (O›Morchoe 1997). W obrębie trzustki istnieje 
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sieć naczyń limfatycznych, a większość naczyń tworzących tę sieć znajduje 
się w przegrodzie międzypłatkowej tkanki łącznej, która dzieli trzustkę na 
płaty i zraziki (O›Morchoe 1997). Będąc świadomymi kluczowej roli układu 
immunologicznego dla prawidłowego funkcjonowania każdego narządu, zde-
cydowaliśmy o zbadaniu wpływu ZEN na profil wydzielanych przez limfocyty 
cytokin w trzustce.

W przeprowadzonych badaniach oceniano dynamikę zmian wydzielania 
cytokin w zależności od stężenia ZEN oraz czasu ekspozycji na nie zwierząt. 
Loszki narażono na dawki ZEN na poziomie 50% NOAEL oraz 100% NOAEL 
i 150 % NOAEL. Wyniki analiz laboratoryjnych wykazały spadek wydzielania 
u wszystkich badanych cytokin bez względu na stężenie podawanego ZEN. Co 
bardzo interesujące to zaobserwowany spadek wydzielania cytokin zarówno 
w przypadku prozapalnej IL-2, IFN-γ, IL-1β i TNF-α, jak i przeciwzapalnego 
TGF-β i IL-10.

Na podstawie doniesień literaturowych wiadomo, że IL-2 jest kluczową 
cytokiną dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego. IL-2 
wpływa na różnicowanie się efektorowych komórek T i jest czynnikiem decydu-
jącym o losie komórek limfocytów T aktywowanych receptorem antygenowym 
(Cote-Sierra i in. 2004) i także IL-2 jest ważna dla komórek efektorowych T 
CD8+. W odpowiedzi na infekcje naiwne antygeny komórki T CD8+ proliferują 
i różnicują się w efektorowe cytotoksyczne limfocyty T (CTL). Limfocyty CTL 
wytwarzają cytokiny prozapalne, takie jak IFN-γ i TNF-α, nabywając zdolności 
do zabijania zainfekowanych komórek (Kasahara i in. 1983). Zaobserwowany 
spadek wydzielania IL-2 prawdopodobnie skutkował supresją wydzielania 
IFN-γ. Komórki T CD4+ α/β, różnicując się po aktywacji immunologicznej, 
tworzą odrębne subpopulacje efektorowe, które można rozróżnić na podstawie 
produkowanych przez nie cytokin i w tej regulacji również uczestniczy IL-2 
(O’Shea, Paul 2010). Jak widać, ZEN w widoczny sposób zmniejsza aktywność 
tkanki limfoidalnej związanej z trzustką. Można przypuszczać, że supresja 
działania układu immunologicznego wiąże się prawdopodobnie z obniżeniem 
proliferacji komórek w węzłach chłonnych i tworzeniem się grudek chłonnych. 
ZEN tym samym, poprzez obniżenie aktywności komórek limfoidalnych, może 
zmniejszać tworzenie się centrów wzrostu w węzłach chłonnych. Podobne zmia-
ny obserwuje się w ludzkiej trzustce u pacjentów z cukrzycą typu 1 (Willcox 
i in. 2017). Jednak są to zmiany zaobserwowane na poziomie histologicznym. 
Analogiczne wyniki zaobserwowano w badaniach na szczurach SHR (Szczur 
Spontaneously Hypertensive Rat; szczury z podwyższonym ciśnieniem krwi) 
i WKY (Szczur Wistar Kyoto, kontrolne do szczurów SHR). W trzustkach 
szczurów SHR w 10 tygodniu życia również obserwowano obniżone stężenie 
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cytokin i chemokin w porównaniu do szczurów WKY. Spadek aktywności 
układu immunologicznego był tam prawdopodobnie powiązany z rosnącym 
poziomem glikokortykoidów (Kozłowska i in. 2019). W przeprowadzonym 
przez nas doświadczeniu nieznany jest mechanizm, który wyjaśniłby spadek 
aktywności układu immunologicznego trzustki na skutek narażenia na ZEN. 
Możliwe mechanizmy łączą się prawdopodobnie z właściwościami estroge-
nowymi oraz z inhibicją syntezy białka i kwasów nukleinowych przez ZEN. 
Właściwości te obok cytotoksyczności mają kluczowe znaczenie w hamowaniu 
proliferujących komórek i w przypadku ZEN zostało to potwierdzone badaniami 
in vitro na linii Caco2 (linia komórek nabłonka jelita grubego) oraz Vero (linia 
komórek nabłonka nerkowego) (Abid-Essefi i in. 2004). Tym samym opisane 
mechanizmy mogą być odpowiedzialne za zmniejszenie aktywności układu 
immunologicznego w trzustce.

Podsumowanie

Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że ekspozycja samic prosiąt 
na ZEN w dawkach 50%, 100% i 150% wartości NOAEL wpływa na obniżone 
wydzielanie w trzustce cytokin prozapalnych (IL-2, IFN-γ, IL-1β, TNF-α), jak 
i przeciwzapalnych (TGF-β, IL-10). Stwierdzone obniżenie aktywności immu-
nologicznej tkanki limfatycznej trzustki sugeruje wpływ immunosupresyjny 
ZEN na ten narząd.
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aBstract

iMPact of low zearaleNoNe diet levels iN Pigs oN the 
PaNcreatic cytokiNe eNviroNMeNt

The pancreas performs both intra and exocrine functions. It is primarily responsible for 
controlling glucose levels through α, β, δ and PP cells located within the Langerhans islands 
producing glucagon, insulin, somatostatin and pancreatic polypeptide, respectively. The 
exocrine part of the pancreas is associated with gastrointestinal function and the production 
of various enzymes that are important in the digestive process, but also bicarbonates that 
neutralize acidic content. Zearalenone (ZEN) is an estrogenic, immunotoxic, hepatotoxic or 
proapoptotic mycotoxin. The aim of the study was to assess the secretion of IFN-γ, IL-1β, 



199Wpływ niskich poziomów zearalenonu diety świń na środowisko cytokinowe trzustki

TNF-α, TGF-β, IL-10 in the spleen after gilts exposure to ZEN at doses of 50%, 100% and 
150% NOAEL for 14, 28 and 42 days. A progressive decrease in the immune activity of 
the pancreatic lymphoid tissue has been observed. Both pro-inflammatory IFN-γ, IL-1β, 
TNF-α as well as anti-inflammatory TGF-β and IL-10 showed a downward trend. The results 
show that gilts exposure to ZEN at doses of 50%, 100% and 150% of NOAEL by reducing 
cytokine secretion leads to a decrease in the immunological activity of the pancreatic lymph 
tissue suggests the immunosuppressive effect of ZEN on this organ.
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Niskie dawki zearaleNoNu w Paszy a stres 
oksydacyjNy i MetaBolizM Podstawowy 

śledzioNy loszek

wstęp

Zearalenon (ZEN), makrocykliczny β-rezorcylinowy kwas laktonowy, jest 
niesteroidową estrogenną mikotoksyną produkowaną jako wtórny metabolit 
przez liczne gatunki pleśni z rodzaju Fusarium. Grzyby syntetyzujące ZEN są 
obecne na niemal wszystkich kontynentach i mogą porażać pszenicę, jęczmień, 
ryż, kukurydzę i inne rośliny zarówno przed, jak i po zbiorach (Zinedine i in. 
2007). Jak wykazały badania monitoringowe w Europie i Azji, z 17 tys. próbek 
pasz i komponentów paszowych 36% było zanieczyszczone ZEN. Jego średnie 
stężenie w próbkach pozytywnych wynosiło 0,28 mg/kg, a maksymalne osiągnę-
ło 26,7 mg/kg (Streit i in. 2013). Można bardzo często stwierdzić, że na świecie 
średni poziom zanieczyszczenia paszy ZEN przekracza limity określone przez 
zalecenia Komisji Europejskiej. Zgodnie z nimi stężenie ZEN w paszach dla 
świń nie może przekraczać 0,25 mg/kg, z wyłączeniem pasz dla loch i prosiąt, 
dla których limit wynosi 0,1 mg/kg (European Commission, Commission Re-
commendation 2006). Wartość NOAEL, czyli poziom ZEN, który nie wywołuje 
dających się zaobserwować szkodliwych skutków w organizmie zwierzęcia 
(ang. no-observed-adverse-effect level), u prosiąt ustalono na poziomie 10,4 µg 
ZEN/kg m.c./dzień (EFSA CONTAM Panel 2014).

ZEN jest bardzo szybko wchłaniany po spożyciu doustnym i jest metabo-
lizowany głównie w jelicie i wątrobie. Przekształca się w α- i β-zearalenol 
(α- i β-ZEL) oraz α- i β-zearalanol (α- i β-ZOL), a następnie wszystkie formy 
są sprzęgane z kwasem glukuronowym w celu ich wydalenia z organizmu 
(Gromadzka i in. 2008). U świń pod wpływem ZEN dochodzi do obrzęku 
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macicy, torbieli jajnikowych i wzrostu dojrzewania pęcherzyków jajnikowych 
(Obremski i in. 2008). Stwierdzono, że stosunkowo niskie dawki ZEN (1,5 
do 2 mg/kg/paszy) u niedojrzałych płciowo świń wywołują w ciągu trzech do 
siedmiu dni obrzęk i pogrubienie ściany pochwy i sromu, wzrost masy maci-
cy, atrofię jajników i nasiloną proliferację (Obremski i in. 2003). Długotrwała 
ekspozycja na ZEN w zakresie dawek od 1 do 5 mg/kg paszy prowadzi do 
wystąpienia objawów hyperestrogenizmu i zwiększonej śmiertelności świń. 
Dawki ZEN przekraczające 100 mg kg/paszy są przyczyną niepłodności loch 
(Zinedine i in. 2007; Kanora, Maes 2009). Poza działaniem na układ rozrodczy 
wykazano, że ZEN jest mikotoksyną immunotoksyczną (Ben Salah-Abbès i in. 
2008), hepatonefrotoksyczną (Bouaziz i in. 2009) i wywołującą apoptozę. Ten 
mikoestrogen indukuje również fragmentację DNA, wytwarzanie mikrojąder 
i aberracje chromosomowe w komórkach (Minervini i in. 2006).

Toksyczne działanie ZEN i jego metabolitów przypisano przede wszystkim 
jego strukturze chemicznej, która przypomina naturalnie występujące estrogeny 
(Fink-Gremmels 2008). Jednak dokładne mechanizmy leżące u podstaw pozostają 
w dużej mierze nieznane. Stres oksydacyjny został uznany za kolejny ważny 
mediator efektów toksycznych powstałych po ekspozycji na ZEN. W toku badań 
ustalono, że stres oksydacyjny indukowany przez ZEN powoduje wzrost perok-
sydacji makromolekuł, prowadzący do uszkodzenia membran lipidowych oraz 
białek i w konsekwencji obniżenia właściwości barierowych nabłonka jelitowego 
(Liu i in. 2016). Reaktywne formy tlenu (ROS), powstałe w procesie peroksydacji 
lipidów, powodują powstawanie malonylodwualdehydu (MDA), trans 4-hydrok-
sy-2-nonenalu (4-HNE), a także propanalu i heksanalu (Devasagayam i in. 2003).

Śledziona to narząd miąższowy i jak powszechnie wiadomo jest miejscem 
występowania obfitej ilości tkanki limfatycznej. Narząd ten pełni istotną rolę 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu immunologicznego/limfatycznego, 
ponieważ w śledzionie ma miejsce hematopoeza pozaszpikowa, fagocytoza 
antygenów niesionych z prądem krwi, magazynowanie żelaza czy produkcja 
komórek plazmatycznych w czasie pobudzenia antygenowego.

cel pracy

Celem doświadczenia było ustalenie, czy ekspozycja samic prosiąt na ZEN 
w dawkach 5 µg/kg m.c. (50% NOAEL), 10 µg/kg m.c. (100 % NOAEL) 
i 15 µg/kg m.c. (150% NOAEL) wpływa na zmiany wybranych parametrów 
stresu oksydacyjnego, tj. poziomu malonodialdehydu (MDA) i wolnych grup 
sulhydrylowych (-SH) oraz metabolizm podstawowy określony stężeniem tkan-
kowym proliny, glukozy i fruktozy w śledzionie loszek.
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Materiał i metody

Eksperyment przeprowadzono zgodnie z polskimi przepisami określający-
mi zasady i warunki doświadczeń na zwierzętach, uzyskując Zgodę Lokalnej 
Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach Nr 12/2016 I 45/2016/DLZ 
z dnia 27.04. 2016 r. i 30.11.2016 r.

Eksperyment przeprowadzono na 60 sztukach loszek o masie ciała 14,5 ± 
2 kg, które aklimatyzowano przez jeden tydzień w pomieszczeniach doświad-
czalnych dla zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Loszki, utrzymywane w kojcach ze stałym 
dostępem do wody i paszy, podzielono na cztery grupy: kontrolną (n=15), otrzy-
mującą placebo, i trzy grupy doświadczalne (po n=15) otrzymujące 5 μg ZEN/
kg m.c. (dawka I) (Z2125-25MG, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), 10 μg 
ZEN/kg m.c. (dawka II) i 15 μg ZEN/kg m.c. (dawka III). ZEN rozpuszczono 
w 96% etanolu (SWW 2442-90, Polskie Odczynniki SA, Polska) i umieszczono 
na nośniku paszy umieszczonym w żelatynowych kapsułkach.

Po każdym okresie doświadczalnym (dzień 14, 28 i 42) pięć losowo wybra-
nych świń z każdej grupy traktowano azaperonem (Stresnil, Jansen Pharmaceu-
tica NV, Belgia, 4 mg/kg masy ciała, im) i po 15 minutach usypiano za pomocą 
śmiertelnej dawki pentobarbitalu sodu (Morbital, Biowet Puławy, Polska, 0,6 
ml/kg masy ciała, iv). Natychmiast po eutanazji zbierano fragmenty trzustki 
i przechowywano w temperaturze -80°C do czasu analizy cytokin. Do ekstrakcji 
cytokin pobrano 1 g materiału tkankowego i homogenizowano z 2,5 ml buforu 
do ekstrakcji [PBS (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8,1 mM Na2HPO4, 1,5 mM 
KH2PO4); 0,5 % cytrynian sodu; 0,05% (POCH, Poland); Tween 20 (Sigma 
Aldrich, USA); inhibitory proteaz (Ref 11 697 498 001, Roche)] za pomocą 
homogenizatora (Omni-TipsTM Disposable, Omni International). Uzyskany 
homogenat wirowano (8600 g) przez 1 godzinę (wirówka Eppendorf 5804R), 
a uzyskane próbki supernatantów przechowywano w temperaturze -80°C do 
czasu wykonania oznaczeń. Oznaczenia zawartości cytokin przeprowadzono 
przy użyciu komercyjnych testów ELISA, stosując instrukcję producentów, 
a uzyskane wyniki przeliczono na 1 mg białka oznaczonego wg metody Brad-
ford (1976).

Uzyskane wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej za pomocą pro-
gramu Graph Pad Prism 6 (GraphPad Software, USA). Zarówno dla grupy 
kontrolnej, jak i doświadczalnych wyliczono wartości średnie i standardowy 
błąd średniej (SEM), a różnice pomiędzy średnimi analizowano za pomocą 
testu dwuczynnikowego Anova z analizą post- hoc Tukeya. Wartości P < 0,05 
uznano za istotne statystycznie.
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Wyniki

Uzyskane wyniki badań zamieszczono na rycinie 1 i 2. Najwyższe stężenie 
MDA wystąpiło u zwierząt narażonych na dawkę I i zawierało się w przedziale 
od 0,78 pMol/mg (dzień 42) do 0,98 pMol/mg (dzień 14).

Istotny statystycznie w porównaniu do grupy kontrolnej spadek stężenia MDA 
zaobserwowano po narażeniu loszek na dawkę II i III w 28 dniu doświadczenia 
i wynosił on odpowiednio 0,16 pMol/mg (P < 0,0001) i 0,37 pMol/mg. Zakres 
stężeń wolnych grup – SH wahał się od 28,96 pMol/mg w 28 dniu podawania 
ZEN przy dawce I do 44,55 pMol/mg przy dawce III w dniu 14 doświadczenia.

Spadek stężenia glukozy i fruktozy był skorelowany ze wzrastającą dawką 
ZEN i czasem narażenia na nią loszek. Najniższe wartości stężenia glukozy 
zarejestrowano w 42 dniu doświadczenia przy dawce II i w 28 dniu narażenia 
przy dawce III – wyniosły one odpowiednio 6,77 μg/mg i 5,85 μg/mg. Z podob-
nym układem spotkano się w przypadku poziomu fruktozy, gdy po narażeniu 
loszek na dawkę II i III obserwowano gwałtowny jej spadek w porównaniu do 
grupy kontrolnej.

Zakres stężeń fruktozy przy narażeniu na dawkę II i III wyniósł odpowiednio 
1,51 μg/mg (dzień 14) i 1,61 μg/mg (dzień 42). Zgoła odmiennie kształtowało 
się stężenie proliny, ponieważ przy narażeniu na dawkę II i III obserwowano 
wzrost jej poziomu. Odpowiednio zakres stężeń proliny wynosił 1,08 μg/mg 
w dniu 28 i 1,21 μg/mg w dniu 14 eksperymentu.

Rycina 1. Zmiany stężenia MDA (A) i –SH (B) w śledzionie loszek: kontrola, 
dawka I (5 μg/kg m.c.), dawka II (10 μg/kg m.c.) i dawka III (15 μg/kg m.c.). 

Wyniki przedstawiono, jako średnią ± SEM. Różnice istotne statystycznie 
określono na poziomie * P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001, **** P < 0,0001.

Źródło: Opracowanie własne
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dyskusja
Śledziona jest największym obwodowym narządem limfatycznym i odgry-

wa ważną rolę we wrodzonej i adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej na 
endotoksyny bakteryjne. System ten, jako pierwsza linia obrony, rozpoznaje 
określone cząsteczki drobnoustrojów, takie jak LPS (lipopolisacharyd). Coraz 
większa liczba badań eksperymentalnych wskazuje na to, że czynniki wpły-
wające na metabolizm również odgrywają istotną rolę w regulacji odpowiedzi 
immunologicznej (Yan i in. 2008). Śledziona filtruje krew, monitoruje antygeny 
krwiopochodne i bierze udział we wrodzonych i adaptacyjnych odpowiedziach 
immunologicznych. Komórki immunologiczne w śledzionie obejmują różne 
podgrupy komórek T i B, komórki dendrytyczne i makrofagi. Ostatnie odkry-
cia sugerują, że namnażające się efektorowe komórki T wymagają wysokiego 
przepływu metabolicznego przez szlaki sprzyjające wzrostowi (MacIver i in. 
2013). Metabolizm energetyczny stymulowanych limfocytów jest przenoszo-
ny z metabolizmu oksydacyjnego na glikolizę, aby zapewnić dodatkową ilość 
energii niezbędnej do aktywacji i proliferacji komórek (Yang i in. 2015).

Rycina 2. Zmiany stężenia glukozy (A), fruktozy (B) i proliny (C) w śledzionie 
loszek: kontrola, dawka I (5 μg/kg m.c.), dawka II (10 μg/kg m.c.) i dawka III 
(15 μg/kg m.c.). Wyniki przedstawiono, jako średnią ± SEM. Różnice istotne 
statystycznie określono na poziomie * P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001, 

**** P < 0,0001.

Źródło: Opracowanie własne
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Stres oksydacyjny jest odpowiedzią na czynniki fizyczne i/lub chemiczne 
działające na organizm. Są to reakcje biochemiczne powiązane z czynnością 
metaboliczną zwłaszcza komórek proliferujących (Sies 2015). W literaturze stres 
oksydacyjny łączony jest bardzo często ze stanem zapalnym z jednej strony, 
jako rezultat jego działania, a z drugiej jako jego induktor (Sies i in. 2017). 
Działanie ZEN polega m.in. na wyzwalaniu wolnych rodników, jak i indukcji 
samego stresu oksydacyjnego. W przeprowadzonym eksperymencie mierzono 
wybrane markery stresu oksydacyjnego, takie jak: stężenie malonylodialdehydu 
i grup sulfhydrylowych w powiązaniu z przemianami metabolicznymi gluko-
zy, fruktozy i proliny w śledzionie. Głównym donorem grup sulfhydrylowych 
w komórkach są reszty cysteinowe białek oraz glutationu (GSH). Statystyczny 
wzrost stężenia metabolicznych grup sulfhydrylowych w śledzionie loszek 
narażonych na ZEN w dawce 10 i 15 μg/kg m.c. może sugerować rozwijający 
się stan zapalny, ponieważ jest to ściśle powiązane z cyklem pentozofosfora-
nowym oraz z glikolizą i jest elementem przeprogramowania metabolicznego 
komórki podczas stanu zapalnego. Ciągłe reakcje zapalne i immunologiczne są 
związane z dramatycznymi zmianami metabolizmu tkanek i obejmują lokalne 
zubożenie składników odżywczych, zwiększone zużycie tlenu i wytwarzanie 
dużych ilości reaktywnych związków pośrednich azotu i tlenu. Ustalono, że 
ekspozycja na ZEN w narządach limfoidalnych, np. w jelitowym układzie od-
pornościowym (GALT), powoduje powstawanie stresu oksydacyjnego. Podczas 
narażenia pstrągów na ZEN stwierdzono w śledzionie wzrost stężenia cytokin 
prozapalnych (IL-12, IFN-γ) i regulatorowych (IL-4) w porównaniu do grupy 
kontrolnej (Woźny i in. 2018). Występujący w organizmie stan zapalny jest, 
według literatury, zazwyczaj powiązany z przeprogramowaniem metabolicznym 
oraz stresem oksydacyjnym w tkance limfoidalnej. Jednak w przeprowadzonych 
przez nas badaniach stężenie MDA wykazywało tendencję do spadku, natomiast 
odwrotną zależność stwierdzono w przypadku grup sulfhydrylowych. Mając 
świadomość, że narażaliśmy loszki na dosyć niskie dawki ZEN, można do-
mniemywać, że było to powodem wolniejszej reakcji wzrostowej powstawania 
w tkankach śledziony MDA. Z kolei analiza zmian stężenia markerów metabo-
licznych wykazała wzrostowe, proporcjonalnie do dawki ZEN, stężenie proliny, 
odwrotnie jak w przypadku glukozy i fruktozy. Stężenie glukozy i fruktozy jest 
powiązane ściśle z przeprogramowaniem metabolicznym, fenotypem glikoli-
tycznym komórek, miedzy innymi komórek immunokompetentnych (Palmer 
i in. 2016). Bardzo często powiązane jest to z cyklem prolinowym i stąd moż-
liwy wzrost poziomu tego aminokwasu. Glikoliza i cykl pentzozofosforanowy 
dostarczają równoważników redukujących (protony H lub elektrony) umiesz-
czonych w uniwersalnych nośnikach elektronów NADH+H+ lub FADH2, które 
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mogą posłużyć do redukcji utlenionej formy glutationu, co często objawia się 
wzrostem poziomu grup sulhydrylowych. Ponadto metabolizm proliny w cyklu 
prolinowym może generować wolne rodniki. Stąd możliwy wzrost odpowiedzi 
związanej z glutationem i grupami -SH. Znaczna pula aminokwasu proliny może 
być uwalniania z kolagenu przez metaloproteinazy i jest także ściśle powiązana 
z metabolizmem glutaminy (Phang i in. 2015).

Podsumowanie

W przeprowadzonym doświadczeniu reakcje stresu oksydacyjnego oraz prze-
miany metaboliczne w śledzionie loszek poddanych wpływowi ZEN w dawkach 
50%, 100% i 150% wartości NOAEL wykazały, że ZEN może indukować reak-
cje stresu oksydacyjnego w śledzionie. Wzrastające stężenie grup -SH sugeruje 
działanie organizmu, będące próbą kompensacji rozwijających się zaburzeń 
oksydo-redukcyjnych i jest prawdopodobnie skutkiem wpływu wzrastającego 
poziomu czynników molekularnie związanych z grupami -SH, czyli głównie 
z glutationem oraz enzymami zmiatającymi wolne rodniki tlenowe, których 
źródłem może być również cykl prolinowy.
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aBstract

low feed zearaleNoNe doses aNd oxidative stress aNd 
Basal MetaBolic rate iN gilts sPleeN

Mycotoxins, including zearalenone (ZEN), are common impurities in plants. ZEN has 
estrogenic, nephrotoxic, genotoxic effect and disturbs the oxidative-reduction balance caus-
ing oxidative stress. The aim of the study was to assess the impact of ZEN at doses of 5, 10 
and 15 µg/kg bw. on the concentration of malonodialdehyde (MDA), sulphydryl groups, 
proline, glucose and fructose in the spleen of gilts during weaning. Spleen samples were 
taken on days 14, 28 and 42 of exposure to ZEN. Determination of the above parameters 
was performed by spectrophotometric methods. The analysis shows that ZEN at the lowest 
dose used activates oxidative stress reactions by inducing an increase in MDA concentration 
however, in animals treated with higher doses, induction of protective mechanisms was 
observed in the form of increasing the concentration of sulfhydryl groups. At the same time, 
there was a decrease in the level of metabolic activity associated with oxidative stress, as 
indicated by a decrease in glucose, fructose and proline.
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aMBulatoryjNa oceNa zaBurzeń Pracy 
serca u Psów wykoNaNa Przy PoMocy 

BadaNia loNg ekg

wstęp

Powszechnie stosowaną metodą diagnostyki zaburzeń rytmu serca jest bada-
nie elektrokardiograficzne. Polega ono na przedstawieniu w formie graficznej 
zjawisk elektrycznych zachodzących w czasie pracy serca. Odpowiada za nie 
układ bodźcoprzewodzący serca, w którym powstają impulsy elektryczne prze-
kazywane w obrębie przedsionków i komór, tworząc falę depolaryzacji komórek 
mięśnia sercowego. Badanie EKG jest badaniem z wyboru w rozpoznawaniu 
zaburzeń rytmu serca, a także może dostarczyć informacji na temat rozstrzeni 
i przerostu jam serca.

W medycynie weterynaryjnej wykorzystuje się również badanie EKG metodą 
Holtera. Jest to długotrwała rejestracja zapisu EKG, podczas której pacjent prowa-
dzi normalny tryb życia, biega, przebywa z właścicielem w domu, śpi. Używany 
jest do tego przenośny rejestrator i samoprzylepne elektrody odbierające sygnał 
EKG. Rejestrator umieszczany jest najczęściej między łopatkami zwierzęcia, 
natomiast elektrody przyklejane są do wygolonej skóry za łopatkami. Zapis EKG 
jest rejestrowany na karcie pamięci. Następnie otrzymane zapisy analizowane są 
systemem tradycyjnym – przyspieszonej analizy. Taka analiza jest przeprowadzana 
po zakończeniu rejestracji w stacjonarnym urządzeniu z szybkością 60-240 razy 
większą od szybkości rejestracji czy w postaci analizy w czasie rzeczywistym.

Badanie Long EKG jest przedłużonym zapisem pracy elektrycznej serca 
w stosunku do standardowo przeprowadzanego badania EKG. Trwa w zależności 
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od decyzji 3, 6, 9 minut. Pozwala na wykrycie nieprawidłowości, które w przy-
padku klasycznego badania EKG mogą być niedostrzeżone. Często umożliwia 
rozpoznanie zaburzeń rytmu serca i ich częstotliwość. Na podstawie badania 
Long EKG można stwierdzić szereg różnych zaburzeń rytmu, mających znaczący 
wpływ na komfort życia pacjenta. Jednym z nich są tzw. bloki. Są one wyrazem 
utrudnień w przewodzeniu pobudzeń. W wyniku zwolnienia lub przerwania 
przewodzenia bodźca biegnącego z węzła zatokowego do przedsionka wystę-
puje blok zatokowo-przedsionkowy. W przypadku zwolnienia bądź przerwania 
przewodzenia bodźca biegnącego z przedsionków do komór mamy do czynienia 
z blokiem przedsionkowo- komorowym serca. Jest to wynik przerwania ciągłości 
układu bodźcoprzewodzącego lub zaburzeń depolaryzacji. Innym zaburzeniem 
jest częstoskurcz węzłowy, czyli napadowy, lub utrwalony rytm, wywodzący się 
z tkanki węzła zatokowo-przedsionkowego. W odróżnieniu od częstoskurczu 
nadkomorowego, który odnosi się do szybkiego zaburzenia rytmu pochodzącego 
z tkanki nadkomorowej, nieznane jest miejsce dokładnego pochodzenia arytmii. 
Ekstrasystolie są to dodatkowe przedwczesne pobudzenia powstające ektopo-
wo. Mogą występować w przedsionku lub w komorze. Jeżeli pobudzenie jest 
przewodzone wstecznie, powoduje powstanie przerwy wyrównawczej. Kształt 
załamków P i czas PQ mogą ulec zmianom. Pojedyncze pobudzenia dodatkowe 
mogą występować u zdrowych zwierząt. Nie należy ich lekceważyć, ponieważ 
mogą być spowodowane chorobami (Kurski, Pasławska 2008).

Badanie Long EKG może być kompromisem pomiędzy klasycznym bada-
niem EKG, a badaniem metodą Holterowską. Dzięki wydłużeniu standardo-
wego czasu badania EKG, jak to ma miejsce w badaniu Long, istnieje szansa 
na zaobserwowanie większej ilości zaburzeń rytmu serca.

cel

Celem pracy była ocena przydatności ambulatoryjnego badania Long EKG 
w diagnostyce zaburzeń rytmu pracy serca u psów.

Materiały i metody

Materiałem do badań były psy – pacjenci kliniki Elwet w latach 2015-2019. 
Grupę badawczą stanowiła grupa ośmiu psów (cztery samice i cztery samce), 
które zostały skierowane do badania Long EKG po uprzednim wywiadzie oraz 
badaniu przedmiotowym. Osłuchiwaniem zostały wykryte zaburzenia rytmu 
serca obejmujące nieregularny rytm serca. U pacjentów wykonano również 
standardowe badanie EKG trwające jedną minutę, w którym wykazano u 62,5% 
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pacjentów (cztery samice, dwa samce) nieokreślony blok wewnątrzkomorowy, 
u 50% (trzy samice, jeden samiec) wykryto depresję odcinka ST, u 50% (dwa 
samce i dwie samice) wykryto odchylenia zespołów QRS, u 25% pacjentów 
(dwa samce) wykazano odchylenie osi serca w prawo, u 12,5% (jeden samiec) 
wykazano blokadę odnogi prawego pęczka Hisa.

W celu dalszej analizy psy zostały ponumerowane cyframi od 1 do 8. Zwie-
rzęta były badane w pozycji stojącej, bez użycia farmakologicznych środków 
uspokajających ze względu na możliwość wpływu na zapis elektrokardiogra-
ficzny.

Badanie obejmowało standardowe odprowadzenia kończynowe (I, II, III, 
aVR, aVL, aVF). Elektrody z końcówką krokodylkową umieszczono zgodnie 
ze standardem: na fałdzie za guzem łokciowym lewym – elektroda żółta, za 
guzem łokciowym prawym – elektroda czerwona, na fałdzie tuż nad stawem 
kolanowym lewym – elektroda zielona, nad stawem kolanowym prawym – 
elektroda czarna. W celu zapewnienia zapisu bez zakłóceń i artefaktów skóra 
została odtłuszczona alkoholem tuż przez podłączeniem elektrod. Badanie 
przeprowadzono za pomocą zestawu rejestrującego. W jego skład wchodziły 
elektrody z końcówką krokodylkową podłączone do aparatu cyfrowego firmy 
BT. Aparat składał się z elektrokardiografu z wbudowanym kardiomonitorem 
podłączonym przez port USB do komputera. Do odczytu i analizy zapisu EKG 
posłużył zainstalowany na komputerze program BTL-WIN 08. Badanie trwa-
ło od 3 do 6 minut. Otrzymane wyniki zostały poddane analizie statystycznej 
i przedstawione w dalszej części artykułu.

Wyniki

Pacjent nr 1 (samica) został skierowany na badanie Long EKG po wcześniej-
szym wykryciu w standardowym badaniu EKG: syndromu Wolfe’a-Parkinsona 
White’a, depresji odcinka ST i blokady prawej odnogi pęczka Hisa. W trakcie 
badania Long EKG wykazano obecność 24 bloków o charakterze przedsionko-
wo-komorowym typu II, trzyminutowego. Średnio 8 bloków na minutę.

Tabela 1. Liczba bloków serca podczas badania u pacjenta nr 1.
czas badania (min) liczba bloków

0:00-1:00 2
1:00-2:00 6
2:00-3:00 16

Źródło: Opracowanie własne
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Według załączonej powyżej tabeli (tab. 1) bloki pojawiały się w trakcie każdej 
minuty badania. Najwięcej wykryto w trakcie 3 minuty (16). W standardowym 
badaniu, trwającym 60 s, zaobserwowano jedynie cztery bloki o charakterze 
wewnątrzkomorowym.

Pacjent nr 2 (samica) wykazywał nieokreślony blok wewnątrzkomorowy, 
depresję odcinka ST. W badaniu Long EKG trwającym 3 minuty zaobserwo-
wano 10 bloków przedsionkowo-komorowych stopnia II (średnio 3,33 bloku 
na minutę) oraz 9 ekstrasystolii lewokomorowych w ciągu 3 minut (średnio 
trzy na minutę).

Tabela 2. Liczba bloków serca u pacjenta nr 2.
czas badania (min) liczba bloków

0:00-1:00 0
1:00-2:00 8
2:00-3:00 2

Źródło: Opracowanie własne

Bloki o charakterze przedsionkowo-komorowym stopnia II (tab. 2) pojawiły 
się dopiero w drugiej minucie w liczbie ośmiu, a następnie w trzeciej – w licz-
bie dwóch. U pacjenta nr 2 dopiero w trakcie badania Long EKG można było 
przyjrzeć się większej ilości bloków niż w trakcie standardowego badania 
EKG. Ponadto udało się określić rodzaj bloków, szczególnie że pojawiły się 
dopiero po 1 minucie trwania badania. W trakcie standardowego badania EKG 
pacjent nr 2 miał jeden blok o charakterze wewnątrzkomorowym. Ze względu 
na artefakty powstałe w wyniku nadmiernego pobudzenia zwierzęcia (Tilley 
i in, 2008) nie można było stwierdzić charakteru tego bloku serca. Badanie 
Long EKG wykazało również ekstrasystolie – komorowe pobudzenia powstałe 
przedwcześnie w obrębie komory. Występowały one u pacjenta nr 2 pojedynczo, 
po nich następowała przerwa wyrównawcza. Najwięcej ekstrasystolii można 
było wykazać w trakcie pierwszej minuty badania (tab. 3).

Tabela 3. Liczba ekstrasystolii u pacjenta nr 2.
czas badania (min) liczba ekstrasystolii

0:00-1:00 4
1:00-2:00 3
2:00-3:00 2

Źródło: Opracowanie własne
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W badaniu EKG pacjenta nr 3 (samica) wykryto odchylenie zespołu QRS 
i nieokreślony blok wewnątrzkomorowy. W badaniu Long EKG wykryto 24 
bloki wewnątrzkomorowe w ciągu 3 minut, średnio 8 bloków na minutę.

Tabela 4. Liczba bloków serca u pacjentki nr 3.
czas badania (min) liczba bloków

0:00-1:00 15
1:00-2:00 8
2:00-3:00 1

Źródło: Opracowanie własne

Badanie Long EKG pacjenta nr 3 wykazało największą liczbę bloków o cha-
rakterze przedsionkowo-komorowym stopnia II (tab. 4) w trakcie pierwszej 
minuty badania w liczbie 15. Tętno zwierzęcia wynosiło średnio 157 uderzeń na 
minutę, blisko górnej granicy tętna fizjologicznego u psa (80-160/min). Ponadto 
wystąpił również epizod częstoskurczu nadkomorowego, podczas którego liczba 
uderzeń sięgnęła ponad 200/min (ryc. 1).

Rycina 1 Epizod często skurczu 200/min 
(Przesuwanie 25mm/s Amplituda 5mm/mv).

Źródło: ELWET

Pacjent nr 4 (samica) w standardowym badaniu EKG wykazał znaczną ilość 
nieokreślonych bloków wewnątrzkomorowych (16), możliwą hipertrofię mięśnia 
sercowego i odchylenie zespołu QRS. W badaniu Long EKG wystąpiły 52 bloki 
w ciągu 3 minut, 5 napadów częstoskurczu w trakcie 3 minut.

Tabela 5. Liczba bloków serca u pacjenta nr 4.
czas badania (min) liczba bloków

0:00-1:00 27
1:00-2:00 10
2:00-3:00 18

Źródło: Opracowanie własne
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W trakcie badania Long EKG tętno pacjentki znajdowało się w dolnej gra-
nicy tętna fizjologicznego i wynosiło 80/min. Największa ilość bloków została 
zaobserwowana (tab. 5) w trakcie pierwszej minuty badania (27). W kolejnych 
minutach można było również zaobserwować występowanie bloków o charak-
terze przedsionkowo komorowym stopnia II. Wystąpiło też 5 napadów często-
skurczu nadkomorowego, podczas którego praca czynnościowa serca sięgała 
od 180 do 200 uderzeń na minutę. Najdłuższy epizod częstoskurczu trwał 5,5 
sekundy (ryc. 2). Tętno sięgnęło wówczas 200 uderzeń na minutę.

Rycina 2. Częstoskurcz 200/min czas trwania 5,5s 
(Przesuwanie 25mm/s, amplituda 10mm/mv).

Źródło: ELWET

Pacjent nr 5 (samiec) w standardowym badaniu EKG wykazał nieokreślony 
blok wewnątrzkomorowy, odchylenie osi serca w prawo. W badaniu Long 
EKG wystąpiło 8 bloków o charakterze przedsionkowo-komorowym stopnia 
II (2,33 na minutę).

Tabela 6. Liczba bloków serca u pacjenta nr 5.
czas badania (min) liczba bloków

0:00-1:00 2
1:00-2:00 5
2:00-3:00 1

Źródło: Opracowanie własne

Pacjent nr 6 (samiec) w badaniu EKG wykazał syndrom Wolfe’a-Parkinsona 
White’a, blokadę odnogi prawej pęczka Hisa, depresję odcinka ST, możliwą 
hipertrofię. W badaniu Long EKG wystąpiło 11 zespołów QRS, charaktery-
stycznych dla blokady prawej odnogi pęczka Hisa, w ciągu 3 minut. Najwięcej 
zespołów wykryto w trakcie pierwszej minuty badania, charakteryzowały się 
one wydłużonym czasem trwania kompleksu QRS (tab. 7). W trakcie standar-
dowego badania EKG zaobserwowano 6 zespołów QRS charakterystycznych 
dla blokady prawej odnogi pęczka Hisa.
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Tabela 7. Liczba zespołów QRS u pacjenta nr 6.
czas badania (min) liczba zespołów qrs

0:00-1:00 7
1:00-2:00 3
2:00-3:00 1

Źródło: Opracowanie własne

Pacjent nr 7 (samiec) w badaniu EKG wykazał nieokreślony blok wewnątrz-
komorowy, syndrom Wolfe’a-Parkinsona-White’a, możliwą hipertrofię lewej 
komory. Został również zaobserwowany pojedynczy zespół QRS, w odprowa-
dzeniu I, II, III i aVF, o kształcie sugerującym możliwość blokady prawej odnogi 
pęczka Hisa. Long EKG wykazało 28 zespołów QRS charakterystycznych dla 
blokady prawej odnogi pęczka Hisa oraz przyspieszony rytm zatokowy. Tętno 
badanego pacjenta w trakcie badania standardowego wynosiło 191 uderzeń na 
minutę, podczas badania Long zaś wyniosło 181 uderzeń na minutę. Najwięcej 
zespołów wykryto w trakcie trzeciej minuty badania, aż 10 (tab. 8).

Tabela 8. Liczba zespołów QRS u pacjenta nr 7.
czas badania (min) liczba zespołów qrs

0:00-1:00 9
1:00-2:00 9
2:00-3:00 10

Źródło: Opracowanie własne

Pacjent nr 8 (samiec) w badaniu standardowym EKG wykazał odchylenie 
zespołu QRS. W trakcie badania Long wykryto 7 bloków o charakterze we-
wnątrzkomorowym. Największa ilość bloków została zaobserwowana w trakcie 
piątej minuty badania i wyniosła 2 (tab. 9).

Tabela 9. Liczba bloków serca u pacjenta nr 8.
czas badania (min) liczba bloków

0:00-1:00 1
1:00-2:00 1
3:00-4:00 1
4:00-5:00 2
5:00-6:00 1

Źródło: Opracowanie własne
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Pacjent nr 8 wykazał niewielką ilość ekstrasystolii podczas trwania całego 
6-minutowego badania Long EKG. Zapis EKG zasugerował możliwe wystę-
powanie wędrującego rozrusznika serca.

Tabela 10. Liczba ekstrasystolii u pacjenta nr 8.
czas badania (min) liczba ekstrasystolii

0:00-1:00 0
1:00-2:00 0
2:00-3:00 1
3:00-4:00 2
4:00-5:00 0
5:00-6:00 1

Źródło: Opracowanie własne

Rycina 3. Rozkład procentowy zdiagnozowanych zaburzeń 
badaniem Long EKG.

Źródło: Opracowanie własne

Blok przedsionkowo-komorowy II (ryc. 3) był najczęściej obserwowanym 
zaburzeniem rytmu w trakcie badania Long EKG. Stanowił 45% zdiagnozo-
wanych zaburzeń rytmu. Blokada prawej odnogi pęczka Hisa i częstoskurcz 
nadkomorowy stanowiły po 18% stwierdzonych zaburzeń, zaś wędrujący roz-
rusznik serca i nieokreślony blok wewnątrzkomorowy po 9%. Blok przed-
sionkowo-komorowy stwierdzono u 5 z 8 pacjentów (62,5%), blokadę prawej 
odnogi pęczka Hisa u 2 z 8 pacjentów (25%). Częstoskurcz napadowy wystąpił 
u 2 z 8 pacjentów (12,5%). Wędrujący rozrusznik serca wystąpił u jednego z 8 
pacjentów (12,5%). Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy wystąpił u jednego 
z 8 pacjentów (12,5%).
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dyskusja
W naszym badaniu metoda Long EKG umożliwiła wskazanie, z jakim typem 

bloku wewnątrzkomorowego mamy do czynienia (pacjenci 1, 2, 3, 4, 5). Artefak-
ty powstałe w trakcie standardowego badania EKG uniemożliwiły rozpoznanie 
typów bloku serca. Dopiero przeprowadzenie badanie Long EKG pozwoliło 
stwierdzić, z jakiego typu blokiem mamy do czynienia. Istnieje wiele przyczyn, 
które powodują powstawanie artefaktów podczas badania EKG. Może to być 
spowodowane przez dotyk metalowych części elektrod przez właściciela. Zwie-
rzę może być mokre, nadmiernie pobudzone, znajdować się w nieprawidłowej 
pozycji bądź może mieć zmiany skórne, znacznie zwiększające opór elektrycz-
ny. Wzmożona czułość aparatu, ustawienie na niestabilnej podstawie, spadki 
napięcia prądu lub zanieczyszczone końcówki elektrod również wpływają na 
wartość diagnostyczną badania i mogą przyczynić się do powstania artefaktów 
(Pasławska, Kurski 2008). Zapis przypominający ekstrasystolie komorowe może 
być wynikiem poruszania kończyną podczas badania, zaś migotanie przedsion-
ków może być efektem warczenia psa.

Badanie Long potwierdziło diagnozowaną w badaniu standardowym blokadę 
odnóg pęczka Hissa (pacjenci 6 i 7). Cechą charakterystyczną był wyraźny głę-
boki załamek S, zarówno w badaniu Long EKG, jak również w standardowym 
badaniu EKG. Stwierdza się również często zazębienia w obrazie zespołu QRS 
(Pasławska, Kurski 2008). Ponadto w trakcie badania u pacjentki nr 4 wystąpiło 
5 częstoskurczów napadowych, a u pacjenta nr 2 ekstrasystolie lewokomorowe. 
Pacjent nr 4 wykazał występowanie wędrującego rozrusznika serca. Zaburzenie 
jest wynikiem zmian napięcia nerwu błędnego, co powoduje przemieszczanie 
się miejsca pobudzenia w węźle zatokowym. W elektrokardiogramie obser-
wuje się wówczas cykliczną zmianę wysokości załamka P, a nawet jego brak. 
W związku z tym niemożliwe było w przypadku pacjenta nr 8 określenie typu 
bloku (Tilley i in. 2008).

Badanie Long EKG, tak samo jak badanie holterowskie, ma na celu zdefi-
niowanie wzorców zespołów QRS, co umożliwia dokonanie automatycznej 
analizy przy pomocy specjalnego programu komputerowego. Analiza ta obej-
muje ocenę rytmu podstawowego i zaburzeń rytmu serca. Analizowany zapis 
EKG jest widoczny na ekranie monitora, co pozwala na dokładną ocenę krzywej 
EKG przez lekarza. Program, analizujący wyniki, pozwala na pogrupowanie 
zaobserwowanych nieprawidłowości na pobudzenia nadkomorowe, komorowe 
oraz bloki (Pasławska, Kurski 2008).

Przewagą badania Long EKG w stosunku do badania standardowego jest wy-
dłużenie czasu zapisu, co pozwala na dłuższą obserwację czynności elektrycznej 
serca. Jest to ważne szczególnie pod kątem wykrywania arytmii związanych 
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z wolną częstością pracy serca. Jednocześnie czas badania Long EKG jest 
o wiele krótszy, w przeciwieństwie do badania holterowskiego, które wymaga 
przynajmniej doby.

Ponadto badanie Long EKG jest mniej skomplikowane w przeprowadzeniu 
w stosunku do badania metodą Holtera. Eliminowana jest potrzeba posiadania 
przenośnego rejestratora do badania holterowskiego. Zwierzę nie jest narażone 
na reakcje skórne powstałe w następstwie długotrwałego przyczepienia elektrod. 
Ograniczona również jest rola właściciela, który w badaniu holterowskim jest zo-
bowiązany do prowadzenia dzienniczka, notując zachowania psa, jego czynności 
i dokładny ich czas (Kurski, Pasławska 2008). W ten sposób ogranicza się ryzyko 
otrzymania sprzecznych informacji od właściciela prowadzącego dzienniczek. Do 
przeprowadzenia badania Long EKG wystarczają jedynie standardowe elektrody 
z końcówką krokodylkową podłączone do elektrokardiografu z kardiomonitorem 
oraz program analizujący zapis EKG. Natomiast rolą właściciela jest pomoc przy 
przytrzymaniu zwierzęcia i ewentualne jego uspakajanie w trakcie samego badania.

Badanie Long EKG pomimo wielu wyżej wymienionych zalet ma pewne 
ograniczenia i wady. Przeprowadzane jest w warunkach ambulatoryjnych i trwa 
od 3 do 9 minut. Stwarza to ograniczone możliwości badań pod kątem dia-
gnostyki różnicowej omdleń. Badanie holterowskie z kolei może posłużyć do 
potwierdzenia lub wykluczenia utraty przytomności zwierzęcia na tle kardiogen-
nym. Ponadto badanie holterowskie może być badaniem rozstrzygającym, czy 
niezbędne będzie wszczepienie sztucznego stymulatora serca (Pasławska i in. 
2005). Warto też wspomnieć, że badanie holterowskie umożliwia obserwację 
pracy czynnościowej serca zwierzęcia podczas snu, co daje dodatkową możli-
wość wykrycia arytmii (Noszczyk-Nowak i in. 2009). Należy jednak podkreślić, 
że zastosowanie oprogramowania BTL-WIN 08 w badaniu Long EKG pozwala 
przeprowadzić dokładną analizę z możliwością diagnozowania arytmii. Taka 
analiza obejmuje ocenę rytmu podstawowego oraz zaburzeń rytmu serca tak 
samo, jak w badaniu holterowskim, jednak w wielokrotnie krótszym czasie.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonego doświadczenia wskazują, że badanie Long EKG 
stanowi niezwykle przydatne narzędzie do oceny zaburzeń rytmu serca w gabi-
necie weterynaryjnym. W porównaniu z klasycznym badaniem EKG pozwala 
na wykrycie znacznie większej liczby nieprawidłowości. Ponadto umożliwia 
stwierdzenie zaburzeń rytmu serca z określeniem ich charakteru, co przy pomocy 
standardowego badania EKG jest często trudne lub niemożliwe. Jednocześnie 
jest badaniem precyzyjnym w rozpoznawaniu przyczyn arytmii, podobnie jak 
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badanie holterowskie, jednak w czasie o wiele krótszym. Dodatkowo jest prost-
sze w przeprowadzeniu i nie wymaga nakładu pracy właściciela zwierzęcia, jak 
w przypadku badania holterowskiego.
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aBstract

aMBulatory evaluatioN of cardiac disorders By usiNg 
long ecg

Long ECG monitoring is elongated record of heart electrical activity compared to stand-
ard ECG monitoring and it last from 3 to 9 minutes. It allow us to diagnose anomalies 
during the heart electrical activity which could be undiagnosed in standard ECG method, 
or it could be helpful to diagnose type of arrhythmia and frequency of arrhythmias. The 
material of examination included 8 dogs of different age, sex, breed. The examination was 
performed in Elwet Clinic in Warsaw.

Five of eight dogs were diagnosed Second-Degree AV Block and two of them were 
diagnosed Right Bundle Branch Block and Supraventricular tachycardia, in shorter time 
than Holter ECG method. It proves that Long Ecg examination could be useful method for 
diagnosing arrhythmias and other heart electrical activity problems and it could be com-
promise between standard Ecg monitoring and Holter ECG method.
słowa kluczowe: Long EKG, arytmie, psy
keywords: Long ECG, arrhythmias, dogs
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wrzodowej u Psów

wstęp

Miejscem predylekcyjnym występowania choroby wrzodowej u psów jest żo-
łądek, w drugiej kolejności dwunastnica. Żołądek to narząd wchodzący w skład 
układu pokarmowego, który umiejscowiony jest między przełykiem a jelitem 
cienkim. U psów jest to struktura prosta, jednokomorowa, wysłana nabłon-
kiem jednowarstwowym cylindrycznym. W budowie tego organu rozróżnia się 
kolejno część wpustową, dno, trzon oraz część odźwiernikową. Na przekroju 
poprzecznym ściany żołądka można wyodrębnić kilka warstw. Kierując się 
od światła narządu, znajduje się błona śluzowa, następnie zaznacza się błona 
podśluzowa, błona mięśniowa i jako ostatnia błona surowicza. U mięsożernych 
okolica ujścia przełyku to jedyny odcinek pozbawiony gruczołów, natomiast 
pozostała część błony śluzowej wysłana jest gruczołami żołądkowymi. Dalszą 
część przewodu pokarmowego stanowi dwunastnica jako początkowy odcinek 
jelita cienkiego, a następnie jelito czcze. Budowa warstwowa dwunastnicy jest 
analogiczna do żołądka. Ze względu na uchodzące do jej światła przewody 
trzustkowe i przewód żółciowy wspólny, zaczynają w niej przeważać zarówno 
procesy trawienia pokarmu, jak i wchłaniania substancji odżywczych (König, 
Liebich 2012).

Za etiopatogenezę choroby wrzodowej (ulcer disease) odpowiada wiele 
czynników. Wśród nich można wyróżnić przyczyny tzw. jatrogenne, a więc na 
skutek działania lekarza weterynarii. Może być także wywoływana wtórnie do 
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innych jednostek chorobowych. Jednak to niesteroidowe oraz steroidowe leki 
przeciwzapalne wykazują najczęściej wrzodotwórcze działanie na śluzówkę 
przewodu pokarmowego. Na drugim miejscu wśród przyczyn choroby wrzo-
dowej u ludzi wymienia się zakażenia wywołane przez Helicobacter pylori. 
Jest to gram-ujemna bakteria, kolonizująca błonę śluzową żołądka (Miszyk 
i in. 2014). Drobnoustrój ten uznawany jest za karcynogen o udowodnionym 
działaniu nowotworowym oraz cytotoksycznym (Bartnik 1998). Natomiast 
w stanach przewlekłych zapaleń żołądka u zwierząt izoluje się inne gatunki 
Helicobacter, takie jak: Helicobacter heilmannii, Helicobacter bizzozeronii, 
Helicobacter salomonis (Simpson 2006). Rola tych bakterii, jako czynnika pre-
dysponującego do choroby wrzodowej u psów i kotów, pozostaje niewyjaśniona 
w dostępnej literaturze światowej (Simpson 2006). Przyczynami choroby wrzo-
dowej mogą być też zaburzenia takie, jak: mocznica, posocznica czy przewlekła 
anemia. Znaczny wpływ na rozwój choroby może mieć refluks żołądkowo-
-dwunastniczy, zaburzona perystaltyka jelit, a także syndrom rozszerzenia 
żołądka. Niejednokrotnie zauważono również powstawanie zmian wrzodowych 
w związku z wcześniejszymi nieprawidłowościami czynnościowymi wątroby 
(Sapierzyński, Galanty 2004). W dostępnych źródłach można znaleźć jeszcze 
więcej mechanizmów. Zaliczamy do nich różnorakie zaburzenia metaboliczne, 
takie jak: niewydolność nerek, często diagnozowaną u starszych kotów. Inne 
dolegliwości, odpowiadające również za naruszenie prawidłowego stanu prze-
wodu pokarmowego, to choroby naciekowe. Do takich zaliczamy nowotwór 
żołądka, pytiozę (chorobę wywoływaną przez infekcję grzybiczą Pythium) oraz 
chorobę zapalną jelit (Hutchinson, Robinson 2017). Nadkwasowość żołądka, 
zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego, hipowolemia, toksyny 
chemiczne – to także częste czynniki predysponujące do choroby wrzodowej. 
Ciała obce, przykładowo w postaci patyków, kości, zabawek, połykane przez 
zwierzęta, mechanicznie podrażniają błonę śluzową przewodu pokarmowego. 
Ten mechanizm też może usposabiać psy i koty do wystąpienia wrzodów. 
Podsumowując, nietrudno zauważyć, że patogeneza choroby wrzodowej może 
dotyczyć nie tylko zaburzeń przewodu pokarmowego, ale także innych narzą-
dów bądź nawet zmian ogólnoustrojowych (Steiner 2009).

W warunkach homeostazy błona śluzowa żołądka chroniona jest przed 
szkodliwym działaniem soku żołądkowego przez barierę śluzową. Prawidło-
we ukrwienie i stały dopływ świeżej krwi do narządu ma działanie protekcyjne 
w stosunku do błony śluzowej żołądka. Jeśli zawiodą mechanizmy ochronne, 
kwas solny, enzymy proteolityczne oraz substancje toksyczne, produkowane 
przez liczne bakterie, niszczą nabłonek i podścielisko ściany żołądka, prowadząc 
do stopniowego rozwoju procesu patologicznego.



222 Natalia Zielińska, Ewa Kaczmar

Początkowym stadium wrzodu trawiennego jest nadżerka, czyli ubytek na-
błonka błony śluzowej żołądka, nieprzekraczający dalszych warstw tkanki. 
Z czasem dochodzi również do uszkodzenia dalszych warstw błony śluzo-
wej i podśluzowej, błony mięśniowej oraz naczyń krwionośnych tych warstw. 
Zmiany najczęściej umiejscawiają się w odźwierniku oraz części doczaszkowej 
dwunastnicy (Sapierzyński, Galanty 2004).

W diagnostyce choroby wrzodowej wykorzystuje się różne metody. Stanowią 
one uzupełnienie przeprowadzonego uprzednio wywiadu środowiskowego, 
badania klinicznego, jak i badania laboratoryjnego. Wymienione kroki docho-
dzenia diagnostycznego są niezwykle ważne. Już po wstępnych informacjach 
uzyskanych od właściciela można zadecydować o dalszym postępowaniu. Ma 
to na celu jak najszybszą identyfikację jednostki chorobowej, z którą ma do 
czynienia lekarz weterynarii. Dalsze badanie kliniczne, a następnie badania 
laboratoryjne, takie jak hematologia i biochemia surowicy krwi, stopniowo 
nakierowują na postawienie trafnej diagnozy. W rozpoznawaniu chorób prze-
wodu pokarmowego przoduje badanie endoskopowe żołądka – gastroskopia, 
oraz RTG, czyli wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Radiogramy uzyskuje 
się często z uprzednim podaniem środka kontrastującego. Obie techniki łączą 
w sobie równie wiele wad, jak i zalet. Badanie radiologiczne pozwala przed-
stawić obraz całej jamy brzusznej. Wskazaniem do jego wykonania mogą być 
wymioty, zwłaszcza fusowate, trudności w przełykaniu, zaparcia, ból powłok 
brzusznych oraz wyczuwalne przez nie guzowate twory (Steiner 2009). W po-
czątkowym stadium chorobowym zmiany błony śluzowej żołądka najczęściej 
nie są wyraźnie zaznaczone, dlatego niewielki, lokalny stan zapalny nie zosta-
nie uwidoczniony na zdjęciu rentgenowskim. Metoda ta cechuje się większą 
skutecznością w stanach przewlekłych. Dzięki niej lekarz weterynarii może 
zauważyć nierównomierną grubość ściany żołądka, głębokie ubytki lub na-
wet perforację. Przedostanie się treści pokarmowej do jamy brzusznej często 
skutkuje zapaleniem otrzewnej. Dochodzi do gromadzenia się płynu w jamie 
otrzewnowej, co również może zostać uwidocznione na zdjęciu rentgenowskim 
(Hoskins 2006). Do uzyskania precyzyjnych możliwości diagnostycznych sto-
suje się środki cieniujące, potocznie nazywane kontrastem. Są to substancje 
podawane doustnie lub dożylnie w celu wyraźnego uwidocznienia błony ślu-
zowej narządów. W przypadku diagnozowania chorób przewodu pokarmowego 
najczęściej stosuje się związki baru (Hutchinson, Robinson 2017).

Niewątpliwym przełomem w medycynie weterynaryjnej było wziernikowanie 
żołądka, zademonstrowane po raz pierwszy przez niemieckiego lekarza i naukow-
ca Adolfa Kussmaula. Postęp technologiczny na przestrzeni lat spowodował, że 
obecnie mamy dostęp do różnego rodzaju endoskopów. Korzystanie z tak bardzo 
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zaawansowanych technik zapewnia trafną diagnostykę oraz przeprowadzanie 
skomplikowanych zabiegów w obrębie przewodu pokarmowego. Najczęściej 
wykorzystywane są fiberogastroskopy. Aparaty przeznaczone do obrazowania 
żołądka i dwunastnicy mają własne źródło światła, zdolność przekazywania 
obrazu, składają się z głowicy oraz dwóch kanałów. Jednym z nich wprowadza 
się powietrze w celu uwidocznienia wnętrza żołądka, natomiast drugi (tzw. kanał 
roboczy) służy jako przejście dla kleszczyków biopsyjnych, którymi pobiera 
się fragmenty tkanek (Wadełek 2013). Głównymi wskazaniami do endoskopii 
górnego odcinka układu pokarmowego (panendoskopii) są przede wszystkim 
nawracające wymioty, trudności w połykaniu, zmiany zapalne, wykluczenie lub 
potwierdzenie zwężeń przełyku, zaburzeń motoryki, nowotworów, ciał obcych 
oraz kontrolowanie przebiegu i skuteczności leczenia (Nicpoń, Kubiak 2000).

W praktyce weterynaryjnej bardzo ważna jest zasada „step by step”. Dokładne 
badanie kliniczne, poprzedzone wywiadem, a następnie badanie diagnostyczne 
z zakresu technik obrazowania przyczynia się do szybszego rozpoznania jednost-
ki chorobowej. Takie postępowanie pozwala ograniczyć cierpienie zwierzęcia 
i wdrożyć efektywne leczenie.

cel pracy

Celem pracy była ocena przydatności wybranych technik obrazowania w dia-
gnostyce choroby wrzodowej u psów.

Materiał i metody badań

Badania przeprowadzono w pracowni endoskopowej Katedry Diagnostyki 
Klinicznej u 5 psów. Z wywiadu środowiskowego uzyskano następujące in-
formacje. U wszystkich pacjentów wystąpiły ostre lub przewlekłe fusowate 
wymioty z obecnością krwi. Zauważone zostały również takie objawy, jak utrata 
apetytu, osowiałość. Dodatkowo pojawił się smolisty stolec, a także bladość 
błon śluzowych. Psy były wychudzone i wykazywały nieznaczną bolesność 
powłok brzusznych. Właściciele zaobserwowali również wzmożone pragnienie 
oraz wielomocz.

Przeprowadzone zostało badanie hematologiczne oraz biochemiczne krwi. 
Morfologia krwi wykazała nieregeneracyjną anemię mikrocytarną, neutrofilię 
oraz małopłytkowość. Reszta parametrów nie odbiegała od zakresów norm 
referencyjnych. Z kolei badanie biochemiczne potwierdziło zwiększoną aktyw-
ność enzymów wątrobowych, tj. ALT (aminotransaminaza alaninowa) i ALP 
(fosfataza alkaliczna), hiperbilirubinemię, hipoproteinemię oraz zwiększony 
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stosunek mocznika do kreatyniny. Mocz pacjentów charakteryzował się zwięk-
szonym ciężarem właściwym wynikającym z odwodnienia. W celu sprawdzenia 
obecności pasożytów przewodu pokarmowego przeprowadzono badanie kału. 
Wynik był negatywny, co wykluczyło podejrzenie, iż przyczyną krwawień mo-
gły być pasożyty bytujące w przewodzie pokarmowym. U pacjentów wykonano 
badanie RTG kontrastowe jamy brzusznej w pozycjach bocznej i strzałkowej 
oraz badanie gastroskopowe.

wyniki badań

Badaniem klinicznym stwierdzono apatię, utratę apetytu, bolesność powłok 
brzusznych oraz sporadycznie fusowate wymioty. Badanie laboratoryjne krwi 
potwierdziło niedokrwistość mikrocytarną.

Badaniem rentgenowskim u czterech pacjentów nie rozpoznano obecności 
wrzodów w żołądku, natomiast u jednego wynik był wątpliwy.

Panendoskopia została wykonana po odpowiednim przygotowaniu pacjenta, 
które obejmowało zarówno badania dodatkowe, zalecenia dietetyczne oraz 
zastosowanie środków farmakologicznych ze względu na konieczność prze-
prowadzenia badania w znieczuleniu ogólnym. Przed gastroskopią zalecono 
24-godzinną głodówkę oraz 6-8-godzinną przerwę w podawaniu płynów. Zwie-
rzęta przebadano pod kątem kardiologicznym, aby ocenić stan układu sercowo-
-naczyniowego i odpowiednio dobrać model znieczulenia. W sali zabiegowej 
psy zostały najpierw poddane premedykacji, co miało na celu wyciszenie oraz 
zminimalizowanie stresu. Zwierzę jednak mogło reagować na silniejsze bodźce 
dźwiękowe czy dotyk. Wykorzystano do tego ksylazynę w dawce 0,05 mg/kg 
masy ciała, którą podano jednokrotnie w domięśniowej iniekcji. Następnie 
spremedykowanemu zwierzęciu lekarz weterynarii założył wenflon. Dalsze 
postępowanie obejmowało wprowadzenie pacjenta w stan indukcji i podtrzymy-
wania narkozy. Podano dożylnie środki anestetyczne, tj. propofol w dawce 6 mg/
kg masy ciała jednorazowo, a następnie dostosowywano dawkę w zależności 
od potrzeb w oparciu o ocenę odruchu powiekowego. Do znieczulenia miej-
scowego błony śluzowej gardła posłużył pięcioprocentowy roztwór lidokainy. 
Taki schemat znieczulenia w zupełności pozwala na dokładne przeprowadzenie 
badania. Następnie pacjenci zostali zaintubowani za pomocą rurki intubacyjnej 
dotchawiczej, po czym ułożono ich na lewym boku. Po założeniu rozwieracza 
zębowego przystąpiono do badania.

Po przygotowaniu pacjenta do zabiegu wykonano gastroskopię, do której 
użyto wideoendoskopu Olympus GIF-145 o kanale biopsyjnym średnicy 2,8 mm 
oraz długości roboczej 1050 mm.
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We wszystkich przypadkach stwierdzono w obrazie endoskopowym okrą-
głe, ciemnoczerwone ubytki w błonie śluzowej żołądka bez widocznego wału 
demarkacyjnego. 

dyskusja

Po przeanalizowaniu przypadków można stwierdzić, iż badanie gastroskopo-
we charakteryzuje się większą skutecznością w diagnostyce choroby wrzodowej 
u psów. Zastosowanie standardowego RTG ma większe znaczenie w rozpozna-
niu odmy otrzewnowej, obecności ciał obcych, przemieszczeniu i rozszerzeniu 
narządów wewnętrznych oraz skrętu żołądka. Zdjęcie rentgenowskie obejmuje 
całościowo jamę brzuszną, a nawet klatkę piersiową. Wymienione jednostki 
chorobowe, wyraźnie zaburzając prawidłowe rozmieszczenie narządów w ja-
mie brzusznej, mogą być zdiagnozowane dzięki pełnemu obrazowi całej jamy 
brzusznej. Natomiast zmiany spowodowane chorobą wrzodową najczęściej 
obejmują tylko śluzówkę żołądka, zwłaszcza w początkowym stadium. Dopiero 
w zaawansowanych stanach dochodzi do znacznych ubytków błony śluzowej, 
a w skrajnych przypadkach nawet do perforacji, co można już uwidocznić na 
zdjęciu rentgenowskim. Do uzyskania precyzyjnych możliwości diagnostycz-

Rycina 1. Widok endoskopowy wrzodu żołądka u 6-letniego psa.

Źródło: Opracowanie własne
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nych stosuje się środki cieniujące, potocznie nazywane kontrastem. Dzięki nim 
można dostrzec ubytki cienia wskazujące na brak ciągłości tkanek. Niestety 
wymioty ze znaczną częstotliwością stanowią przeciwwskazanie do badania 
kontrastowego ze względu na niebezpieczeństwo wywołania zachłystowego 
zapalenia płuc. W przypadku przerwania ciągłości ściany przewodu pokarmo-
wego stosuje się środki rozpuszczalne w wodzie, aby zapobiec drażniącemu 
działaniu barytu na jamę otrzewnową (Hutchinson, Robinson 2017). W przy-
padku naszych pacjentów badanie radiologiczne nie dało pożądanego efektu 
i tylko u jednego osobnika można było podejrzewać występowanie wrzodów 
ze względu na obecność zaawansowanych zmian, zaburzających ciągłość tka-
nek w postaci głębokich ubytków ściany żołądka. W tej jednostce chorobowej 
niezwykle ważna jest szybka i trafna diagnostyka, ponieważ często powikłania 
kończą się śmiercią. Wykonanie zdjęcia RTG ma duże znaczenie i często jest 
wskazaniem do dalszego postępowania diagnostycznego, dlatego nie moż-
na bagatelizować tej metody w rozpoznawaniu różnych schorzeń. Natomiast 
w przypadku choroby wrzodowej żołądka czy dwunastnicy należy sięgać po 
bardziej skuteczną technikę obrazowania bezpośredniego, która umożliwi le-
karzowi znacznie szybszą i trafną diagnozę.

Niewątpliwie bezkonkurencyjną i niezawodną metodą służącą zarówno do 
potwierdzenia, jak i wykluczenia choroby wrzodowej jest panendoskopia. We 
wszystkich pięciu przypadkach udało się postawić ostateczne rozpoznanie. Jest 
to najbardziej czuły sposób obrazowania błony śluzowej żołądka. Pozwala na 
bezpośrednią wizualizację całego górnego odcinka przewodu pokarmowego. 
Zapewnia mało inwazyjną interwencję medyczną, która służy do identyfikacji 
stanów patologicznych, a także kontroli ich leczenia. Oprócz tego umożliwia dal-
sze postępowanie diagnostyczne (Patell i in. 2018). Ogromną zaletą endoskopów 
jest możliwość pobierania wycinków do dalszych badań histopatologicznych, 
dzięki czemu metoda jest jeszcze bardziej skuteczna i zyskuje na popularności, 
ponieważ pozwala na dalsze, często rozstrzygające postępowanie diagnostyczne. 
Choroba wrzodowa występuje nie tylko u psów, ale również u innych zwierząt. 
Najbardziej narażonymi gatunkami są konie, psy i koty, ale zanotowano też 
przypadki u świń oraz bydła. Dostępność endoskopów o różnych długościach 
daje możliwości odpowiedniego dostosowania rodzaju narzędzia do gatunku 
zwierzęcia. Do tej pory również nie stwierdzono czynników predysponujących, 
takich jak: wiek, płeć czy rasa. Dlatego ważne jest dysponowanie w lecznicach 
weterynaryjnych różnego rodzaju sprzętem endoskopowym przystosowanym do 
wykonywania badań u danego zwierzęcia (Jankowski i in. 2015). Coraz częściej 
za pomocą tej metody usuwane są ciała obce połknięte przez kocich i psich 
pacjentów, przez co unika się konieczności wykonania laparotomii. Niestety 
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przygotowanie pacjenta do zabiegu wymaga również znieczulenia ogólnego, 
co może wykluczyć psy z problemami kardiologicznymi bądź takie, u których 
wcześniej zaobserwowano skutki uboczne sedacji. Czasami zmiany patologiczne 
w obrębie przewodu pokarmowego lokalizują się w głębszych warstwach tka-
nek. Pobranie wycinku za pomocą kleszczyków biopsyjnych, może okazać się 
zbyt powierzchowne, gdyż najczęściej obejmuje śluzówkę danego narządu. W 
takich przypadkach pacjent powinien być poddany zabiegowi chirurgicznemu. 
Natomiast w większości przypadków diagnostyka endoskopowa przyczynia się 
do postawienia ostatecznego rozpoznania danej choroby przewodu pokarmowe-
go. Technika ta umożliwia badanie przełyku, żołądka i jelit przez uzyskiwanie 
bezpośredniego, rzeczywistego obrazu tych narządów. Jednocześnie jest mało 
inwazyjna. Pozwala na wizualizację trudno dostępnych struktur anatomicznych 
bez ingerencji chirurgicznej. To z kolei zapobiega dolegliwościom i powikła-
niom pooperacyjnym (Nicpoń, Kubiak 2000).

Podsumowanie

Z przeprowadzonych analiz wynika, że badanie endoskopowe – gastrosko-
pia w porównaniu z badaniem RTG jest najlepszym wyborem w diagnostyce 
choroby wrzodowej. Badanie RTG może być wskazaniem do wykonania endo-
skopii, ale rzadko daje jednoznaczne rozpoznanie. Badanie endoskopowe jest 
techniką obrazowania, która łączy w sobie precyzję, skuteczność oraz mało 
inwazyjność. Dzięki niej możemy zobaczyć bezpośredni obraz błony śluzowej 
żołądka (tzw. obrazowanie bezpośrednie). Dodatkowo pozwala na pobranie 
wycinków do badania histopatologicznego, co ułatwia ustalenie konkretnych 
przyczyn schorzenia oraz właściwego leczenia.
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aBstract

assessMeNt of the usefulNess of selected iMagiNg 
techNiques iN the diagNosis of PePtic ulcer disease 

iN dogs

Peptic ulcer disease is an increasing common condition in dogs, which usually includes 
the stomach or duodenum. Various methods are used to recognize it. The aim of the study was 
to evaluate the use of selected imaging techniques, as the basic tools of veterinary practice 
in the diagnosis of peptic ulcer disease in dogs. The subject of the study were five dogs in 
which environmental history, hematology, and blood biochemical tests indicated the presence 
of this disease. All dogs were taken an X-ray with contrast, and gastroscopy was performed. 
Thanks to advanced endoscopic technique, it was possible to confirm all cases, while only 
one case was suggestive for peptic ulcer by taking X-ray and the remaining patients did not 
confirm or exclude peptic ulcer due to the lack of visualization of gastrointestinal lesions.
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Przegląd iNhiBitorów Procesu 
ferMeNtacji MetaNowej

1. Proces fermentacji metanowej i jego ograniczenia

Fermentacja metanowa jest atrakcyjną praktyką przetwarzania odpadów, 
w której można osiągnąć zarówno kontrolę zanieczyszczeń, jak i dokonać od-
zysku energii. Biometanizację definiuje się jako czteroetapowy proces, wyma-
gający aktywności różnorodnych populacji mikroorganizmów, odpowiedzial-
nych za przebieg każdej z poszczególnych faz (rys. 1). Wśród nich wymienić 
można drobnoustroje hydrolizujące, acidogenne, acetogenne oraz metanogeny 
odpowiedzialne za produkcję metanu (Czatzkowska 2019). Często pojawiają 
się problemy związane z niską wydajnością produkcji metanu i niestabilno-
ścią całego procesu, co utrudnia powszechne stosowanie tej techniki. Główną 
przyczyną inhibicji fermentacji metanowej są różnorodne substancje, obecne 
w znacznych stężeniach w odpadach poddawanych obróbce beztlenowej (Mo-
eller i Zehnsdorf 2016; Meegoda i in. 2018).

Inhibitory procesu fermentacji metanowej podzielić można na tzw. swoiste 
i niespecyficzne. Inhibitory swoiste powodują zahamowanie bądź obniżenie 
efektywności procesu poprzez oddziaływanie tylko na grupę drobnoustrojów 
metanogennych, aktywnych w ostatniej fazie. Natomiast inhibitory niespecy-
ficzne wpływają na aktywność zarówno metanogenów, jak i pozostałych grup 
bakterii, biorących udział w fermentacji metanowej. Wśród inhibitorów bio-
metanizacji można wyróżnić zarówno związki nieorganiczne jak i organiczne. 
W wielu badaniach pojawiają się informacje o szeregu substancji chemicznych 
o różnej swoistości i stężeniach hamujących, powodujących obniżenie wydaj-
ności procesu bądź hamujących tworzenie metanu przez archeony (Chen i in. 
2008; Liu i in. 2011). Niniejsza praca przeglądowa ma na celu charakterystykę 
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czynników wpływających na występowanie zakłóceń i obniżenie efektywności 
procesu fermentacji metanowej.

2. wpływ czynników środowiskowych na proces biometanizacji

Wartości pH oraz temperatury są najważniejszymi czynnikami środowisko-
wymi, mającymi wpływ na przebieg i efektywność fermentacji metanowej. 
Spośród mikroorganizmów zaangażowanych w proces szczególnie wrażliwe na 
zmiany pH są metanogeny, a optymalny zakres tego wskaźnika szacuje się w ich 
przypadku w granicach 6,8-7,2. Zmiany wartości pH związane są znacząco ze 
stężeniem lotnych kwasów tłuszczowych oraz wolnego amoniaku w środowisku 
reakcji. Kontrola równowagi kwasowo-zasadowej w bioreaktorach beztleno-
wych pozwala na zapewnienie optymalnych warunków mikroorganizmom za-
angażowanym w przebieg fermentacji metanowej. Również wpływ temperatury 
na mikroorganizmy beztlenowe jest szczególnie znaczący; można je podzielić 
przede wszystkim na formy mezofilne i termofilne, których optimum tempe-
raturowe wynosi odpowiednio 35°C oraz 55°C. Z tego względu, od wartości 
temperatury w środowisku reakcji zależeć będzie aktywność drobnoustrojów, 
a tym samym szybkość zachodzących przemian i efektywność produkowanego 
metanu (Hou i in. 2018).

Rysunek 1. Schemat przedstawiający etapy procesu fermentacji metanowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Chen i in. 2014
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3. Nieorganiczne inhibitory fermentacji metanowej

Amoniak

Amoniak powstaje w wyniku biologicznej degradacji materii azotowej, głów-
nie w postaci białek i mocznika. Jon amonowy i wolny amoniak to dwie główne 
formy nieorganicznego azotu amonowego w roztworze wodnym. Sugeruje 
się, że wolny amoniak jest główną przyczyną inhibicji procesu metanogenezy, 
ponieważ jest on swobodnie przepuszczany przez błony komórkowe mikroorga-
nizmów zaangażowanych w proces. Jak podają Yenigun i Demirel (2013), pod-
czas obróbki beztlenowej amoniak powoduje zahamowanie aktywności przede 
wszystkim bakterii acetogennych oraz metanogenów. Ze względu na fakt, że azot 
jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla mikroorganizmów beztlenowych, 
powszechnie uważa się, że stężenia amoniaku poniżej 200 mg/L są korzystne 
dla procesu beztlenowego. Stężenie hamujące aktywność mikroorganizmów, 
charakterystyczne dla wolnego amoniaku, zależy przede wszystkim od warun-
ków środowiskowych, głównie od wartości pH, którego odpowiednia kontrola 
może zmniejszać toksyczność amoniaku, a także temperatury. Podwyższona 
temperatura procesu ma korzystny wpływ na szybkość przemian prowadzonych 
przez mikroorganizmy, ale powoduje także zwiększenie stężenia amoniaku. 
Z badań Hendriksen i Ahring (1991) wynika, że fermentacja odpadów o wyso-
kim stężeniu amoniaku jest mniej stabilna i silniej hamowana w temperaturach 
termofilowych, w porównaniu do mezofilowych. Dodatkowym czynnikiem, 
który może mieć wpływ na efektywność procesu fermentacji metanowej przy 
wyższych stężeniach amoniaku, jest aklimatyzacja mikroorganizmów. Tego 
rodzaju adaptacja może być wynikiem wewnętrznych przemian w dominujących 
gatunkach metanogenów lub zmian w populacji metanogennej (Jarrell i in. 1987; 
Liu i Sung 2002; Chen i in. 2016).

Siarczki

W reaktorach anaerobowych siarczany redukowane są do siarczków przez 
bakterie redukujące siarczany (SRB). Związki, które mogą być całkowicie lub 
częściowo zdegradowane przez SRB, obejmują rozgałęzione i długołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe, etanol i inne alkohole, kwasy organiczne i związki aroma-
tyczne. Ze względu na różnorodność wykorzystania substratu, SRB konkurują 
z innymi grupami mikroorganizmów zaangażowanymi w fermentację, mię-
dzy innymi metanogenami i acetogenami. Wynik konkurencji pomiędzy SRB 
i innymi beztlenowcami determinuje stężenie siarczku w reaktorze. Siarczki 
w różnych stężeniach wykazują toksyczność nie tylko wobec metanogenów, 
a również wobec samych SRB (Chen i in. 2008).
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Jony metali lekkich
Toksyczność soli w stosunku do mikroorganizmów jest w mikrobiologii 

zagadnieniem dobrze znanym. Wysokie stężenia soli skutkują odwodnieniem 
komórek bakteryjnych z powodu zmiany ciśnienia osmotycznego. Jak podają 
Chen i in. (2008) oraz Rath i in. (2016), pomimo iż kationy soli w roztworze 
muszą zawsze być związane z anionami, to w dużej mierze toksyczność soli 
determinowana jest przez jon o ładunku dodatnim. Jony metali lekkich są obecne 
w komorach fermentacyjnych, gdzie mogą być uwalniane w wyniku rozkładu 
substancji organicznych substratu lub dodawane w postaci środków regulują-
cych pH. Podczas gdy umiarkowane stężenia stymulują wzrost drobnoustro-
jów, nadmierne ich ilości spowalniają wzrost, powodując inhibicję aktywności 
i oddziałując toksycznie na komórki. Jednym z metali lekkich, oddziałującym 
hamująco na proces fermentacji metanowej jest glin. Mechanizm inhibitujący 
glinu wynikać może z jego konkurencji z żelazem i manganem, bądź adhezją 
do błony albo ściany komórki bakteryjnej, co może wpływać na jej wzrost. 
W badaniach Cabirol in. (2003) dowiedziono, że aktywność mikroorganizmów 
acetogennych i metanogennych uległa obniżeniu o odpowiednio 50% i 72%, 
w wyniku ekspozycji na Al(OH)3 w stężeniu 1000 mg/L przez okres 59 dni. 
W komorach fermentacyjnych niepożądane są również wysokie poziomy jonów 
potasu, neutralizującego w wyniku biernego napływu potencjał błonowy. Jak 
podają Chen i in. (2008), niskie stężenia potasu (poniżej 400 mg/L) powodują 
zwiększenie wydajności fermentacji metanowej, zarówno w procesie termo-
filowym, jak i mezofilowym. Przy wyższych stężeniach występuje działanie 
hamujące, wyraźniej zauważalne w procesach termofilowych. W przypadku 
sodu, jego obecność w pewnych stężeniach jest niezbędna dla procesu meta-
nogenezy, prawdopodobnie ze względu na rolę w tworzeniu trójfosforanu ade-
nozyny lub w utlenianiu NADH. Z doniesienia Mendez i in. (1995) wynika, że 
optymalne warunki wzrostu mezofilnych metotagenów uwzględniają stężenie 
jonów sodu do 350 mg/L. W wyższych stężeniach sód mógłby łatwo wpływać 
na aktywność mikroorganizmów i zakłócać ich metabolizm. Stopniowa adapta-
cja metanogenów do wysokich stężeń może zwiększyć ich tolerancję i skrócić 
fazę lag przed rozpoczęciem produkcji metanu (Jarrell i in. 1987; Mouneimne 
i in. 2003; Chen i in. 2014).

Metale ciężkie

Główną cechą metali ciężkich jest to, że w przeciwieństwie do wielu in-
nych toksycznych substancji, nie są one biodegradowalne i mogą kumulować 
się w komórce. Toksyczność metali ciężkich jest jedną z głównych przyczyn 
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zaburzeń procesu i niskiej wydajności fermentacji metanowej. Ich toksyczny 
wpływ wynika z zakłócania funkcji i struktury enzymów bakteryjnych. Wiele 
metali ciężkich jest częścią niezbędnych enzymów, które napędzają liczne 
reakcje beztlenowe. To, czy metale ciężkie stymulują czy hamują beztlenowe 
mikroorganizmy, zależy od całkowitego ich stężenia, form chemicznych, czyn-
ników związanych z procesem, takich jak pH i potencjał redoks. Toksyczne dla 
mikroorganizmów są metale ciężkie w wolnej postaci. Powszechnie uważa się, 
że acidogeny są bardziej oporne na działanie metali ciężkich niż metanogeny 
(Zayed i Winter 2000; Chen i in. 2008).

4. organiczne inhibitory fermentacji metanowej

Szeroka gama związków organicznych, obecnych w substratach poddawa-
nych fermentacji metanowej może spowodować zahamowanie procesu. Sub-
stancje organiczne, które są słabo rozpuszczalne w wodzie lub adsorbowane 
na powierzchni osadów, mogą akumulować się w komorach fermentacyjnych 
w wysokich stężeniach. Gromadzenie się niepolarnych związków organicznych 
w błonach bakteryjnych powoduje, że membrana wykazuje zaburzony gradient 
jonów, co może prowadzić ostatecznie do jej dezintergracji. Czynniki wpły-
wające na toksyczność związków organicznych obejmują: stężenie substancji 
toksycznej, stężenie biomasy, czas ekspozycji na daną substancję organiczną, 
wiek komórki i aklimatyzację.

Antybiotyki

Każdego roku ogromne ilości antybiotyków i produktów ich przemiany do-
cierają do obiektów komunalnych w wyniku wydalania przez ludzi i zwierzęta 
oraz usuwania niewykorzystanych leków. Antybiotyki obecne w odpadach 
mogą wpływać na zahamowanie procesów ich przetwarzania, między innymi 
na proces fermentacji metanowej. W badaniach Rusanowskiej i in. (2018) 
oceniano stopień inhibicji procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych 
w odpowiedzi na obecność w nich β-laktamów, tetracyklin, fluorochinolonów, 
sulfonamidów i metronidazolu. Na podstawie ilości wyprodukowanego biogazu 
nie stwierdzono znaczących różnic pomiędzy próbkami kontrolnymi oraz bada-
nymi. W badaniach Aydin i in. (2015) oceniono długoterminowe skutki kom-
binacji antybiotyków: (I) erytromycyny, tetracykliny i sulfametoksazolu (ETS) 
oraz (II) sulfametoksazolu i tetracykliny (ST) na społeczności drobnoustrojów 
beztlenowych i badano, w jaki sposób wpływają one na działanie bioreaktorów. 
Wykazano, że aktywność acetogenów w obecności obu kombinacji antybioty-
ków jest większa w porównaniu do metanogenów. Wydajność produkcji biogazu 
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i stabilność bioreaktora była większa w bioreaktorze z kombinacją ETS, niż 
ST. Wzajemne oddziaływanie i aktywność acetogenów i metanogenów miały 
kluczowe znaczenie dla działania obu reaktorów. Również badania Coban i in. 
(2016) wykazały wzajemne powiązanie struktury społeczności drobnoustrojów 
z obecnością antybiotyku (oxatetracykliny) w komorach fermentacyjnych, wpły-
wające bezpośrednio na produkcję biogazu. Z kolei Reyes-Contreras i Vidas 
(2015), badając wpływ toksyczności chlortetracykliny w różnych stężeniach, 
wskazali, że antybiotyk ten w stężeniu 10 mg/L hamuje o 50% aktywność 
bakterii metanogennych.

Etylen i acetylen

Jak podają Liu i in. (2011), etylen, będący najprostszym węglowodorem 
nienasyconym z szeregu homologicznego alkenów, hamuje wytwarzanie me-
tanu przez czyste kultury wybranych metanogenów nawet o 50% przy stężeniu 
0,05% w fazie gazowej. Inhibicja ta jest odwracalna, a aktywność metanogenów 
zostaje całkowicie przywrócona po usunięciu etylenu z bioreaktora. Acetylen, 
będący najprostszym węglowodorem nienasyconym spośród alkinów, również 
wykazuje działanie hamujące metanogenezę.

Chlorofenole

W badaniach Jin i Bhattacharya (1996), Uberoi i Bhattacharya (1997) oraz 
Piringer i Bhattacharya (1999) donoszono o różnych stopniach inhibicji przez 
związki organiczne z grupy chlorofenoli. Stężenie pentachlorofenoli w zakresie 
0,5-10 mg/L powodowało zahamowanie aktywności populacji kwasotwórczych 
i metanogennych. Toksyczność spowodowana przez di- i trichlorofenole, zwią-
zana zarówno z degradacją propionianu, jak i octanu, jest zależna od pozycji 
podstawienia atomów chloru w pierścieniu benzenowym. W odniesieniu do 
właściwości fizykochemicznych, badania związków organicznych z tej grupy 
wykazują, że te cechy strukturalne, które zmniejszają polaryzację, powodują 
z kolei zwiększenie toksyczności.

Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe

Fermentacja metanowa substratów o wysokiej zawartości frakcji tłuszczowej 
jest często utrudniona przez inhibujące działanie długołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych. Związki te wykazują wysoką toksyczność wobec drobnoustrojów 
fermentacji metanowej, hamując ich wzrost i powodując rozerwanie błon ko-
mórkowych w wyniku absorpcji. Kwas oleinowy wykazuje podobne działanie 
hamujące fermentację metanową jak kwas laurynowy. Inhibicja przez sam kwas 
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kaprylowy jest nieznaczna, jednak w obecności kwasu laurynowego wzrasta. 
Jak wykazali Hwu i Lettinga (1997), drobnoustroje termofilne fermentacji 
metanowej są bardziej wrażliwe na długołańcuchowe kwasy tłuszczowe niż 
mezofilne, prawdopodobnie z powodu odmiennego składu błon komórkowych. 
Jednym z czynników mogących przeciwdziałać hamującemu oddziaływaniu 
obecności tej grupy związków organicznych na proces fermentacji, jest ada-
ptacja mikroorganizmów, biorących w nim udział. Badania Alves i in. (2001) 
oparte na degradacji kwasu oleinowego w bioreaktorach z nieruchomym zło-
żem wykazały, że aklimatyzacja drobnoustrojów wywarła korzystny wpływ 
na ich oporność na oleinian i poprawiła zdolność do biodegradacji substratu. 
Ci sami autorzy wykazali również, że dodatek wapnia zmniejsza hamujące 
działanie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w wyniku tworzenia się 
nierozpuszczalnych soli.

Podsumowanie

Fermentacja metanowa stanowi wydajną metodę przetwarzania odpadów, 
umożliwiającą zmniejszenie ich objętości oraz generowanie energii odnawialnej 
w postaci biogazu. W zależności od pochodzenia odpadów, w ich skład wchodzić 
mogą substancje hamujące i toksyczne. Różne czynniki inhibitujące przebieg 
fermentacji metanowej są ze sobą często ściśle powiązane. Z tego względu 
bardzo ważne jest ustalenie odpowiednich parametrów panujących w komorze 
fermentacyjnej, zapewniających jak najlepszą wydajność całego procesu. Należy 
również zwrócić uwagę na fakt, że literatura naukowa dotycząca omawianego 
zagadnienia jest często skąpa, bądź przestarzała. Istnieje potrzeba kontynuowa-
nia badań dotyczących wpływu inhibitorów na proces fermentacji metanowej.
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aBstract

MethaNe ferMeNtatioN iNhiBitors: a review

One of the promising renewable energy is biogas, obtained as a result of the methane 
fermentation process. It is defined as the four-stage transformation of complex organic 
matter, producing primarily methane and carbon dioxide. Biomethanation requires the 
activity of various populations of microorganisms, responsible for the proper way of each 
of the individual stages of the process. This technique is an interesting method of energy 
production because methane, which can be converted into both thermal and electrical energy. 
However, it can be subjected to various types of interference, associated with low methane 
production efficiency, and thus the instability of the entire process. These interferences can 
be caused by reduced activity of various groups of microorganisms.

The main reason for inhibiting biomethanation is the presence in the substrates of vari-
ous types of inhibiting substances. The purpose of this review is to identify factors and 
mechanisms to inhibit this process.

słowa kluczowe: fermentacja metanowa, biogaz, inhibitory biometanizacji 
keywords: methane fermentation, biogas, biomethanation inhibitors
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Efektywność uprawy roślin w zróżnicowanych warunkach glebowo-klima-
tycznych można oceniać pod względem agrotechnicznym oraz ekonomicznym. 
Aspekt agrotechniczny dotyczy m.in. wpływu zastosowanych zabiegów na 
plon, zaś aspekt ekonomiczny – m.in. relacji kosztów do wartości produkcji. 
Wyniki analizy ekonomicznej są szczególnie istotne dla praktyki rolniczej. 
Informują one o opłacalności produkcji roślinnej w warunkach nizinnych lub 
wyżynnych oraz w mniej korzystnych warunkach gospodarowania na terenach 
górskich i górzystych, zaliczonych do obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania ONW.

Elementem porządkującym oddziaływanie warunków przyrodniczych na 
produkcję rolną jest waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wskaźnik 
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) na poziomie gmin, 
województw i całego kraju został opracowany przez Górskiego i in. (1999). 
Było to możliwe dzięki 10-letniej pracy kameralnej na mapach gleboznawczo-
-kartograficznych oraz wielu doświadczeniom polowym. Wyniki tych badań 
względem warunków agroklimatycznych, ukształtowania terenu i warunków 
wodnych pozwoliły na syntetyczne opracowanie wymiernej (punktowej) oceny 
warunków przyrodniczych produkcji rolnej w kraju (Igras i in. 2010). Szcze-
gólną rolę odegrały warunki glebowe jako najważniejszy czynnik wpływający 
na plon roślin uprawnych.

Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej jest bardzo przy-
datnym narzędziem, które ułatwia prace związane z planowaniem rozwoju 
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w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jak wynika z publikacji Igrasa i in. (2010), 
dzięki numerycznym elementom informacji, które opisują poszczególne składo-
we parametry środowiska, wskaźnik WRPP umożliwia obliczenie dla dowolnych 
terenów, np. zlewni, obrębu geodezyjnego. Wskaźnik WRPP był również jednym 
z kryteriów wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowa-
nia (ONW). Wydzielenie takich obszarów umożliwiło rolnikom otrzymywanie 
rekompensaty za wyższe koszty, mniejsze plony oraz gorsze warunki produkcji 
w porównaniu do gospodarstw położonych poza strefą ONW, w ramach pro-
gramu rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

naturalne warunki przyrodnicze dla produkcji rolniczej w naszym kraju 
ogólnie są znacznie gorsze w odniesieniu do wielu krajów europejskich. Szcze-
gólnie dotyczy to tych krajów, które położone są w strefie klimatu atlantyckiego. 
Pierwszoplanową rolę w przypadku naszego kraju odgrywają wyraźnie słabsze 
warunki glebowe. Z publikacji Lekana i Sroczyńskiego (1998) wynika, że po-
tencjałowi 0,6 ha gruntów ornych w wielu krajach Unii Europejskiej odpowiada 
1 hektar w Polsce. Spowodowane jest to znaczną powierzchnią, jaką zajmują 
w naszym kraju grunty bardzo słabe i słabe, tj. klasy bonitacyjnej V-VI. Według 
cytowanych autorów można tu zaliczyć blisko 4,7 mln hektarów czyli 32% 
powierzchni kraju. Dużą przewagą polskiego rolnictwa jest niski lub bardzo 
niski stopień zanieczyszczenia gleb ksenobiotykami organicznymi i mineral-
nymi. Umożliwia to produkcję wysokiej jakości artykułów żywnościowych, 
zwłaszcza ekologicznych (Igras, Lipski 2006).

Podstawą uzyskiwania na użytkach rolnych produktów o wysokiej jakości 
jest występowanie odpowiedniego podłoża, czyli gleby. Według Mocka (2015), 
gleba jest to powierzchniowa warstwa litosfery o miąższości ok. 1,5-2,0 m, 
ukształtowana w specyficznych warunkach z określonej skały macierzystej. 
Proces pedogenezy zakłada wspólne działanie pięciu podstawowych czynni-
ków, są to: skała macierzysta, klimat, organizmy żywe, topografia oraz czas. 
Znamienne jest to, że gleba, jako czynnik produkcji, stanowi przestrzenną 
podstawę procesów produkcyjnych, w których czynnie uczestniczy. Kluczowe 
jest zatem dbanie o jej jakość, gdyż przekłada się to na jakość płodów rolnych.

Plon zbóż w dużym stopniu zależy od warunków siedliskowych, jak m.in. 
jakość gleby i wysokość nad poziomem morza. Jak wynika z badań Twardego 
(1993), plon zbóż i ziemniaka uzyskany w przedziale wysokości 600-700 m 
n.p.m. był o 50% mniejszy od plonu uzyskanego na wysokości do 250-300 
m n.p.m. Podobnie średni plon czterech podstawowych zbóż uprawianych na 
glebie klasy VI był średnio 2-3-krotnie mniejszy niż na glebie klasy pierwszej 
(Witek 1979). Utrudnione warunki dla plonowania roślin występują zwłaszcza 
na górskich obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Rolnicy 
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gospodarujący na terenach górskich i górzystych zaliczanych do ONW otrzy-
mują dopłaty rekompensujące mniejsze plony i większe nakłady występujące 
na górskich użytkach rolnych.

Metody obliczania efektywności ekonomicznej produkcji rolnej na terenach 
ONW oraz poza tymi terenami powinny cechować się prostotą i stanowić do-
bre narzędzie porównania funkcjonowania badanych gospodarstw rolnych. 
Najczęściej przyjmuje się model gospodarstwa górskiego (produkcja roślinna 
+ dopłaty bezpośrednie) oraz gospodarstwa z terenów nizinnych bez dopłat 
z tytułu ONW, porównując opłacalność produkcji roślinnej (Kutkowska 2009). 
Ten nieskomplikowany układ pozwala na klarowne przedstawienie ogólnych 
prawidłowości rachunku ekonomicznego gospodarstw rolnych funkcjonujących 
na terenach ONW oraz poza tymi terenami. Takie podejście pozwala również na 
określenie skuteczności dopłaty ONW w rekompensowaniu większych kosztów 
oraz mniejszych plonów uzyskiwanych na terenach ONW.

W dostępnej literaturze brak jest aktualnych kompleksowych opracowań okre-
ślających skuteczność dopłaty ONW w rekompensowaniu mniejszych plonów 
i większych nakładów występujących w agrotechnice stosowanej na górskich 
użytkach rolnych. Stało się to asumptem dla podjęcia badań w tym zakresie.

cel pracy

Celem pracy była ocena plonowania i nadwyżki bezpośredniej uzyskanej 
z uprawy zbóż wysiewanych w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebo-
wych, tj. górskich (Czyrna k. Krynicy, teren ONW) oraz wyżynnych (Mydlniki 
k. Krakowa, poza ONW).

Materiał i metody

Badania wykonano w latach 2016-2019 w Górskiej Stacji Doświadczalnej 
Czyrna k. Krynicy (545 m n.p.m. Beskid Niski, tereny górskie) oraz w Stacji 
Mydlniki k. Krakowa (270 m n.p.m.) znajdującej się poza obszarami ONW.

Przedmiotem badań były dwa jednoczynnikowe doświadczenia polowe wy-
konane metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach. Pierwsze założono 
w Stacji Czyrna, zaś drugie w Stacji Mydlniki. Pojedyncze poletko posiadało po-
wierzchnię 18 m2. Uprawiano owies nieoplewiony, jęczmień jary oraz pszenżyto 
jare. Przedplonem dla wszystkich zbóż był ziemniak na oborniku. W obydwu 
stacjach zastosowano jednakowe nawożenie: 72 kg ha-1 N, 34 kg ha-1 P oraz 
55,6 kg ha-1 K. Chwasty zwalczano herbicydem Granstar w dawce 24 g ha-1 
w końcu fazy krzewienia.
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Wielkość nakładów pieniężnych na środki produkcji przyjęto, biorąc za 
podstawę agrotechnikę zastosowaną w doświadczeniu oraz zużycie pestycy-
dów, nawozów sztucznych i materiału siewnego. Wartości tych środków pro-
dukcji przeliczono w stosunku do powierzchni 1 hektara. W przypadku Stacji 
Doświadczalnej w Mydlnikach wartość towarową zebranych plonów i ceny 
środków produkcji przyjęto na podstawie analiz rynkowych opracowanych 
w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB (Zaleski i in. 2019). Dane dla 
warunków górskich (Stacja Czyrna) pozyskano z opracowania Kalkulacje pro-
dukcji rolniczej zestawione przez Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości MODR 
Karniowice (Pobereżnik 2019). Wielkość nakładów pracy ludzkiej przyjęto 
za opracowaniem Klikockiej i in. (2011). Koszty wykonywanych zabiegów 
agrotechnicznych określono za pomocą metody zastosowanej w opracowaniu 
Muzalewskiego (2009). Nadwyżkę bezpośrednią wyliczono z różnicy pomię-
dzy wartością uzyskanej produkcji i poniesionymi kosztami bezpośrednimi. 
Wskaźnik opłacalności bezpośredniej, który charakteryzuje relacje wartości 
produkcji do kosztów bezpośrednich wyznaczono według metody Klepackiego 
i Gołębiewskiej (2002). Pracochłonność w uprawie zbóż wynosiła 9,5 rbh ha-1. 
W stacji Mydlniki występuje gleba brunatnoziemna wytworzona z lessu. Zali-
czono ją do II kompleksu pszennego dobrego. W stacji Czyrna testowane zboża 
wysiewano na glebie brunatnej wytworzonej ze zwietrzeliny skał fliszowych 

Tabela 1. Miesięczny rozkład opadów (mm) w okresie wegetacji zbóż w latach 
2016-2019.

lata Miesiące suma opadów
iv v vi vii viii iv-viii i-xii

czyrna
2016 62,4 56,2 62,0 221,9 136,5 539,0 904,5
2017 121,6 69,1 38,5 100,3 89,7 419,2 1053,2
2018 25,1 82,4 85,2 118,6 85,4 396,7 722,0
2019 85,3 234,2 26,7 60,6 94,0 500,8 816,3
1981-
2002

62,0 99,6 118,6 111,2 91,0 482,3 838,9

Mydlniki
2016 51,8 46,0 51,0 180,1 113,8 442,7 727,7
2017 106,7 58,7 30,0 85,1 78,0 358,5 929,7
2018 13,0 69,6 76,5 92,7 73,1 324,9 641,5
2019 77,1 207,6 22,8 54,1 86,4 448,0 731,3
1961-
1990

48 83 97 85 87 400 681

Źródło: Opracowanie własne
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o składzie granulometrycznym gliny średniej szkieletowej. Zaliczono ją do XII 
kompleksu owsiano-ziemniaczanego-górskiego.

Biorąc pod uwagę sumy opadów w stacji Czyrna w okresie wegetacji zbóż 
(IV-VIII) oraz kryteria opracowane przez Kaczorowską (1962) można do okre-
sów suchych zaliczyć sezon 2017 i 2018, zaś 2016 i 2019 do przeciętnych, 
(tab. 1). Podobnie w stacji Mydlniki sezony wegetacyjne w latach 2017 i 2018 
były suche, a pozostałe były przeciętne. Średnie wieloletnie sumy opadów dla 
sezonów wegetacyjnych okresu badań w Czyrnej były o 17% większe aniżeli 
w Mydlnikach, zaś średnia roczna suma opadów była o 19% większa.

Zarówno średnie wieloletnie temperatury roczne jak i średnie dla sezonu 
wegetacyjnego w Mydlnikach były przeciętnie o 1,8oC większe aniżeli w Czyr-
nej. Jednak wartość średniej temperatury rocznej w obydwu stacjach pozwala 
umiejscowić je w piętrze klimatycznym umiarkowanie ciepłym (6-8oC) (Hess 
1965). Według cytowanego autora na każde 100 m wzrostu wysokości n.p.m. 
zmniejsza się średnia temperatura roczna o 0,55oC, zwiększa suma opadów 
o 30-50 mm i skraca okres wegetacji o 8 dni. W stacji Mydlniki średnia długość 
okresu wegetacyjnego wynosi 227 dni, zaś w Czyrnej 180 dni. Biorąc pod uwagę 
wyniki badań Rudnickiego (1995) oraz Klimy i Pisulewskiej (2004), można 
stwierdzić, iż sprzyjające warunki opadowe dla plonowania zbóż w obydwu 
stacjach wystąpiły tylko w sezonie 2018 r.

wyniki i dyskusja

W korzystniejszych dla wzrostu i rozwoju roślin warunkach klimatyczno-gle-
bowych okolic Krakowa uzyskano większy średnio o 0,5 t ha-1 (tj. o 12,9%) plon 
ziarna aniżeli w warunkach górskich (tab. 2). Otrzymany rezultat potwierdza 
wyniki badań przeprowadzonych do tej pory w Karpatach, m. in. Klimy i in. 

Tabela 2. Plon ziarna zbóż (t ha-1) w zależności od zróżnicowanych warunków 
klimatyczno-glebowych, średnio z lat 2016-2019.

obiekt Miejscowości średnioczyrna Mydlniki
Owies nieoplewiony  2,77  3,10 2,93
Jęczmień jary 4,08 4,78 4,43
Pszenżyto jare 3,95 4,53 4,24
Średnio 3,60 4,13  3,86
NIR 0,05 dla miejscowości 0,370
NRI 0,05 dla uprawianych zbóż 0,834

Źródło: Opracowanie własne
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(2011) oraz Szarek i Klimy (2006). W badaniach tych wydajność zbóż w ko-
rzystniejszych warunkach glebowych i klimatycznych była o 9-11% większa.

Również Nietupski (1996) w swoich badaniach przeprowadzonych w Sude-
tach stwierdził, że na każde 100 m wzrostu wysokości zmniejszało się plono-
wanie jęczmienia jarego o 11%, a owsa o 13%.

Koszty produkcji zbóż uprawianych w obydwu stacjach badawczych były 
wyrównane, (tab. 3). Średnia wartość produkcji uzyskana w bardziej sprzyjają-
cych warunkach przyrodniczych okolic Krakowa była średnio o 13% większa 
niż w terenach górskich, (tab. 4). Średnia wartość nadwyżki bezpośredniej bez 
dopłat uzyskana w lepszych warunkach klimatyczno-glebowych okolic Krakowa 
była o 354 zł ha-1 większa. Potwierdza to zasadność wprowadzenia dopłaty do 
produkcji w terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, o czym 
informują m. in. Roszkowska-Mądra (2011) oraz Zieliński (2016). Niską wartość 
nadwyżki bezpośredniej skutecznie zrekompensowała dopłata ONW wynosząca 
450 zł ha-1. Średnia wartość nadwyżki bezpośredniej z dopłatami stwierdzona na 

Tabela 3. Koszty produkcji (zł ha-1) zbóż jarych, średnio z lat 2016-2019.

wyszczególnienie
owies nie-
oplewiony

 jęczmień 
jary

Pszenżyto 
jare średnio

M* c* M* c* M* c* M* c*
Koszty bezpośrednie 2054 2054 2043 2043 2053 2053 2050 2050
Koszty zabiegów, 
w tym

998 998 998 998 998 998 998 998

Uprawa roli 225 225 225 225 225 225 225 225
Nawożenie mineralne 47 47 47 47 47 47 47 47
Siew 111 111 111 111 111 111 111 111
Pielęgnacja i ochrona 65 65 65 65 65 65 65 65
Zbiór i transport 455 455 455 455 455 455 455 455
Praca ludzka 97 97 97 97 97 97 97 97
Materiały i środki,
w tym

1056 1056 1045 1045 1055 1055 1052 1052

Nawozy mineralne  731  731 731 731 731 731 731 731
Ziarno siewne 221 221  210  210 220 220 217 217
Środki ochrony roślin,
w tym:

104 104 104 104  104  104 104 104

Zaprawy 18 18 18 18 18 18 18 18
Herbicydy 86 86 86 86  86  86 86 86

M* – Stacja Doświadczalna Mydlniki; C* – Stacja Doświadczalna Czyrna
Źródło: Opracowanie własne
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górskich terenach ONW była o 96 zł ha-1 większa aniżeli w okolicach Krakowa, 
pozbawionych tej dopłaty.

Można zatem stwierdzić, że dopłata ONW skutecznie zrekompensowała 
mniejsze plony uzyskane w mniej dogodnych dla produkcji rolnej terenach 
górskich.

W dotychczasowej literaturze dotyczącej ONW można spotkać sprzeczne opi-
nie informujące o skuteczności dopłat ONW. Między innymi Kutkowska (2009) 
dowodzi, że dopłaty ONW nie rekompensowały mniejszych plonów i większych 
nakładów ponoszonych na terenach ONW. Z badań Bereżnickiej (2005) wyni-
ka, że dopłaty były wystarczające. Zróżnicowane opinie na temat skuteczności 
dopłaty ONW skłaniają do stwierdzenia, iż wnioskowania dotyczące wysokości 
dopłaty powinny być oparte o rezultaty wieloletnich badań uwzględniających 
wiele roślin, produktów rolniczych (m.in. mleko, mięso) oraz ceny środków 
produkcji. Uzyskane w przedmiotowych badaniach wyniki upoważniają m.in. 
do stwierdzenia, iż na obecnym etapie transformacji w rolnictwie zasadniczym 

Tabela 4. Wskaźniki ekonomicznej sprawności produkcji zbóż jarych, średnio 
z lat 2016-2019.

wyszczególnienie

owies
nieoplewio-

ny

jęczmień 
jary

Pszenżyto 
jare średnio

M* c* M* c* M* c* M* c*
Wartość produkcji
(zł – PLN ha-1)

 2266 2024 3154 2692 2808 2449 2742 2388

Dopłata ONW
(zł – PLN ha-1)

450 450 450 450

Wart. produkcji z dopłata-
mi (zł – PLN ha-1)

2266 2474 3154 3142 2808 2899 2742 2838

Koszty bezpośrednie
(zł – PLN ha-1)

2054 2054 2043 2043 2053 2053 2050 2050

Nadwyżka bezpośrednia 
bez dopłat (zł – PLN ha-1)

212 -30 1111 649 755 396 692 338

Nadwyżka bezpośrednia
z dopłatami (zł – PLN ha-1)

212 420 1111 1099 755 846 692 788

Wskaźnik opłacalności 
bezpośredniej
bez dopłat 1,10 0,98 1,54 1,31 1,36 1,19 1,33 1,16
z dopłatami 1,20 1,53 1,41 1,38

M* – Stacja Mydlniki; C* – Stacja Doświadczalna Czyrna

Źródło: Opracowanie własne
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wyznacznikiem decydującym o doborze roślin do uprawy w zróżnicowanych 
warunkach klimatyczno-glebowych jest czynnik ekonomiczny.

wnioski

Na postawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnio-
ski:

1. Zboża jare uprawiane na terenie o niekorzystnych warunkach przyrod-
niczych (ONW) wydały o 12,9% mniejszy plon aniżeli na obszarze 
o bardziej sprzyjających warunkach klimatyczno-glebowych.

2. Jęczmień jary wydał większy plon niż owies nieoplewiony. Uprawa jęcz-
mienia jarego przyniosła największe wartości nadwyżki bezpośredniej 
zarówno na terenach ONW, jak i poza tymi trenami.

3. Wartość produkcji oraz nadwyżka bezpośrednia bez dopłat uzyskana 
w okolicach Krakowa, tj. poza terenami ONW, była większa niż na 
górskich terenach ONW.

4. Dopłata ONW wynosząca 450 zł ha-1 skutecznie rekompensowała wartość 
mniejszych plonów uzyskanych w warunkach górskich.
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aBstract

iMPact of diverse cliMatic aNd soil coNditioNs oN croP 
yieldiNg

The objective of the research study was to assess the yielding of spring cereal crops and 
the direct surplus obtained from spring cereal crops sown under diverse natural conditions, 
i.e. under the mountain (in Czyrna near Krynica Górska, LF Area) and upland conditions (in 
Mydlniki near Krakow, outside LFA). Two one-factor field experiments were performed and 
researched into in a period from 2016 to 2019 at the Experimental Stations in Czyrna and 
in Mydlniki. Based on the research results, it was found that the yield of the spring cereal 
crops grown on areas under the unfavourable natural conditions (LFA) was 12.9% lower 
than that of the crops grown on the areas where the climatic and soil conditions were more 
favourable. Spring barley yielded higher that non-hulled (naked) oats.The highest values 
of direct surplus were reported in the case of spring barley grown both on the LFAreas and 
outside those areas. In the vicinity of Kraków, i.e. outside LFA, the obtained value of the 
crop production and the direct surplus without subsidies were higher than those obtained in 
the mountain less-favoured areas. The LFA payment of 450 zł ha-1 effectively compensated 
for the lower crop yields obtained under the mountain conditions.

słowa kluczowe: warunki przyrodnicze, plon ziarna, nadwyżka bezpośrednia
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wstęp

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo 
energetyczne są główną siłą napędową poszukiwań odnawialnych źródeł energii 
(Thompson i in. 2019). Jedną z alternatyw dla paliw kopalnianych jest proces 
biometanizacji w warunkach beztlenowych (ang. AD – anaerobic digestion), 
którego produktem końcowym jest metan – czyste, tanie i uniwersalne paliwo 
(Hijazi i in. 2020). Proces fermentacji metanowej to atrakcyjna technologia 
unieszkodliwiania i stabilizacji różnorodnej biomasy organicznej (Achinas 
i in. 2017).

1. Proces biometanizacji oraz jego etapy

Proces biometanizacji składa się z czterech etapów, w które zaangażowane są 
grupy wzajemnie oddziałujących mikroorganizmów (Shamanskyi, Boichenko 
2019). Przy uruchamianiu procesu biometanizacji należy zoptymalizować pa-
rametry fizykochemiczne tak, aby zachować równowagę między konsorcjami 
drobnoustrojów, która wpływa na szybkość reakcji biologiczno-chemicznych 
(Panigrahi, Dubey 2019). Zaburzenie równowagi może indukować akumulację 
substancji powodujących obniżenie wydajności produkcji CH4 lub całkowite 
zahamowanie procesu (Nuengjamnong i in. 2010).

Pierwszy etap procesu biometanizacji to hydroliza, podczas której związki 
takie jak białka, lipidy i węglowodany przekształcane są przez bakterie sapro-
fityczne z udziałem enzymów zewnątrzkomórkowych głównie w lotne kwasy 
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tłuszczowe (ang. VFAs – volatile fatty acids) (kwasy mrówkowy, propionowy, 
masłowy), a także alkohole, aldehydy, CO2 i H2 (Sawyerr i in. 2019). Produkty 
rozkładu wykorzystywane są przez mikroorganizmy jako źródło energii i wę-
gla. W tym etapie biorą udział bakterie z rodzaju Micrococcus, Fusobacterium, 
Butyrivibrio czy Streptococcus, które wydzielają enzymy zewnątrzkomórkowe 
(celulaza, lipaza) niezbędne do przeprowadzenia procesu (Shamanskyi, Bo-
ichenko 2019).

Drugim etapem procesu biometanizacji jest kwasogeneza, w której bakterie 
kwasotwórcze przekształcają produkty hydrolizy w alkohole (metanol lub eta-
nol), aldehydy, CO2, H2 oraz krótkołańcuchowe kwasy organiczne (mrówkowy, 
masłowy, octowy) (Detman i in. 2018). Związki wytwarzane w procesie hydro-
lizy służą mikroorganizmom fermentacyjnym (Streptococcus, Lactobacillus, 
Bacillus, Escherichia coli, Salmonella) jako substrat (Tabatabaei i in. 2020a; 
Tabatabaei i in. 2020b).

W trzecim etapie procesu AD – w acetogenezie – bakterie octowe (Syntro-
phomonas, Syntrophobacter) przekształcają produkty takie jak propionian, 
glukozę i etanol w octan (Wilkins i in. 2015). Podczas acetogenezy uwalniane 
są cząsteczki wodoru, które mają toksyczny wpływ na drobnoustroje uczestni-
czące w tym etapie, co wyjaśnia znaczenie symbiozy bakterii octowych z au-
totroficznymi drobnoustrojami metanogennymi, które to metanogeny mogą 
wykorzystywać wodór jako substrat (Panigrahi, Dubey 2019).

W ostatnim etapie, zwanym metanogenezą, na drodze biochemicznych 
przemian mikroorganizmy metanogenne wykorzystują nowo zsyntetyzowane 
produkty, w tym kwas octowy jako źródło energii i przekształcają je w me-
tan (Smith, Ingram-Smith 2007). W ten etap zaangażowane są drobnoustroje 
z rodzajów Methanosarcina spp., Methanothrix spp., Methanobacterium czy 
Methanococcus (Shamanskyi, Boichenko 2019). Drobnoustroje metanogenne 
żyją w środowisku lekko alkalicznym (pH od 6,8 do 7,2) i są bardzo wrażliwe 
na zmiany pH, co wyjaśnia, dlaczego tak ważna jest optymalizacja parametrów 
fizykochemicznych procesu biometanizacji (Abbasi-Guendouz i in. 2013).

2. Biologiczne metody intensyfikacji procesu biometanizacji

2.1. Dodanie ko-substratu

Wspólne trawienie (ang. AcoD – anaerobic co–digestion) w procesie biome-
tanizacji jest szeroko stosowane w przemyśle energetycznym w celu poprawy 
wydajności produkcji biogazu. Substancje organiczne charakteryzują się różnym 
tempem rozkładu oraz ilością wyprodukowanego z nich biogazu, a trawienie 
z dodatkiem ko-substratu może zapewnić stabilną wartość pH, zapobiegając 
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ekstremalnemu zakwaszeniu bioreaktora (Ryan, Enright 2019). Uczeni od lat 
badają proces trawienia z dodatkiem ko-substratu i odnotowują znacznie szyb-
sze tempo biodegradacji masy organicznej. W oparciu o optymalny zakres 
stosunku makroelementów (C / N / P), wynoszący 100:3:1 dla procesu biome-
tanizacji, wielu badaczy próbuje mieszać materiały bogate w białko z innymi 
dodatkami pochodzenia węglowego (Roj-Rojewski i in. 2019). Alqarallehi in. 
(2018) odnotowali znacznie wyższą wydajność produkcji metanu w bioreaktorze 
z dodatkiem ko-substratu, jakim był zagęszczony aktywowany osad ściekowy, 
w porównaniu do próby kontrolnej. Podobne wyniki otrzymali Szaja i Montu-
siewicz (2019), którzy odnotowali znaczny wzrost produkcji biogazu (160%) 
podczas AD z dodatkiem zużytego ziarna browarniczego. Aricii Kocar (2015) 
otrzymali znacznie zwiększoną wydajność produkcji biogazu przy biometaniza-
cji obornika z dodatkiem kiszonki z kukurydzy. Dodatek ko-substratu w procesie 
biometanizacji poprawia stosunek składników odżywczych oraz powoduje 
lepszą dostępność substancji organicznych, co ułatwia ich przyswajanie przez 
drobnoustroje beztlenowe, a dzięki temu zwiększa stopień degradacji (Zainab 
i in. 2019). Procesowi AD z dodatkiem ko-substratu przypisuje się również ta-
kie zalety jak: wyższa jakość pofermentu, redukcja zapachów, drobnoustrojów 
chorobotwórczych, korzyści ekonomiczne oraz bezpieczeństwo dla środowiska 
naturalnego (Zahan, Othman 2019).

2.2. Bioaugmentacja

Wzbogacanie podłoża określonymi mikroorganizmami (bioaugmentacja) 
jest techniką stosowaną w procesach beztlenowych w celu poprawy hydrolizy 
trudno biodegradowalnych związków lignocelulozowych, uruchamiania pro-
cesu biogazu czy poprawy ilości akumulowanego w reaktorze amoniaku oraz 
VFAs (volatilefattyacids) (Haleyur i in. 2019). W przemyśle energetycznym 
najczęściej stosuje się technologie, które wykorzystują dodatki biologiczne 
z inokulum drobnoustrojów lub z dodatkowym substratem, które zwiększają 
populację drobnoustrojów i zwiększają różnorodność mikrobiomu odpowie-
dzialnego za proces AD (Rahimzadeh i in. 2018). Mikroorganizmy wprowadzane 
do bioreaktora współpracują podczas czterech wzajemnie zależnych etapów, 
a dzięki równowadze między nimi następuje znacznie wydajniejsza produkcja 
biogazu. Proces biometanizacji wymaga obecności różnych mikroorganizmów 
zdolnych do przeprowadzenia hydrolizy, kwasogenezy, acetogenezy, wytwa-
rzania wodoru oraz końcowego produktu – metanu (Martin-Ryals i in. 2015). 
Bioaugmentacja jako technika intensyfikacji produkcji biogazu od lat cieszy się 
zainteresowaniem wielu naukowców. Poszyteki in. (2019) odnotowali bardzo 
dobre właściwości intensyfikujące produkcję biogazu (wzrost o 22% i 28%) 
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dwóch szczepów wyizolowanych z osadów ściekowych (Rummeliibacillus sp. 
POC4 i Ochrobactrum sp. POC9). Mulat i in. (2018) opisali szczep Caldicellu-
losiruptorbescii jako bardzo dobrze wspomagający rozkład celulozy w procesie 
AD brzozy. Podobne wyniki otrzymali inni autorzy, stosując bakterie celulo-
lityczne w beztlenowym rozkładzie słomy pszenicznej (Ozbayram i in. 2017) 
czy ziaren gorzelniczych z obornikiem świńskim (Sensai i in. 2014). Strangi in. 
(2017) odnotowali 24-procentowy wzrost ilości produkowanego biogazu przy 
zastosowaniu celulolitycznych szczepów Thermoanaerobacteriumthermosac-
charolyticum, Caldanaerobactersubterraneus, Thermoanaerobacterpseude-
thanolicus oraz Clostridium cellulolyticum. Bioaugmentacja jest obiecującą 
technologią, która może rozwiązać praktyczne problemy w biogazowniach 
i stwarza możliwości zintensyfikowania produkcji biogazu.

2.3. Obróbka wstępna substratów

Trudno biodegradowalna masa organiczna wykorzystywana jako substrat 
w procesie biometanizacji wymaga często wstępnej obróbki w celu popra-
wy wydajności procesu oraz ilości produkowanego metanu (Dahunsi 2019). 
Wstępna obróbka rozkłada złożoną strukturę organiczną substratów na prost-
sze cząsteczki, które dzięki temu łatwiej ulegają degradacji mikrobiologicznej 
(Sindhui in. 2016). Celuloza i hemiceluloza, których zadaniem jest utrzymanie 
struktury rośliny, rozkładają się powoli i z trudem (Abraham i in. 2020). Wią-
zania między różnymi łańcuchami celulozy i obecność ligniny także utrudniają 
proces rozkładu oraz wpływają na ilość produkowanego biogazu (Koupaie i in. 
2018). Metody biologiczne wstępnej obróbki substratu polegają na zakiszaniu, 
kompostowaniu częściowym, aplikacji inokulum z wykorzystaniem szczepów 
grzybów lub aplikacji enzymatycznej (Tabatabaei i in. 2020a).

2.3.1. Aplikacja enzymatyczna
Istnieją dwa rodzaje enzymów biorących udział w degradacji substratu: 

endoenzymy i egzoenzymy. Endoenzymy są wydzielane przez wszystkie bak-
terie, ale tylko niektóre mogą wydzielać egzoenzymy. Enzymy mogą działać 
w szerokim zakresie warunków środowiskowych i pozostać aktywnymi, nawet 
jeśli warunki te zmieniają się gwałtownie. Enzymatyczna obróbka biomasy 
organicznej może poprawić jej rozpuszczalność, strawność beztlenową, od-
wodnienie i higienizację (Dubrovskis i in. 2020). Dzięki temu, że enzymy 
są mniejsze, lepiej rozpuszczalne i znacznie aktywniejsze w biomasie osadu 
niż drobnoustroje, mogą łatwiej przenikać do podłoża. Odnotowano znaczną 
poprawę produkcji biogazu po zastosowaniu komercyjnych enzymów do kon-
dycjonowania złożonej materii organicznej. Herrero i in. (2019) zaobserwowali 
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znaczną poprawę degradacji i konwersji biomasy w biogaz, gdy enzymy dostar-
czano do trawienia biomasy rolniczej o złożonej strukturze lignocelulozowej: 
oba testowane enzymy poprawiły wydajność degradacji kiszonki z sorgo, sło-
my i kolby kukurydzy i spowodowały ponad 30-procentowy wzrost produkcji 
biogazu. Podobne wyniki uzyskali także Dereszewska i Cytawa (2019), które 
odnotowały ponad 130-procentowy wzrost produkcji biogazu oraz poprawę mi-
neralizacji osadów. Agabo–Garcíai in. (2019) w celu zwiększenia biodegradacji 
osadów ściekowych oraz ilości produkowanego biogazu zastosowali proteazy 
i odnotowali poprawę rozkładu biomasy oraz wzrost objętości produkowanego 
biogaz odpowiednio 3,65 razy w porównaniu z kontrolą. Złożona hydroliza 
biomasy jest jednak procesem wieloenzymatycznym, który wymaga połączenia 
odpowiednich enzymów, strategii dawkowania, optymalnych warunków pH 
i temperatury (Abbasi-Guendouz i in. 2013).

2.3.2. Aplikacja inokulum z wykorzystaniem szczepów grzybów
Biomasa roślinna wykorzystywana jako substrat w procesie biometanizacji 

cechuje się wysoką zawartością ligniny, celulozy oraz hemicelulozy i jest trudna 
do rozkładu ze względu na swoją złożoną strukturę (Sindhu i in. 2016). De-
gradację substratów lignocelulozowych można zwiększyć poddając je obróbce 
wstępnej przez zaszczepienie gatunkami grzybów, które wydzielają enzymy 
degradujące lignocelulozę (Vinzelj i in. 2019). Wrońska i Cybulska (2018) 
stwierdziły, że wstępna obróbka osadu biologicznego przez szczepy grzybów 
o różnym potencjale metabolicznym wpływa na wzrost wydajności produkcji 
biogazu (20%). Kainthola i in. (2019) badali wpływ trzech różnych szczepów 
grzybów – Pleurotusostreatus, Phanerochaetechrysosposrium oraz Ganoder-
malucidum – na obróbkę wstępną słomy ryżowej i odnotowali zwiększoną 
degradację biomasy oraz wydajność produkowanego metanu. Podobne wyniki 
otrzymali Mustafa i in. (2016), którzy badali biodegradację słomy ryżowej, 
zaszczepiając substrat gatunkiem grzyba Trichomonasreesei oraz Pleurotuso-
streatus i uzyskali zwiększoną wydajność biogazu od 42,5 do 72,5%. Wyniki 
badań wielu autorów sugerują, że grzyby można uznać za alternatywę dla 
metody obróbki chemicznej jako opłacalny proces degradacji lignocelulozy.

2.3.3. Częściowe kompostowanie i zakiszanie substratu
Częściowe kompostowanie lub zakiszanie substratu to techniki stosowane 

w procesie AD na skalę przemysłową w celu uzyskania odpowiedniego obcią-
żenia organicznego, wzmocnienia produkcji biogazu oraz zwiększenia rentow-
ności biogazowni poprzez zmniejszenie kosztów procesu biometanizacji. Arici 
i Koçar (2015) badali fermentację beztlenową gnojowicy z kiszonką kukurydzy 
i odnotowali pięciokrotny wzrost produkcji metanu w porównaniu z gnojowicą 
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bez dodatku kiszonki. Zhao i in. (2017) badali wpływ zakiszania substratów 
poddanych fermentacji beztlenowej na wydajność metanu i odnotowali wzrost 
(33,59%) produkcji gazu w porównaniu do świeżego substratu. Kiszenie jest 
obiecującą techniką stosowaną do zabezpieczenia mokrej biomasy przed wła-
ściwą fermentacją beztlenową, tworzy kwaśne środowisko do rozwoju drob-
noustrojów oraz jest dobrą metodą długotrwałego przechowywania surowca.

Podsumowanie

Intensyfikacja procesu biometanizacji z zastosowaniem metod biologicznych 
jest bezpieczną i opłacalną ekonomicznie alternatywą dla paliw kopalnianych. 
W procesie biometanizacji otrzymujemy także poferment, który można poddać 
procesowi suszenia i wykorzystać jako nawóz. Rozwój systemów technolo-
gicznych oraz coraz większy zakres wiedzy pozwalający na optymalizację 
parametrów fermentacji metanowej sprzyja zastosowaniu technologii biome-
tanizacji i zachęca inwestorów do otwierania nowych biogazowni. Dzięki tym 
działaniom biometanizacja staje się procesem coraz częściej stosowanym do 
stabilizacji odpadów oraz produkcji biogazu, co pozwala skutecznie zmniejszać 
efekt cieplarniany oraz chronić środowisko naturalne.
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aBstract

iNteNsificatioN of the BioMethaNizatioN Process usiNg of 
selected Biological Methods

Greenhouse gas emissionslike carbon dioxide and methane contribute to global warm-
ing and require measures to protect the environment. The process of biomethanization in 
anaerobic conditions (AD - anaerobic digestion) is an attractive technology on a large scale 
used for the sanitization and stabilization of waste - animal faeces, sewage sludge, as well 
as a variety of organic solids. This paper describes the latest advances in technology for the 
intensification of the biomethanization process using biological methods. The paper was 
divided into the main section describing the process and its individual stages and subsec-
tions describing in detail the biological methods most commonly used to intensify the AD 
process. Among them, the addition of a co-substrate for digestion, the use of bioaugmentation 
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and pre-treatment of the substrate were described. Biomethanization is an attractive tech-
nology for obtaining environmentally eco-friendly fuel and the researchers’ goal is to find 
technologies that will maximize the efficiency of the process and the production of biogas.

słowa kluczowe: biogaz, biometanizacja, fermentacja beztlenowa, paliwo przyjazne 
środowisku, biomasa organiczna
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guciów Na roztoczu środkowyM

wstęp

W Polsce obecnie ważnym problemem społecznym jest wyludnianie się wsi 
peryferyjnych oraz przekształcenia w strukturze wieku i płci ich ludności. Zmiany 
demograficzne prowadzą do przeobrażeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu 
terenu. Wsie takie nie są atrakcyjnym miejscem na stałe zamieszkiwanie. Znaczne 
oddalenie od większych ośrodków miejskich skutkuje utrudnionym dostępem 
do pracy, szkoły, służby medycznej czy sklepów (Heffner, Stanny 2007, Heffner 
2016, Stanny i in. 2018). W ostatnich latach mieszkańcy takich miejscowo-
ści dotknięci zostali również wykluczeniem komunikacyjnym, co wpływa na 
ograniczenie, a nawet odcięcie ludności od ww. dóbr (Fiedeń 2018). Powodem 
słabej dostępności komunikacyjnej jest niska opłacalność prowadzenia usług 
transportowych na obszarze z małą gęstością zaludnienia i dość dużym rozprosze-
niem osadnictwa. Z drugiej zaś strony, z punktu widzenia ludności mieszkającej 
w dużych aglomeracjach, miejscowości takie są atrakcyjne dla wypoczynku.

Coraz częściej takie wyludniające się wsie stają się miejscem lokalizacji dru-
gich domów. Na Lubelszczyźnie zjawisko to występuje głównie w zachodnim 
fragmencie Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz w części Pojezierza Łęczyńsko-
-Włodawskiego, na obszarze którego prywatne osoby z dużych miast (Lublin, 
Warszawa) zakupiły działki przede wszystkim w pobliżu jezior (Świeca i in. 
2014). Popularne staje się także Roztocze (Grabula 2000), gdzie całe opuszczo-
ne siedliska są remontowane i służą teraz jako baza noclegowa na weekendy 
i pobyty wakacyjne.
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W ostatnich latach Roztocze coraz częściej postrzegane jest jako obszar bar-
dzo cenny przyrodniczo i kulturowo oraz stanowi cel wyjazdów wakacyjnych 
czy weekendowych (Brzezińska-Wójcik i in. 2009, Sowińska, Soszyński 2012, 
Świeca i in. 2014, Brzezińska i in. 2017a). Duża atrakcyjność Roztocza jako 
regionu turystycznego wynika ze zróżnicowania środowiska przyrodniczego: 
jego budowy geologicznej, rzeźby terenu, hydrografii czy warunków klima-
tycznych (Brzezińska-Wójcik2017, Brzezińska-Wójcik i in. 2017b). Roztocze 
zaznacza się jako pas wzniesień ciągnący się przez ok. 180 km od Kraśnika do 
Lwowa. W granicach Polski Roztocze ma długość ok. 110 km i zróżnicowaną 
szerokość od kilkunastu do dwudziestu kilometrów (Buraczyński 1997, Brze-
zińska-Wójcik i in. 2016).

cel pracy

Celem pracy jest przygotowanie propozycji poszerzenia oferty turystycznej 
Guciowa, która może zachęcić turystów do przyjazdu. W opracowaniu koncepcji 
konieczna jest analiza zmian użytkowania badanego obszaru i próba określenia 
możliwości wykorzystania go do celów turystycznych. Istotnym zadaniem 
cząstkowym jest także waloryzacja terenu. Zważając jednak na lokalizację 
w obszarze przyrodniczo cennym, największą uwagę zwrócić należy na małą 
odporność środowiska przyrodniczego i potrzebę ochrony jego walorów oraz 
zaproponować rozwiązania mało inwazyjne.

obszar badań

Guciów jest niewielką wsią, która znajduje się we wschodniej Polsce w wo-
jewództwie lubelskim (ryc. 1). Administracyjnie należy do gminy Zwierzyniec 
wchodzącej w skład powiatu zamojskiego. Jest to wieś peryferyjna, oddalona 
od Zwierzyńca o ok. 10 km i od Zamościa będącego największym miastem 
w regionie o ponad 30 km. Guciów położony jest w mezoregionie Roztocze 
Środkowe (Kondracki 2014). Według regionalizacji Roztocza na mikroregiony 
zaproponowanej przez Buraczyńskiego (1997) znajduje się w mikroregionie 
Roztocza Tomaszowskiego. Geomorfologicznie wieś położona jest w dolinie 
rzeki Wieprz, przy jej lewej krawędzi na holoceńskiej terasie zalewowej oraz 
na zboczach doliny. W roku 1974 w pobliżu Guciowa utworzono Roztoczański 
Park Narodowy (od 2019 r. także Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze), 
którego granice otaczają Guciów z trzech stron (od północy, południa i zachodu). 
Obszar wsi znalazł się również w otulinie RPN-u. Od 1978 roku w Guciowie 
funkcjonuje Roztoczańska Stacja Naukowo-Badawcza Uniwersytetu Marii 
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Curie-Skłodowskiej w Lublinie, za której siedzibę posłużył budynek dawnej 
szkoły podstawowej (Rodzik, Rodzoś 2001).

Ryc. 1. Położenie obszaru badań

Źródło: Opracowanie własne

Od kilku dekad zmienia się użytkowanie gruntów Guciowa. Szczególnie wi-
doczne jest to w ostatnim dwudziestoleciu, kiedy wtórna sukcesja leśna zajmuje 
coraz większe powierzchnie. Zjawisko wieloletniego ugorowania i porzucania 
uprawy gruntów ornych umożliwia rozwój zakrzaczeń i śródpolnych zagajni-
ków oraz prowadzi do zmian w fizjonomii krajobrazu (Someya, Furtak 1996).

We wsi Guciów występują typowe dla regionu problemy demograficzne. 
Od końca lat 90. XX wieku liczba ludności wsi, gminy Zwierzyniec, powiatu 
zamojskiego jak również województwa lubelskiego spada, co może świadczyć 
o negatywnych zmianach w poziomie życia w regionie, a w konsekwencji je 
jeszcze pogłębiać.

Materiały i metody badań

Opracowanie wykonano na podstawie prac terenowych prowadzonych na 
obszarze wsi. Badania te wsparto dostępnymi opracowaniami kartograficz-
nymi i literaturą przedmiotu, na podstawie których dokonano charakterystyki 
środowiska przyrodniczego i kulturowego Guciowa i regionu. Opracowania 
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kartograficzne pozyskano w drodze kwerendy prowadzonej w zasobach udo-
stępnianych przez Państwowy Instytut Geologiczny PIB (https://www.pgi.gov.
pl/) oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii (https://www.geoportal.gov.pl/). 
Do najważniejszych map, na podstawie których scharakteryzowano środowisko 
przyrodnicze, należą: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski. Arkusz Krasno-
bród (Krukowski 1994b), Mapa Geośrodowiskowa Polski. Arkusz Krasnobród 
(Mądry 2011a), mapa topograficzna w skali1:10 000 (M 34-59-A-a-4, M 34-
59-A-c-2, M 34-59-A-c-4) i ortofotomapa.

Materiały kartograficzne wprowadzono do programu ArcMap 10.5, gdzie 
skalibrowano je i poddano obróbce komputerowej. Na podstawie przeprowa-
dzonych operacji w programach GIS przygotowano: mapę nachyleń, mapę 
ekspozycji i numeryczny model terenu. Opracowania te stanowiły podstawę 
wykonania waloryzacji badanego obszaru, w której uwzględniono głównie 
nachylenie terenu, ekspozycję oraz zagrożenie powodziowe rzeki Wieprz.

Opracowania te stanowiły podstawę wykonania waloryzacji badanego obsza-
ru. Zastosowano metodę bonitacji punktowej, każdemu z wydzieleń przyporząd-
kowano określoną liczbę punktów. Im bardziej dany typ warunków naturalnych 
podnosił atrakcyjność terenu, tym większą liczbę punktów otrzymywał. Za wio-
dące kryterium, decydujące o potencjale turystycznym wsi uznano nachylenie 
terenu, występowanie rzek, lesistość. Im większe występowały spadki w danym 
polu (kwadrat 0,5 km x 0,5 km), tym przyznano większą liczbę punktów. Podob-
nie z rzekami i lesistością, tj. im dłuższy odcinek rzek występował w badanym 
kwadracie, tym więcej punktów przyznano. Natomiast przy lesistości brano pod 
uwagę procent powierzchni terenów leśnych w danym kwadracie, im większy 
procent tym więcej punktów przyznano.

Opracowana klasyfikacja ma charakter przybliżony i względny. Nadanie okre-
ślonych wartości poszczególnym elementom obarczone jest subiektywizmem, 
choć zgodne z opiniami dostępnymi w literaturze przedmiotu (Nowacka 1984, 
Sołowiej 1992, Bródka red. 2010). Skalę wartości należy traktować tylko jako 
określenie następstwa, uszeregowanie natężenia atrakcyjności walorów, a nie 
konkretne wartości. Nałożenie warstw tematycznych pozwoliło przy przyjęciu 
przedstawionych wyżej kryteriów na wykonanie mapy. Wyróżniono pięć klas: 
poniżej 15 pkt. – nieatrakcyjny, od 16 do 20 pkt. – średnio atrakcyjny, od 21 
do 25 pkt – przeciętnie atrakcyjny, od 26 do 30 pkt – atrakcyjny oraz powyżej 
31 pkt. – bardzo atrakcyjny.

Na podstawie inwentaryzacji terenu i mapy waloryzacji wytyczono na pod-
kładzie mapy topograficznej w skali 1:10 000 szlak turystyki pieszej. Podstawą 
wyznaczenia przebiegu ścieżki były szczególne walory przyrodnicze i kulturowe 
wsi Guciów. Ostatnim elementem jest autorski projekt zagospodarowania prze-
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strzeni działki Roztoczańskiej Stacji Naukowo-Badawczej UMCS, wykonany 
przy pomocy programu z grupy GIS.

atrakcyjność środowiska przyrodniczego

Budowa geologiczna obszaru wsi Guciów charakteryzuje się dużym zróżnico-
waniem, co teren ten czyni bardzo atrakcyjnym przyrodniczo. Guciów położony 
jest w pradolinie Wieprza, która wyerodowała w górnokredowych osadach 
gezy budującej trzon Roztocza (Buraczyński 1997). Skałę tę na obszarze wsi 
pokrywają plejstoceńskie i holoceńskie utwory powierzchniowe (Krukowski 
1994b). Północna część obszaru (prawostronna terasa nadzalewowa Wieprza) 
zbudowana jest z utworów piaszczystych pochodzenia eolicznego. Pozwoliło 
to na powstanie charakterystycznej rzeźby terenu z niewielkimi wzniesieniami 
w formie wydm (Buraczyński, Chabudziński 2014). Występowanie piasków 
luźnych wpłynęło na wykształcenie się słabych gleb bielicowych. Utwory po-
wierzchniowe wypełniające dolinę Wieprza to głównie piaski pochodzenia 
fluwialnego i piaski humusowe (Krukowski 1994a) oraz torfy w odciętych 
meandrach rzeki. Dolina Wieprza we wsi Guciów charakteryzuje się płaskim 
i szerokim dnem. Wytworzyły się tam żyzne mady i gleby pobagienne. Lewo-
stronną terasę nadzalewową pokrywają utwory lessowe, w których występują 
wychodnie gezy budującej podłoże (Pielach 2011a). Na skutek użytkowania 
terenu i znacznych nachyleń powierzchni w pokrywie lessowej wytworzyły 
się systemy wąwozów, z których materiał odprowadzany jest do doliny Wieprza 
i deponowany w formie stożków napływowych lub usuwany z wodami rzeki. 
Na pokrywie lessowej wykształciły się żyzne gleby płowe, zaś w miejscach 
wychodni gezy – rędziny. Obszar położony jest bardzo korzystnie pod względem 
meteorologicznym. Znajduje się on w tak zwanej tomaszowskiej dziedzinie 
klimatycznej, która charakteryzuje się dłuższym zaleganiem pokrywy śnieżnej 
(80-90 dni). Wpływać to może korzystnie na rozwijanie tam zimowych sportów. 
Roczne sumy opadów atmosferycznych osiągają 640 mm (Rodzik, Rodzoś 
2001). Roztocze charakteryzuje się znacznym udziałem dni słonecznych, co 
czyni je atrakcyjnym latem.

Skomplikowana budowa geologiczna, bogata rzeźba, zróżnicowana pokry-
wa glebowa czy roślinna na tak małym obszarze czynią go odpowiednim do 
prowadzenia tam zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży. Urozmaicona rzeźba 
terenu i krajobraz otwarty na głęboko wciętą dolinę Wieprza umożliwiły wyzna-
czenie tam kilku punktów widokowych (Mądry 2011a) i rozwijanie turystyki 
wypoczynkowej.
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atrakcyjność krajobrazu kulturowego

Najbardziej trafnego zdefiniowania krajobrazu kulturowego dokonała Myga-
-Piątek (2001), uważając, że krajobraz kulturowy to „historycznie ukształtowany 
fragment przestrzeni geograficznej, powstały w wyniku zespolenia oddziaływań 
środowiskowych i kulturowych, tworzących specyficzną strukturę, objawiającą 
się regionalną odrębnością postrzeganą jako swoista fizjonomia” (Myga-Piątek 
2001). Działalność człowieka w obszarze jego oddziaływań wpływała na cią-
głe przekształcanie środowiska przyrodniczego, przez co również krajobrazy 
kulturowe ulegają ewolucji (Plit 2016).

Krajobraz kulturowy wsi Guciów kształtowany był przez działalność czło-
wieka. Na prawostronnej terasie nadzalewowej Wieprza znajduje się grodzisko 
(ryc. 2, ryc. 3), jedno z największych obiektów tego typu w Małopolsce. Badania 
archeologiczne wskazują, iż mogło ono powstać w X-XI wieku (Maruszczak 
1997). Widoczne są pozostałości wałów obronnych, których zarys zachował 
się do czasów współczesnych. Zoll-Adamikowa (1974) grodzisko w Guciowie 
uznała za jeden z najlepiej zachowanych wczesnośredniowiecznych zespołów 
osadniczych w Polsce. Jest to jedno z największych zachowanych grodzisk 
w Polsce Wschodniej. Stanowi ono ważny element krajobrazu Guciowa, przez 
co obszar ten jest bardziej atrakcyjny. Grodzisko jest bardzo dobrym obiektem 
do rozwijania w Guciowie m.in. na jego bazie rozwoju turystyki kulturowej, co 
świetnie wpisuje się w działania podejmowane w ostatnich latach na Roztoczu.

Ryc. 2. Ukształtowanie terenu oraz układ zachowanych części 
grodziska wg Maruszczaka 1997

Źródło: Maruszczak 1997
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Z Guciowa do rejestru zabytków województwa lubelskiego wpisano: gro-
dzisko wczesnośredniowieczne (nr C/105) i 5 cmentarzysk kurhanowych (nr 
C/100-104) oraz zagrodę wiejską nr 19 obejmującą chałupę, stodołę, oborę 
i kapliczkę szafkową (nr A/835) (Obwieszczenie… 2020).

Za znaczącą atrakcję turystyczną Guciowa uznawany jest niewielki skansen 
„Zagroda Guciów”, w której poza zabytkowymi zabudowaniami i ekspozy-
cją przyrodniczo-etnograficzną oferowane są potrawy lokalnej kuchni. Ruch 
turystyczny oceniany jest na 15-20 tys. osób rocznie (Brzezińska i in. 2016). 
W Programie rozwoju turystyki województwa lubelskiego jest ona wymieniana 
jako jeden z markowych produktów turystycznych Slow Lubelskie (Program… 
2016).

Tab. 1. Liczba ludności w regionie.

jednostka
lata

1998 2002 2009 2011 2017
[osoby]

Wieś Guciów 111 106 99 95 brak da-
nych

Gmina Zwierzyniec 7 549 7 315 7 146 7 089 6 869
Powiat zamojski 113 127 111 541 109 181 109 680 107 565
Województwo lubelskie 2 239 500 2 196 992 2 157 202 2 171 857 2 126 317

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (www.
polskawliczbach.pl/lubelskie)

Ryc. 3. Przekrój geologiczny NW stoku góry grodziskiej z zachowanymi wałami 
obronnymi.

Źródło: Maruszczak 1997
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Wyludnienie i znaczące starzenie się ludności Guciowa (tab.1) wpłynęło na 
zmianę użytkowania terenu wsi. Od lat 60. XX wieku zauważalny jest wzrost 
lesistości tego obszaru (ryc. 4). Jednak największe zmiany i wzrost udziału 
procentowego lasów zaznaczają się w okresie ostatnich dwudziestu lat. Wzrost 
ten wynika z zaniechania uprawy na gruntach trudnych i tam, gdzie jest ona 
nieopłacalna. Na tereny te w procesie naturalnej sukcesji wkracza roślinność 
pionierska (Rodzik, Rodzoś 2001).

Ryc. 4. Udział lasów w powierzchni Guciowa ogółem w latach 1964-2018.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy oraz Someya, Furtak 1996

atrakcyjność turystyczna obszaru guciowa

Na podstawie wyników przeprowadzonej waloryzacji wybranych elemen-
tów środowiska przyrodniczego wsi Guciów można stwierdzić, że najmniejsza 
atrakcyjność turystyczna ma miejsce przy drodze głównej, w sąsiedztwie zabu-
dowań Guciowa. Wartości uzyskane w bonitacji wahają się w przedziale 11-20 
pkt. Natomiast analizując obszar badań w kierunku południowym i północnym, 
stwierdza się, że im odległość od wsi jest większa, tym bardziej wzrasta wartość 
punktowa waloryzacji, osiągając wartości powyżej 25 pkt. Największe wartości 
punktowe uzyskano na południu i północy obszaru, gdzie na wynik wpłynęła 
urozmaicona rzeźba terenu porośnięta lasami lub dolina rzeki Wieprz (ryc. 5). 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że obszar wsi Guciów ma przeciętny po-
tencjał turystyczny pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Największe 
wartości mają miejsca w sąsiedztwie wsi.

Ryc. 5. Bonitacja punktowa wsi Guciów.

Źródło: Opracowanie własne
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uwarunkowania prawne determinujące możliwości zagospodarowania 
obszaru

Dla obszaru gminy Zwierzyniec obowiązuje Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 1997 roku wraz z później-
szymi zmianami. Treść dokumentu określa dla wsi Guciów tereny: usługowe, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej. Natomiast 
dla działki, na której znajduje się stacja naukowa UMCS, przewiduje się tereny 
usługowe. Daje to możliwości rozwoju oferty stacji o elementy turystyczne 
i dydaktyczne (Studium uwarunkowań… Miasta i Gminy Zwierzyniec, http://
mpzp.igeomap.pl/doc/zamosc/zwierzyniec/000.pdf).

Ponadto, w 2007 roku przez Radę Miejską w Zwierzyńcu został uchwalony 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bagno, Guciów, 
Obrocz i Sochy, z późniejszą zmianą w 2012 roku. Obecnie obowiązujący akt 
prawa miejscowego, zgodnie ze Studium, określa dla opracowanej działki tereny 
zabudowy usługowej, która niezbędna jest dla rozwoju turystyki.

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Roztoczańskiego Parku Narodo-
wego, wieś Guciów znajduje się w otulinie parku narodowego. Ponadto, miej-
scowość objęta jest ochroną krajobrazową (Plan ochrony... 2018). Może to 
pozytywnie wpłynąć rozwój gospodarstw agroturystycznych, które przyczynią 
się do zachowania cennego krajobrazu Roztocza i poszerzą ofertę bazy nocle-
gowej w tym regionie.

Propozycje zagospodarowania turystycznego

Różnorodność walorów przyrodniczych i kulturowych dały podstawy do 
wytyczenia pieszej ścieżki turystycznej (ryc. 6). Trasa jest uzupełnieniem 
istniejącej już trasy turystycznej przeprowadzonej drogą asfaltową biegnącą 
przez Guciów, która łączy Zwierzyniec z Krasnobrodem. Nowo wytyczona 
trasa stworzy możliwości obserwowania procesów erozji wąwozowej, gdyż 
znaczny odcinek ścieżki poprowadzony został dnem wąwozu. Następnie trasa 
kierowana jest przez otwarty krajobraz. Zaproponowano zlokalizowanie tam 
punktu widokowego. Pozwoli to turystom na podziwianie piękna krajobrazu 
przyrodniczo-kulturowego otwartego na szeroką pradolinę Wieprza.

Następnym etapem jest obszar grodziska, gdzie obserwować można wcze-
snośredniowieczne wały. Dalej trasę skierowano do kolejnego wąwozu, który 
uchodzi do suchej doliny erozyjno-denudacyjnej, która prowadzi do terenu 
Roztoczańskiej Stacji Naukowo-Badawczej UMCS. Zaproponowana koncepcja 
zagospodarowania przestrzennego terenu stacji UMCS (ryc. 7) obejmuje moder-
nizację budynków pod kątem usługowym i turystycznym. Należy w istniejącym 
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budynku przystosować, czyli podnieść standard kilku pokoi i przeznaczyć je dla 
turystów. Stworzenie bazy noclegowej nie tylko dla studentów i pracowników 
UMCS umożliwi wypoczywającym dłuższy pobyt w tym miejscu.

Niezbędna jest również modernizacja zaplecza naukowego poprzez stwo-
rzenie muzeum geologicznego, sali konferencyjnej oraz laboratorium dla na-
ukowców i studentów. Miałoby to pozytywny wpływ na rozwój i pełniejsze 
wykorzystanie stacji naukowej oraz umożliwienie prowadzenia tam badań, 

Ryc. 6. Propozycja wytyczenia ścieżki pieszej.

Źródło: Opracowanie własne na podkładzie mapy topograficznej
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warsztatów, ćwiczeń terenowych przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim. 
Przedstawiony poniżej projekt obejmuje również zmiany w otoczeniu istnie-
jących budynków, poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z tablicami 
informacyjnymi na temat środowiska przyrodniczego tego terenu. Korzystać 
z tego miejsca mogliby uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz inni 
wypoczywający. Aby przystosować teren do różnorodnych potrzeb turystów, 
posadowiono również altanę z miejscem na grill.

Ponadto, zaproponowany parking umożliwi pobyt wielu osób jednocześnie, 
nie niszcząc przy tym roślinności na terenie działki. Dodatkowo uporządkowana 
zieleń nada odpowiednią estetykę, pozwalającą na wkomponowanie obiektu 
w otoczenie. Cały teren zostanie również oświetlony i zaopatrzony w zamykaną 
wiatę śmietnikową.

Podsumowanie

Środowisko przyrodnicze i kulturowe Roztocza, a tym samym roztoczańskiej 
wsi Guciów, stwarza bardzo korzystne warunki do rozwoju turystyki i wypo-
czynku. Bezpośrednie sąsiedztwo RPN-u i rezerwatu biosfery UNESCO wpływa 
na ogromną popularyzację tego miejsca, nadając wysoką rangę atrakcyjności 
turystycznej. Ponadto, jest to teren, gdzie nie występują zakłady przemysłowe, 
które miałyby negatywny wpływ na środowisko. Znajdują się tu małe gospo-
darstwa rolne, których liczba zmniejsza się ze względu na niską dochodowość 
i negatywne zjawiska demograficzne. W związku z tym część ziemi rolnej jest 
ugorowana, wkracza tam stopniowo wtórna sukcesja leśna. Ogromnym atutem 
miejscowości Guciów jest korzystne położenie w dolinie Wieprza. Rzeka ta sil-
nie meandruje i ma właściwości bardzo atrakcyjne dla turystów. Wykorzystuje 
się ją do organizowania popularnych spływów kajakowych, kąpielisk, łowienia 
ryb. Bardzo przydatne dla rozwoju turystyki w tym miejscu byłoby utworzenie 
ścieżki edukacyjnej oraz przystosowanie Stacji Naukowo-Badawczej UMCS, 
by szerzej wykorzystać obiekt do celów turystycznych i edukacyjnych. Obecnie 
takie tradycyjne wiejskie tereny są coraz bardziej doceniane przez turystów i peł-
nią funkcję miejsca odpoczynku nie tylko wakacyjnego, ale też weekendowego.
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aBstract

the coNcePtioN of usiNg the Natural aNd cultural values 
of the village guciów iN the ceNtral roztocze

The aim of the article is to prepare a proposal to extend the tourist offer of the village 
Guciów in the Lublin Province. The first stage of developing the concept included recogni-
tion and assessment of the conditions of the natural environment and cultural heritage in 
the context of socio-economic changes in the region. On the basis of the analysis of litera-
ture, cartographic and planning materials and field research, the possibilities of fuller use 
of the specific natural and cultural potential of the area were indicated. As a result, it was 
proposed to transform the Roztoczańska Scientific Station of the Maria Curie-Skłodowska 
University in terms of tourist services, for which a project of development of the whole plot 
was prepared. Currently, traditional rural areas of this type are more and more appreciated 
by tourists and serve as a place of rest not only for holidays. Moreover, the new tourist 
route will enable tourists to learn about the most valuable natural and landscape values of 
the village Guciów and Roztocze.

słowa kluczowe: Roztocze Środkowe, walory przyrodnicze, krajobraz kulturowy, zagosp-
odarowanie turystyczne

keywords: Central Roztocze, natural values, cultural landscape, touristic development
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BioróżNorodNość – świadoMe urządzaNie 
przeSTrzeni

wstęp

Przestrzeń otaczająca człowieka nie pozostaje dla niego bez znaczenia. 
Wiele badań udowadnia, że otoczenie ma różnoraki wpływ na samopoczucie 
człowieka jak i na postrzeganie przez niego przestrzeni jako miejsca (Kronen-
berg 2012). Jednak nie sam odbiór przestrzeni ma znaczenie, liczy się przede 
wszystkim jej świadome urządzenie. Nie wystarczy założyć trawnik, posadzić 
kilka przypadkowych krzewów lub zabetonować całą powierzchnię w celu 
uniknięcia błota na działce. Przy projektowaniu każdego terenu należy wziąć 
pod uwagę wiele aspektów, zauważając m.in., że ingerujemy w istniejący 
w danym miejscu ekosystem, czasem nawet całościowo go przekształcając. 
Jakubowski (2013) zaznacza, jak ważny jest stopień zachowania ekosystemów 
oraz ich swoistej naturalności, które warunkują wartość tkwiącego w przy-
rodzie potencjału. Natomiast Krasowicz (2008) podaje, że człowiek, będąc 
istotą świadomą swoich działań, wciąż poddaje analizie konsekwencje swoich 
relacji z otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i powinien uwzględniać 
wyniki tych analiz podczas podejmowania kolejnych decyzji. Co więcej Kraso-
wicz (2008) zauważa, że w wielu pracach naukowych zaznacza się, iż „każda 
ludzka działalność musi respektować biologiczne prawa trwania gatunków 
i środowiska naturalnego. Nie ma takiej formy bytu człowieka i takiej jego 
działalności, która byłaby obojętna wobec środowiska; człowiek przez swoją 
fizyczną i biologiczną obecność oraz aktywność gospodarczą przekształca je, 
deformuje i degraduje. Z tych też względów środowisko naturalne musi być 
ciągle odtwarzane”.
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W czasach współczesnych ludzie zaczynają zauważać, że rozwój technolo-
giczny i gospodarczy cywilizacji ludzkiej, mimo iż jest procesem pożądanym 
i powszechnie akceptowanym, skutkuje wzrastającym negatywnym oddziaływa-
niem na środowisko, a w dalszej perspektywie na zdrowie człowieka (Prandecki 
2013). Jednocześnie można zaobserwować wzrastającą funkcję czynnika eko-
logicznego w urządzaniu terenów zielonych oraz następującą zmianę orientacji 
roli terenów zieleni od estetycznej do środowiskowej i społecznej, gdzie główną 
rolę odgrywa bioróżnorodność oraz jej ochrona (Jakubowski 2013).

Urbisz (2010) przypomina, że termin różnorodności biologicznej stworzył 
w 1980 r. Thomas Lovejoy. Autor nadmienia też, iż to człowiek i jego działal-
ność stanowią główne zagrożenie dla globalnej bioróżnorodności, a ponadto 
prowadzą do masowego wymierania gatunków. Tempo wymierania gatunków 
nie było jeszcze tak znaczące jak w teraźniejszości. Z szacunków wynika, że 
każdego dnia ze świata znika ok. 70 gatunków, natomiast rocznie ok. 25 000-
27 000 gatunków (Wilson 1992; Urbisz 2010; Prandecki 2013). To zjawisko nie 
jest niebezpieczne jedynie dla świata roślin i zwierząt, ale przede wszystkim 
dla egzystencji człowieka (Urbisz 2010).

Termin różnorodności biologicznej wyjaśniony jest w Konwencji o różno-
rodności biologicznej z Rio de Janeiro z 1992 r. jako zróżnicowanie organi-
zmów żywych pochodzących zarówno z ekosystemów lądowych jak i wodnych 
(w tym również morskich) oraz zespołów ekologicznych, których są częścią. 
Odnosi się to do różnorodności w sferze gatunku, jak i między gatunkami oraz 
ekosystemami. Urbisz (2010) zauważa, że w zależności od sfery bioróżnorod-
ności, można ją zmierzyć na wiele sposobów, a jako jedną z najprostszych do 
określenia podaje różnorodność sfery międzygatunkowej. Jej wielkość bowiem 
ma bezpośredni wpływ na zachowanie stabilności ekosystemów. Wskaźnikiem 
bioróżnorodności uznanym za najprostszy jest określenie liczby gatunków 
występujących na danym terenie (Pullin 2005).

Duża liczba gatunków występujących na określonym terenie może być jed-
nak myląca pod względem stopnia antropopresji na tym obszarze, ponieważ 
bardzo często przy wzmożonej działalności ludzi może być ona wyższa, niż 
podczas braku ingerencji w dany ekosystem. Takie zjawisko spowodowane 
jest introdukowaniem do środowiska gatunków obcego pochodzenia, czyli 
niebędących gatunkami rodzimymi dla danego ekosystemu lub biomu (Urbisz 
2010). Samo wprowadzanie do ekosystemu gatunków obcych może również 
stanowić niebezpieczeństwo dla gatunków rodzimych, ponieważ przy odpo-
wiednim klimacie gatunki obce mogą zacząć wypierać te charakterystyczne 
dla danego miejsca.
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cel i metoda

Głównym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie stopnia bio-
różnorodności ogrodów i ogródków działkowych oraz sprawdzenie wiedzy 
społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej.

Cel badań zrealizowano za pomocą ankiety badawczej, skierowanej do 
użytkowników jednego z portali społecznościowych, ich rodzin i znajomych. 
W badaniu ankietowym wzięło udział 100 osób z różnych grup wiekowych 
oraz zajmujących się „różnymi rzeczami” (tj. praca zawodowa, studia itp.). 
Określono na podstawie danych podanych przez ankietowanych gatunki ro-
ślin, jakie przeważają w ich ogrodzie oraz oszacowano procentowy stosunek 
udziału w nasadzeniach roślin iglastych do liściastych. Osoby biorące udział 
w ankiecie odpowiedziały na pytania dotyczące obecności w ogrodzie roślin 
miododajnych i gatunków mogących stanowić pokarm dla ptactwa. W ten spo-
sób można szacunkowo ocenić nie tylko różnorodność biologiczną badanych 
terenów pod względem świata roślin, ale też świata zwierząt. Badanie zostało 
przeprowadzone na przełomie lutego i marca 2020 roku.

wyniki badań

Ankieta badawcza składała się z 14 pytań zamkniętych, dotyczących głównie 
roślin, jakie znajdują się w ogrodach ankietowanych. W badaniu wzięło udział 
58 osób deklarujących jako swoje miejsce zamieszkania wieś i 42 osoby, które 
mieszkają w mieście. Wśród ankietowanych najwięcej było osób pracujących 
zawodowo (57%), na drugim miejscu uplasowały się osoby studiujące (34%).

Najważniejszymi pytaniami w ankiecie były te, które bezpośrednio doty-
czyły roślin uprawianych w ogrodzie przez ankietowanych. Odpowiadając na 
pytanie, jaki typ roślin przeważa w ich ogrodzie, większość wskazała byliny 
(47%), następnie rośliny sezonowe (42%), krzewy iglaste (37%) oraz liściaste 
(35%). Stawkę zamykają drzewa liściaste (32%) tuż przed drzewami iglastymi 
(28%). Odpowiedzi, jakie uzyskano na to pytanie, jednoznacznie wskazują, że 
w ogrodach istnieje dosyć duża bioróżnorodność.

Kolejne pytania dotyczyły obecności w ogrodzie roślin miododajnych oraz 
roślin, które mogą stanowić pożywienie dla ptaków np. w okresie zimowym. 
Spośród osób, które udzieliły odpowiedzi, 82% wskazuje, że w ich ogrodach 
rosną rośliny miododajne. Natomiast jeśli chodzi o rośliny mogące stać się po-
żywieniem dla ptaków, to aż 91% deklaruje ich obecność w swoich ogrodach. 
Z odpowiedzi uzyskanych na oba te pytania da się wyciągnąć wspólny wniosek 
dotyczący bioróżnorodności tych ogrodów, ponieważ obecność roślin, które są 
lub mogą być pokarmem dla zwierząt sprawia, że staną się one stałymi bywalca-
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mi tego miejsca, a być może również jego mieszkańcami. Jest to istotne z punktu 
widzenia różnorodności biologicznej, ponieważ każdy nowy gatunek roślin 
czy zwierząt w danym ekosystemie zwiększa stopień jego bioróżnorodności.

Następnymi pytaniami, na jakie musiały odpowiedzieć osoby biorące udział 
w badaniu, były pytania o przeważające w ogrodzie gatunki roślin iglastych 
i liściastych. Wśród roślin iglastych najpopularniejszymi okazały się żywotni-
ki (Thuja sp.), które osiągnęły wynik 59%. Ten rezultat nie jest zadziwiający, 
ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych gatunków stosowany nie tylko 
w ogrodach, ale także w przestrzeni publicznej. Kolejnymi roślinami iglastymi, 
które dominują w ogródkach są świerk (Picea sp.) z wynikiem 46% i sosna 
(Pinus sp.) z wynikiem 27%. Natomiast najrzadziej wskazane zostały rośliny 
takie jak cis (Taxus sp.) – 14% oraz kosodrzewina (Pinusmugo) – 13%. Wśród 
odpowiedzi dotyczących roślin liściastych pojawiały się zarówno grupy roślin 
(byliny, drzewa owocowe, krzewy itd.), jak i poszczególne rodziny. Jeśli chodzi 
o grupy roślin to dominującymi są byliny i rośliny sezonowe (55%) oraz drze-
wa i krzewy liściaste (43%). Natomiast w przypadku poszczególnych rodzin 
najpopularniejszymi okazały się brzozy (Betula sp.) – 22%, derenie (Cornus 
sp.) – 16%, berberysy (Berberis sp.) – 15%, wierzby (Salix sp.) – 13% oraz 
trzmieliny (Euonymus sp.) – 12%.

Jedno z pytań, na jakie odpowiadały osoby biorące udział w badaniu, do-
tyczyło określenia szacowanego procentowego udziału roślin iglastych oraz 
roślin liściastych w ogrodzie. Jak wynika z odpowiedzi uczestników ankiety, 
które zostały przedstawione na wykresienr 2, w ich ogrodach przeważają ro-
śliny liściaste, czyli drzewa i krzewy liściaste, byliny oraz rośliny sezonowe 
(jednoroczne i dwuletnie).

Wyk. 1. Wiek ankietowanych.

Źródło: Opracowanie własne
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Wyk. 2. Szacowany udział poszczególnych grup roślin w ogrodach.

Źródło: Opracowanie własne

Nie mniej ważnymi aspektami poruszonymi w ankiecie były pytania, ma-
jące na celu sprawdzenie, czy osoby biorące udział w badaniu słyszały kiedyś 
o bioróżnorodności oraz czy rozumieją, na czym ona polega i dlaczego jest 
istotna. Jak pokazują wyniki, 86% z nich słyszało kiedyś o bioróżnorodności, 
ale już 80% wie, co oznacza ten termin i czemu różnorodność biologiczna jest 
istotna (wyk. 3).

dyskusja

Istota bioróżnorodności polega na bogactwie danego ekosystemu, im więk-
sza różnorodność biologiczna, tym więcej korzyści dla środowiska. Stosując 
uprawy monokulturowe i wybierając do ogrodów niewielką liczbę gatunków, 
stwarzamy wokół siebie ubogi ekosystem. Jednak wybierając gatunki do nasa-
dzeń czy to w naszym ogrodzie czy w przestrzeni publicznej, musimy robić to 
rozważnie, ponieważ nie wszystkie gatunki dobrze ze sobą współżyją, a inne 
wręcz zwalczają rośliny znajdujące się w pobliżu w ramach konkurencji o skład-
niki niezbędne do przeżycia, takie jak światło czy woda. Innym aspektem, jaki 
musimy wziąć pod uwagę, jest inwazyjność i ekspansywność niektórych gatun-
ków roślin, potrafią one bowiem szybko się rozmnażać i zakłócać równowagę 
w danym ekosystemie, wypierając inne rośliny i tworząc często coś w rodzaju 
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monokultury. Takimi gatunkami są np. sumak octowiec (Rhustyphina), robinia 
akacjowa (Robinia pseudoaccacia) czy rokitnik pospolity (Hippophaerhamno-
ides) (Tokarska-Guzik i in. 2012, Bobolik i in. 2018, Bomanowska i in. 2014). 
Ze względów ekonomicznych ważne jest też, aby dobierać rośliny odpowiednie 
do danego stanowiska pod względem wymagań siedliskowych, biorąc pod uwa-
gę nasłonecznienie, zasobność podłoża i wymagania wodne oraz klimatyczne 
(wymagania termiczne, osłonięcie stanowiska, odporność na niskie temperatury) 
roślin (Kubiak 2005). Można oczywiście zdecydować się na wymianę podłoża, 
jednak niesie to za sobą znaczne nakłady finansowe, jednak bogactwo świata 
roślin pozwala nam zagospodarować praktycznie każde stanowisko.

Wyniki badań pokazują, że ankietowane ogrody cechują się dosyć wysokim 
zróżnicowaniem gatunkowym, co wpływa korzystnie nie tylko na środowisko, 
ale z pewnością również na ich użytkowników. Jednym z niepokojących fak-
tów jest niewiedza – aż 20% uczestników badania nie miała wiedzy na temat 
istoty bioróżnorodności oraz tego, na czym ona polega. Wynika z tego ciągła 
potrzeba edukacji społeczeństwa. Jak wspomina Kalinowska (2016), poziom 
edukacji społeczeństwa odnośnie do tego, jak ważna jest bioróżnorodność, mimo 
ogromnych wysiłków wielu jednostek, wciąż jest niewystarczający, co potwier-
dza ciągła presja na różnorodność biologiczną i ciągłe jej zmniejszanie. Pomóc 
w szerzeniu koncepcji zachowania różnorodności biologicznej może ogólno-
światowy trend polegający na propagowaniu coraz to nowszych zachowań 
przyjaznych środowisku oraz, jak zauważa Kalinowska (2016), kształtowanie 
coraz to nowych trendów dotyczących codziennego, zarówno społecznego jak 
i indywidualnego, stylu życia. Jak wynika z badań, budzącym nadzieję faktem 
jest obecność w ogrodach dużej ilości rozmaitych gatunków pochodzących 

Wyk. 3. Wiedza ankietowanych na temat 
bioróżnorodności.

Źródło: Opracowanie własne
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z różnych grup roślinnych, czyli: drzew, krzewów, bylin oraz roślin sezono-
wych, a także obecność roślin miododajnych, co zdecydowanie jest ważne, 
mając na uwadze spadek liczebności owadów zapylających oraz roślin, które 
mogą stanowić pożywienie dla zwierząt, głównie dla ptactwa. Dobrze świad-
czy to o twórcach i użytkownikach tych obszarów, ponieważ wykazali pełne 
zrozumienia podejście do świata roślin i zwierząt oraz uważność na zmiany 
w nim zachodzące, a także gotowość do polepszenia tego stanu. Należy jednak 
pamiętać, że nie tylko dobór odpowiedniej roślinności wpływa na obecność 
w przestrzeni chociażby owadów zapylających. Ogromne znaczenie dla ochrony 
tego aspektu bioróżnorodności ma rozwaga podczas pielęgnacji otaczających 
nas roślin oraz stosowania zabiegów ochronnych z wykorzystaniem środków 
ochrony roślin (Ziemiański 2018).

Rzeczą istotną podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian w środowisku, 
czy to przekształcając je czy odtwarzając, jest rozwaga w działaniach oraz odpo-
wiednia wiedza przyrodnicza. Tak więc zakładając ogrody czy nowe tereny zie-
leni publicznej, należy pamiętać o odpowiednim doborze gatunków, ale przede 
wszystkim o zachowaniu jak największej przestrzeni czynnej biologicznie. Jako 
teren biologicznie czynny uważa się tutaj przestrzeń urządzoną w sposób, który 
zapewnia naturalną wegetację roślin oraz retencję wód opadowych (zgodnie 
z § 3 ust. 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1065). Niestety w Polsce zaobserwować można 
nagminne pokrywanie terenu powierzchnią utwardzoną, co zdecydowanie nie 
sprzyja nie tylko środowisku, ale także miastu i społeczeństwu (Kronenberg 
2012, Szczepanowska 2012). Natomiast Jakubowski (2013) zaznacza, iż nader 
często bogate pod względem przyrodniczym i krajobrazowym tereny ulegają 
celowej degradacji po to, aby stać się obszarami przyszłych inwestycji. Nad-
mienia też, że na dzisiejszy stan i zasobność środowiska przyrodniczego mają 
wpływ niedoskonałość narzędzi planistycznych oraz ciągle zbyt niska świado-
mość ekologiczna społeczeństwa.

Podsumowanie

Już w starożytności ludzkość dostrzegła potrzebę ochrony różnorodności 
biologicznej, natomiast pierwsze formy ochrony przyrody, takie jak parki na-
rodowe czy rezerwaty, powstały dopiero w XIX wieku (Pullin 2005, Urbisz 
2010). Kilkadziesiąt lat temu oczy ludzkości ponownie zwróciły się w kie-
runku ochrony różnorodności biologicznej, świadczy o tym fakt stworzenia 
i ratyfikowania przez wielu przywódców państw z całego świata Konwencji 
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o różnorodności biologicznej. Wraz z podpisaniem tego dokumentu państwa 
zobowiązały się do ochrony bioróżnorodności, uznając, iż jest ona sprawą 
wspólną dla całej ludzkości. W 1992 roku zauważono również, że posiada ona 
ogromne znaczenie w sferze ewolucji. Niestety, mimo świadomości rządzących, 
na przestrzeni lat podjęto szereg inicjatyw, które z pewnością przyczyniły się do 
spadku „wskaźnika bioróżnorodności” w polskich miastach. Nieprzemyślane 
przebudowy terenów publicznych oraz wycinki drzew z terenów miejskich, 
głównie zadrzewień w pasach ulic, z pewnością nie przysłużyły się poprawie 
stanu ekosystemu miejskiego. Jak zaznacza Urbisz (2010) poziom rozwoju 
cywilizacyjnego, choćby wysoki, nie do końca łączy się z troską o zachowa-
nie tych organizmów żywych, z którymi przyszło nam mieszkać na Ziemi. Co 
więcej autor dodaje również, że w dzisiejszych czasach człowiek poświęca 
zbyt dużo uwagi sobie, zapominając przy tym o innych gatunkach. Często nie 
jesteśmy bowiem świadomi, iż cała biosfera funkcjonuje jak jeden, ogromny 
organizm. A życie człowieka na Ziemi nie jest możliwe bez roślin i zwierząt. 
Dlatego tak istotne jest, abyśmy urządzając przestrzeń wokół nas, świadomie 
i odpowiedzialnie podeszli do aspektu zachowania, a być może zwiększania 
bioróżnorodności ekosystemu, w jakim żyjemy. Inwestując w zieloną przestrzeń, 
możemy być pewni, że zgodnie z zasadą usług ekosystemów (ang. eccosys-
tem services) inwestycja ta przyniesie zyski dla wielu dziedzin naszego życia 
(Kronenberg 2012).

Z badań można wysnuć wniosek, że większość społeczeństwa bardziej lub 
mniej świadomie kształtuje swoje otoczenie z poszanowaniem zachowania 
różnorodności biologicznej. Niestety ciągle jednak istnieje obawa o nieodpo-
wiednią edukację w tym zakresie, która może skutkować wprowadzaniem do 
ogrodów obcych gatunków, mogących stanowić znaczne zagrożenie nie tylko 
dla danego ekosystemu, ale również dla sąsiadujących z nim.
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aBstract

Biodiversity – coNsciously laNdscaPe desigNiNg

The space surrounding humans does not exist without any impact of them. Also the other 
way round, humans have massive influence on environment. Unfortunately over time hu-
man’s activity has devastating influence on nature. To make a positive impact in this area, the 
societies should learn how to teach themselves. The most important aspect is to determine 
which activities should be taken and which should not. The requirement of protecting the 
biodiversity was noticed as far back as in antiquity. In order to research people’s aware-
ness and knowledge about biodiversity the survery had been conducted. In a survery took 
part 100 people, who answered a dozen questions connected with biodiversity. The results 
point out that in interviewees’s gardens we can observe a high indicator of biodiversity. 
Plenty of them chose perennial plants as a major plants in their gardens. As a disturbing 
thing we can consider that 20% of interviewees can not explain what a biodiversity is and 
why it is so important.
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wstęp

Na dnie każdego jeziora odkładane są organiczne i nieorganiczne zawiesiny, 
które tworzą osady denne (Choiński 1995). Ich miąższość często sięga do kil-
ku, a nawet kilkunastu metrów. Warstwa sedymentujących depozytów często 
zależy od sposobu zagospodarowania terenu jak również od morfometrii jeziora 
(Mielnik 2005). Na podstawie osadów dennych można uzyskać informację 
o zmianie stanu troficznego badanego zbiornika (Kajak 1979).

Osady denne stanowią ważny element środowiska wodnego (Wilk i in. 2010; 
Piórkowska i in. 2011). Właściwości chemiczne osadów zależą w głównej mie-
rze od lokalizacji zbiorników (Madeyski, Tarnawski 2006) oraz od procesów 
chemicznych, fizycznych i biologicznych zachodzących zarówno w zbiorniku 
wodnym, jak również w obrębie jego zlewni (Tarnawski i in. 2012). W po-
czątkowych okresach istnienia zbiornika osady denne stanowią „pułapkę” za-
trzymującą nadmiar substancji pożywkowych (głównie fosforu i azotu), które 
są główną przyczyną przyspieszonej eutrofizacji każdego zbiornika wodnego 
(Augustyniak 2018; Brzozowska i in. 2001). Jednakże w niekorzystnych wa-
runkach środowiskowych, wcześniej zdeponowane związki biogeniczne mogą 
trafić do toni wodnej (Gawrońska i in. 2003).

Wspomniane wyżej zjawisko nosi nazwę – zasilania wewnętrznego. Zapo-
czątkowanie tego procesu wiąże się z odtlenieniem wód naddennych i obniże-
niem potencjału oksydoredukcyjnego, do którego dochodzi w wyniku intensy-
fikacji procesu produkcji pierwotnej (Gawrońska i in. 2003; Dąbrowska, Lejcuś 
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2012). Ze względu na fakt, że osady denne stanowią praktycznie niewyczerpalne 
źródło związków biogenicznych, zapoczątkowanie procesu zasilania wewnętrz-
nego może w znaczny sposób wpłynąć na jakość wód zbiornika. Wskazuje to 
jednoznacznie na konieczność ograniczenia tego „źródła”. Dążą do tego w isto-
cie wszystkie metody rekultywacji jezior, a za przynoszące najlepsze efekty 
uważa się te, które bezpośrednio dotyczą samych osadów dennych. Im większa 
ilość składników zgromadzonych w osadach dennych powraca do wody i im 
większa jest powierzchnia osadów w stosunku do masy wody, tym większe jest 
znaczenie osadów dennych i ich wpływ na wodę (Starmach i in. 1978).

Na podstawie zmian zawartości fosforu ogólnego w powierzchniowej war-
stwie osadów dennych można określić intensywność uwalniania tego pier-
wiastka do toni wodnej. W wymianie substancji biogenicznych z wodą bierze 
udział powierzchniowa warstwa osadów dennych (zwykle 10-15 cm). Powodem 
tego zjawiska jest nagromadzenie substancji organicznej, w której zachodzą 
intensywne procesy rozkładu (Kajak 1994). Informacje o uwalnianiu fosforu 
do wody dostarczają wiedzy na temat jakości wód, jak również dają możliwość 
prognozowania opóźnień efektów rekultywacyjnych (Rozpondek, Wancisiewicz 
2016). Dodatkowo, odpowiednia ocena jakości chemicznej osadów umożliwia 
określenie właściwych sposobów przyrodniczego zagospodarowania lub ich 
utylizacji (Tarnawski, Michalec 2006).

Obiektem badań było stratyfikowane jezioro Tyrsko, położone w północno-
-zachodniej części Olsztyna. Powierzchnia jeziora wynosi 18,6 ha, natomiast 
maksymalna głębokość – 30,4 m. Zbiornik ten nie posiada dopływów ani od-
pływu (Augustyniak 2018). Jezioro kształtem przypomina romb o wymiarach 
630 m maksymalnej długości i 450 m szerokości (Waluga, Chmielewski 1999). 
W latach 1957-1987 jezioro Tyrsko ustanowiono rezerwatem przyrody ze wzglę-
du na obecność chronionego gatunku reliktowego: poryblina jeziornego (Iso-
ëteslacustris). Wzmożona działalność antropogeniczna w zlewni bezpośredniej 
spowodowała użyźnienie zbiornika, co skutkowało nadmiernym rozwojem 
trzciny i wyparciem rzadkiego gatunku widłaka (Dunalska i in. 2017). Zlewnia 
jeziora jest niewielka, obejmująca obszar 68,2 ha. Największy udział w sposobie 
zagospodarowania zlewni mają nieużytki, które stanowią 41,9%. W obrębie 
zbiornika lasy zajmują powierzchnię 24,7 ha. Tereny zabudowane oraz bagna 
i torfowiska stanowią odpowiednio 11,1 i 9,1% ogólnej powierzchni zlewni 
bezpośredniej. Najmniejszy udział mają tereny rekreacyjne, które zajmują po-
wierzchnię 1,1 ha (Lossow i in. 2005).

Pod koniec października 2019 r. zaobserwowano masowy rozwój sinic w ba-
danym jeziorze, co skłoniło do szczegółowej analizy zawartości związków 
biogennych w interfazie woda-osady denne.
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cel badań

Celem pracy było przedstawienie aktualnej zawartości związków biogenicz-
nych w fazie wodnej osadów dennych jeziora Tyrsko w Olsztynie. Badania 
zostały przeprowadzone w osadach dennych pobranych z najgłębszego miejsca 
w jeziorze.

Rysunek 1. Mapa batymetryczna jeziora Tyrsko

Źródło: Waluga, Chmielewski 1999

Materiał i metody

Badania zawartości związków azotu i fosforu w wodach osadowych profun-
dalu przeprowadzono w październiku 2019 r. na jednym stanowisku badawczym 
umieszczonym w centralnym punkcie jeziora Tyrsko, tj. w najgłębszym miejscu 
(rysunek 1). Stanowisko to zostało ustalone przy pomocy mapy batymetrycznej 
oraz echosondy. Niezaburzone rdzenie osadów dennych (3 rdzenie o długości 
30 cm) pobrano za pomocą czerpaka rurowego Kajaka. Wodę nadosadową 
(warstwa 10 cm wody bezpośrednio znad osadów) zdekantowano znad pobra-
nych rdzeni. Pobrane rdzenie z profundalu podzielono na warstwy o miąższości 
5 cm każda (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm, 15-20 cm i ostatnia o miąższości od 
10 cm do 20-30 cm). Wody interstycjalne oddzielono od osadów w laborato-
rium za pomocą wirowania (3000 obr. min-1, t = 20 min). W otrzymanej wodzie 
oznaczono związki biogenne, tj.: azot amonowy, azot ogólny, azot organiczny, 
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fosfor mineralny, fosfor organiczny i fosfor ogólny według metodyki Hermano-
wicza i in. (1999). Dodatkowo podczas poboru próbek sprawdzono natlenienie 
przydennej warstwy wody za pomocą sondy tlenowej PRO-ODO firmy YSI.

wyniki badań

Przeprowadzone badania wykazały, że zawartości związków biogenicznych 
w wodach interfazy nie były wysokie, lecz mimo to świadczą o eutroficznym 
charakterze jeziora.

Stężenie azotu ogólnego oscylowało w granicach 3,15-23,85 mg N dm-3. 
Najniższą wartością charakteryzowały się wody nadosadowe, natomiast naj-
wyższą zawartość azotu ogólnego (23,85 mg N dm-3) stwierdzono w wodach 
interstycjalnych z warstwy 20-30 cm. W podpowierzchniowej warstwie nastąpił 
znaczny wzrost do 16,15 mg N dm-3. Natomiast w głębszych warstwach zawar-
tość azotu była wyrównana (22,5-23,85 mg N dm-3).

Najniższe stężenie azotu amonowego obserwowano w wodach nadosado-
wych, a najwyższe odnotowano w wodzie interstycjalnej warstwy 15-20 cm 
(19,0 mg N dm-3).

Podczas badań zaobserwowano wyraźną tendencję wzrostową zawartości 
azotu amonowego wraz z głębokością. Zawartość azotu organicznego wahała 
się w granicach 2,35-10,35 mg N dm-3. Najniższe stężenie występowało w bez-
pośredniej warstwie wód nad osadem. W wodach interstycjalnych warstwy 
5-10 cm odnotowano najwyższe stężenie tego parametru (tabela 1, rysunek 2).

Rysunek 2. Procentowy udział form azotu w wodzie nadosadowej i wodach 
interstycjalnych

Źródło: Opracowanie własne
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Najwięcej fosforu ogólnego odnotowano w wodach osadowych profundalu 
z warstwy 15-20 cm (2,35 mg P dm-3). Najniższym stężeniem natomiast cha-
rakteryzowała się warstwa nadosadowa (0,832 mg P dm-3).

Zawartość form mineralnych fosforu oscylowała w granicach 0,35-1,77 mg 
P dm-3. Największe stężenie odnotowano w wodzie interstycjalnej najgłębszej 
warstwy osadów dennych jeziora Tyrsko. Najniższe stężenia analizowanego 
związku odnotowano w wodach nadosadowych i powierzchniowej warstwy 
osadów dennych (odpowiednio: 0,35 i 0,57 mg P dm-3). W pozostałych war-
stwach zawartość ortofosforanów przekraczała 1 mg P dm-3 (tabela 1, rysu-
nek 3).

Rysunek 3. Procentowy udział form fosforu w wodzie nadosadowej i wodach 
interstycjalnych

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1.Średnia zawartość (±SD) związków azotu i fosforu w wodach 
nadosadowych i interstycjalnych (mg dm-3)

wskaźnik nadosa-
dowe

wody interstycjalne
0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-30 cm

Azot amonowy 0,8±0,1 7,6±0,3 12,2±0,5 15,5±0,5 19±0,6 18±0,6
Azot ogólny 3,15±0,2 16,15±0,5 22,55±0,6 23,1±0,6 22,5±0,6 23,85±0,6
Azot organiczny 2,35±0,2 8,55±0,4 10,35±0,5 7,6±0,4 3,5±0,3 5,85±0,4
Fosfor mineralny 0,35±0,01 0,57±0,01 1,72±0,05 1,75±0,04 1,43±0,04 1,77±0,05
Fosfor organiczny 0,482±0,05 0,98±0,03 0,14±0,01 0,1±0,01 0,92±0,03 0,45±0,01
Fosfor ogólny 0,832±0,2 1,55±0,1 1,86±0,1 1,85±0,1 2,35±0,3 2,22±0,3

Źródło: Opracowanie własne
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Stężenia fosforu organicznego nie przekraczały 1 mg P dm-3. Najwyższą 
wartość odnotowano w wodzie interstycjalnej warstw 0-5 cm i 15-20 cm, które 
wynosiły odpowiednio 0,98 i 0,92 mg P dm-3. Najniższą wartość zaobserwowa-
no w środkowej warstwie (10-15 cm), która wynosiła 0,1 mg P dm-3(tabela 1, 
rysunek 3).

W wodach znad osadu omawiane pierwiastki występowały głównie w formie 
organicznej. Natomiast wody interstycjalne zawierały więcej form mineralnych 
obydwu analizowanych pierwiastków. Udział form mineralnych azotu i fosforu 
rósł wraz z głębokością osadów. Największy udział w analizowanych kompo-
nentach miał azot amonowy. Podczas poboru rdzeni obserwowano odtlenienie 
wód naddennych, co może sprzyjać przechodzeniu azotu i fosforu z osadów 
do toni wodnej.

dyskusja

Jeziora znajdujące się w zlewniach miejskich najbardziej narażone są na 
proces przyspieszonej eutrofizacji, który związany jest ze stałym dopływem 
zanieczyszczeń ze zlewni. Jednym z objawów tego stanu może być masowy 
zakwit sinic. W październiku 2019 roku odnotowano zakwit nitkowatych kolo-
nii sinic, co potwierdził Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska (http://gazetaolsztynska.pl/613254,Ratujcie-jezioro-Sprawdzamy-
co-dzieje-sie-z-jeziorem-Tyrsko-w-Olsztynie.html, odczyt 3.03.2020). Nad-
mierny rozwój glonów spowodowany jest stałym użyźnianiem wody w związki 
biogenne. Na tempo rozwoju sinic ma wpływ dłuższy okres ciepłej i słonecznej 
pogody, a także zwiększona zawartość substancji biogennych, która jest skut-
kiem nadmiernej antropopresji (Płachta 2017). Przyjmuje się, że jeden kilogram 
fosforu generuje biomasę glonów planktonowych równą jednej tonie (Kajak 
2001). Zanieczyszczenia występujące obecnie w zbiornikach wodnych sprzyjają 
rozwojowi tych organizmów.

Zawartość związków biogennych w interfazie wody-osady denne nie były 
wysokie. Najniższe stężenie fosforu ogólnego odnotowano w naddennej war-
stwie wody (0,832 mg P dm-3). Rok wcześniej badania wykazały dużo niższą 
wartość w wodach naddennych. Stężenie tego związku wyniosło wówczas 
0,344 mg P dm-3 (Macioszek 2018). W badaniach przeprowadzonych w 2003 
roku stężenie fosforu ogólnego nad dnem wynosiła 0,052 mg P dm-3 w kwiet-
niu oraz 0,529 mg P dm-3 pod koniec sierpnia (Włodarska 2005). Najniższe 
stężenie omawianego parametru zostało opisane w 2000 roku przez Domurat 
i Jankowską. Stężenie fosforu ogólnego tuż nad osadem wyniosło 0,286 mg 
P dm-3 we wrześniu 1999 roku. Porównując badania z wcześniejszych lat, za-
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uważa się wyraźną tendencję wzrostową zawartości analizowanego biogenu. 
Oznacza to, że w jeziorze można obserwować negatywne zjawisko „wzbo-
gacania wewnętrznego”. Podobne spostrzeżenia opisane zostały już w 2005 
roku przez Włodarską. Duży wpływ na zawartość fosforu ogólnego ma okres 
poboru próbek. Najwyższe wartości obserwuje się podczas stagnacji, natomiast 
najniższe w cyrkulacji. W analizowanej warstwie fosfor występował głównie 
w formie organicznej. Badania przeprowadzone w 2018 roku również wskazują 
na niewielki udział form mineralnych.

Najwyższe stężenie fosforu ogólnego odnotowano w warstwie osadów 15-
20 cm, które wyniosło 2,35 mg P dm-3. W badaniach przeprowadzonych w 2018 r. 
maksymalna zawartość tego pierwiastka była niższa i wynosiła 1,46 mg P dm-3 

(Macioszek 2018).
Stężenie azotu ogólnego w warstwie naddennej było wyższe niż fosforu ogól-

nego. W przeprowadzonych badaniach zawartość azotu w warstwie naddennej 
wyniosła 3,15 mg N dm-3. Dużo niższe stężenie odnotowano rok wcześniej 
(0,93 mg N dm-3). W badaniach przeprowadzonych w 2003 roku stężenie azotu 
ogólnego nad dnem wynosiło 0,96 mg N dm-3 w kwietniu oraz 1,77 mg P dm-3 
pod koniec sierpnia (Włodarska 2005). Zawartość analizowanego biogenu 
w 1991 roku oscylowała w granicach 0,4-1,37 mg N dm-3. Najniższą wartość 
zaobserwowano w listopadzie, a najwyższą pod koniec maja.

W 1991 w wodach nadosadowych zawartość fosforu ogólnego wynosiła 
0,025 mg P dm-3 (Kulik, Piotrowska 1991). W 2000 roku badania przepro-
wadzone przez Domurat i Jankowską zawartość analizowanego parametru 
w przydennej warstwie wynosiła od 0,078-0,286 mg P dm-3. Różnice wynika-
ły z sezonowości poboru próbek, a najwyższą wartość odnotowano podczas 
cyrkulacji jesiennej.

Jak podaje Kajak (1994), zawartość fosforu ogólnego w osadach dennych 
rośnie wraz z głębokością, co ma odzwierciedlenie w przeprowadzonych ba-
daniach.

Zawartość azotu w wodach interstycjalnych badanego jeziora była znacznie 
wyższa niż w wodach nadosadowych i zazwyczaj rosła wraz z głębokością. 
W analizowanych warstwach dominowała głównie forma mineralna. Wyjątek 
stanowi najpłytsza warstwa osadów, gdzie zanotowano wyższy udział formy 
organicznej. Zawartość azotu ogólnego w wodach interstycjalnych pobranych 
z powierzchniowej warstwy była niższa niż w głębszych warstwach i wynosiła 
16,15 mg N dm-3. W kolejnych warstwach stężenie omawianego pierwiastka 
było wyrównane (ok. 23 mg N dm-3). Dużo niższe wartości otrzymano w 2018 r. 
Zawartość azotu w wodach interstycjalnych powierzchniowej warstwy osadów 
wynosiła 9,31 mg N dm-3, natomiast w głębszych warstwach była o połowę 
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mniejsza niż w uzyskanych badaniach (Macioszek 2018). Jednakże podobne 
stężenia otrzymano w badaniach Augustyniak (2018) w latach 2012-2013. 
Warstwa 0-5 cm zawierała średnio 16,84 mg N dm-3 natomiast 5-10 cm już 
19,52 mg N dm-3.

Badania z 2018 roku potwierdzają, że udział azotu organicznego jest wyż-
szy tylko w wodach interstycjalnych warstwy 0-5 cm, natomiast w głębszych 
warstwach dominuje forma mineralna, która rośnie wraz z głębokością. Inaczej 
twierdzi w swojej pracy Augustyniak, która wykazuje, że we wszystkich ana-
lizowanych warstwach największy udział mają formy mineralne. Natomiast 
w podpowierzchniowej warstwie (5-10 cm) zawartość azotu amonowego jest 
nieco niższa niż w warstwie powierzchniowej. Różnica zawartości azotu amo-
nowego pomiędzy tymi warstwami może wynikać ze zwiększonej aktywności 
drobnoustrojów przeprowadzających amonifikację azotu organicznego.

Zawartość związków biogennych interfazy woda-osady denne nie była wy-
soka, jednakże wskazuje na eutroficzny charakter jeziora. W 2005 roku opisano, 
że jezioro Tyrsko znajduje się w fazie przechodzenia z typu β-mezotroficznego 
do eutroficznego (Lossow i in. 2005). Biorąc pod uwagę zawartość fosforu 
ogólnego, analizowany zbiornik można zaliczyć do typu eutroficznego (Szy-
mański i in. 2014). Obecnie, zbiornik ten zaliczany jest do II klasy czystości 
jezior (Dunalskai in. 2018).

Podsumowanie

Przeprowadzone badania wskazują, że w jeziorze Tyrsko obserwować można 
negatywny proces „wzbogacania wewnętrznego”, który polega na przechodze-
niu związków biogennych z osadów dennych do toni wodnej. Podczas poboru 
rdzeni osadów zaobserwowano odtlenienie przydennych warstw wody, które 
dodatkowo sprzyjają nasilaniu procesu zasilania wewnętrznego.

Obecnie jezioro kwalifikowane jest do zbiorników mezotroficznych pod 
względem zawartości azotu. Jednakże proces wzbogacania wewnętrznego po-
wodujący stopniowy wzrost żyzności wód badanego jeziora oraz długi okres 
ciepłej i słonecznej pogody mogły wpłynąć na pojawienie się masowych za-
kwitów sinic, co miało miejsce w październiku 2019 roku.
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aBstract

NutrieNts iN the Near-BottoM aNd iNterstitial water of 
the tyrsko lake iN olsztyN

The object of research was the stratified Tyrsko Lake in Olsztyn. In order to test the con-
tent of nitrogen and phosphorus compounds in the profundal interstitial water, undisturbed 
bottom sediment cores were collected using a Kajak bottom sampler at one research station. 
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Collected cores from profundal were divided into layers, mainly 5-cm thick. Interstitial 
water was separated from the sediment in the laboratory by centrifugation.

The conducted research showed that the content of nutrients in interface water was 
not high, but they still confirm the eutrophic nature of the lake. The highest total nitrogen 
content (23.85 mg N dm-3) was found in interstitial water from the deepest sediment layer 
(20-30 cm). The highest amount of total phosphorus was recorded in the interstitial water, 
taken from the 15-20 cm sediment layer (2.35 mg P dm-3). In the water above the sediment, 
the both nutrients occured mainly in organic form. In contrast, interstitial water contained 
more mineral forms.

słowa kluczowe: jezioro Tyrsko, eutrofizacja, osady denne, związki biogenne

keywords: Tyrsko Lake, eutrophication, bottom sediment, nutrients
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staN troficzNy jeziora tyrsko 
w olsztyNie

wstęp

Każde jezioro podlega procesowi eutrofizacji spowodowanemu stałym do-
pływem zanieczyszczeń ze zlewni (Grochowska i in. 2019). Związki biogenne 
odpowiedzialne za ten proces (głównie azot i fosfor) wprowadzane są do zbior-
ników w postaci rozpuszczonej lub mineralnej (Wiśniewski 1994). Najszybciej 
starzeją się zbiorniki zlokalizowane w zlewniach miejskich. W ostatnich latach 
zauważa się intensywniejsze oddziaływanie człowieka na środowiska wodne. 
Spowodowane jest to urbanizacją, prowadzeniem zabiegów melioracyjnych, 
zmianą użytkowania terenów w obrębie zlewni, jak również zrzutem ścieków 
do wód (Łopata i in. 2015; Płachta 2017). Największym z zagrożeń dla jezior 
są związki biogenne z terenów użytkowanych rolniczo. Wypłukiwane składniki 
pokarmowe trafiają do zbiornika wraz ze spływem powierzchniowym i użyź-
niają wodę (Koc 2003). Do innych zagrożeń pochodzenia antropogenicznego 
zalicza się też rozwój przemysłu (Wałęga i in. 2013; Oksiuta, Gutry-Korycka 
2008). Aby poprawić stan wód, powinno się podejmować działania ochronne, 
które mają na celu spowolnienie, zatrzymanie, a nawet cofnięcie procesu eu-
trofizacji (Grochowska i in. 2011).

cel pracy

Celem pracy było określenie stanu troficznego jeziora Tyrsko oraz roli zlewni 
w procesie jego eutrofizacji na podstawie badań własnych i danych literaturo-
wych.
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Materiał i metody

Badania jeziora zostały przeprowadzone w październiku 2019 roku. Do analiz 
pobrano wodę z jednego stanowiska badawczego zlokalizowanego w centralnym 
punkcie jeziora tj. z najgłębszego miejsca w zbiorniku (rysunek 1). Stanowisko 
to ustalono przy pomocy mapy batymetrycznej i echosondy. Próbki wody do 
analiz chemicznych pobrano z 1 metra pod powierzchnią wody oraz 0,5 metra 
nad dnem, w których oznaczono zawartość fosforu ogólnego, żelaza, azotu 
amonowego i manganu zgodnie z metodyką podaną przez Hermanowicza i in.
(1999) i Standard methods (1980).

Podczas poboru wody wykonano również rozkład termiczno-tlenowy co 
1 metr głębokości.

Do porównania wyników oparto się o badania z podobnych okresów (koniec 
września/początek października) wykonanych w latach: 1989, 1999, 2003.

wyniki badań

Jezioro Tyrsko położone jest w północno-zachodniej części Olszyna 
(53°48,3 ̓N; 20°25,5 ̓E), na wysokości 105 m n.p.m. (Geoportal.pl). Jest to 
zbiornik o powierzchni 18,6 ha i maksymalnej głębokości 30,4 m. Jezioro to 

Rysunek 1. Mapa batymetryczna jeziora Tyrsko wraz z zaznaczonym 
miejscem poboru próbek

Źródło: Waluga, Chmielewski 1999
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ma kształt romboidalny, wydłużony w kierunku wschód-zachód o wymiarach 
630 m długości i 455 m szerokości (Lossow i in. 2005). Jezioro charaktery-
zuje się dużą głębokością względną (0,070) i średnią (9,6 m), co wskazuje na 
znaczną przewagę czynnika głębokościowego nad powierzchniowym. Linia 
brzegowa badanego zbiornika jest słabo rozwinięta. Wskaźnik rozwoju linii 
brzegowej wynosi zaledwie 1,1. Wysoki wskaźnik głębokościowy, wynoszący 
0,32 oraz głębokość względna 0,070 wskazują na silne wgłębienie niecki zbior-
nika w podłoże. Otrzymany wskaźnik głębokościowy wskazuje, że kształt misy 
jeziornej jest stożkowy (Choiński 1995). Objętość zbiornika wynosi 1 786,9 
tys. m3 (tabela 1).

Dno jeziora opada równomiernie do jednego, centralnie położonego głębocz-
ka. Badane jezioro jest zbiornikiem hydrologicznie zamkniętym, co oznacza, że 
nie posiada naturalnych dopływów oraz odpływu (Lossow i in. 2005, Dunalska 
i in. 2017).

Zlewnia jeziora charakteryzuje się niewielką powierzchnią, która wynosi 
68,2 ha. Dominującą formą zagospodarowania zlewni są nieużytki (28,6 ha) oraz 
lasy (24,7 ha). 11% jej powierzchni zajmują tereny zabudowane, a bagna i torfo-
wiska 9%. Najmniej jest terenów rekreacyjnych i ogrodów (1,6%) (rysunek 2).

Badania jeziora, które wykonano w październiku 2019 roku wykazały wy-
stępowanie wyraźnego uwarstwienia termicznego. Miąższość epilimnionu wy-
nosiła 9 metrów. Temperatura wody w tej warstwie była właściwe wyrównana 

Tabela 1. Wybrane cechy morfometryczne jeziora Tyrsko
parametr wartości

Współrzędne geograficzne 53°48,3 ̓N; 20°25,5 ̓E
Wysokość zwierciadła wody 105 m n.p.m.
Powierzchnia zwierciadła wody (ha) 18,6
Objętość (tys. m3) 1 786,1
Długość maksymalna (m) 630
Szerokość maksymalna 455
Wydłużenie 1,38
Głębokość maksymalna (m) 30,4
Głębokość średnia (m) 9,6
Głębokość względna 0,070
Wskaźnik głębokościowy 0,32
Długość linii brzegowej (m) 1 620
Rozwój linii brzegowej 1,10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dunalska i in. 2017
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i oscylowała wokół wartości 12,65°C. Między 10. a 12. metrem głębokości 
występowała termoklina o maksymalnym gradiencie wynoszącym 1,8°C m-1. 
Średnia temperatura hypolimnionu wynosiła 5,5°C (rysunek 3).

W epilimnionie stwierdzono dobre warunki tlenowe, gdzie średnia zawartość 
tlenu wyniosła 8,6 mg O2 dm-3. Poniżej 10. metra zanotowano spadek stężenia 
badanego składnika poniżej 1 mg O2 dm-3 (rysunek 3).

Rysunek 2. Procentowy udział poszczególnych 
struktur użytkowania zlewni jeziora Tyrsko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lossow i in. 2005

Rysunek 3. Układ termiczno-tlenowy jeziora Tyrsko w październiku 2019 r.

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 2. Zawartość oznaczanych składników w powierzchniowej i przydennej warstwie 
wody (mg dm-3).

warstwa wody
wskaźnik

żelazo azot amono-
wy Mangan fosfor ogólny

Przypowierzchniowa 0,01 0,011 0,03 0,061
Naddenna 1,04 0,477 0,63 0,449

Źródło: Opracowanie własne

Koncentracje analizowanych wskaźników chemicznych w powierzchnio-
wej warstwie wody nie były wysokie, jednakże w przydennej warstwie były 
wielokrotnie wyższe. Stężenie żelaza oraz manganu na głębokości 1 m było 
nieznaczne, odpowiednio 0,01 i 0,03 (mg dm-3), a stężenia obu pierwiastków 
w przydennej warstwie wody były kilkakrotnie większe (1,04 i 0,63 mg dm-3). 
Zawartość azotu amonowego w powierzchniowej warstwie wód kształtowała 
się na poziomie 0,011 mg dm-3, a przy dnie wzrosła do 0,477 mg dm-3. Kon-
centracje fosforu ogólnego zanotowane w jeziorze Tyrsko były dość wysokie. 
W powierzchniowej warstwie wód jego stężenie wynosiło 0,061 mg dm-3, 
w wodach hypolimnionu zaś odnotowano 0,449 mg dm-3.

dyskusja

Przedmiotem badań było jezioro Tyrsko znajdujące się na północno-za-
chodniej części Olsztyna. Niewielka zlewnia zbiornika zajmuje obszar 68,2 ha, 
w której przeważającą część zajmują nieużytki oraz lasy. Jeszcze w latach 80. 
ubiegłego wieku zlewnia miała typowy charakter rolniczo-leśny (Lossow i in. 
2005). Pola uprawne zostały przekształcone w nieużytki, które obecnie zajmują 
42% powierzchni zlewni.Wschodnie brzegi jeziora otoczone są lasem. Zachod-
nia część zbiornika ograniczona jest nasypem kolejowym (Dunalska i in. 2017).

Analiza wód wykazała, że badane wskaźniki występowały w niewielkich 
stężeniach w powierzchniowej warstwie wody. Dużo wyższe stężenia odno-
towano przy dnie.

W otrzymanych badaniach zawartość żelaza w powierzchniowej warstwie 
wody wynosiła 0,01 mg Fe dm-3. Podobne wartości odnotowano w 1989 (Ku-
lik, Piotrowska 1991) oraz w 1999 r. (Włodarska 2005). Inaczej kształtuje się 
stężenie tego metalu przy dnie. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku wartość 
tego pierwiastka wyniosła 0,007 mg Fe dm-3, natomiast w roku 1999 stężenie 
pierwiastka wyniosło już 0,27 mg Fe dm-3 (Domurat, Jankowska 2000). Obecnie 
obserwuje się znaczący wzrost koncentracji żelaza (1,04 mg dm-3).
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Zawartość manganu również była większa w przydennej warstwie jeziora. 
W powierzchniowej warstwie wody odnotowano niewielkie stężenia (0,03 mg 
dm-3), natomiast przy dnie – 0,63 mg dm-3. Porównując wcześniejsze badania 
z podobnego okresu, stężenie manganu na głębokości 1 m w roku 1999 wyniosło 
0,07 mg dm-3, a w roku 1989 nie wykryto tego wskaźnika. Wyższymi stężeniami 
odznaczała się warstwa przydenna – 0,025 mg dm-3 w 1989 r. i 0,51 mg dm-3 

w 1999 r. (Kulik, Piotrowska 1991, Włodarska 2005).
Otrzymano dosyć niskie stężenia azotu amonowego na powierzchni jeziora, 

stężenie analizowanego składnika wyniosło 0,011 mg dm-3. Niższe wartości 
otrzymano w roku 1989, gdzie stężenie wyniosło 0,001 mg dm-3. Natomiast 
wyższe wartości uzyskała w swoich badaniach (0,11 mg dm-3) Włodarska (2005). 
W przydennej warstwie stężenie azotu amonowego wyniosło 0,477 mg dm-3. 
Niskie stężenia w tej warstwie wykazały Kulik i Piotrowska (1989) – 0,028 
mg dm-3. Natomiast wyższe zawartości wystąpiły w 1999 r. (0,61 mg dm-3) 
(Włodarska 2005).

Zawartość fosforu ogólnego, który uważany jest za główny pierwiastek 
biogenny, wzrastała na przestrzeni lat. Najmniejsze stężenia odnotowano pod 
koniec lat 80. ubiegłego wieku (0,022 mg P dm-3). W 1999 roku otrzymano 
zbliżone wartości do uzyskanych w 2019 r. (odpowiednio: 0,06 i 0,061 mg 
dm-3). W przydennej warstwie zawartość tego parametru w 1989 roku wyniosła 
0,106 mg dm-3. 10 lat później stężenie fosforu ogólnego było ponad 2,5-krotnie 
wyższe (0,286 mg dm-3). Obecnie zawartość fosforu jest najwyższa (0,449 mg 
dm-3). Wielokrotnie większe stężenie fosforu ogólnego w przydennej warstwie 
może świadczyć o procesie wzbogacania wewnętrznego. Uwalniane związki 
fosforu i azotu z osadów dennych powodują jeszcze wyższe przeżyźnienie 
jeziora (Gawrońska i in. 2003).

Mieszanie wody jest jednym z podstawowych elementów decydującym 
o produktywności zbiornika. Wpływa ono na krążenie materii organicznej, 
dostępność soli mineralnych i reguluje sprawność jej wykorzystania (Domurat, 
Jankowska 2000).

Jezioro Tyrsko charakteryzuje się niewielką powierzchnią i znaczną głęboko-
ścią maksymalną. W związku z tym zbiornik ten posiada bardzo duży wskaźnik 
głębokości względnej (0,070). Dodatkowo wysoka wartość wskaźnika głęboko-
ściowego świadczy o dużym zagłębieniu zbiornika w podłoże. Powyższe parame-
try wskazują na utrudnione mieszanie się wody w jeziorze. Ponadto zabudowane 
brzegi jeziora (nasyp kolejowy oraz częściowe zalesienie) utrudniają intensyw-
ność miksji. Wszystkie te czynniki wpływają na słabą dynamikę mas wodnych 
w jeziorze Tyrsko. Teoretyczny zasięg mieszania wyliczony za Patalasem (1960) 
wynosi 3,49 m, świadczy o utrudnionym mieszaniu się mas wodnych.
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O dynamice mas wodnych można również wnioskować na podstawie układów 
termicznych. Pod koniec stagnacji letniej zasięg epilimnionu sięgał 8 m. Wielu 
badaczy opisywało maksymalny zasięg epilimnionu wynoszący 6 m (Domurat, 
Jankowska 2000, Włodarska 2005, Lossow 2005, Dunalska i in. 2017). Średnia 
temperatura epilimnionu wynosiła 12,6⁰C. Poniżej wystąpiła ostra termoklina 
z maksymalnym gradientem między 9. a 10. metrem wynoszącym 2,3⁰C m-1. 
Średnia temperatura hypolimnionu wyniosła 5,45⁰C. Podczas badań przepro-
wadzonych późnym latem w 2015 i 2016 roku średnia temperatura hypolim-
nionu wyniosła odpowiednio 6,2⁰C i 5,6⁰C, natomiast maksymalny gradient 
zaobserwowano między 7. i 8. metrem wynoszący 3,7⁰C m-1 (Dunalska i in. 
2017). Zaobserwowane zjawiska charakteryzują zbiornik do bradymiktyczne-
go typu jezior – o spowolnionym krążeniu mas wodnych. W ścisłym związku 
z warunkami termicznymi i statycznością zbiornika pozostaje natlenienie wód. 
Ograniczona dynamika mas wodnych oraz eutroficzny charakter jeziora wpływa 
na tworzenie się niekorzystnych układów tlenowych (Grochowska, Tandyrak 
2008). W powierzchniowej warstwie wody odnotowano dość wysokie nasycenie 
tlenem, które wynosiło od 89 do 85,5%, ale poniżej epilimnionu obserwowano 
stopniowe wyczerpywanie się tlenu. Już na głębokości 15 metrów występowały 
śladowe ilości rozpuszczonego tlenu. W tej warstwie następowały procesy rozkła-
du z największą intensywnością. W badaniach z roku 1999 niskie stężenia tlenu 
także obserwowano od 15 metra głębokości (Domurat, Jankowska 2000). Podobną 
sytuację zaobserwowano w badaniach z 2015 i 2016 roku (Dunalska i in. 2017).

W warunkach deficytu tlenowego z osadów dennych uwalniane są fosforany 
związane z żelazem. Zachodzi wówczas redukcja żelaza trójwartościowego do 
łatwo rozpuszczalnego żelaza dwuwartościowego. W związku z tym wraz ze 
wzrostem stężenia fosforu w przydennej warstwie wody wzrasta koncentra-
cja żelaza. Takie zjawisko występowało podczas poboru prób w październiku 
2019 r. Zjawisko to opisane zostało również przez Domurat i Jankowską (2000). 
Wyższe stężenie manganu obserwowane przy dnie również uzależnione jest od 
zawartości tlenu.

Wyższe wartości fizykochemiczne w porównaniu do wyników otrzymanych 
przez Kulik i Piotrowską (1991), Domurat i Jankowską (2000), Włodarską (2005) 
oraz Dunalską i in. (2017) wskazują na stopniowy postęp eutrofizacji.

Wpływ na te zjawisko mają procesy zachodzące w samym zbiorniku, jak 
również wielkość i sposób zagospodarowania zlewni (Gawrońska i in. 2005). 
Głównym problemem są dostarczane ze zlewni związki fosforu i azotu. Zlewnia 
jeziora Tyrsko jest sukcesywnie przekształcana w sposób typowy dla obszarów 
zurbanizowanych, jak również wzrasta działalność rekreacyjna w pobliżu jeziora 
(Domurat, Jankowska 2000).
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Wpływ zlewni ma niewątpliwy wpływ na procesy eutrofizacyjne jeziora 
Tyrsko. Z pracy Lossowa i in. (2005) wynika, że całkowite roczne obciążenie 
badanego jeziora związkami biogennymi wyliczonymi według kryteriów za-
proponowanych przez Giercuszkiewicz-Bajtlik (1990) wynosi 383,4 kg N oraz 
22,6 kg P. Przeliczając stężenia związków biogennych ze zlewni na jednostkę 
powierzchni jeziora otrzymujemy: 2,06 g Nm-2 rok-1 i 0,12 g P m-2 rok-1.

Zgodnie z kryteriami podanymi przez Vollenweidera (1968) ładunki dopusz-
czalne dla jeziora Tyrsko wynoszą odpowiednio 1,55 g N m-2 rok-1 i 0,10 g P 
m-2 rok-1, a ładunki niebezpieczne 3,10 g N m-2 rok-1i 0,20 g P m-2 rok-1 (Lossow 
i in. 2005). Porównując rzeczywiste obciążenie jeziora azotem i fosforem z ła-
dunkami określonymi jako dopuszczalne wg metodyki Vollenweidera (1968), 
można stwierdzić, że roczne obciążenie przekracza te wartości, jednakże dalekie 
są one od ładunków niebezpiecznych.

Jednym ze sposobów określenia naturalnej odporności jeziora na degradację 
jest kryterium opracowane przez Kudelską i in. (1994). Według niej, analizo-
wane są warunki morfometryczne, hydrologiczne oraz zlewniowe.

Jezioro Tyrsko odznacza się dużą, naturalną odpornością na degradację. 
Jezioro to można zakwalifikować do II kategorii, czyli do zbiorników umiar-
kowanie odpornych na zniszczenie. O przynależności do II kategorii zadecydo-
wały przede wszystkim warunki morfometryczne, a szczególnie niekorzystny 
wynik uzyskany dla parametru określającego możliwość rozcieńczania, czyli 
stosunek pojemności jeziora do długości linii brzegowej. Dobrą punktację 
jezioro uzyskało dla parametrów zlewniowych. Spowodowane jest to niewiel-
ką powierzchnią zlewni w stosunku do pojemności zbiornika oraz korzystny 
sposób jej zagospodarowania. Na jakość oceny wpływ mają również warunki 
hydrologiczne – brak naturalnych dopływów i odpływu (Lossow i in. 2005).

Podsumowanie

Jezioro Tyrsko jest zbiornikiem o ważnych walorach przyrodniczych i re-
kreacyjnych. Z tego powodu należy objąć je szczególną ochroną. Analizując 
historię zbiornika od lat 30. ubiegłego wieku, gdzie było określane jako jedno 
z czystszych jezior (oligotroficzne), do czasów obecnych, degradacja zbiornika 
następuje w sposób dynamiczny. Jak podaje wielu badaczy, zbiornik zaliczany 
jest do mezotroficznych z tendencją do eutrofizacji (między innymi Lossow 
i in. 2005, Dunalska i in. 2017).

Niekorzystny wpływ ma również lokalizacja zbiornika w zlewni miejskiej. 
Mimo że na razie w zlewni bezpośredniej największy udział mają nieużytki i te-
reny leśne, to procesy antropogeniczne – intensywne wykorzystywanie zbiornika 
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dla celów rekreacyjnych, wpłyną na przyspieszenie eutrofizacji. Przekształcaniu 
mogą ulec także obrzeża jeziora, na przykład w wyniku ich utwardzania. Stan 
troficzny jezior jest silnie uzależniony od procesów zachodzących w bezpo-
średniej zlewni (Szymański i in. 2014). Bez odpowiednich działań ochronnych 
jezioro ulegnie szybkiej degradacji.
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aBstract

troPhic state of the tyrsko lake iN olsztyN

The study covered the outflow Tyrsko lake (18.6 ha; 30.4 m), located in the north-west of 
Olsztyn (53 ° 48.3 ̓N; 20 ° 25.5 ̓E). The eastern, southern and northern edges of the reservoir 
are elevated, while the western ones are limited by the railway embankment. The lake catch-
ment area covers 68.2 ha. There are forests (36.2%, 24.7 ha), wasteland (41.9%, 28.6 ha), 
buildings (7.6 ha), gardens and recreational areas (1.1 ha) and swamps and peat bogs (9.1%, 
6.2 ha). Lake Tyrsko became a nature reserve in 1957. It was established to protect the rare 
porcine lake (Isoeteslacustris L) in the Masurian Lake District. Olszewski et al. (1978) in 
the 1970s they defined the lake as a reservoir with impaired circulation (bradymictic) filled 
with good quality water on the border of ß-mesotrophy and eutrophication. They were also 
characterized as relatively transparent and with very low carbonate content. Current research 
has shown that the lake is characterized by eutrophic nature of waters. Concentrations of 
total phosphorus did not exceed 0.449 mg P l-1, total nitrogen 0.977 mg N l-1. The water 
transparency exceeded 5 m. The water of Lake Tyrsko was characterized by low alkalin-
ity - 1.3 mval l-1 and general hardness 0.99 mval l-1. In autumn 2019, massive blooms of 
cyanobacteria were observed in the lake

słowa kluczowe: jezioro Tyrsko, zlewnia, eutrofizacja

keywords: Tyrsko Lake, catchment, eutrophication
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owady wystęPujące w drewNie 
wyBraNych klas jakościowo-

-wyMiarowych

wstęp

Drewno jest surowcem towarzyszącym człowiekowi od dawien dawna. Do-
wodem na to stwierdzenie może być fakt, iż w przeszłości na ziemiach polskich 
rzadko spotykano budowle wznoszone z innego materiału niż drewno (Krzysik 
1975). Wykorzystywane jest ono we wszystkich dziedzinach naszego życia, po-
cząwszy od produkcji zabawek, mebli, papieru, na budownictwie skończywszy. 
Użytkowane jako paliwo odgrywa istotną rolę w przechwytywaniu i magazy-
nowaniu CO2, tym samym doraźnie redukując efekt cieplarniany (Gil 2011). 
Porównując je z węglem, w kontekście wykorzystania jako biopaliwo, można 
stwierdzić, że zawiera ono 10-20 razy mniej azotu oraz brak w nim siarki (Gil 
1994).Według Krzysika (1975), przeznaczenie drewna na konkretny cel oraz 
jego właściwości techniczne zależą przede wszystkim od jego właściwości 
anatomicznych. Są to między innymi: struktura, rozmieszczenie i budowa che-
miczna komórek, które są podstawową jednostką budującą drewno. Ważnym ele-
mentem jest również czas pozyskania drewna. Krzysik 1975 w swojej publikacji, 
opierając się na badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych przez Knuchela 
i Gaumanna, twierdzi, że drewno pozyskane zimą ma większą wilgotność niż 
to pozyskane latem, jest bardziej trwałe i odporne na działanie grzybów oraz 
trudniej ulega rozkładowi, co ma bezpośredni wpływ na jego wytrzymałość.

Oprócz wyżej wymienionych czynników znaczący wpływ na jakość drewna, 
mają występujące w nim owady. Owady występujące w Polsce, uważane za 
szkodniki drewna, zaliczane są do entomofauny leśnej (Krajewski 2003). Są 
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to głównie kambio- i ksylofagi (Grodzki i in. 2007). Owady szukają w drewnie 
pożywienia lub schronienia (Creffield 1996). Uszkodzenia surowca powstają 
wskutek żerowania larw i postaci dorosłych i objawiają się uszkodzeniem tkanki 
drzewnej. Uszkodzenia w formie chodników o różnym kształcie, przebiegu 
i średnicy, niekiedy zawierają wprowadzone przez owady zarodniki grzybów, 
powodujące różnorakie infekcje drewna (Krzysik 1975). Według Krajewskiego 
(2003), głównym powodem zasiedlania drewna przez owady żywiące się nim 
jest dostępność wszystkich potrzebnych elementów pożywienia. Oprócz głów-
nych składników drewna, są to witaminy, niektóre sterole oraz białko.

Szczególnie narażone na zasiedlanie przez owady jest drewno składowane 
w pobliżu miejsc jego wyrobienia (Grodzki i in. 2007). Dlatego istotnym kro-
kiem, zwłaszcza dla ochrony lasu, jest transport pozyskanego surowca na tereny 
pozaleśne. Zabieg ten zapobiega tworzeniu się miejsc lęgowych dla szkodników 
lub usuwa z lasu materiał już zasiedlony. Składowane w lesie drewno może speł-
niać dwojaką rolę: wabiącą owady z sąsiadujących ze składnicą drzewostanów, 
co wpływa na zmniejszenie ich populacji w drzewostanach, lub zwiększającą 
liczbę szkodników w drzewostanach, powodując zagrożenie z ich strony. Naj-
bardziej narażony na zasiedlenie przesz szkodniki techniczne, czyli niszczące 
drewno, jest surowiec pochodzący ze zrębów zimowych, składowany wiosną. 
Kolejnym niebezpiecznym ze względu na zasiedlanie dla drewna okresem jest 
lato, na które przypada rójka szkodników technicznych. Na pojawianie się owa-
dów w lecie wpływ ma także obecność znacznych ilości świeżo ściętego drewna 
oraz otwarta i nagrzana przez promienie słoneczne powierzchnia składowania 
(Capecki1976). Istotną rolę w przetwórstwie surowca drzewnego odgrywa 
głębokość drążonych przez owady chodników, ponieważ od ich ilości i głębo-
kości zależy stopień uszkodzenia i deprecjacji drewna (Krzysik 1975). Innym 
negatywnym skutkiem występowania ksylofagicznych owadów jest możliwość 
przenoszenia przez nie różnych pasożytów np. nicieni. Przykładem może być 
węgorek sosnowiec (Bursaphelenchusxylophilus) (Francardi i in. 2009). Pasożyt 
ten, powodujący największe szkody na drzewach sosny zwyczajnej, przyczynia 
się do zmniejszenia powierzchni tanspiracyjnej rośliny, a w konsekwencji do 
śmierci drzewa (Państwowa inspekcja ochrony roślin i nasiennictwa 2009). 
Dlatego też podstawą do kierowania ekosystemami leśnymi i ich ochroną jest 
znajomość mechanizmów homeostatycznych biocenozy. Masowe występowanie 
szkodliwych owadów jest skutkiem naruszenia tych mechanizmów, co wynika 
między innymi z przekształceń drzewostanów i siedlisk pod wpływem niepo-
prawnie prowadzonej gospodarki leśnej (Szujecki 1998).

Około 90% zapotrzebowania polskiego rynku drzewnego zaspokaja główny 
dostawca tego surowca – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, 



310 Mateusz Sołtys

skupiające 76,9% obszarów leśnych Polski, których największą powierzch-
nię, z pominięciem obszarów górskich, zajmują drzewostany sosnowe (raport 
o stanie lasów w Polsce 2018) i 85% zasobów drzewnych (Dzbeński 2005), 
przy lesistości równej 29,6% (rocznik statystyczny leśnictwa 2019). W myśl 
Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, gospodarkę leśną prowadzi się 
według planu urządzenia lasu z uwzględnieniem kilku celów. Jednym z nich 
jest produkcja drewna na zasadzie najwyższej opłacalności, przy jednoczesnym 
spełnianiu zasad ochrony i trwałości utrzymania lasów, ciągłości ich użytko-
wania oraz powiększania zasobów leśnych. O ilości drewna możliwej do pozy-
skania w określonym drzewostanie, na określonej powierzchni w okresie 10 lat 
decyduje tak zwany etat cięć (Ustawa o lasach 1991). Jak wynika z informacji 
zamieszczonych w serwisie internetowym portalu leśno-drzewnego, pomiary 
i klasyfikacja surowca drzewnego w PGL LP są oparte na obowiązujących za-
rządzeniach, warunkach technicznych i normach. Z aktualnie obowiązujących 
warunków technicznych wynika, że drewno dzieli się, ze względu na kilka 
kryteriów np. według jakości – klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i sorty-
mentów. Wyróżnia się zatem drewno wielkowymiarowe czterech klas – A, B, C, 
D, drewno średniowymiarowe grupy S1 i S2, w której wyodrębniono podgrupy 
a i b, S3 (również podgrupy a i b) i S4 oraz drewno małowymiarowe grup M1 
i M2 (drewno.zilp.lasy.gov).

cel

Celem pracy było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie owady najchęt-
niej zasiedlają składowane drewno oraz czy różne klasy jakościowo-wymiaro-
we drewna mogą mieć wpływ na liczniejsze występowanie określonych grup 
szkodników drewna.

Materiał i metody badań

Doświadczenie polegało na monitorowaniu składowanego w lesie drewna 
sosnowego z różnych klas jakościowo-wymiarowych, pod kątem występowania 
w nim owadów (fot. 1, fot. 2). Oceny dokonywano za pomocą przygotowanego 
wcześniej formularza do gromadzenia wyników obserwacji w terenie (ryc. 1).

Badania prowadzono w dwóch nadleśnictwach na terenach Regionalnych Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i w Olsztynie. Monitoringiem ento-
mologicznym objęto13 stosów, w tym 5 drewna wielkowymiarowego (WXKG), 
wszystkie o długości 4 m, 5 drewna średniowymiarowego S2A o długości 
2,5 m i 3 stosy drewna średniowymiarowego S2B również o długości 2,5 m, 
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Fotografia 1. Stos drewna klasy S2A, o numerze 3237 
składowany w pododdziale 210b.

Źródło: fot. M. Sołtys

Fotografia 2. Drewno wielkowymiarowe składowane 
w pododdziale 263f.

Źródło: fot. M. Sołtys
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rozmieszczonych w 7 różnych oddziałach leśnych. Drewno pozyskano w ramach 
trzebieży późnych. W związku z tym, że drewno wielkowymiarowe składo-
wane było grupowo oraz nie sprawdzano klasy jakości każdej kłody, przyjęto 
oznaczenie WXKG tej grupy drewna, co oznacza drewno wielkowymiarowe, 
kłodowane klasy „X” składowane grupowo.

Intensywność obserwacji zależała od czasu przelegiwania drewna na skład-
nicy, co miało związek z wywozami drewna z lasu. Kontrola entomologiczna 
stosów odbywała się od 02.07.2019 do 30.07.2019.

W celu ujednolicenia zebranych w terenie danych i ich poprawnej analizy 
przyjęto skalę obserwacji owadów: 0-3. 0 oznacza brak występowania owa-
dów i śladów ich bytowania. Wartość 1 w skali oznacza zaobserwowanie 1 
lub 2 osobnikóworaz pojedynczych śladów żerowania. Do obecności od 3 do 
5 osobników i nielicznych śladów żerowania przypisano liczbę 2. Wartością 
skali równą 3 oznaczono obecność w trakcie kontroli powyżej 5 osobników lub 
występowanie licznych wżerów, chodników czy trocinek.

Zaobserwowane owady zostały oznaczone do rodzaju lub gatunku, podob-
nie oznaczono ślady żerowania owadów. Zgromadzone dane zostały poddane 
analizie statystycznej przy pomocy programów Excel i Statistica 13. Różnice 
średnich liczebności i liczby rodzajów lub gatunków określono za pomocą 
analizy wariancji ANOVA, przy istotności p<0,05. W celu określenia różnic 
składu gatunkowego i liczebności odnotowanych owadów w badanych klasach 
składowanego drewna zastosowano niemetryczne skalowanie wielowymiarowe 
(NMDS) przy użyciu programu PAST.

wyniki badań i dyskusja

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie owadów 
z rzędu chrząszczy (Coleoptera), z rodzajów: cetyniec (Tomicus), żerdzianka 

Rycina 1. Formularz do gromadzenia wyników obserwacji.
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Źródło: Opracowanie własne
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(Monochamus), kornik (Ips), a także takie gatunki, jak miedziak sosnowiec 
(Chalcophoramariana) oraz przypłaszczek granatek (Phaenopscyanea). Zesta-
wienie zaobserwowanych owadów, z uwzględnieniem nasilenia ich występowa-
nia (wartości skali), przedstawia rycina 2. W badaniach przeprowadzonych przez 
Capeckiego (1976) nad występowaniem szkodników wtórnych niszczących 
drewno i ich pasożytów na surowcu składowanym w górach, w trakcie dwóch 
lat badań, wykazano aż 30 gatunków owadów żyjących w drewnie. Biorąc pod 
uwagę fakt, że badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy miały 
charakter pilotażowy i nie wszystkie obserwowane owady zostały oznaczone do 
gatunku, można się spodziewać, że w kolejnych latach badań, liczba ta będzie 
zbliżona do wyników otrzymanych przez Capeckiego (1976).

Rycina 2. Rozkład sumarycznych wartości wg przyjętej skali dla 
zaobserwowanych w składowanym drewnie owadów.

Źródło: Opracowanie własne

Analizując występowanie owadów w drewnie, w zależności od klasy jako-
ściowo-wymiarowej, można stwierdzić, że najchętniej zasiedlane było drewno 
wielkowymiarowe. Na tym typie drewna zaobserwowano najwięcej miedziaków 
i żerdzianek. Drewno klasy S2A i S2B najchętniej zasiedlały korniki i cetyńce 
(ryc. 3).

Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA ukazała statystycznie istotne 
różnice w liczbie osobników oraz liczbie rodzajów lub gatunków owadów, 
obserwowanych w badanych stosach drewna z różnych klas wymiarowych 
(tab. 1).

Średnia liczba zaobserwowanych owadów lub objawów ich żerowania była 
istotnie najwyższa w stosach drewna wielkowymiarowego (ryc. 4). W stosach 
z drewnem średniowymiarowym S2A i S2B średnia liczba odnotowanych owa-
dów była podobna.
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Rycina 4. Średnia liczba owadów lub śladów żerowania w badanych stosach 
składowanego drewna (zaznaczone efekty są istotne przy p< 0,05).

Źródło: Opracowanie własne

Rycina 3. Rozkład sumarycznych wartości, wg przyjętej skali, dla owadów 
w trzech badanych klasach wymiarowych składowanego drewna.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1. Wynik analizy wariancji ANOVA dla badanych średnich (zaznaczone 
efekty są istotne przy p< 0,05).

zmienna F p
Liczba osobników / śladów żerowania 9,264445 0,000494
Liczba rodzajów / gatunków 10,27649 0,000250

Źródło: Opracowanie własne
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W przypadku notowanej liczby rodzajów lub gatunków ich średnia liczba 
była również znacząco wyższa od pozostałych w drewnie klasy WXKG (ryc. 5). 
Klasa S2B charakteryzowała się nieznacznie wyższą średnią liczbą zaobserwo-
wanych rodzajów i gatunków od klasy drewna średniowymiarowego podklasy A.

Aby ukazać podobieństwa i różnice w zgrupowaniach owadów obserwowa-
nych na badanych stosach składowanego drewna, zastosowano niemetryczne 
skalowanie wielowymiarowe. Otrzymany diagram (NMDS) ukazuje podobień-
stwa w składzie i liczebności owadów występujących na stosach z drewnem 
średniowymiarowym obu podklas, gdzie cały zbiór owadów występujących 
w drewnie S2B pokrywa się ze zgrupowaniami owadów występującymi na drew-
nie klasy S2A. Klasy te znacząco różnią się pod względem liczebności i składu 
odnotowywanych owadów od klasy drewna wielkowymiarowego (ryc. 6).

Aby móc określić, które z obserwowanych owadów najbardziej wpływały 
na zaobserwowane różnice, zanalizowano obecność każdego z odnotowanych 
rodzajów/gatunków osobno.

W przypadku korników (ryc. 7) zaobserwowano największą ilość osobni-
ków i śladów ich bytowania na stosach z drewnem wielkowymiarowym. Nie 
zanotowano wyraźnych różnic w ilości osobników lub ich śladów pomiędzy 
drewnem średniowymiarowym podklas A i B.

Rycina 5. Średnia liczba rodzajów/gatunków owadów w badanych stosach 
składowanego drewna (zaznaczone efekty są istotne przy p< 0,05).
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Źródło: Opracowanie własne
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Warto również przeanalizować nasilenie występowania tych owadów w za-
leżności od czasu przelegiwania stosów/daty ich kontroli (ryc. 8). W okresie od 
2 do 7 lipca ich liczba utrzymywała się na jednakowym poziomie. W trakcie 
kolejnych kontroli odnotowywano stopniowy wzrost ich liczebności. Wynika 
z tego, że korniki coraz chętniej zasiedlały badane stosy drewna. Może być 
to skutek swoistego sposobu kontaktu między tymi owadami. Korniki, które 
jako pierwsze zasiedlają drewno, wydzielają substancje zapachowe, zwane 
feromonami agregacyjnymi, które są informacją dla innych osobników bytują-
cych w pobliżu, że dany materiał może być wykorzystany jako pożywienie lub 
miejsce lęgowe. Efektem działania takiego zjawiska jest masowe opanowanie 
drewna przez osobniki danego gatunku. Feromony wytwarzane przez korniki 
są w działaniu znacznie silniejsze niż substancje zapachowe wydzielane przez 
drewno (Dominik, Starzyk 1983). Według Capeckiego (1978) feromony nie są 
jednak w stanie zastąpić działania bodźców wydzielanych przez drzewa, ale 
je wzmagają. Proces ten występuje również w przypadku zasiedlania drzew 
przez korniki. Fakt ten potwierdzają badania Capeckiego (1978) nad owadami 
kambio- i ksylofagicznymi, rozwijającymi się w górskich lasach świerkowych 
uszkodzonych przez wiatr i okiść, w których znajdujemy stwierdzenia, że owa-
dy do drzew zwabiają substancje chemiczne. Pierwsze owady występujące na 
drzewach zwabiają kolejne za pomocą feromonów. Autor badań potwierdza 
słuszność tego stwierdzenia za pomocą obserwacji zaatakowanych drzew sąsia-

Rycina 6. Diagram niemetrycznego skalowania wielowymiarowego 
(NMDS) dla składu i liczebności owadów odnotowanych 

w badanych stosach składowanego drewna.

Źródło: Opracowanie własne
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dujących z wyłożonymi drzewami pułapkowymi. Zjawisko działania bodźców 
zapachowych oraz komunikacja na podstawie wymiany związków chemicznych 
nie występuje jedynie między owadami tego samego gatunku, ale także na linii 
owad-drapieżnik. Potwierdzają to badania przeprowadzone w Czechach (Hulcr 
i in. 2005) nad wykorzystaniem substancji chemicznych, takich jak kairomony 
i synomony przez owady z rzędu Medetera, drapieżniki korników świerkowych. 
Według Millera i in. (2011) feromony produkowane przez korniki mogą również 
zwabiać różne gatunki owadów z rodziny kózkowatych (Cerambycidae). W ba-
daniach Francardi i in.(2009) potwierdzono wyraźny – wabiący efekt działania 
niektórych feromonów kornikowych w połączeniu z wybranymi substancjami 
lotnymi sosny dla owadów z rodziny Cerambycidae. To bardzo ciekawe zja-
wisko potwierdzają również badania (Allison i in. 2001).

Bardzo podobne wnioski nasuwają się w trakcie analizy wyników obser-
wacji nad cetyńcami (ryc.9). Te owady również najczęściej obserwowano na 
stosach drewna wielkowymiarowego. Jednak dostrzec można, w odróżnieniu 
od korników, silniejsze preferencje tych owadów w zasiedlaniu drewna średnio-
wymiarowego podklasy A. Analizując zależności występowania cetyńców od 
daty kontroli stosów (ryc. 10), nasuwa się wniosek podobny jak w przypadku 
korników. Wynikać to może z przynależności korników i cetyńców do jednej 
podrodziny kornikowatych (Scolytidae). Stąd prawdopodobnie podobne pre-
ferencje i zachowania tych owadów.

Rycina 7. Liczba korników i śladów ich żerowania w badanych 
stosach składowanego drewna (wg przyjętej skali).

Źródło: Opracowanie własne
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Rycina 9. Liczba cetyńców i śladów ich żerowania w badanych 
stosach składowanego drewna (wg przyjętej skali).

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku żerdzianek odnotowano ich najliczniejsze występowanie 
w drewnie wielkowymiarowym oraz znikome w drewnie średniowymiaro-
wym (ryc. 11). Różnice w preferencjach dotyczących podklasy drewna śre-
dniowymiarowego są niewielkie. Żerdzianki należą do rodziny kózkowatych 
(Cerambycidae), której przedstawiciele mogą powodować olbrzymie straty 

Rycina 8. Zależność liczby korników i śladów ich żerowania 
w badanych stosach składowanego drewna (wg przyjętej skali) 

od daty kontroli stosów.

Źródło: Opracowanie własne
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ekonomiczne w sposób bezpośredni, czyli poprzez żerowanie oraz pośredni, 
przenosząc nicienie sosnowe (Allison i in.2004).

Rycina 11. Liczba żerdzianek i śladów ich żerowania w badanych 
stosach składowanego drewna (wg przyjętej skali).

Źródło: Opracowanie własne

Warto zaznaczyć, że przeprowadzone badania miały charakter pilotażowy 
i były realizowane w postaci obserwacji wstępnych, które będą bazą dla przyszłych 

Rycina 10. Zależność liczby cetyńców i śladów ich żerowania 
w badanych stosach składowanego drewna (wg przyjętej skali) 

od daty kontroli stosów.

Źródło: Opracowanie własne
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doświadczeń realizowanych w sposób bardziej szczegółowy tzn. między innymi 
z identyfikacją każdego osobnika do gatunku i płci. Słuszność tych zamierzeń 
potwierdzają badania Fan (2007) nad japońskim gatunkiem żerdzianki Monocha-
musalternatusi dotyczące zależności reakcji na konkretny rodzaj substancji lotnej 
od płci osobnika oraz wieloaspektowych relacji między osobnikami obu płci.

Podobnie jak w przypadku pozostałych owadów, największe skupienia mie-
dziaka sosnowca odnotowano na drewnie wielkowymiarowym, kłodowanym 
klasy „X”, składowanym grupowo (ryc. 12). Odpowiada to wymaganiom siedli-
skowym tego gatunku. Miedziak najlepsze warunki znajduje w grubym drewnie 
sosnowym, które powoli rosło i ma gęsto ułożone, wąskie słoje przyrostów rocz-
nych, zawiera odpowiednią ilość żywicy, dzięki czemu utrzymuje odpowiednią 
wilgotność i teksturę przez długi czas. Takie drzewa występują w niewielkim 
stopniu we współczesnych lasach kulturowych, gdzie gospodarka leśna sprzy-
ja szybkiemu wzrostowi drzew. Drzewa te umierają i gniją zbyt szybko, aby 
zapewnić odpowiednie podłoże dla chrząszcza (Stange, Sverdrup-Thygeson 
2011). Między innymi dlatego gatunek ten jest krytycznie zagrożony wyginię-
ciem w Norwegii. Brak było osobników tego gatunku i śladów jego bytowania 
w drewnie S2A, zaś w drewnie S2B odnotowano pojedyncze osobniki.

W odróżnieniu od pozostałych owadów nie zaobserwowano przypłaszczka 
granatka w drewnie wielkowymiarowym (ryc. 13). Brak również śladów jego 
występowanie w badanym drewnie średniowymiarowym podklasy B. Występo-

Rycina 12. Liczba osobników miedziaka sosnowca i śladów ich żerowania 
w badanych stosach składowanego drewna (wg przyjętej skali).

Źródło: Opracowanie własne
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wanie przypłaszczka granatka odnotowano jedynie w drewnie klasy S2A. Jest 
on najbardziej istotnym gatunkiem rozwijającym się w korze sosny na nizinach 
północno-wschodnich Niemiec. Gatunek ten charakteryzuje się doskonale roz-
winiętą orientacją węchową. Podobnie do Monochamus galloprovincionalis 
wybiera osłabione drzewa, które są predysponowane do zarażenia np. sosny cier-
piące na stres wodny za pomocą wydzielanych przez nie obronnych substancji 
lotnych (Schützi in. 2004). Jest to niezwykle trudne, ponieważ zdrowe drzewo 
wydziela ogromną ilość takich substancji, a wykrycie zmian w tym kompleksie 
zapachowym jest nie lada wyzwaniem (Weißbeckeri in. 2006). W Polsce owad 
ten jest równie niebezpieczny. Pierwszy raz odnotowano występowanie P.cyanea 
na terenie Polski w II połowie XIX wieku (Gutowski i in.1992). Uważany jest 
za jednego z najgroźniejszych, wtórnych fizjologicznych szkodników sosny 
zwyczajnej (Szujecki 1998).

Rycina 13. Liczba osobników przypłaszczka granatka w badanych 
stosach składowanego drewna (wg przyjętej skali).

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie

Drewno jest surowcem znajdującym zastosowanie i spełniającym ważną rolę 
w wielu dziedzinach życia. Na jego jakość i użyteczność wpływ ma wiele czyn-
ników. Jednym z nich jest presja entomofauny leśnej, która niejednokrotnie jest 
wektorem innych istotnych i niebezpiecznych dla zachowania trwałości lasów 
zagrożeń. Z przeprowadzonych badań wynika, że konkretne gatunki/rodzaje 
owadów posiadają swoje preferencje troficzne i siedliskowe. Część owadów 
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chętniej zasiedla kłody dłuższe o grubszej korze i przekroju poprzecznym. Inne 
zaś znajdują optimum warunków do życia na stosach z drewnem cieńszym 
i krótszym, o małej zawartości kory.

Wykonane badania pozwalają na wysnucie następujących wniosków:
1. Zaobserwowane owady z rodzajów kornik, cetyniec, żerdzianka oraz 

gatunku miedziak sosnowy, powodujące szkody w składowanym drew-
nie, najchętniej zasiedlają drewno wielkowymiarowe. Stosy z drewnem 
średniowymiarowym są dla tych owadów mniej atrakcyjne.

2. Przypłaszczek granatek chętniej występuje w drewnie średniowymia-
rowym.

3. Wraz z upływem czasu przelegiwania drewna na stosach następuje wzrost 
liczby osobników lub śladów bytowania korników i cetyńców. Spowo-
dowane jest to prawdopodobnie wzajemnym wabieniem osobników za 
pomocą różnych związków chemicznych.
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aBstract

iNsects occuriNg iN wood of selected quality aNd 
diMeNsioNal classes

The research aimed to answer the question of which insects are most likely to settle 
stored wood and whether different quality-dimensional classes of wood can affect the more 
specific groups of wood technical pests.

Observations were carried out in forest districts in the area of two Regional Directorates 
of State Forests. Piles of wood of three qualitative-dimensional classes were examined. 
Insect assessments were made by observing each stack of stored wood.

As a result of the study insects belonging to the following genera were noted: Tomicus, 
Monochamus, Ips. Also species: Chalcophoramariana andPhaenopscyaneawas observed. 
It was found that large-size wood was most often inhabited by insects from various groups. 
There has also been an increase in the number of bark beetles (Ips) and cetitians (Tomicus) 
specimens on stacks depending on the length of their stacking. This may be the result of 
communication between insects.
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wykorzystaNie iNstruMeNtu 
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wiarygodNej Pozycji refereNcyjNej 
w kiNeMatyczNych PoMiarach gNss

wprowadzenie

Postęp technologiczny wymusza zmiany stosowanych w życiu codziennym 
rozwiązań. Analogicznie jest w przypadku geodezji, w której nowe techniki 
satelitarne wyparły lub ograniczyły wykorzystanie wielu technik klasycznych. 
Współcześnie dostęp do sygnałów globalnych systemów nawigacyjnych (ang. 
Global Navigation Satellite Systems, GNSS) umożliwia precyzyjne wyznaczanie 
trójwymiarowej pozycji punktów w łatwy, szybki i tani sposób za sprawą jednej 
osoby i odpowiedniego odbiornika.

Obecnie nawigacja satelitarna nie jest wykorzystywana wyłącznie do celów 
geodezyjnych. Wiele gałęzi gospodarki wykorzystuje potencjał, jaki zapewniają 
systemy GNSS. Między innymi chodzi o określanie pozycji przemieszczającego 
się obiektu (Knoop, et al., 2017). Powszechne wykorzystanie nawigacji do okre-
ślenia pozycji pojazdów nie wymaga milimetrowych dokładności stosowanych 
w geodezji. Natomiast konieczność ta pojawia się podczas poprawy algorytmów 
pozycjonowania stosowanych do określenia pozycji obiektów kinematycznych.

Aktualnie określenie dokładności mobilnych pomiarów GNSS jest obiektem 
analizy wielu badaczy w różnych dziedzinach rynku, między innymi w: rolnic-
twie precyzyjnym (Guo, et al., 2018), ruchu drogowym (Knoop, et al., 2017), 
precyzyjnych przemieszczeniach dynamicznych (Paziewski, et al., 2018). 
Rozwój algorytmów precyzyjnego pozycjonowania (np. z wykorzystaniem 
techniki Precise Point Positioning PPP) obiektów znajdujących się w ruchu, 
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niesie ze sobą konieczność określenia referencyjnego położenia tych obiektów. 
W tym celu wykorzystuje się między innymi metodę Real Time Kinematic 
(RTK) (Kaźmierski, 2018). Należy jednak pamiętać, że jednym z podstawo-
wych ograniczeń metody RTK jest dystans dzielący stację referencyjną oraz 
ruchomą. Ponadto zauważyć należy, że obie techniki wykorzystują te same 
obserwacje do wyznaczenia pozycji referencyjnej monitorowanego obiektu. 
Z tego względu przydatnym może okazać się uzyskanie wiarygodnej pozycji 
referencyjnej, np. z zastosowaniem tachimetru zrobotyzowanego. Takie po-
dejście pozwoli wyznaczyć pozycję obiektu w sposób niezależny i wolny od 
ograniczeń metody RTK.

zakres pracy

Celem badania było wykorzystanie tachimetru zautomatyzowanego jako 
źródła wiarygodnych danych referencyjnych dla pozycji uzyskanych techniką 
GNSS obiektów znajdujących się w ruchu. Przeprowadzone prace obejmują 
sprawdzenie dokładności automatycznego śledzenia lustra w ruchu za pomocą 
tachimetru zrobotyzowanego. Ponadto uzyskaną przy pomocy tachimetru 
pozycję wykorzystano jako referencyjną dla pozycji uzyskanych technikami 
GNSS.

opis realizacji

W pierwszym etapie prac określono sposób i rodzaj gromadzonych danych, 
ponadto wybrano tachimetr zrobotyzowany Leica MS50, który zapewniał au-
tomatyczne śledzenie pryzmatu. Następnie skonstruowano platformę, na której 
możliwe było zamocowanie odbiornika Trimble R10, pryzmatu Trimble 360˚ 
o stałej dodawania +0.2 cm oraz układu trasującego przejazd. Zaznaczenia 
trasy miało w późniejszym etapie umożliwić klasyczny pomiar trasy i stanowić 
podstawowe źródło informacji o wyznaczanej pozycji.

Ustawienie wszystkich elementów w jednej osi (rysunek 1) wyeliminowało 
błędy wynikające z koniecznych redukcji uwzględniających zmiany orientacji 
platformy. Ponadto rozwiązanie to wyeliminowało konieczność instalacji na 
platformie dodatkowej anteny GNSS, niezbędnej do określenia wspomnianej 
orientacji wózka (ang. heading). Wykonana próba w warunkach statycznych 
wykazała, iż błąd wynikający z ustawianie elementów nie przekracza 0,2 
cm. Natomiast błąd wynikający z bezwładności strumienia farby na łukach 
względem osi układu nie został uwzględniony ze względu na małą prędkość 
platformy.
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Pomiar został przeprowadzony na nieuczęszczanej drodze pod Wrocławiem. 
Obszar ten pozbawiony był źródeł promieniowania elektromagnetycznego 
zakłócającego sygnał GNSS oraz zapewniał szeroki horyzont, kluczowy w po-
miarach z wykorzystaniem technik satelitarnych. W wybranej lokalizacji została 
założona osnowa pomiarowa w kształcie trójkąta. Punkty osnowy p1, p2 i p3 
zostały zmierzone metodą RTN w nawiązaniu do sieci Smartnet odbiorni-
kiem Trimble R6. Wykonano również tradycyjne pomiary kątowo-liniowe 
przy pomocy tachimetru Leica MS50. Przewyższenia między punktami zostały 
wyznaczone niwelatorem Leica Sprinter 150M metodą niwelacji geometrycz-
nej. Zgromadzone obserwacje posłużyły do wykonania wyrównania ścisłego 
przestrzennego w programie C-Geo. Dokładność wyrównanych punktów nie 
przekroczyła wartości 𝑚𝑝 =0,4 cm i 𝑚ℎ= 0,4 cm.

Docelowe pomiary polegały na wykonaniu pomiaru obiektu kinematycznego 
w oparciu o założoną osnowę. Ze stanowiska tachimetru nad punktem p3 wyko-
nano orientację na punkty p1 i p2, obserwacje zmierzono w dwóch położeniach 
lunety. Dodatkowo wykonano orientację, wykorzystując wbudowane oprogra-
mowanie tachimetru, umożliwiające uruchomienie opcji śledzenia pryzmatu. 
Odbiornik Trimble R10 uruchomiono około 45 minut przed rozpoczęciem po-

Rysunek 1. Schemat montażu na platformie.

Źródło: Opracowanie własne w programie Word
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miaru. Było to koniczne do uzyskania poprawnych wyników w kinematycznym 
rozwiązaniu PPP. W trakcie próby odbiornik rejestrował surowe obserwacje 
z częstotliwością 5 Hz z satelitów systemu: GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou. 
Umożliwiło to zwiększenie ilości obserwowanych satelitów.

Przejazd zaplanowano w taki sposób, aby osoba ciągnąca platformę nigdy nie 
zasłoniła wiązki pomiarowej. Trasa składała się z dwóch odcinków prostych, 
ostrego zwrotu o 180˚ i łagodnego łuku, pięciu ostrych zwrotów pod kątem około 
90˚ oraz przejazdu w miejscu o większej różnicy wysokości. Ponadto w trakcie 
przejazdu trasa została oznaczona przez zamontowany system dozujący farbę.

Wbudowane oprogramowanie tachimetru pozwoliło wyznaczyć współrzędne 
stanowiska. Umożliwiło to przesyłanie do pamięci komputera współrzędnych 
w formacie pseudo NMEA przez port szeregowy przy pomocy dedykowanego 
przewodu GEV261. Funkcja automatycznego pomiaru pozwoliła na rejestrację 
pozycji w trakcie przejazdu platformy z częstotliwością 1 Hz. Współrzędne 
rejestrowane były przez Advanced Serial Data Logger 4.4.3.911, który jed-
nocześnie odbierał dane z precyzyjnym czasem odbieranym przez odbiornik 
U-blox C099 F9P. Urządzenie to znajdowało się w pobliżu komputera i było 
połączone przewodem USB (rysunek 2). Skonfigurowany odbiornik przesyłał 

Rysunek 2. Schemat zestawu pomiarowego 
wykorzystanego w doświadczeniu.

Źródło: Opracowanie własne w programie Word
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depesze NMEA zawierające informujące tylko o czasie UTC i zapisywał na-
przemiennie z obserwacjami tachimetrycznymi (rysunek 3).

Podczas całego doświadczenia nad punktem p1 wykonywany był pomiar 
statyczny, który umożliwił obliczenie pozycji w rozwiązaniu kinematycznym. 
Obserwacje zapisywał odbiornik Trimble R6 z częstotliwością 5 Hz. Po za-
kończonym przejeździe zaznaczoną na asfalcie trasę zmierzono tradycyjnymi 
metodami.

obliczenia

Zgromadzone tradycyjnymi metodami obserwacje tachimetryczne zostały 
przetworzone w programie C-Geo, uzyskując tym samym referencyjną pozycję 
wózka, której dokładność w poziomie nie przekracza 0,2 cm, a w pionie 0,7 cm. 
Analizy porównawcze poszczególnych trajektorii odniesiono do współrzęd-
nych uzyskanych z tradycyjnego pomiaru w układzie PL-2000, który wybrano 
jako docelowy dla wszystkich pomiarów. Ze względu na nierównomierne za-
gęszczenie punktów referencyjnych wykonano ich interpolację przy pomocy 
programu Scilab 6.0.1. Dla każdego punktu w badanym rozwiązaniu została 
obliczona odległość do najbliższego punktu interpolowanego śladu referencyj-
nego. Odległość ta równoważna jest z przesunięciem od rzeczywistej pozycji 
i tym samym została przyjęta jako miara służąca do określenia dokładności. 
Przesunięcie pionowe zostało obliczone na podstawie wysokości najbliższego 
punku, uzyskanego w poprzednim kroku, oraz wysokości badanego punktu. Dla 
obliczonych przesunięć w pozycji poziomej i pionowej zostały obliczone miary 
statystyczne dla każdego z rozwiązań. Wyniki zaprezentowano, wykorzystując 
odchylenie standardowe (ang. StdDev) przedstawiające rozproszenie oraz prze-
sunięcie (ang. bias) względem oczekiwanej wartości. Analizy wykonano dla 
czterech wariantów, w których pozycje uzyskano różnymi technikami (tabela 1).

Rysunek 3. Fragment danych tachimetrycznych z nadaną referencja czasową.

Źródło: Archiwum własne
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W badaniu dokładności pomiaru automatycznego poddana została cała trasa 
przejazdu, dla której dokładność przedstawia tabela 2.

W pomiarze klasycznym analizie poddano poszczególne odcinki (rysunek 4), 
na które składają się: łuk o małym promieniu – 1, prosta w kierunku połu-
dniowowschodnim – 2, łuk o dużym promieniu – 3, prosta w kierunku pół-
nocno-wschodnim – 4, pięć zakrętów pod kątem około 90o – 5, oraz odcinek 
z większym spadkiem – 6. Dokładności dla odcinków prostych i łuków zostały 
zestawione w tabeli 3, rozkład wartości bezwzględnych rezyduów pozycji po-
ziomej i pionowej dla poszczególnych odcinków przedstawiają odpowiednio 
rysunki 5 i 6.

Obserwacje z odbiornika Trimble R10 zostały przetworzone w programie 
RTKlib 2.4.3 b33 w dwóch strategiach: Kinematic (RTK względem pozycji 
odbiornika Trimble R6) i PPP kinematic. Współrzędne obliczono na podstawie 
precyzyjnych danych pobranych ze strony IGS (Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie, 2019) w postaci orbit i poprawek zegarów. Tabela 4 zawiera 
zestawienie parametrów strategii wykorzystanej podczas obliczeń.

Tabela 2. Wyniki porównania pomiaru automatycznego do przyjętej pozycji 
referencyjnej dla całej trasy przejazdu (Wariant I).

Miara statystyczna Pozycja pozioma [cm] Pozycja pionowa [cm]
StdDev 0.67 0.00
Bias -0.41 -0.28
Wartość minimalna 0.00 0.00
Wartość maksymalna 3.84 1.58

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1. Zestawienie typów pomiarów poddanych analizie.

Wariant Przyjęta pozycja 
referencyjna typ pomiaru

I (tach vs robot) Pomiar klasyczny tachime-
trem

Pomiar automatyczny tachi-
metrem

II (tach vs RTK) Pomiar klasyczny tachime-
trem

RTK

III (tach vs PPP) Pomiar klasyczny tachime-
trem

PPP – kinematyczne

IV (robot vs RTK) Pomiar automatyczny tachi-
metrem

RTK

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 4. Trasa przejazdu z podziałem na 
analizowane odcinki.

Źródło: Opracowanie własne w programie Scilab 6.0.1

Pozycje w obu rozwiązaniach zostały wyznaczone dla 1525 punktów a na-
stępnie przetransformowane do układu PL-2000 w programie Transpol 2.06. 
Dla współrzędnych w technice PPP konieczne były dodatkowe obliczenia, 
ponieważ współrzędne zostały wyznaczone dla chwilowego położenia ziemi. 
Wymusiło to transformację z układu ITRF2014 na epokę 2019.91 od układu 
ETRF2000 na epokę 2011.0 na podstawie parametrów pobranych ze strony 
ITRF (ITRF, 2019). W transformacji wykorzystane zostały prędkości stacji 
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WROC w układzie ITRF 2014 ze względu na jej bliskie sąsiedztwo. Otrzymane 
współrzędne zostały poddane analizie, a ich wyniki zawiera tabela 5.

Podczas nadawania referencji czasowej obserwacją tachimetrycznym wy-
stępowały luki w obserwacjach (rysunek 7) wynikające z niesystematycznego 
spływania danych. Zwiększenie częstotliwości pomiaru tachimetrem do 5 Hz 
nie przyniosło poprawy, ponieważ problemem okazał się przewód GEV261, 
który przesyłał dane partiami, uniemożliwiając nadanie obserwacjom tachi-
metrycznym precyzyjnego czasu. Z tego powodu maksymalna częstotliwość 
pomiaru instrumentem Leica MS50 wyniosła 1 Hz.

Tabela 3. Wyniki porównania pomiaru automatycznego do przyjętej pozycji 
referencyjnej dla poszczególnych odcinków trasy przejazdu (Wariant I).

numer 
odcinka typ odcinka Miara statystyczna

Pozycja po-
zioma
[cm]

Pozycja pio-
nowa
[cm]

1 łuk o małym pro-
mieniu

StdDev 0.49 0.00
Bias -0.59 -0.08
Wartość minimalna 0.12 0.01
Wartość maksymalna 1.90 0.13

2 prosta w kierunku
południowowschod-
nim

StdDev 0.55 0.00
Bias -0.43 -0.11
Wartość minimalna 0.02 0.00
Wartość maksymalna 2.14 0.45

3 łuk o dużym promie-
niu

StdDev 1.02 0.00
Bias -0.63 -0.57
Wartość minimalna 0.02 0.01
Wartość maksymalna 3.84 1.55

4 prosta w kierunku 
północnowschodnim

StdDev 0.33 0.00
Bias -0.34 -0.24
Wartość minimalna 0.01 0.02
Wartość maksymalna 1.22 0.44

5 zwroty o 90˚ StdDev 0.76 0.00
Bias -0.69 -0.24
Wartość minimalna 0.12  0.00
Wartość maksymalna 3.48 0.81

6 prosta z większym 
spadkiem

StdDev 0.45 0.00
Bias -0.17 -0.26
Wartość minimalna 0.00 0.02
Wartość maksymalna 1.39 0.44

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 6. Wykres wartości bezwzględne rezyduów pozycji pionowej dla 
odcinków (Wariant I).

Źródło: Opracowanie własne w programie Excel

Rysunek 5. Wykres wartości bezwzględne rezyduów pozycji poziomej dla 
odcinków (Wariant I).

Źródło: Opracowanie własne w programie Excel
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Rysunek 7. Fragment obserwacji tachimetrycznych z referencją czasową 
zawierający lukę w danych.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Zestawienie ustawień wykorzystanych do przetworzenia obserwacji 
w programie RTKlib 2.4.3 b33.

tryb pozycjonowania kinematic ppp-kinematic
Systemy GNSS GPS, GLONASS,

Galileo, QZSS, BeiDou
GPS, GLONASS,

Galileo, QZSS, BeiDou
Typ efemerydy Precyzyjna „Sp3” Precyzyjna „Sp3”
Poprawki zegarów Tak Tak
Częstotliwości L1+L2 L1+L2
Typ filtra „Forward” „Combined”
oznaczenie niejednoznaczno-
ści

„Fix and hold” -

Maska elewacji 10˚ 10˚
Model dynamiki odbiornika Tak -
Model jonosfery „Estimate TEC” „Iono-Free LC”
Model troposfery „Estimate ZTD” „Estimate ZTD”
Korekcja centrum fazowego 
anten

Tak Tak

Parametry rotacji Ziemi (ERP) Tak Tak
Różnice kodów różnicowych 
(DCB)

Tak Tak

Źródło: Opracowanie własne
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Efektem błędów w transmisji danych było zarejestrowanie 339 wierszy za-
wierających czas i tylko 323 wierszy obserwacji z tachimetru. W celu analizy 
danych dodatkowe wiersze z czasem zostały usunięte. Ponadto wyzwolenie 
pomiaru w tachimetrze obarczone było opóźnieniem, które zostało wyelimi-
nowane w trakcie obliczeń. Pozwolił na to zapis danych z częstotliwością 5 Hz 
w odbiorniku Trimble R10, dzięki czemu wybrane zostały dane z offsetem 
0,4 s. Następnie obliczono wartości błędów oraz miary statystyczne, które 
przedstawia tabela 6.

Wartości bezwzględne błędów poziomych i pionowych przedstawiono w for-
mie graficznej na rysunek 8 i 9.

Tabela 5. Wyniki porównania pomiaru metodami GNSS do przyjętej pozycji 
referencyjnej dla całej trasy przejazdu.

typ rozwią-
zania Miara statystyczna Pozycja pozioma

[cm]
Pozycja pionowa

[cm]
RTK
(Wariant II)

StdDev 1.30 1.48
Bias -0.47 -0.54
Wartość minimalna 0.00 2.56
Wartość maksymalna 14.04 5.03

PPP-kinematic 
(Wariant III)

StdDev 3.45 2.68
Bias -5.32 -5.82
Wartość minimalna 0.02 0.29
Wartość maksymalna 19.74 14.56

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 6. Wyniki porównania pomiaru automatycznego z obserwacjami GNSS 
dla całej trasy przejazdu (Wariant IV).

Miara statystyczna Pozycja pozioma [cm] Pozycja pionowa [cm]
StdDev 6.16 0.06
Bias -5.20 -1.93
Wartość minimalna 0.38 0.00
Wartość maksymalna 26.72 4.84

Źródło: Opracowanie własne
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Wyniki

Dane zgormadzone podczas przejazdu platformy z wykorzystaniem funkcji 
śledzenia pryzmatu porównano ze śladem farby zmierzonym tradycyjnymi 
metodami dla całej trasy. Wynik wykazują, iż odchylenie standardowe w po-
zycji poziomej nie przekracza 1 cm, a w pozycji pionowej dziesiątych części 
milimetra. Przesuniecie od wartości oczekiwanych wynosi 0,4 cm w poziomie 
i 0,3 cm w pionie. Pomimo wartość maksymalnej 3,85 cm w pozycji horyzon-

Rysunek 8. Skumulowany wykres wartości bezwzględnych błędów poziomych dla 
czterech wariantów.

Źródło: Opracowanie własne w programie Excel

Rysunek 9. Skumulowany wykres wartości bezwzględnych błędów pionowych dla 
czterech wariantów.

Źródło: Opracowanie własne w programie Excel
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talnej przedstawionej na rysunku 10 ponad 65% wartości błędów nie przekracza 
1 cm, natomiast rysunek 6 wskazuje, iż w pozycji pionowej 88% przewyższeń 
nie przekracza 0,1 m.

Analiza poszczególnych odcinków wykazała, iż dokładność pomiaru nie za-
leży od kierunku poruszającej się platformy, a odchylenie standardowe i przesu-
niecie nie przekracza 0,6 cm. Odcinki krzywe wykazuję większy błąd względem 
odcinków prostych (rysunek 5) w pozycji poziomej, a średnia wartość błędu 
waha się miedzy 0,49-1,02 cm. Dla wszystkich odcinków krzywych przesunię-
cie od wartości oczekiwanej wynosi 0,6 cm. Miary statystycznie nie wykazały 
jakichkolwiek odstępstw na odcinku o większym przewyższeniu, gdzie wartości 
odchylenia i przesunięcia są takie same jak dla całej trasy.

Badanie dokładności metody RTK wykazało, iż odchylnie standardowe dla 
pozycji poziomej osiąga wartość 1,30 cm, a dla pionowej 1,48 cm. Jak przed-
stawiono na rysunku 11, 60% błędów położenia przekroczyła 0,1 cm w pozycji 
horyzontalnej, podobny rozkład obserwujemy dla pozycji pionowej zgodnie 
z rysunkiem 13 – 53% przekroczyło 0,1 cm. Ponadto występuje duża różnica 
pomiędzy wartością maksymalną, a minimalną w pozycji poziomej wynoszącej 
14,04 cm.

Wartości odchylenia standardowego w metodzie PPP-kinematic wyniosły: 
3,45 cm dla pozycji poziomej i 2,68 cm dla pozycji pionowej. Natomiast przesu-
niecie w poziomie przekroczyło 5 cm, a w pionie – 15 cm. W tym rozwiązaniu 
błędy pozycji nie przekroczyły 0,1 cm dla mniej niż 1% obserwacji.

Doświadczenie z łączeniem precyzyjnego czasu z obserwacjami tachime-
trycznymi ujawniło błędy w rejestracji danych. Pomimo tego przeanalizowane 
dane wykazały, iż odchylenie standardowe w pozycji poziomej wyniosło 
6,16 cm przy przesunięciu na poziomie 5,20 cm. W pozycji pionowej od-
chylenie standardowe wyniosło 0,06 cm przy przesunięciu 1,93 cm. Ponadto 
rozkład błędów w pozycji pionowej był zbliżony do liniowego, co oznacza, 
iż wartość maksymalna 26,72 cm nie była błędem przypadkowym.

Podczas wszystkich testów występowały wychylenia lustra i odbiornika GNSS 
od linii pionu, które najlepiej widać na wykresach (rysunek 8 i 9). Efektem tych 
wahań było pogorszenie dokładności w pozycji poziomej, które nie wpływało 
w sposób znaczący na pozycje i wyznaczenie składowej pionowej. Widoczny 
na rysunku 8 rozkład wartości bezwzględnych błędów poziomych wskazuje, iż 
pomiar tachimetrem zrobotyzowanym jest dokładniejszy od satelitarnej techniki 
RTK. Jednak wariant z wykorzystaniem nadania referencji czasowej obserwa-
cjom tachimetrycznym i porównanie ich z pomiarem satelitarnym okazał się 
nieudany, a błędy znaczące na poziomie kilkunastu centymetrów. Widoczne na 
rysunku 8 niewielkie różnice w rozkładzie błędów pionowych pomiędzy warian-
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tem drugim a czwartym wskazują na podobny rozkład błędów, jednak w terenie 
występowały małe przewyższenia, które negatywnie wpłynęły na badanie.

dyskusja i podsumowanie

W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania tachimetru zroboty-
zowanego do wyznaczenia pozycji obiektu kinematycznego. Zbadano dokład-
ność pomiaru automatycznego odniesionego do pozycji referencyjnej uzyska-
nej z pomiaru tradycyjnego. Uzyskaną pozycję z pomiaru automatycznego 
wykorzystano również jako referencyjną w odniesieniu do kinematycznych 
pomiarów GNSS. Podjęto próbę nadania referencji czasowej obserwacjom 
tachimetrycznym.

Wykazano, iż zastosowanie tachimetru do uzyskania pozycji referencyjnej 
dla obiektu kinematycznego jest wykonalne. Ponadto zastosowanie tej techniki 
jest dokładniejsze od stosowanej powszechnie metody RTK (rysunek 8 i 9), na 
co wskazuje mniejsze o połowę odchylenie standardowe przy równoczesnym, 
niezmiennym przesunięciu. Dodatkowo zastosowanie tachimetru do uzyskania 
pozycji referencyjnej uwolnione jest od błędów systemów GNSS. Niestety 
próba nadania referencji czasowej obserwacjom tachimetrycznym zakończyła 
się niepomyślnie. Problemem okazało się przesunięcie w czasie podczas re-
jestracji obserwacji tachimetrycznych oraz nieprecyzyjny wewnętrzny zegar 
tachimetru, w którym narastały błędy powodując różnice w długości sekundy. 
Prawdopodobnie zastosowanie szybszego przewodu do transmisji danych oraz 
innego oprogramowania pozwoli na uzyskanie lepszych rezultatów. Pomoc-
nym mogłoby być wyzwalanie pomiarów przy pomocy synchronizowanego 
sygnału z czasem dostarczanym przez odbiornik GNSS. Jednakże z uwagi na 
zabezpieczenia oprogramowania tachimetru wprowadzone przez firmę Leica 
takie przeprowadzenie pomiarów jest utrudnione. Dlatego istnieje potrzeba 
wykonania dodatkowych prac nad udoskonaleniem zaproponowanej metody 
pomiarowej, która w przyszłości pozwoliłoby na uzyskanie pozycji referencyjnej 
w przestrzeni 3D dla eksperymentów z wykorzystaniem np. bezzałogowych 
obiektów latających.
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aBstract

the use of the total-statioN iNstruMeNt as a source 
of reliaBle refereNce PositioN for kiNeMatic gNss 

MeasureMeNts

Many researchers are engaged in improving precise positioning algorithms in kinematic 
conditions. In their work they most often use the RTK position as the true position and it 
is used to determine the accuracy. This can cause some problems with the availability of 
a reference station or the fact of comparing different GNSS positioning techniques, each with 
its own limitations The paper presents an alternative, GNSS-independent way to obtain the 
position of moving objects using an automated total station. For this purpose, the accuracy 
of the automated total station measurement was tested. Moreover, an attempt was made to 
synchronize tachometric observations with the precise time of satellite systems. The obtained 
position from the tachometric measurement was used as a reference position in relation to 
measurements by satellite methods. It was decided to use Real Time Kinematic method.

The research carried out in the study proved that the measurement using the prism 
tracking system is characterized by high accuracy. Moreover, it is possible to use such 
a measurement as a reference for GNSS techniques.
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weryfikacja staBilNości oBiektu 
zaBytkowego PołożoNego w strefie 

PoteNcjalNych zagrożeń osuwiskowych

wstęp

Powierzchniowe ruchy masowe, do których należą osuwiska, stanowią 
ogromne niebezpieczeństwo dla budynków, a także dla przebywających w nich 
ludzi. Monitorowanie osuwisk umożliwia mierzenie takich ruchów. Ma to na 
celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom tego zjawiska.

Jednym z obiektów, na którym zaobserwowano niepokojące zdarzenia (np. 
spękania), jest zabytkowy klasztor karmelitów bosych w Czernej (koło Krako-
wa), którego budowę datuje się na połowę XVII wieku. Ze względu na swoją 
lokalizację znajduje się on w potencjalnie zagrożonym przez osuwiska rejonie. 
Jest on ulokowany na zachodnim stoku góry, w dolinie pośród lasów i innych 
gór. Klasztor powstał na planie kwadratu o boku 70 m z centrycznie umieszczo-
nym niewielkim kościołem. Boczne skrzydła służą jako pomieszczenia wspólne 
i jako cele zakonników. Cały kompleks klasztorny ulokowany jest w dolinie 
Eliaszówki, w rezerwacie przyrody Dolina Eliaszówki. Teren Klasztoru znaj-
duje się ponadto na obszarze Natura 2000. Do weryfikacji stabilności obiektu 
wykorzystano wyniki pomiarów przy użyciu klasycznych metod geodezyjnych 
(pomiary statyczne GNSS, tachimetria, niwelacja precyzyjna).

Osuwiska polegają na ruchu mas skalnych bądź gruntowych powstających 
pod wpływem siły ciężkości. W zależności od prędkości i dynamiki ruchu moż-
na podzielić je na kategorie takie, jak: np. spełzywanie, staczanie, osuwanie. 
Powstanie osuwisk może być skutkiem czynników wynikających z procesów 
geodynamicznych, robót inżynierskich lub oddziaływania już istniejących obiek-
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tów na podłoże. Występowanie procesów osuwiskowych mogą sygnalizować 
pochylone drzewa, płoty, słupy lub spękania na obiektach budowlanych (Książ-
kiewicz 1979; Kowalski 1988).

cel pracy

Celem pracy jest weryfikacja stabilności obiektu, który znajduje się w strefie 
potencjalnych zagrożeń osuwiskowych, uzyskana na drodze odpowiednich 
pomiarów z użyciem klasycznych metod geodezyjnych. Pomiary wykonano 
w kwietniu oraz we wrześniu 2018 roku.

Metodyk

W pomiarze pierwotnym nawiązanie sytuacyjne do zewnętrznego układu 
odniesienia odbyło się poprzez nawiązanie uprzednio założonej sieci obser-
wacyjnej w obrębie zabudowań klasztornego do czterech punktów odniesienia 
(umiejscowione poza zboczem doliny Eliaszówki, aby wykryć ewentualne 
przemieszczenia całego zbocza), które zostały zlokalizowane w odległości około 
1 km od samego Klasztoru (G1, 1036, GH3 i G6). Do zewnętrznego układu 
odniesienia zostały nawiązane dwa punkty sieci obserwacyjnej (G11 oraz G12) 
Tymi punktami były w zależności od podłoża m.in. punkty państwowej osnowy 
geodezyjnej, pręty zbrojeniowe czy też paliki drewniane.

Trudne warunki terenowe (gęsty las) uniemożliwiły wykonanie nawiązania 
sytuacyjnego sieci obserwacyjnej przy pomocy klasycznej sieci kątowo-linio-
wej. Zamiast tego wykonano pomiar satelitarny GNSS metodą statyczną. Jed-
nemu z punktów odniesienia (G1) nadano współrzędne w układzie globalnym 
WGS 84 w nawiązaniu do stacji referencyjnej systemu państwowego ASG-
-EUPOS o znanych współrzędnych w układzie państwowym – KRA1. Pomiar 
trwał ok. 6 godzin.

Każdy z pozostałych punktów odniesienia oraz wspomniane wcześniej dwa 
punkty z sieci obserwacyjnej zostały pomierzone dwukrotnie lub trzykrot-
nie. Zastosowano również metodę statyczną GNSS, lecz w tym przypadku 
w czterech sesjach, które trwały minimum 1 godzinę.Wszystkie współrzędne 
punktów pochodzących z pomiaru satelitarnego GNSS przeliczono zgodnie 
z państwowym układem współrzędnych płaskich PL-2000, strefą 7 oraz układem 
wysokościowym PL-KRON86-NH.

Sieć obserwacyjna jest złożona z dwóch rodzajów punktów: głównych oraz 
dodatkowych. Pierwsze z nich tworzą zamkniętą sieć kątowo-liniową. Ich 
współrzędne wyznaczono z użyciem klasycznego pomiaru kątowo-liniowego 
z obserwacjami nadliczbowymi. Pomiar na każdym stanowisku obejmował 
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wykonanie obserwacji kątowych w co najmniej dwu seriach, w dwu położeniach 
lunety z dodatkowym warunkiem, aby wartość błędu średniego pojedynczego 
kierunku nie przekraczała 5cc. Do wartości pomierzonych odległości wprowa-
dzono odpowiednie redukcje, tj. ze względu na wpływ warunków atmosferycz-
nych i poziom stanowiska, a następnie do poziomu odniesienia.

Proces wyrównania ścisłego zakładał przyjęcie jednego punktu stałego (G11) 
oraz jednego stałego azymutu (G11-G12). Wykorzystano do tego punkty po-
chodzące z pomiaru GNSS. W wyniku wyrównania największy błąd położenia 
sytuacyjnego otrzymał punkt 24 i wynosi on 0,84 mm. Średniokwadratowy 
błąd położenia sytuacyjnego w układzie własnym sieci obserwacyjnej wyniósł 
0,68 mm.

Kolejny etap prac objął wyznaczenie położenia sytuacyjnego punktów do-
datkowych sieci. Ich współrzędne wyznaczono w dwojaki sposób w oparciu 

Rysunek 1. Szkic lokalizacyjny punktów odniesienia oraz 
punktów sieci objętych pomiarem GNSS.

Źródło: Opracowanie własne
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o wyrównane współrzędne punktów głównych. Pierwszy z nich polegał na 
pomiarze biegunowym na reflektor precyzyjny punktów zastabilizowanych na 
reperach ściennych (których powierzchnia pozwala na jednoznaczne postawienie 
łaty (PN-N-02211:2000) w ścianie budynku Klasztoru). Drugi sposób opierał się 
na wcięciach kątowo-liniowych z pomiarem na folie dalmiercze zamarkowane 
na skałach na zachód od zabudowań klasztornych. Pomiar wykonano z bazy 
utworzonej z dwóch punktów (21 i 26).

Następny krok to nazwiązanie wysokościowe do punktów odniesienia. Dwa 
punkty odniesienia, które znajdują się w odległości ok. 500 metrów od Klaszto-
ru, posłużyły jako nawiązanie dla sieci obserwacyjnej. Taka odległość pozwala 
na założenie, że wspomniane punkty nie będą ulegać wpływom, którym mogą 
podlegać zabudowania Klasztoru. Tymi punktami były: GH3 (metalowy zbro-
jeniowy pręt o długości 1 m wbity w grunt) i H4 (metalowa śruba u podnóża 
ruin Mostu Diabelskiego). W przypadku tego typu pomiarów, jak wyznaczanie 
przemieszczeń, współrzędne XYZ w układzie państwowym nie mają większego 
znaczenia. Istotne są różnice współrzędnych w czasie, a nie same konkretne 
wartości współrzędnych.

Wybrane dwa punkty nie posiadają znanych wysokości w wysokościowym 
układzie państwowym, zatem jako wysokość wyjściową przyjęto wysokość 
punktu GH3, której źródłem jest pomiar GNSS. Została ona przeliczona na 
układ PL-KRON86-NH. Metoda niwelacji geometrycznej ze środka z pomiarem 
w obie strony została wykorzystana do wyznaczenia wysokości punktów H4 
i 101 w nawiązaniu do punktu GH3. W wyniku wyrównania stwierdzono, że 
błąd pojedynczej obserwacji wyniósł 0,09 mm/stanowisko.

Punkt 101 jest reperem zastabilizowanym w północno-zachodniej części 
budynku Klasztoru i stanowi nawiązanie dla wysokościowej sieci obserwa-
cyjnej. Odpowiednia liczba i rozmieszczenie punktów odniesienia pozwala na 
weryfikowanie stałości punktu 101 względem punktów odniesienia w czasie 
kolejnych pomiarów okresowych.

Ostatnim etapem prac związanych z pomiarem pierwotnym było wyznaczenie 
wysokości punktów sieci obserwacyjnej. Punkty ze względu na sposób stabili-
zacji można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to punkty zastabilizowane 
w ścianie budynku w postaci metalowych rurek z nawierconym zagłębieniem 
do umieszczenia grotu z reflektorem. Druga grupa to metrowe pręty zbroje-
niowe umieszczone w odwiertach geologicznych. Ostatnia grupa to wcześniej 
wspomniane folie dalmiercze naklejone na skałki.

Wysokości punktów z dwóch pierwszych grup zostały wyznaczone pomia-
rem niwelacji geometrycznej ze środka, w dwie strony, w zamkniętym oczku. 
Wykonując pomiar, nawiązano do uprzednio wyznaczonej wysokości repe-



346 Wojciech Dziok

ra 101, któremu nadano bezbłędność. W wyniko wyrównania błąd pojedynczej 
obserwacji oscylował w granicy 0,08 mm/stanowisko. Część z punktów została 
potraktowana jako punkty pośrednie. Natomiast punktom należącym do trzeciej 
grupy nadano wysokość z użyciem metody wcięcia przestrzennego z bazy 21-
26 (pomiar w dwóch położeniach lunety) w nawiązaniu wysokościowym do 
reperu numer 102, którego wysokość została wyznaczona niwelacyjnie. Jako 
błąd wyznaczenia wysokości przyjęto bezwzględne wartości różnic między 
dwiema wysokościami (uzyskanymi z obu stanowisk).

Pomiar aktualny oraz obliczenia miały bardzo podobny przebieg do pomiaru 
pierwotnego. Te same punkty zostały wykorzystane do nawiązania sytuacyjnego. 
Podobnie jak w pierwszym pomiarze, dwa punkty sieci obserwacyjnej nawią-
zano do zewnętrznego układu współrzędnych, czyli punkty G11 i G15. Punkt 
G11 zmienił położenie w stosunku do pomiaru pierwotnego z powodu nieod-
nalezienia palika, a punkt G15 wykorzystano zamiast punktu G12 ze względu 
na lepsze odkrycie horyzontu, co ma duże znaczenia przy pomiarach GNSS.

Wyznaczenie położenia sytuacyjnego punktów głównych sieci również było 
prowadzone analogicznie do pomiaru pierwotnego. Jedyną różnicą było przy-
jęcie innego stałego azymutu (G11-G15). Najgorzej położonym punktem jest 
punkt 26, a jego błąd położenia wynosi 1,8 mm. Zaś średniokwadratowy błąd 
położenia punktu to 1,0 mm.

Położenie sytuacyjne punktów dodatkowych sieci wyznaczono w taki sam 
sposób. Jedyną różnicą jest brak punktu 32A. Było to spowodowane odklejeniem 
się folii dalmierczej od skały.

Kolejnym etapem pomiaru aktualnego było nawiązanie wysokościowe do 
punktów odniesienia. Wykorzystano te same dwa punkty (GH3 i H4) do nawią-
zania dla sieci obserwacyjnej. Wszystkie aktualne obserwacje wysokościowe 
sprowadzono do warunków atmosferycznych pomiaru pierwotnego. Polega to 
na wprowadzeniu poprawki zależnej od współczynnika rozszerzalności ter-
micznej materiału, z którego zrobioniona jest łata niwelacyjna, a także różnicy 
temperatur między pomiarami (Frukacz 2005). Między punktami odniesienia 
stwierdzono wzajemną stałość.

Ostatnim krokiem było wyznaczenie wysokości punktów sieci obserwacyjnej. 
Tym razem nie było punktów pośrednich, lecz wszystkie punkty włączono do 
ciągów niwelacyjnych, a następnie wzięły udział w wyrównaniu ścisłym. Na 
jego podstawie stwierdzono błąd pojedynczej obserwacji na poziomie 0,05 mm/
stanowisko. Wysokość punktów na skałach wyznaczono dokładnie w taki sam 
sposób, jak w pomiarze pierwotnym w nawiązaniu do tego samego reperu.
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Rysunek 2. Szkic sieci obserwacyjnej.

Źródło: Opracowanie własne



348 Wojciech Dziok

Wyniki

Analiza przemieszczeń sieci obserwacyjnej objęła ich trzy rodzaje: względne 
poziome, bezwzględne poziome, bezwględne pionowe.

Sieć kątowo-liniowa w układzie własnym umożliwia wyznaczenie prze-
mieszczeń względnych dla punktów w tej sieci. Analizy przeprowadzono dla 
wyrównanych współrzędnych punktów, których położenie nie zostało celowo 
zmienione w czasie: punkty stabilizowane gwoździami (G12, 13), punkty mar-
kowane foliami na skałach (31-36), zabetonowane odwierty geologiczne (91-96), 
repery na Klasztorze (101-115). Do tego celu wykorzystano metodę transformacji 
poszukiwawczych. Ma ona za zadanie identyfikację układu odniesienia poprzez 
kolejne transformacje przemieszczeń pozornych i ich cech dokładnościowych 
(PN-N-02211:2000) (Prószyński, Kwaśniak 2015). Przemieszczenia oblicza się 
na podstawie różnic przetransformowanych współrzędnych. Przyjętą wartością 
graniczną były 3 mm. Poniżej niej ujawnia się wpływ błędów obserwacji. Można 
zauważyć pięć punktów, które ujawniły przemieszczenia powyżej wartości gra-
nicznej. Jest to punkt numer 13, położony nad skałami na zachód od Klasztoru, 
punkt 35 zamarkowany na skale również na zachód od Klasztoru, a także repery 
101, 102 i 104 w zachodniej części Klasztoru. Jedynie punkt 102 nie wykazuje 
przemieszczenia zgodnego z kierunkiem nachylenia zbocza.

Tabela 1. Przemieszczenia poziome względne.

Nr pkt
Przemieszczenie [mm] * 

punkt 
stały

Nr pkt
Przemieszczenie [mm] * 

punkt 
stałyΔx Δy Δr Δx Δy Δr

G12 -0.01 -0.59 0.59 * 102 21.47 1.81 21.55
13 0.32 5.44 5.45 103 -1.73 0.66 1.85 *
31 0.19 -0.48 0.51 * 104 -0.48 -0.32 0.58 *
32 0.40 -0.42 0.58 * 105 -0.07 -0.48 0.49 *
33 0.20 -0.16 0.26 * 106 0.90 -0.64 1.10 *
34 -0.77 0.82 1.13 * 107 -0.66 -0.15 0.68 *
35 -10.75 3.29 11.24 108 0.15 0.78 0.79 *
36 -0.60 -0.48 0.77 * 109 -0.01 0.53 0.53 *
91 0.65 0.85 1.07 * 110 -0.72 0.29 0.78 *
92 -0.04 -0.35 0.35 * 111 -1.65 0.14 1.66 *
93 0.34 -0.29 0.45 * 112 -1.25 -0.21 1.27 *
95 -2.60 0.97 2.78 * 113 0.12 0.22 0.25 *
96 2.66 0.38 2.69 * 114 2.85 -1.15 3.07
101 0.75 -3.80 3.87 115 -0.46 1.06 1.16 *
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Do wyznaczenia bezwględnych przemieszczeń punktów na terenie klasz-
tornym względem otoczenia wykorzystano transformację izometryczną 
współrzędnych punktów głównych i dodatkowych dla pomiaru pierwotnego 
i aktualnego. Została ona wykonana do układu współrzędnych punktów uczest-
niczących w pomiarze GNSS. Punktami dostosowania były punkty wspólne dla 
pomiaru GNSS oraz pomiaru kątowo-liniowego, czyli G11 i G12 w pomiarze 
pierwotnym, a w aktualnym G11 i G15. Kolejnym etapem było sprawdzenie 
stałości punktów sieci obserwacyjnej przy założeniu stałości punktów nawiąza-
nia – G1, 1036, GH3 i G6. Dzięki wyrażeniu wszystkich punktów w ujednoli-
conym układzie współrzędnych, można było pozwolić na taką czynność. Błąd 
transformacji świadczy o stałości punktów, a wyniósł on 1,8 mm. Potraktowano 
te punkty jako punkty dostosowania dla transformacji Helmerta, a następnie 
wyznaczono przemieszczenia punktów sieci obserwacyjnej. Większość prze-
mieszczeń punktów jest poniżej błędów ich wyznaczenia, poza dwoma punk-
tami przy wschodniej ścianie Klasztoru, a także nieopodal skarpy. Wartości 
przemieszczeń pokazują pozorne przemieszczenie punktów w zachodniej części 
i większość punktów ma tendencję do ruchu w kierunku osi X. Powodem tego 

Rysunek 3. Wektory przemieszczeń istotnych poziomych względnych 
(w mm).

Źródło: Opracowanie własne
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może być mała liczba punktów dostosowania dla transformacji izometrycznej. 
Dodatkowo punkty znajdują się między punktami dostosowania, co skutkuje 
ujawnieniem się na nich błędów transformacji. Należy więc wyniki traktować 
jedynie poglądowo.

Wyrównane wysokości punktów sieci obserwacyjnej pozwoliły na wyzna-
czenie bezwzględnych przemieszczeń pionowych. Błędy przemieszczeń zależą 
przede wszystkim od nawiązania do punktów odniesienia. Przemieszczenia 
po przekroczeniu 0,5 mm uznano za istotne. Dwa punkty (92, 95) wykazują 
osiadania o wartości 4 mm i 13 mm. Są one ulokowane po wschodniej części 
Klasztoru nieopodal krawędzi skarpy, która biegnie do drogi dojazdowej. Ża-
den z reperyów na budynku nie przemieścił się o więcej niż 0,5 mm, lecz ich 
wartości mają znak ujemny (osiadanie).

Przemieszczenia pionowe wyznaczono także dla punktów markowanych 
na skałach. Ich wartości są większe, ale należy uwzględnić poprawkę na sporą 
błędność ich wyznaczenia. Różnice wysokości uzyskanych z poszczególnych 
stanowisk w pomiarze pierwotnym wyniosły od 0,11 mm do 4,12 mm, a w ak-
tualnym od 3,31 mm do 7,87 mm. Warto zaznaczyć, że wszystkie wartości są 
ujemne, co może świadczyć o tendencji osiadania całego skalnego zbocza.

Tabela 2. Przemieszczenia poziome bezwzględne.

Nr pkt
Przemieszczenie [mm] * 

punkt 
stały

Nr pkt
Przemieszczenie [mm] * 

punkt 
stałyΔx Δy Δr Δx Δy Δr

G1 1.2 0.9 1.4 * 96 9.1 2.3 9.4
1036 -1.6 -0.9 1.8 * 101 7.3 1.9 7.5
GH3 0.9 0.3 1.0 * 102 28.8 4.4 29.2
G6 -0.4 -0.3 0.5 * 103 5.4 3.0 6.2

g12 7.1 10.4 12.6 104 4.8 1.6 5.1
13 9.1 9.4 13.1 105 4.4 1.3 4.6
31 8.8 1.8 9.0 106 4.6 0.9 4.7
32 9.2 1.9 9.4 107 2.8 1.5 3.1
33 9.0 2.2 9.3 108 3.5 2.8 4.5
34 7.7 4.0 8.7 109 3.1 3.3 4.5
35 -2.3 7.0 7.4 110 2.3 3.7 4.3
36 7.8 3.7 8.6 111 1.1 4.4 4.5
91 5.4 6.7 8.6 112 1.3 4.7 4.9
92 2.3 4.8 5.3 113 2.8 5.4 6.1
93 3.3 2.8 4.4 114 6.7 4.3 8.0
95 0.8 2.4 2.5 115 4.6 6.9 8.3

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 4. Przemieszczenia pionowe bezwzględne 
punktów na skałach.

Numer punktu Przemieszczenie Δh [mm]
31 -3.14
32 -2.82
33 -2.17
34 -4.12
35 -6.56
36 -3.08

Źródło: Opracowanie własne

dyskusja

Otrzymane wyniki przemieszczeń korelują z informacjami dotyczącymi 
osuwisk, które znaleźć możemy w literaturze fachowej. Kompleks klasztorny 
znajduje się na zboczu, obciąża teren powyżej górnej krawędzi zbocza. Droga 
dojazdowa powstała przez podcięcie dolnej części zbocza. Co więcej, około 
10 km od monitorowanego terenu znajduje się czynna kopalnia odkrywko-
wa. Po zakończeniu pomiarów oraz po wykonaniu obliczeń dostrzeżono kilka 
kwestii, które można by poprawić w celu uzyskania lepszych wyników. Moż-
na by wykonać obserwacje satelitarne na punkcie, który w efektywny sposób 
mógłby polepszyć sieć pod względem konstrukcyjnym. Takim miejscem mógł 
być pomost między dzwonnicą a wieżą kościelną. Jest to miejsce z doskonałą 

Tabela 3. Przemieszczenia pionowe bezwzględne punktów sieci obserwacyjnej.

numer 
punktu

Przemiesz-
czenie Δh 

[mm]

Błąd prze-
mieszczenia 
mΔh [mm]

numer 
punktu

Przemiesz-
czenie Δh 

[mm]

Błąd prze-
mieszczenia 
mΔh [mm]

101 -0.40 0.48 111 -0.31 0.47
102 -0.19 0.21 112 -0.27 0.47
103 -0.28 0.43 113 -0.24 0.48
104 reper uszkodzony 114 -0.25 0.41
105 -0.36 0.43 115 -0.08 0.31
106 -0.47 0.47 91 -0.02 0.35
107 -0.44 0.47 92 -12.58 0.46
108 -0.09 0.47 93 -0.09 0.47
109 -0.13 0.47 95 -4.15 0.47
110 -0.18 0.47 96 -0.17 0.36

Źródło: Opracowanie własne
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otwartością horyzontu, co w otoczeniu Klasztoru jest trudnym do spełnienia 
warunkiem. Warto mieć też na uwadze sezonowe zmiany wilgotności gruntu, co 
oznacza, że dopiero wykonanie kilku cykli pomiarowych może dać pewniejsze 
informacje o deformacjach obiektu.

Podsumowanie

Dla zweryfikowania stabilności budynku położonego w potencjalnej strefie 
zagrożeń osuwiskowych potrzeba ogromu pracy, dziesiątek godzin pomiarów, 
użycia kilku technik pomiarowych. Co więcej ze względu na trudny teren, 
trzeba włożyć wiele wysiłku, aby w sposób umiejętny rozmieścić punkty sieci 
nawiązania, a także sieci obserwacyjnej. Gęste zalesienie uniemożliwiło także 
swobodne wykonanie obserwacji GNSS.

Otrzymane wyniki wyraźnie sygnalizują, że w bliżej nieokreślonej przyszło-
ści mogą wystąpić niepokojące zdarzenia związane z tym niezwykle cennym 
zabytkiem. To wszystko wskazuje, jak istotną kwestią jest monitorowanie tere-
nów, na których wystąpiły ruchy masowe, a także terenów zagrożonych takimi 
ruchami. Zwłaszcza gdy mamy do czynienia z obiektami zabytkowymi.
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aBstract

verifyiNg the staBility of the historic BuildiNg located 
iN the PoteNtial laNdslide threats zoNe

Landslides belong to surface mass movements are dangerous for people or buildings. 
Thanks to monitoring them, it is possible to measure these movements to counter destroying 
results of that natural phenomenon. In this work, historic monastery in Czerna is measuring 
object. On the walls and in the sorrounding area are noticeable many cracks. To verify the 
stability of that building, there were performed two sessions of surveys. Based on classical 
surveing methods (Global Navigation Satellite Systems static method, precise levelling and 
tacheometry) it was possible to obtain results, which indicate some worrying phenomena 
connected with horizontal and vertical translations. The proper and skilful distribution of 
reference points is very important issue in order to determine possible displacements. Dif-
ficult terrain conditions and complexity of the problem create a discussion area for received 
horizontal and vertical movements.
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keywords: landslide zone, stability of building, translation

dane kontaktowe: 
Wojciech Dziok 
wojciechdziok@gmail.com



Marcin gano
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Doktoranckie Koło Naukowe „Zielona Chemia”
Opiekun: dr hab. inż. Robert Pełech, prof. ZUT

ciecz joNowa jako rozPuszczalNik 
w reakcji otrzyMywaNia octaNu 

kurkuMiNy

wstęp

Spośród licznych roślin należących do rodziny imbirowatych, mających 
długą historię w tradycyjnej medycynie krajów azjatyckich, najbardziej znana 
jest kurkuma (Curcuma longa, L.), z której pozyskuje się jeden z najpopular-
niejszych naturalnych żółtych barwników – kurkuminę. Ta z kolei jest szeroko 
stosowana w wielu różnych formach, nie tylko ze względu na korzyści zdro-
wotne, lecz również jako środek barwiący w kosmetykach oraz konserwujący 
w produktach spożywczych, czy też w postaci przyprawy curry (Hewlings 
i in. 2017).

Kurkuminę zalicza się do związków fenolowych, jej tautomery występują 
w formie keto-enolowej (Liu i in. 2013). Związki polifenolowe pozyskiwane 
z kłączy kurkumy (rys. 1) wykazują właściwości przeciwutleniające, przeciw-
zapalne, oprócz tego odznaczają się aktywnością przeciwnowotworową. Dzięki 
tym właściwościom kurkumina może odgrywać ważną rolę w profilaktyce i le-
czeniu różnych chorób, m.in. chorób nowotworowych, autoimmunologicznych, 
neurologicznych, sercowo-naczyniowych i cukrzycy (Kocaadam i in. 2017; 
Retajczyk i in. 2019).

Głównym jednak ograniczeniem w rozpowszechnieniu zastosowania kurku-
miny, jako substancji czynnej, jest jej niska biodostępność wynikająca z niskiej 
stabilności w środowisku in vivo, niedostatecznej wchłanialności z przewodu 
pokarmowego oraz szybkiego metabolizmu do produktów nieaktywnych biolo-
gicznie. Najbardziej wrażliwe na degradację w czasie procesów obejmujących 
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reakcje utleniania i hydrolizy są grupy fenolowe oraz ugrupowanie 1,3-dikar-
bonylowe (Wichitnithad i in. 2011).

Istnieje kilka metod zwiększenia biodostępności kurkuminy, przy czym 
najwięcej doniesień literaturowych dotyczy syntez pochodnych, wykazujących 
się wyższą rozpuszczalnością w wodzie i wolniejszym metabolizmem w or-
ganizmie, a tym samym wyższą aktywnością terapeutyczną w porównaniu do 
substancji macierzystej. Jest to osiągane przykładowo poprzez modyfikacje 
łańcucha węglowego, wprowadzenie podstawników do pierścieni aromatycz-
nych, czy też reakcje kompleksowania z jonami metali, np. Mg2+, Zn2+, Cu2+ 
(Deptuła 2016, Banerjee 2014). Również połączenie małych cząsteczek endo-
gennych (takich jak aminokwasy, kwas octowy, glukoza i kwasy nukleinowe) 
poprzez grupy fenolowe i wyeliminowanie delokalizacji elektronów umożliwia 
uzyskanie pochodnych kurkuminoidów o stabilniejszej strukturze (Wichitnithad 
i in. 2011). Ponadto otrzymane estry kurkuminy mogą wykazywać się wyższą 
aktywnością przeciwbakteryjną i przeciwwirusową, a tym samym z powodze-
niem zostać wykorzystane jako proleki (Deptuła 2016). Oprócz tego, dąży się 
również do otrzymania pochodnych będących silniejszymi inhibitorami wobec 
komórek nowotworowych (Ding i in. 2015) poprzez utworzenie pierścienia pira-
zolowego, czy też podstawianie grupą karbonylową (rys. 2), co wiąże się często 
z koniecznością zabezpieczenia grupy hydroksylowej w pierścieniu aromatycz-
nym poprzez acetylowanie (Liu i in. 2013). Dioctany kurkuminy wykorzystano 
w reakcji alkilowania grupy CH2 pomiędzy dwiema grupami karbonylowymi 
(1,3-dikarbonylowymi). Poprzez zabezpieczenie grupy hydroksylowej w pier-

Rysunek 1. Struktury chemiczne kurkuminoidów 
pozyskiwanych z kłączy Curcuma longa L.
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ścieniu aromatycznym nie doszło do reakcji O-alkilowania. W następnym etapie 
w celu odblokowania grupy hydroksylowej przeprowadzono reakcję hydrolizy 
estru przy pomocy wodorotlenku sodu. Dzięki bardzo prostej reakcji estryfikacji 
można zabezpieczyć grupę hydroksylową, która łatwo ulega różnym reakcjom 
w celu przeprowadzenia kurkuminy w inne pożądane związki, a następnie 
w łatwy sposób można ją odblokować w reakcji hydrolizy. Synteza estrów 
kurkuminy, stanowiących produkty pośrednie w otrzymaniu bardziej złożonych 
związków wymaga najczęściej zastosowania podwyższonej temperatury oraz 
lotnych rozpuszczalników, np. dichlorometanu (Liu i in. 2013), acetonu (Zhang 
i in. 2018), 2-metylotetrahydrofuranu (Vreese i in. 2016). Rozpuszczalniki te 
mają negatywny wpływ na środowisko oraz organizmy żywe, dlatego często 
priorytetem jest ich eliminacja ze środowiska reakcji.

Rysunek 2. Struktury chemiczne pochodnych kurkuminy o wyższej aktywności 
biologicznej
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Wraz z rozwojem koncepcji „Zielonej chemii”, zakładającej projektowanie 
i prowadzenie procesów technologicznych z uwzględnieniem działań dążących 
do zmniejszenia zagrożeń środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwo-
ju, istotnym stało się ograniczenie zużycia rozpuszczalników i powstawania 
szkodliwych odpadów. Odpowiedzią na ten problem jest prowadzenie reakcji 
chemicznych w obecności w takich rozpuszczalników, które posiadają niską 
prężność par, pozostają stabilne w warunkach realizowanego procesu, jedno-
cześnie wykazują zdolność do solwatacji szerokiej grupy związków. Kryteria 
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te są spełniane przez ciecze jonowe (ang. Ionic Liquids – ILs), sole organiczne 
posiadające temperaturę topnienia poniżej 100℃ i które pozostają w stanie 
ciekłym, w zależności od budowy wchodzących w ich skład jonów, nawet do 
temperatury 400℃ (Ratti 2014).

Zastosowanie cieczy jonowych, jako medium reakcyjnego, zwiększa szyb-
kość, selektywność oraz wydajność prowadzonych procesów chemicznych. 
Obecność ILs w reakcji umożliwia osiągnięcie stanu równowagi w krótszym 
czasie. Oprócz tego, otrzymane produkty są możliwe do odseparowania z mie-
szaniny poreakcyjnej w łatwiejszy sposób (Vekariya 2017). Ciecze jonowe 
uznaje się również za „projektowalne” rozpuszczalniki, których inne właściwo-
ści fizykochemiczne, takie jak gęstość, lepkość, hydrofobowość, mieszalność 
z innymi rozpuszczalnikami są możliwe do dostosowania względem określo-
nego procesu poprzez różne kombinacje anionów i kationów. Tym samym 
stwarza to możliwość wpływania na kinetykę i termodynamikę prowadzonej 
reakcji chemicznej poprzez zmianę struktury stosowanej cieczy jonowej (Guo 
i in. 2015), (Wasserscheid i in. 2002). Ciecze jonowe zyskują coraz większe 
znaczenie w przemyśle. Ich właściwości zastosowano między innymi w pro-
cesie BASILTM, który uważany jest za najprawdopodobniej najlepszy sposób 
wykorzystania cieczy jonowych w przemyśle. W procesie tym produkowany 
jest prekursor fotoinicjatora – alkoksyfenylofosfina. W procesie tym zastąpiono 
trietyloaminę stosowaną w standardowej metodzie 1-metyloimidazolem, który 
powoduje powstawanie cieczy jonowej chlorku 1-metyloimidazoliowego, który 
oddziela się od mieszaniny reakcyjnej w odrębnej fazie. Dzięki temu procesowi 
wydajność reakcji wzrosła z 50% do 98%, a oddzielnie gotowego produktu 
nie nastręcza większych problemów. Innym przemysłowym zastosowaniem 
cieczy jonowych jest rozpuszczanie celulozy, czy też proces QUILL, gdzie 
wcześniej stosowany fosgen został zastąpiony przez chlorowodór w reakcji 
1,4-butanodiolu otrzymując 1,4-dichlorobutan, której selektywność wynosiła 
98% (Plechkova i in. 2007).

Korzyści te sprawiają, że ciecze jonowe wypierają z użytku tradycyjne roz-
puszczalniki organiczne i z powodzeniem zostały wdrożone do wielu procesów 
chemicznych, jako media reakcyjne. Znajdują również zastosowanie w reak-
cjach katalitycznych, procesach separacyjnych, w obszarze chemii analitycznej 
oraz elektrochemii (Vekariya 2017).

cel

Celem badań było otrzymanie dioctanu kurkuminy w reakcji estryfikacji 
z bezwodnikiem octowym oraz pirydyną, jako katalizatorem reakcjiw środo-
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wisku cieczy jonowej, która była rozpuszczalnikiem reakcji, niwelując tym 
samym tradycyjne rozpuszczalniki organiczne.

Materiały i metody

Kurkuminę do badań otrzymano w wyniku ekstrakcji dostępnej handlowo 
kurkumy, której metodykę opisano w monografii (Sałaciński 2019). Acetoni-
tryl (do HPLC, cz. ≥99,9%) użyty do rozpuszczenia próbki, a także w analizie 
HPLC zakupiono w firmie Sigma-Aldrich. Odczynniki stosowane w reakcji 
estryfikacji: bezwodnik octowy (min. 98% – LACH-NER), pirydyna (cz.d.a. – 
POCH). Cieczą jonową użytą w reakcji był bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 
1-heksylo-3-metyloimidazoliowy (99%, IOLITEC).

Reakcję estryfikacji prowadzono w zakręcanej fiolce o pojemności 4 ml. 
Do fiolki odważono 0,1 mmola kurkuminy oraz dodano 0,5 ml cieczy jonowej 
bis(trifluorometylosulfonylo)imidku 1-heksylo-3-metyloimidazoliowego. Wpro-
wadzono magnetyczny element mieszający i umieszczono fiolkę w termostato-
walnej łaźni na mieszadle magnetycznym. Po dokładnym wymieszaniu dodano 
0,3 mmola bezwodnika octowego i mieszano przez 5 minut. Po tym czasie 
dodano 0,3 mmola pirydyny i rozpoczęto prowadzenie reakcji pobierając próbki 
o objętości 50 μl w odpowiednich odstępach czasowych. Próbkę rozpuszczano 
w acetonitrylu i poddawano analizie HPLC na aparacie Agilent Technologies 
1200, wyposażonym w kolumnę chromatograficzną Kinetex F5 o wymiarach 
150 mm(L) x 46 mm(𝜙wew.), średnica ziaren wypełnienia wynosi 5 µm. Fazą 
ruchomą była mieszania acetonitryl/woda w stosunku objętościowym 95/5 (V/V) 
i przepływie 1 ml/min. Wyniki zbierano przy długości fali 400 nm.

Zawartość wody w kurkuminie została oznaczona metodą Karla-Fishera na 
aparacie Aqua 40.00 z modułem grzewczym przeznaczonym do odparowania 
wody z próbek stałych, natomiast zawartość wody w cieczy jonowej określono 
na aparacie 832 KF Coulometer 703 Ti Stand firmy Methro. W obu przypadkach 
titrantem użytym do miareczkowania był HYDRANAL™ – Coulomat AG-H.

Analizę FT-IR wykonano na aparacie Nicolet 380 firmy Thermo Electron 
Corporation, wyposażonym w przystawkę ATR z kryształem diamentowym 
Smart iTX.

Pomiar UV-Vis w celu określenia maksymalnej absorbancji kurkuminy 
oraz dioctanu kurkuminy przeprowadzono na aparacie UV-Vis Spectroquant 
Pharo 300 Spectrophotometer firmy Merck (Darmstadt, Germany). Roztwory 
przygotowano w absolutnym etanolu o zakresie stężeń 10-4– 10-5 M. Pomiary 
przeprowadzono w kuwecie kwarcowejo długości 10 mm w zakresie długości 
fal 190-400 nm z dokładnością ± 1 nm.
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Temperaturę topnienia wyznaczono za pomocą automatycznego systemu do 
pomiaru temperatury topnienia OptiMelt MPA 100 (SRS – Stanford Research Sys-
tem) wyposażonego we wbudowany czujnik temperatury Pt RTD oraz kontroler 
temperatury typu PID ze sprzężeniem zwrotnym. Parametry pomiaru były nastę-
pujące: szybkość grzania 5˚C/min, zakres 25-400˚C, dokładność pomiaru 0,3˚C.

Analizę termograwimetryczną wykonano w tyglu kwarcowym przy użyciu 
termowagi TG 209 F1 Libra® (NETZSCH, Niemcy) w zakresie temperatur 
25-1000°C z szybkością grzania 10°C/min w atmosferze powietrza (przepływ 
25 ml/min) i argonu, jako gazu ochronnego (przepływ 10 ml/min).

wyniki badań i dyskusja

Pierwszym etapem badań było określenie zawartości wody w kurkuminie, 
która wynosiła 0,2%. Po wysuszeniu jej w temperaturze 50℃ w suszarce próż-
niowej przez 24 godziny, zawartość wody spadła do wartości 0,04%. Kolejnym 
badaniem było sprawdzenie temperatury topnienia kurkuminy, która wynosiła 
181-183℃ (lit. 183℃). Analizy tej dokonano przy pomocy aparatu OptiMelt 
oraz krzywej c-DTA. Zawartość wody w cieczy jonowej bis(trifluorometylo-
sulfonylo)imidku 1-heksylo-3-metyloimidazoliowym wynosiła 320 ppm, a po 
24-godzinnym suszeniu w temperaturze 60℃ pod obniżonym ciśnieniem war-
tość ta spadła do wartości <100 ppm. Tak osuszona ciecz jonowa [hmim][NTf2] 
posłużyła jako rozpuszczalnik w reakcji estryfikacji kurkuminy.

W pierwszym etapie badań sprawdzono, jak imidazoliowa ciecz jonowa 
z anionem bis(trifluorometylosulfonylo)imidkowym wpływa na powstawanie 
diestru etylowego kurkuminy. Jako temperaturę wyjściową wybrano 20℃. Sto-
sunek molowy kurkumina/bezwodnik octowy/pirydyna wynosił 1:3:3, a ilość 
cieczy jonowej wynosiła 0,5 ml. Próbki pobierano w odpowiednich odstępach 

Rysunek 3. Schemat reakcji estryfikacji kurkuminy
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czasowych, które analizowano na aparacie HPLC. Przed analizą HPLC spraw-
dzono maksymalną absorbancję kurkuminy oraz produktu reakcji – dioctanu 
kurkuminy w celu określenia maksymalnej długości fali na aparacie UV-Vis, 
która wynosiła 400 nm.

Kurkumina jest nierozpuszczalna w cieczy jonowej [hmim][NTf2] i występuje 
w niej w postaci pomarańczowej zawiesiny. W początkowym etapie reakcji 
dochodzi do klarowania mieszaniny, która przyjmuje zabarwienie pomarańczo-
we. Tworzy się monoester kurkuminy, który w dalszym etapie postępu reakcji 
przechodzi w diester etylowy kurkuminy, który wypada z cieczy jonowej w po-
staci jasnożółtego ciała stałego. Pobraną próbkę po analizie HPLC porównano 
ze wzorcem octanu kurkuminy, który otrzymano standardową metodą opisaną 
w literaturze (Liu i in. 2013).

Pierwszy pik na powyższym chromatogramie przy czasie retencji 1.604 po-
chodzi od kurkuminy, natomiast przy 1.744 od dioctanu kurkuminy. Tworzenie 
się monoestru w początkowym etapie reakcji obserwujemy dzięki obecności piku 
przy czasie retencji 1.668. Wraz z zakończeniem reakcji obserwujemy jedynie 
pik pochodzący od produktu – dioctanu kurkuminy przy czasie retencji 1.744. 
Następnie wykonano widmo IR w celu określenia głównych, charakterystycz-
nych pasm w zakresie 4000-400 [cm-1], które to widmo pokazano na rysunku 5.

Jednym z najważniejszych pasm jest pasmo pochodzące od grupy hydroksy-
lowej–OH przyłączonej do pierścienia aromatycznego przy wartości 3501 [cm-1], 
które w wyniku reakcji estryfikacji z bezwodnikiem octowym zanika, a pojawia 
się pasmo od grupy karbonylowej C=O, które na widmie IR ma wartość 1752 
[cm-1]. Otrzymane wyniki również świadczą o zajściu reakcji estryfikacji.

Następnie zbadano wpływ temperatury reakcji, która wynosiła od 0°C do 
50ºC, z krokiem, co 10ºC na wydajność reakcji estryfikacji, które to wyniki 
pokazano na rysunku 6.

Rysunek 4. Chromatogram HPLC produktów reakcji estryfikacji kurkuminy 
w cieczy jonowej [hmim][NTf2] z zaznaczonymi czasami retencji kurkuminy, 

monooctanu kurkuminy oraz produktu końcowego reakcji dioctanu kurkuminy.

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 6. Wpływ temperatury na wydajność reakcji estryfikacji kurkuminy 
w cieczy jonowej [hmim][NTf2]

Źródło: Opracowanie własne

W temperaturze pokojowej (20°C) już po 15 minutach osiągnięto maksy-
malną wydajność reakcji. Wraz ze wzrostem temperatury zmieniała się także 
wydajność reakcji. W maksymalnej temperaturze, w jakiej prowadzono badania 
tj. 50℃ wydajność 100% osiągnięta została po 5 minutach, natomiast w tem-
peraturze 0℃ po czasie 60 minut wydajność otrzymywania octanu kurkuminy 
wynosiła 90%. Z przedstawionych wyników można wywnioskować, że najlepiej 
reakcję prowadzić w temperaturze pokojowej około 20℃. Nie wymaga to sto-

Rysunek 5. Widmo FT-IR wykonane dla kurkuminy oraz dioctanu kurkuminy.

Źródło: Opracowanie własne
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sowania dodatkowych źródeł ciepła w celu przyspieszenia reakcji, co doskonale 
wpasowuje się w koncepcję „zielonej chemii”.

Otrzymane wyniki porównano ze standardowymi rozpuszczalnikami or-
ganicznymi używanymi w chemii organicznej. Wybrano 5: dichlorometan, 
chloroform, alkohol etylowy, acetonitryl oraz aceton. Stosunki molowe zasto-
sowano takie same jak w przypadku użycia cieczy jonowej, a także objętość, 
która wynosiła również 0,5 ml.

Rysunek 7. Wpływ różnych rozpuszczalników organicznych na reakcję 
estryfikacji kurkuminy

Źródło: Opracowanie własne

Najmniej odpowiednim rozpuszczalnikiem w reakcji estryfikacji kurkuminy 
okazał się chloroform, dla którego wydajność produktu wynosiła 51% po 30 
minutach. Po 15 minutach najwyższą wydajność otrzymano w alkoholu etylo-
wym, co związane jest z jego polarnością.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań można wywnioskować, że ciecz jonowa bis(tri-
fluorometylosulfonylo)imidek 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy [hmim][NTf2], 
nadaje się jako rozpuszczalnik w reakcji estryfikacji kurkuminy bezwodnikiem 
octowym, stosując pirydynę jako katalizator reakcji. Już po 15 minutach od 
rozpoczęcia reakcji obserwujemy wydajność 100%, natomiast z użyciem tra-
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dycyjnych rozpuszczalników organicznych wydajność ta wynosi w najlepszym 
przypadku 91%. Z racji niskiej prężności par, co czyni ciecze jonowe nielotnymi 
rozpuszczalnikami, z powodzeniem można stosować je w reakcji estryfikacji 
kurkuminy, co dodatkowo wpasowuje się w kanony „zielonej chemii”, dzięki 
czemu w ogromnym stopniu ograniczamy uwalnianie do środowiska naturalne-
go związków chemicznych. Dodatkowo ciecze jonowe wpływają na szybkość 
reakcji, oraz łatwiejsze wydzielenie powstającego produktu.
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aBstract

the ioNic liquid as a solveNt for curcuMiN diacetate 
syNthesis

Curcumin, as a main of the three curcuminoids isolated from the Curcuma longa L., 
indicates many useful properties applied in the textiles, food and pharmaceutical industry. 
The synthesis of its derivatives for the obtaining products of higher bioactivity requires 
the use of volatile organic solvents and elevated temperature of the reaction. The recently 
growing interest in the limitation of hazardous environmental agents leads to the replace-
ment of traditional reaction media by the ionic liquids, the novel class of organic salts which 
exhibit high solvation ability for various compounds.

The following work presents the efficiency of application the ionic liquid, 1-hexyl-
3-methylimidazolium bis(trifluormethylsulfonyl)imide [hmim][NTf2] as a solvent for the 
reaction of acetic anhydride with curcumin in the presence of pyridine in comparison to 
esterification process carried out with dichloromethane. The use of the ionic liquid allowed 
to reduce the time reaction and obtain the product at room temperature.
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wstęp

Formuła Student jest serią międzynarodowych zawodów, w której udział 
biorą drużyny z uczelni technicznych. Studenci mają za zadanie zaprojekto-
wać, zbudować oraz przetestować wyścigowy bolid, z którym następnie biorą 
udział w zawodach. Aby jak najsprawniej i najskuteczniej przeprowadzać testy 
dynamiczne bolidu wymagany jest system elektroniczny, który mierzy, groma-
dzi, przesyła oraz wskazuje poszczególne parametry fizyczne pojazdu podczas 
pracy. Wiedząc, co się dzieje z autem w danej chwili, członkowie drużyny 
są w stanie zmienić, poprawić konfigurację auta tak, aby posiadało większe 
osiągi, z uwzględnieniem potrzeb kierowcy. System telemetrii i akwizycji da-
nych wykorzystuje podstawową wiązkę elektryczną bolidu, która odpowiada 
przede wszystkim za poprawną pracę silnika. W ten sposób oprócz danych 
pomiarowych, które będą gromadzone na poszczególnych, zaprojektowanych 
modułach, dodatkowo zyskujemy możliwość akwizycji i podglądu najbardziej 
podstawowych parametrów pracy silnika pochodzących z jednostki sterowania 
silnika ECU. Bolid został wyposażony w wiele różnego rodzaju czujników, które 
przekazują informacje pomiarowe do odpowiednich modułów lub bezpośrednio 
do ECU bądź modułu telemetrycznego. W skład oprzyrządowania wliczamy 
podstawowe czujniki pracy silnika, takie jak: czujnik pozycji przepustnicy, 
temperatury powietrza wlotowego, pozycji wału rozrządu, temperatury płynu 
chłodzącego czy ciśnienia paliwa. System składa się z kilku modułów rozmiesz-
czonych po całym pojeździe, które osobno prowadzą pomiary, wliczając w to 
jednostkę sterowania silnika ECU. Informacje są kompresowane i przesyłane 
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przez magistralę komunikacyjną CAN. Ten typ topologii skutkuje zminimali-
zowaną liczbą okablowania względem funkcjonalności, co ma ważny wpływ 
na masę pojazdu. Każdy z modułów jest zaprojektowaną autorsko płytką PCB 
z mikroprocesorem STM32.

1. koncepcja układu

1.1. Główne założenia

Podczas ustalania założeń projektowych jako najważniejsze zadanie sys-
temu telemetrii i akwizycji danych ustalono zebranie wszystkich wielkości 
pomiarowych z częstotliwością 20 Hz (50 ms) oraz wysłanie ich na komputer 
osobisty operatora z jak najmniejszym opóźnieniem i zakłóceniem. Zgodnie 
z założeniem, główny moduł telemetryczny inicjuje przesyłanie danych do 
magistrali i oczekuje 50 ms na to, aż każdy z pozostałych modułów prześle 
dane, za które odpowiada.

1.2. Wielkości pomiarowe

Podczas wyprowadzania założeń całego systemu telemetrycznego zaczęto 
od wybrania konkretnych parametrów fizycznych, których znaczenie jest naj-
większe podczas przeprowadzania pomiarów. Do każdej wielkości lub grupy 
wielkości pomiarowych przygotowano dedykowany moduł elektroniczny, któ-
rego zadaniem był pomiar, konwersja i przesyłanie danych do modułu głównego 
– telemetrycznego. W tabeli 1 przedstawiono wykaz zaplanowanych wielkości 
pomiarowych, włączając w to zakres pomiarowy jednostki kontroli silnika.

1.3. Bezprzewodowy przesył danych

Aby zaistniała możliwość podglądu danych w czasie rzeczywistym i ich 
akwizycja na komputerze osobistym, należało również zaimplementować moduł 
odpowiedzialny za bezprzewodowy przesył danych telemetrycznych. Podczas 
przeglądu szerokiej gamy rozwiązań sieciowych wybrano połączenie bezprze-
wodowe w standardzie Wi-Fi. Pod uwagę wzięto również ryzyko pojawiania 
się przerw w połączeniu, które może wynikać z wielu czynników, w tym dużej 
odległości czy mnogości innych sieci. Zdecydowano się na wykorzystanie 
dedykowanego urządzenia Ubiquity, które jest kierunkowym odbiornikiem 
z możliwością podłączenia do komputera osobistego po złączu LAN.

Nadajnik został natomiast zamontowany na pojeździe w przedniej, górnej 
części kadłuba nadwozia. Połączono go z dwoma małymi antenami, które 
zostały wyprowadzone na wierzch. Odbierane dane są zapisywane na kompu-
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terze w postaci plików z rozszerzeniem .CSV oraz mogą być wykorzystane do 
wyświetlania w czasie rzeczywistym.

Aby móc wysyłać dane przez sieć Wi-Fi, należy również dołączyć do całego 
układu moduł posiadający możliwość podłączenia się do nadajnika przez port 
LAN. Aby zrealizować ten cel, wprowadzono kolejny moduł, popularny mini 
komputer Raspberry Pi 3B+ (oznaczony jako „Vehicle onboard computer”), 
który pośredniczy między modułem telemetrycznym a nadajnikiem Ubiquity. 
Docelowo dane są wysyłane przez moduł telemetryczny do Raspberry przez 
komunikację asynchroniczną UART, a następnie przekazywane do nadajnika 
bezprzewodowego. Sposób, w który jest realizowana transmisja przesyłu, nosi 
nazwę USB Sharing, co oznacza przesyłanie danych tak, jakby to było standar-
dowe połącznie kablem USB, jednakże wirtualnie. Docelowy komputer osobisty 
odbiera dane przez wirtualny port szeregowy COM.

Rysunek 1. Schemat działania połączenia ECU – komputer operatora.

Źródło: Zespół Cerber Motorsport 2019. Design Document 2019.
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1.4. Schemat rozmieszczenia modułów i czujników

Poniżej przedstawiono schemat rozmieszczenia modułów i czujników. Na 
powyższym schemacie moduł telemetryczny jest oznaczony jako DAQ SYSTEM 
(Data Acqusition system). Zostały pokazane również elementy nienależące 
bezpośrednio do systemu telemetrii.

Tabela 1. Lista czujników i odpowiadających modułów.
skrót czujnik jednostka Moduł

RPM prędkość obrotowa silnika obr/min ECU
CLT temperatura cieczy chłodzącej °C
OIL temperatura oleju °C
BAT napięcie akumulatora V
SPEED prędkość pojazdu km/h
Lambda procent powietrza w gazach wylotowych %
Oil Pressure ciśnienie zbiornika oleju P
Fuel Pressure ciśnienie zbiornika paliwa P
IAT temperatura powietrza wlotowego °C
MAP ciśnienie dolotowe bar
AXIS akcelerometr g IMU
GAXIS żyroskop deg
GPS_vel prędkość pojazdu z GPS m/s GPS
GPS_sat liczba satelit z GPS -
GPS_lat pozycja szerokości geograficznej deg, min, s, ms
GPS_alt pozycja długości geograficznej deg, min, s, ms
I_EWP prąd pobierany przez pompę wody mA PMU
I_FAN2 prąd pobierany przez wiatrak nr2 mA
I_FAN1 prąd pobierany przez wiatrak nr1 mA
I_BIAS_STOP prąd pobierany przez BiasBar i światło stopu mA
I_StrWheel prąd pobierany przez elektronikę kierownicy mA
I_Telemetry prąd pobierany przez moduł telemetrii mA
I_Ubiquity prąd pobierany przez Ubiquity mA
I_Inj_Ign prąd pobierany przez cewki zapłonu i wtryskiwaczy mA
I_FuelPump prąd pobierany przez pompę paliwa mA
PMU_T1 temperatura modułu PMU nr1 °C
PMU_T2 temperatura modułu PMU nr2 °C
Damper_FL wychylenie przedniego lewego amortyzatora mm Telemetrii
Damper_FR wychylenie przedniego prawego amortyzatora mm
Damper_RL wychylenie tylnego lewego amortyzatora mm
Damper_RR wychylenie tylnego prawego amortyzatora mm
FL_speed prędkość przedniego lewego koła m/s
FR_speed prędkość przedniego prawego koła m/s
RL_speed prędkość tylnego lewego koła m/s
RR_speed prędkość tylnego prawego koła m/s
LAP_TIME czas między dwiema bramkami IRD ms
FrontPress ciśnienie przedniego układu hamulcowego bar
RearPress ciśnienie tylnego układu hamulcowego bar
StrWhl_Angle kąt skrętu kierownicy deg Kierownicy
BiasBar stosunek ciśnień ukł. ham. przód/tył - BiasBar

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 2. Schemat umieszczenia modułów.

Źródło: Zespół Cerber Motorsport 2019. Design Document 2019.
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1.5. Aplikacja wyświetlająca

Do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym została przygotowana apli-
kacja napisana w języku C# na system operacyjny Windows. Posiada ona czte-
ry zakładki, które przedstawiają przebiegi konkretnych parametrów w czasie 
rzeczywistym. Docelowo operator znajduje się w maksymalnej odległości do 
około 1000 m wraz z komputerem osobistym i modułem (anteną) Ubiquity. 
Odbiornik zamieszcza się wewnątrz stacji bazowej, która jest anteną kierunkową 
wzmacniającą zasięg i jakość sygnału.

Rysunek 3. Projekt aplikacji wyświetlającej – zakładka silnik.

Źródło: Zespół Cerber Motorsport 2019. Design Document 2019.

2. Moduły składowe

Każdy z modułów posiada zaimplementowany sprzętowo standard komunika-
cyjny CAN w wersji rozszerzonej BxCAN. W ten sposób, wykorzystując jedną 
magistralę, jesteśmy w stanie komunikować się z modułami, uwzględniając 
minimalizację masy okablowania.

2.1. Moduł telemetryczny

Moduł odpowiedzialny za zbieranie danych oraz przesyłanie ich dalej – jest 
najbardziej rozbudowanym urządzeniem ze zbioru autorsko zaprojektowanych 
i wykonanych. Jego zadaniem jest odbieranie wszystkich ramek CAN i odpo-
wiednie ich interpretowanie. Część z danych pomiarowych należy przekonwer-
tować na wielkości fizyczne, bardziej przyjazne rozumieniu w danej jednostce 
(przykładem jest konwersja oporu elektrycznego na wychylenie amortyzatorów 
w jednostce długości).
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Rysunek 4. Płyta modułu telemetrii z dołączonym Raspberry PI.

Źródło: Zespół Cerber Motorsport 2019. Design Document 2019.

Rysunek 5. Algorytm działania programu telemetrii.

Źródło: Opracowanie własne

Innowacyjnością względem wersji systemu we wcześniejszych bolidach jest 
zastosowanie oprogramowania wykorzystującego system czasu rzeczywistego 
RTOS, który realizuje algorytm w formie iluzji równolegle działających zadań 
odpowiedzialnych za poszczególne peryferia czy rodzaj pomiarów.
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Kluczowym aspektem jest wykorzystanie tzw. Semaphorów i mutexów, które 
są pewnego rodzaju żetonami, których przydzielenie do danego zadania pozwala 
na jego wykonanie. Konkretne zadanie może być uruchamiane do momentu aż 
skończą się przydzielone żetony. Semaphory i mutexy są przydzielane okresowo 
przez timery lub, w przypadku jakichś zdarzeń, przez przerwania.

Algorytm został podzielony na sześć zadań – TASK’ów oraz na trzy zadania 
– CallBack’i, którymi zarządza planista – Sheduler. Każde z zadań posiada wy-
brany priorytet, którego wartość zależna jest od krytyczności działania. W ten 
sposób planista pozwala na działanie, wstrzymuje, blokuje i zawiesza zadania 
tak, aby to o wyższym priorytecie zostało wykonane pierwsze.

1) Idle Task
Zadanie wykonywane okresowo co 1ms pod warunkiem, że pozostałe zadania 

są zablokowane lub zawieszone, posiada najmniejszy priorytet. Służy głównie 
do testowania lub podglądania wartości zmiennych.

2) ADC Task
Jest uruchamiane, gdy zostanie przekazana 10-krotnie zsumowana wartość 

pomiaru ADC z 12 kanałów. Następnie jest liczona średnia wartość dla każde-
go z kanałów. Finalnie wartość pomiaru jest konwertowana na pewną wartość 
fizyczną i zapisywana do nowych zmiennych.

3) CAN Task
Podprogram zapisuje dane odebrane z magistrali CAN do odpowiednich 

buforów związanych z danym pomiarem po pojawieniu się semafora, który 
generuje się w przerwaniu od nowo odebranej wiadomości. W skrócie dane 
z bufora odbiorczego RX są przekazywane do bufora wewnętrznego procesora.

4) UART Task
Zadanie wywoływane okresowo co 50 ms, które kopiuje dane z wszelkich 

zmiennych i tablic do stuelementowego bufora 8-bitowego, który jest w całości 
przesyłany przez protokół UART do płytki Raspberry PI.

5) Wheel Task
W zadaniu są obliczane i uśredniane prędkości poszczególnych kół. Infor-

macją pobieraną przez program są liczby impulsów naliczonych przez timer 
przez każde 2 ms. Wartości są uśredniane co 16 próbek.

6) ADC RTOS – Timer Callback
Przerwanie od timera wykonywane co 5 ms, gdy pobierane są próbki pomia-

rowe przetwornika analogowo-cyfrowego i przekazywane do kolejki (bufora). 
Co dziesięć kolejnych próbek bufor jest obsługiwany przez ADC Task.

7) UART RTOS – Timer Callback
Timer sygnalizujący wysłanie bufora wielkości pomiarowych do Raspberry PI.
8) RTC RTOS – Timer Callback
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Przerwanie okresowe (1ms), które pobiera datę i godzinę z zegara czasu 
rzeczywistego Real Time Clock. Godzina i data mogą być podglądane z pozio-
mu komputera przez odpowiedni program podglądu zmiennych lub rejestrów.

2.2. Moduł GPS

Jednym z bardziej pożądanych funkcjonalności systemów telemetrycznych 
i akwizycyjnych jest możliwość określenia pozycji oraz prędkości bolidu w pła-
skiej przestrzeni. W takim zestawieniu istnieje możliwość wykorzystania pręd-
kości pozyskanej z jednostki kontroli silnika i z modułu GPS w celu poprawy 
jakości wartości prędkości i ewentualnej kompensacji różnicy.

Rysunek 6. Schemat budowy modułu GPS.

Źródło: Opracowanie własne

Moduł składa się z płytki STM32F103 Nucleo oraz nakładki Teseo LIV3F, 
która posiada fabrycznie wgrany program pozwalający na sprawne i szybkie 
skorzystanie z gotowych, wbudowanych funkcji (API). Nakładkę należy bez-
pośrednią wpiąć w płytkę Nucleo. Komunikacja płytki z nakładką występuje 
po protokole I2C.

2.3. Moduł zasilający PMU

Płytka Power Management Unit ma za zadanie monitorować i kontrolować 
obciążenie prądowe dostarczane do elementów elektrycznych na pojeździe. 
Moduł posiada szereg przekaźników i bezpieczników dopasowanych do wyma-
gań prądowych konkretnych urządzeń. Dodatkowo mierzona jest temperatura 
w dwóch punktach na płytce, co pozwala na wcześniejsze zareagowanie podczas 
znacznego nagrzewania się modułu. Uszkodzenie modułu PMU oznacza, że 
na którymś innym module lub urządzeniu wystąpiło zwarcie. W najgorszym 
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przypadku, gdy płytka zostanie uszkodzona nieodwracalnie, zostaje zastąpiona 
zapasową wersją, pod warunkiem, że przyczyna usterki została usunięta.

Rysunek 7. Płyta modułu zarządzania energii PMU.

Źródło: Zespół Cerber Motorsport 2019. Design Document 2019.

Na powierzchni płytki znajdują się osobne układy scalone, dołączone do 
obwodu zasilającego każdego bezpiecznika, które konwertują mierzony prąd 
na wielkość napięciową. W ten sposób istnieje możliwość łatwego odczytania 
prądu przez konwersję analogowo-cyfrową. Dwa obwody, zasilające moduł te-
lemetrii oraz Raspberry Pi, zamiast przekaźnika posiadają tranzystory MOSFET, 
które są bardzo efektywne pod względem bezpiecznego dostarczania niskiego, 
stałego napięcia do najważniejszych modułów.

2.4. Moduł inercyjny IMU

Moduł inercji IMU jest niewielką płytką, której zadaniem jest pomiar przy-
spieszeń w trzech osiach oraz pomiar zmiany kąta wokół tych samych trzech 

Rysunek 8. Płytka modułu inercji IMU.

Źródło: Zespół Cerber Motorsport 2019. Design Document 2019.
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osi. Jest to powszechnie używany układ scalony LSM9DS1, który posiada 
wystarczającą rozdzielczość i częstotliwość próbkowania.

Protokół wykorzystywany przy komunikacji to I2C, oparty na wskazywa-
niu adresów urządzeń i rejestrów, które mają być przesłane przez magistrale. 
Początkowo należy wysłać szereg komend, które włączą pomiar w wybranych 
osiach oraz ustawią rozdzielczość oraz tryb pracy układu. Dane pobierane przez 
mikroprocesor są konwertowane na wielkości w jednostce przyspieszenia ziem-
skiego oraz stopni obrotu, a następnie wysyłane do modułu telemetrii. Dzięki 
temu urządzeniu jesteśmy w stanie określić występujące obciążenia kierowcy 
podczas przyspieszania (hamowania) oraz skrętów pojazdu.

2.5. Moduł BiasBar

Moduł ten odpowiada za przydzielenie ciśnienia między przednim a tylnym 
układem hamulcowym. Płytka jest połączona z serwomechanizmem, który ob-
raca śrubę rozdzielacza ciśnienia. Doprowadzając śrubę do pozycji krańcowej, 
dostarczamy całe dostępne ciśnienie do hamulców tylko na jednej osi. System 
jest szczególnie skuteczny podczas testu hamowania, który jest obowiązkowym 
testem podczas zawodów Formuła Student. Podczas testu żadne z kół nie może 
obracać się podczas hamowania.

3. testy dynamiczne

W tym rozdziale zostaną przedstawione przebiegi pewnych wielkości po-
miarowych pozyskanych z zapisanych plików CSV. Forma tych plików ma 
postać kolumny, w której w każdym wierszu są zapisywanie po przecinku 
kolejne wielkości pomiarowe. Każdy kolejny wiersz jest próbką pomiarową 
występującą co 50 ms.

Tak przygotowany plik tablicowy można z dużą łatwością zaimportować 
do innych programów, takich jak Matlab. Ze względu na potrzebę szybkiego 
przedstawienia kilku przebiegów, wykresy zostały wygenerowane w środowi-

Rysunek 9. Segregacja części danych w kolumnach.

Źródło: Opracowanie własne
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sku MS Excel. W kolejnych punktach zostaną zaimportowane wykresy z tego 
samego pliku telemetrycznego, co oznacza wspólną oś czasową. Wykresy są 
adekwatne do siebie.

3.1. Prędkość obrotowa silnika
Przedstawiony wykres przedstawia prędkość obrotową wału korbowego 

podczas jazdy. Okresowo liczba obrotów rośnie i spada, co oznacza przyspie-
szanie i hamowanie. Takie zachowanie będzie również widać na następnych 
przebiegach. Można zauważyć, że bieg jałowy utrzymuje się na około 2500 
obr/min. Natomiast nagły spadek po szybkim wzroście prędkości symbolizuje 
proces zmiany biegów na wyższy.

3.2. Przyspieszenia osiowe

Rysunek 10. Przebieg prędkości obrotowej w czasie.

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 11. Przebieg przyspieszeń w czasie.

Źródło: Opracowanie własne
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Na wykresie powyżej zamieszczono (rys. 11) przebiegi przyspieszeń w trzech 
osiach. Podczas analizy wykresu łatwo zauważyć miejsca, w których pojazd 
przyspieszał (do około 0,6g) oraz hamował (około -1,0g). Podczas tego testu 
obciążenia boczne, występujące przy skrętach, sięgały wartości 0,5g. Przyspie-
szenie osi Z przeważnie utrzymuje się na poziomie 1 g, co jest odzwierciedle-
niem przyspieszenia ziemskiego. Pojedyncze piki wynikają głównie z zakłóceń 
podczas nagłych zmian przyspieszenia liniowego oraz z przechyleń bolidu.

3.3. Pobór prądu

Przedstawione pobory prądu (rys. 12.) zawierają dane dla pompy wody, obu 
wiatraków oraz pompy paliwa. Obciążenie prądowe obu pomp utrzymuje się 
średnio na poziomie 4 amperów. Po upływie około 1,5 minuty włączają się 
wiatraki, które przyspieszają chłodzenie płynu chłodniczego. Ich sumaryczny 
pobór można estymować na 7 amperów.

Podsumowanie

System telemetrii i akwizycji danych realizuje przede wszystkim zadania 
kontroli pracy, w tym jazdy, bolidu lub innego pojazdu. Ważna jest zarów-
no możliwość podglądu parametrów w czasie rzeczywistym, jak i możliwość 
przejrzenia zapisów plików pomiarowych po skończonych testach dynamicz-
nych. W łatwy sposób można również zaimplementować alarmy do aplikacji 
wyświetlającej. Gdy dany pomiar przekroczy wartość dopuszczalną, uruchamia 
się alarm w formie głośnego dźwięku na komputerze operatora.

Rysunek 12. Pobór prądu w czasie.

Źródło: Opracowanie własne
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aBstract

teleMetry i data acqusitioN systeM of forMula studeNt 
car cMs-06

Formula Student is a series of international competitions in which teams from technical 
universities take part. Students are designed to design, build and test a racing car. In order 
to carry out dynamic tests of the car as efficiently and effectively as possible, an electronic 
system is required that measures, collects, transmits and indicates the individual physical 
measurements of the vehicle during operation. The telemetry and data acquisition system 
uses the basic car wiring harness, which is primarily responsible for the correct operation 
of the engine. The system consists of several modules, scattered throughout the vehicle, 
which conduct measurements separately. The information is compressed and sent via a CAN 
bus. The central unit of the CAN-bus is a data acquisition module that receives data and 
performs their conversions This module calculates the physical quantities describing the 
vehicle while driving (for example, shock absorber deflection, steering angle, wheel speeds).
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BadaNie właściwości oraz wydajNości 
ModyfikowaNych MeMBraN z Pes 

zawierających ciecz głęBoko 
eutektyczNą

wstęp

Jednym z najczęściej stosowanych polimerów do preparatyki membran 
przeznaczonych do oczyszczania wody i ścieków jest polieterosulfon (PES). 
Membrany przygotowywane z PES-u stosuje się podczas procesów ultrafil-
tracji (UF) oraz mikrofiltracji (MF) (Boussu 2006). Membrany te posiadają 
wiele znaczących zalet, takich jak duża odporność chemiczna czy stabilność 
termiczna oraz mechaniczna, jednakże cechuje je dość niska hydrofilowość, 
przez co są podatne na blokowanie (fouling) (Chen 2012). Fouling powodo-
wany jest przez koloidy lub wielkocząsteczkowe związki organiczne obecne 
w nadawie, które adsorbowane są na powierzchni membrany lub w jej porach. 
Blokowanie membran prowadzi do obniżenia właściwości transportowych oraz 
może powodować jej uszkodzenie (Swapna 2016).

W celu ograniczenia foulingu membrany poddaje się modyfikacji (Luo 2005). 
W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieczą się nanomateriały, które 
wprowadza się do matrycy membrany. Można wśród nich wyróżnić np: TiO2 
(Li 2009), SiO2 czy haloizyt (HNT) (Chen 2013).

Ciecze głęboko eutektyczne są jednorodną mieszaniną soli amoniowej oraz 
donora wiązań wodorowych. Ciecze DES charakteryzuje niepalność, niska 
prężność par oraz rozpuszczalność polimerów. Dodatkowo ciecze DES, w prze-
ciwieństwie do cieczy jonowych (IL), są przyjazne środowisku, a dodatkowo 
tańsze oraz łatwiejsze w otrzymaniu. Zastosowanie DES-ów podczas przygo-
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towania membran PES jest stosunkowo nowym zagadnieniem, ale już zdążyło 
przyciągnąć uwagę wielu badaczy z całego świata. W doniesieniach literaturo-
wych już można spotkać się z wykorzystaniem cieczy głęboko eutektycznych, 
jako modyfikatorów membran z PES-u. Wprowadzanie cieczy głęboko eutek-
tycznych wpływało pozytywnie na właściwości transportowe, a doniesienia 
wskazują nawet na ponad 4-krotny wzrost maksymalnego strumienia permeatu 
(Jiang2018).

Haloizyt należy do grupy materiałów ilastych o wzorze chemicznym 
Al2Si2O5(OH)4·nH2O. Występuje on w naturze w postaci nanorurek. Jego cha-
rakterystyczną cechą jest aktywna chemicznie powierzchnia wewnętrzna oraz 
zewnętrzna (Yu 2016). Dzięki porowatej strukturze oraz wysoce rozwiniętej 
powierzchni HNT wykorzystywany jest z powodzeniem, jako adsorbent metali 
ciężkich oraz barwników (Hebbar 2016), a zawartość grup wodorotlenowych 
wpływa na podwyższenie hydrofilowości materiału, do którego jest wprowa-
dzany (Duan 2015).

Nanorurki haloizytu wykorzystuje się do modyfikacji membran wykonanych 
Z polimerów, takich jak np. polisulfon (PSU) (Swapna 2016), polistyren (PS) 
(Buruga 2018) oraz polieterosulfon (PES) (Zhang 2012). We wszystkich zbada-
nych przypadkach, zgodnie z doniesieniami autorów, wprowadzenie haloizytu 
zwiększało hydrofilowość oraz porowatość membran. Wprowadzenie haloizytu 
do membran poprawia ich właściwości transportowe oraz antyfoulingowe.

cel pracy

Celem pracy było określenie wpływu komercyjnych nanorurek haloizytu oraz 
cieczy głęboko eutektycznej chlorek choliny/glicerol w stosunku molowym 1 
do 2 (ChCl/Gl) na właściwości ultrafiltracyjnych membran z PES. Membrany 
otrzymano metodą inwersji faz (wariant mokry) z użyciem DMF jako rozpusz-
czalnika oraz wody jako nierozpuszczalnika. Zbadano wpływ modyfikacji na 
właściwości fizykochemiczne, antyfoulingowe, przepuszczalność oraz wła-
ściwości separacyjne. Dodatkowo przygotowane membrany zostały zbadane 
przy pomocy mikroskopów SEM oraz AFM, na podstawie których określono 
morfologię membran oraz topografię powierzchni. Ciśnienie transmembranowe 
(TMP) podczas procesów ultrafiltracji wynosiło 1, 2 oraz 3 bary.

stosowane materiały

Do wywarzania membran zastosowano polieterosulfon (PES, Ultrason 
E6020P; BASF SE, Niemcy), N,N-dimetyloformamid (DMF, cz.d.a., Avantor 
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Performance Materials Polska S.A.), nanorurki haloizytowe (Sigma Aldrich), 
glicerol (Sigma Aldrich) oraz chlorek choliny (Sigma Aldrich). Badania bloko-
wania membran prowadzono z użyciem surowiczej albuminy wołowej (BSA, 
Probumin, Merck, Niemcy), a właściwości separacyjne określono z użyciem 
poli(glikole etylenowe) (Sigma Aldrich).

Metodyka

Preparatyka cieczy głęboko eutektycznej

Ciecz głęboko eutektyczna przygotowywana była poprzez zmieszanie kom-
ponentów: chlorku choliny oraz glicerolu w stosunku molowym 1:2. W szkla-
nym naczyniu komponenty podgrzewane były do temperatury 60oC do całkowi-
tego ich rozpuszczenia, a następnie energicznie mieszane. W efekcie uzyskano 
klarowną bezbarwną ciecz.

Preparatyka membran

Membrany polimerowe z polieterosulfonu oraz membrany modyfikowane 
przygotowane zostały metodą inwersji faz (wariant mokry). W celu otrzymania 
membrany niemodyfikowanej przygotowano roztwór polimeru (15% wag.) 
w rozpuszczalniku (85% wag.). Otrzymany roztwór błonotwórczy, wcześniej 
odstawiony do odgazowania w temperaturze pokojowej na 2h, rozprowadzany 
był na płycie szklanej w postaci cienkiego filmu za pomocą automatycznego 
aplikatora (Elcometer 4340, Elcometer Ltd., UK). Szczelina noża wynosiła 
0,1mm. Płytę z naniesionym filmem polimerowym umieszczano w kąpieli że-
lującej, jako nierozpuszczalnik zastosowano wodę (20 ± 1oC) o przewodności 
0,066 µS/cm (Elix 3, Milipore).

Membrany modyfikowane przygotowano również metodą inwersji faz. W ta-
beli 1 przedstawione zostały składy procentowe membran PES/HNT zawierające 
jedynie nanorurki HNT, ChCl/Gl modyfikowanej cieczą DES, oraz ChCl/Gl/HNT 
modyfikowanej zarówno HNT oraz cieczą DES. Nanorurki haloizytu wprowa-
dzane były do homogenicznego roztworu porotwórczego (15% wag. polimeru, 
40 cm3 rozpuszczalnika) w formie dyspersji (1% wag. HNT, 10 cm3 rozpusz-
czalnika). Dyspersja haloizytu przygotowywano z udziałem sondy ultradźwię-
kowej (Vibra-Cell VCX-130, Sonics, USA; moc 130 W, częstotliwość 20 kHz, 
amplituda 80%). Po wprowadzeniu dyspersji roztwór mieszano naprzemienne 
na mieszadle magnetycznym w kąpieli wodnej (T=55-60°C) oraz sonikowano 
w łaźni ultradźwiękowej naprzemiennie po 15 minut przez 2 godziny. Następnie 
roztwór odstawiony został do odgazowania i wylewany na płycie szklanej, jak 
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w przypadku membrany niemodyfikowanej. Ciecze DES wprowadzane były na 
początkowym etapie preparatyki membran, czyli podczas naważania polimeru 
oraz dodawania rozpuszczalnika.

Tabela 1. Skład procentowy poszczególnych membran.
akronim peS des hNt dMf

NM 15% 0% 0% 85%
PES/HNT 15% 0% 1% 85%
ChCl/Gl 15% 1% 0% 84%
ChCl/Gl/HNT 15% 1% 1% 84%

Źródło: Opracowanie własne

Charakterystyka nanorurek haloizytu

Nanorurki haloizytu scharakteryzowano na podstawie pomiarów wykona-
nych na transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM) FEI Tencai F20 
oraz dyfraktogramie rentgenowskim PANalytical Empyrean z zastosowaniem 
promieniowania CuKα(l=1.5405980 Å)

Analizę metodą spektroskopii w podczerwieni przeprowadzono przy użyciu 
spektrofotometru Nicolet 380 FT-IR wyposażonego w przystawkę do pomiaru 
osłabionego całkowitego odbicia (ATR) (Smart OrbitTM, ThermoElectron Corp., 
USA).

Charakterystyka membran

Porowatość membran określono metodą wagową. Próbki zwilżonych mem-
bran o wymiarach 5 cm x 5 cm osuszono powierzchniowo i zważono na wadze 
analitycznej, następnie suszono w suszarce w 105oC do stałej masy i ponownie 
zważono. Porowatość membran była obliczana na podstawie wzoru:

𝑃𝑃 =
(𝑚𝑚 − 𝑚𝑠𝑠) ρ𝑤𝑤⁄

(𝑚𝑚 − 𝑚𝑠𝑠) ρ𝑤𝑤⁄ + 𝑚𝑤𝑤 /ρ𝑝
× 100% 

gdzie: mm – masa membrany mokrej, ms – masa membrany suchej, ρw – gęstość 
wody, ρp – gęstość polimeru.

Statyczny kąt zwilżaniawy znaczono przy zastosowaniu goniometru OCA 
15ECfirmy Dataphisics. Badanie przeprowadzono przy użyciu wody (0,05 µS/
cm, Elix 3, Milipore) metodą siedzącej kropli. Objętość kropli wynosiła 7 µl. 
Dynamiczny kąt zwilżania wyznaczono na tym samym aparacie metodą sie-
dzącej kropli z igłą dozującą wewnątrz kropli. Szybkość dozowania 0,2 µl/s, 
objętość dozowanej kropli 10 µl.
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Topografię powierzchni membrany zbadano metodą mikroskopii sił atomo-
wych (AFM) przy użyciu mikroskopu Nano Scope V Multimode 8 (Bruker 
Corp.). Pomiary przeprowadzono z zastosowaniem sondy z azotku krzemu 
w trybie Scan Asyst. Skanowana była powierzchnia o wymiarach 10 μm × 
10 μm.

Morfologię membran analizowano z wykorzystaniem skaningowego mi-
kroskopu elektronowego z emisją polową (UHR FE-SEM) Hitachi SU8020. 
Próbki wcześniej odwodnione w etanolu w celu zbadania przekrojów, dodatko-
wo łamano przy użyciu ciekłego azotu. Przed analizą membrany umieszczano 
na stoliku przy użyciu taśmy węglowej i nanoszono na nie warstwę chromu 
(Q150T ES, Quorum Technologies Ltd., UK). Zastosowano technikę pomiarową 
z wykorzystaniem elektronów wtórnych (SE) o napięciu przyspieszającym 5 kV.

Właściwości transportowe, odporność na fouling oraz właściwości separa-
cyjne określono podczas ultrafiltracji odpowiednio: wody (0,066 µS/cm, 20 ± 
1°C, TMP = 1,2,3 bary), roztworu surowiczej albuminy wołowej BSA (1g/l, 20 
± 1°C, TMP = 2 bary) oraz PEG-ów (4, 20, 35 kDa) i dekstranów (110, 500 kDa) 
(0,5g/l, TMP = 1 bar). Zastosowano instalację do ultrafiltracji (rys. 1) składającą 
się z pompy tłokowej, modułu membranowego ze stali nierdzewnej, zbiornika 
nadawy oraz manometru z zaworem iglicowym do regulacji ciśnienia. Właści-
wości transportowe określane były przy ciśnieniu transmembranowym (TMP)
TMP = 0,1; 0,2 lub 0,3 MPa, natomiast podczas ultrafiltracji roztworu BSA, 
TMP = 0.2MPa. Proces prowadzony był przez 2 h.

Rysunek 1.Schemat instalacji membranowej (a - zbiornik 
nadawy, b - pompa tłokowa, c - zawór iglicowy 

z manometrem, d - moduł membranowy).

Źródło: Opracowanie własne
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wyniki i dyskusja

Charakterystyka haloizytu

Zdjęcie nanorurek haloizytu wykonane przy pomocy transmisyjnego mikro-
skopu elektronowego TEM przedstawiono na rysunku 2. Nanorurki haloizytu 
miały długość w przedziale 15 –1250 nm, średnica wewnętrzna zmieniała się 
w zakresie 11–28 nm, a grubość ścianek wynosiła od 5 do 23 nm.

Rysunek 2. Zdjęcie TEM nanorurek haloizytu.

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 3. Dyfraktogram XRD nanorurek haloizytu.
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Źródło: Opracowanie własne

Na powyższym rysunku przedstawiono dyfraktogram nanorurek haloizytu. 
Obecne na nim refleksy przypisano haloizytowi, krystalizującemu w jedno-
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skośnym układzie krystalograficznym, oraz SiO2 o strukturach heksagonalnej 
i jednoskośnej.

Charakterystyka membran

Porowatość membran przedstawiona została na rysunku 4.

Rysunek 4. Porowatość otrzymanych membran.
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Źródło: Opracowanie własne
Wyniki uzyskane podczas badania porowatości struktury membrany wyka-

zały wzrost porowatości po zastosowaniu haloizytu oraz cieczy DES. Nie za-
obserwowano jednak znaczących zmian po zastosowaniu różnych modyfikacji.

Rysunek 5. Kąty zwilżania statyczne oraz dynamiczne.

Akronim Kąty zwilżania [o] Histereza [o] Statyczny Postępujący Cofający 
NM 63,14 91,33 39,73 51,6 
PES/HNT 61,63 68,55 32,46 36,09 
ChCl/Gl 61,17 72,53 31,73 40,8 
ChCl/Gl/HNT 60,77 70,42 30,77 39,65 
 Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 5 przedstawia wyniki pomiarów statycznego oraz dynamicznego 
kąta zwilżania otrzymanych membran. Statyczny kąt zwilżania (SCA) otrzy-
manych membran zmieniał się po zastosowaniu modyfikacji – wprowadzenie 
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Rysunek 6. Zdjęcie AFM (2D) 
(A–NM, B–PES/HNT, C–ChCl/

Gl, D–ChCl/Gl/HNT).

Rysunek 7. Zdjęcie AFM (3D) (A–NM, B–
PES/HNT, C–ChCl/Gl, D–ChCl/Gl/HNT).

Źródło: Opracowanie własne

HNT oraz modyfikacja membrany cieczą głęboko eutektyczną spowodowały 
obniżenie SCA. Powiązane jest to oczywiście ze strukturą HNT, na powierzchni 
której występują grupy –OH. Postępujący kąt zwilżania (ACA) wyznaczany 
jest dla określenia hydrofobowego charakteru powierzchni membrany, nato-
miast cofający (RCA) – dla określenia hydrofilowego charakteru. Dodatkowo 
obliczana jest histereza (HA) będąca różnicą pomiędzy ACA i RCA i świad-
czy o niejednorodnym charakterze powierzchni membrany. Zauważyć można 
zależności pomiędzy ACA, RCA oraz SCA. Podobnie jak w przypadku SCA, 
postępujące oraz cofające kąty zmniejszyły się po zastosowaniu HNT oraz 
cieczy DES. Histereza membran po wprowadzeniu HNT zarówno w przypadku 
membrany czystej jak i tej dodatkowo modyfikowanej cieczą DES zmniejszyła 
się pomimo wzrostu chropowatości (rysunek 6a), powiązane jest to jednak ze 
wzrostem hydrofilowości powierzchni ze względu na grupy –OH występujące 
na powierzchni HNT.

Topografia powierzchni przedstawiona została na zdjęciach AFM przedsta-
wionych w formie 2D (rysunek 6) oraz 3D (rysunek 7). Na powierzchnia mem-
bran zawierających HNT (rysunek 6B i 6D) zauważyć można pojedyncze dobrze 
rozproszone nanocząstki o wymiarach od 30 nm oraz większe aglomeraty, które 
osiągały rozmiary nawet 300 nm, tak jak aglomerat, który można zauważyć na 
powierzchni membrany ChCl/Gl/HNT (rysunek 6D). Na powierzchni membra-
ny PES/HNT zaobserwowano jedynie aglomeraty osiągające wielkości do 200 
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nm. Chropowatość powierzchni membran, określona na postawie zdjęć AFM 
przedstawiona została na rysunku 7. Zauważyć można wzrost chropowatości 
powierzchni membran po wprowadzeniu HNT. Związane jest to oczywiście 
z obecnością pojedynczych cząstek oraz tych, które utworzyły aglomeraty. 
Zaobserwować można w tym przypadku również powiązanie z histerezą, która 
w przypadku membrany ChCl/Gl/HNT była większa, co dodatkowo potwierdza 
jej większy niejednorodny charakter.

Zdjęcie przekroju membrany niemodyfikowanej oraz modyfikowanej HNT 
i cieczą DES zostały przedstawiony na rysunku 8.

Wszystkie membrany oznaczały się asymetryczną strukturą z cienką war-
stwą separacyjną w górnej części membrany. Na przekroju membrany można 
zauważyć podłużne palczaste pory rozszerzające się ku dolnej części mem-
brany oraz strukturę gąbczastą w dolnej części membrany oraz pomiędzy 
podłużnymi palczastymi porami. Na przekroju membrany PES/HNT zauważyć 

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 8. Zdjęcia SEM membrany niemodyfikowanej, modyfikowanej HNT 
oraz cieczą DES.
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również można pojedynczy aglomerat utworzony przez HNT, w przypadku 
membrany ChCl/Gl/HNT również było obserwowane występowanie takich 
aglomeratów, natomiast modyfikacja cieczą DES spowodowała wydłużenie 
podłużnych palczastych porów oraz zwiększenie ich ilości w stosunku do 
struktury gąbczastej.

Właściwości transportowe membran określone podczas ultrafiltracji wody 
przy ciśnieniu transmembranowym równym 3, 2 oraz 1 bar przedstawiono na 
rysunku 9.

Przeprowadzone badania wykazały pozytywny wpływ modyfikacji na wła-
ściwości transportowe otrzymanych membran. Zaobserwowano 13-procentowy 
wzrost maksymalnego strumienia permeatu (PWF) membrany PES/HNT, 23% 
membrany ChCl/Gl oraz 41% membrany ChCl/Gl/HNT w porównaniu do mem-
brany niemodyfikowanej. Wzrost PWF powiązany jest również ze wzrostem 
hydrofilowości, tubularną strukturą HNT oraz zmianami morfologii membrany 
modyfikowanej cieczą DES.

Rysunek 9. Maksymalny strumień permeatu otrzymanych membran podczas 
ultrafiltracji wody.
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Badanie właściwości antyfoulingowych przeprowadzone zostało podczas 
ultrafiltracji roztworu surowiczej albuminy wołowej. Blokowanie membran 
przedstawione zostało na rysunku 10. Przedstawione dane pokazują, że jedynie 
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w przypadku membrany modyfikowanej HNT uzyskano poprawę właściwości 
antyfoulingowych otrzymanych membran. Membrana ta oznaczała się niższą 
wartością maksymalnego strumienia permeatu, porównywalną hydrofilowością 
oraz mniejszą chropowatością w porównaniu do membrany ChCl/Gl/HNT. 
Opierając się na danych przedstawianych w literaturze, membrany o niższej 
chropowatości, relatywnie większej hydrofilowości oraz mniejszych maksy-
malnych strumieniach permeatu odznaczają się większą odpornością na fouling 
niż te o mniejszej hydrofilowości oraz większej chropowatości i strumieniach. 
Większa chropowatość powoduje, że cząstki BSA łatwiej adsorbują się na jej 
powierzchni.

Pomimo obniżenia właściwości antyfoulingowych membran modyfikowa-
nych cieczą DES, należy zwrócić uwagę na strumienie permeatu zaobserwowane 
podczas procesu i przedstawione na rysunku 11.

Membrany modyfikowane cieczą DES po 2 h procesu ultrafiltracji roztworu 
BSA wciąż miały wyższe strumienie niż membrana niemodyfikowana, tak więc 
pomimo dużego blokowania membran ich modyfikacja pozytywnie wpływa na 
wydajność procesu.

Rysunek 12 przedstawia separacje modelowych związków organicznych 
PEG-ów oraz dekstranów.

Rysunek 10. Odporność otrzymanych membran na zjawisko foulingu.
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Rysunek 11. Strumienie permeatu podczas procesu ultrafiltracji BSA.
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Rysunek 12. Separacja modelowych związków organicznych.
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Modyfikacje membran pozytywnie wpłynęły na właściwości separacyjne 
otrzymanych membran. Wprowadzenie HNT do matrycy membrany przy-
gotowanej z użyciem cieczy DES zwiększyło jej właściwości separacyjne. 
W przypadku procesu ultrafiltracji poli(glikoli etylenowych) zaobserwowano 
znaczny wzrost właściwości separacyjnych w porównaniu do zarówno mem-
brany niemodyfikowanej jak i tej modyfikowanej HNT. Taki wzrost wiąże się 
zapewne z wielkością porów na powierzchni membrany.

wnioski

Zastosowanie jako modyfikatorów HNT, cieczy DES oraz obu na raz wpły-
nęło na właściwości fizykochemiczne, topografię powierzchni, morfologię 
membrany, właściwości transportowe, separacyjne oraz odporność na fouling.

Zastosowane modyfikacje spowodowały wzrost hydrofilowości powierzchni 
otrzymanych membran oraz zwiększyło ich porowatość. Wzrost hydrofilowo-
ści w przypadku membran zawierających HNT powiązany jest z obecnością 
grup –OH na powierzchni nanorurek, natomiast zmiany w przypadku membran 
przygotowanych z użyciem cieczy ChCl/Gl związane są ze zmianami topografii 
powierzchni oraz jej chropowatością. Zwiększenie porowatości otrzymanych 
membran modyfikowanych HNT spowodowane jest ich tubularną otwartą struk-
turą, natomiast w przypadku membrany ChCl/Gl – zmianami w morfologii 
zaobserwowanymi na zdjęciach SEM.

Zwiększenie właściwości transportowych po modyfikacji membran w porów-
naniu z membraną niemodyfikowaną powiązane jest ze zwiększeniem hydrofi-
lowości, zawartością nanorurek HNT, które dzięki tubularnej strukturze mogą 
zwiększać przepuszczalność membrany oraz drobnymi zmianami w strukturze.

Odporność na fouling określona na podstawie ultrafiltracji roztworu BSA 
wykazała, że zastosowanie cieczy DES do modyfikacji zmniejsza odporność 
na fouling otrzymanych membran. Pomimo że po wprowadzeniu HNT do 
membrany przygotowanej przy użyciu cieczy DES zwiększyła się odporność 
na fouling, była ona wciąż niższa niż membrany niemodyfikowanej. Zmniej-
szenie właściwości antyfoulingowych oczywiście związane jest ze zmianami 
chropowatości oraz zwiększeniem przepuszczalności membrany. Membrany 
o wyższej chropowatości oraz większej przepuszczalności są zazwyczaj bardziej 
narażone na zjawisko, jakim jest fouling. Jednak biorąc pod uwagę strumienie 
podczas ultrafiltracji BSA, zauważyć można, że są one wyższe niż w przypad-
ku membrany niemodyfikowanej oraz membrany modyfikowanej HNT. Tak 
więc, pomimo zwiększonego blokowania wydajność procesu była wyższa niż 
w przypadku membrany NM.
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Wzrost odporności na fouling membrany PES/HNT spowodowany jest przez 
zwiększenie hydrofilowości membrany, pomimo zwiększenia chropowatości 
w porównaniu do membrany niemodyfikowanej uzyskany został wzrost odpor-
ności na blokowanie. Spowodowane jest to tym, iż nanorurki HNT posiadają 
negatywny ładunek na powierzchni, co pozwala na „odpychanie” również 
negatywnie naładowanych cząstek BSA.

Zastosowanie modyfikacji pozytywnie wpłynęło na właściwości separacyjne 
otrzymanych membran.
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aBstract

iNvestigatioN oN the ProPerties aNd PerforMaNce of 
Modified Pes MeMBraNes with deeP eutectic solveNt as 

additive

Ultrafiltration (UF) polyethersulfone (PES) membranes were prepared by phase inver-
sion method. The N,N – dimethylformamide (DMF) was used as a solvent and water as 
nonsolvent. Commercial halloysite nanotubes (HNT) were applied as nanofiler and deep 
eutectic solvent (DES) as a additional modificator. The DES were prepared using choline 
chloride and glycerol by simple mixing in higher temperature. Topography of membranes 
surface were evaluated on atomic force microscope (AFM) and morphology were character-
ised on scaning electrone microscope (SEM). The antyfouling properties of the membranes 
were evaluated during ultrafiltration of bovine serum albumin (BSA) solution. Additional, 
separation properties of obtainted membranes were investigated using model solution of 
dextrans and poly(etylene glycols) (PEG). Modification of membranes affect on the rejection 
of model solution. A positive influence of the modification on permeability was observed.

słowa kluczowe: polieterosulfon, membrany polimerowe, nanorurki haloizytu, ultrafiltracja, 
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wyBraNe zagrożeNia iNterNetu w xxi 
wieku ze szczególNyM uwzględNieNieM 

Mediów sPołeczNościowych

wstęp

Internet to obejmujący cały świat system połączeń pomiędzy komputerami, 
nazywany także siecią sieci (Tanenbaum 2004). Posiada zasięg globalny, łącząc 
sieci lokalne, rozległe i wszystkie podłączone do nich komputery. Stał się uni-
wersalnym kanałem wymiany informacji i komunikowania się na całym świecie. 
Jego nagła awaria w połączeniu z brakiem energii elektrycznej zaowocowałaby 
upadkiem gospodarczym świata, co prognozował Marc Elsberg w powieści 
katastroficznej pt. Blackout, pisząc: Co nie udało się kryzysowi finansowemu, 
uda się awarii prądu? (Elsberg 2015).

Celem artykułu jest przedstawienie niektórych zjawisk społecznych związa-
nych z internetem, w tym głównie zagrożeń oraz ich wpływu na kształtowanie 
się świata, poglądów czy też zainteresowań człowieka. Nakreślenie niebez-
pieczeństw wynikających z nieustannego dostępu do internetu jest niezwykle 
istotne w pogłębianiu świadomości społecznej dotyczącej odpowiedzialnego 
użytkowania tego narzędzia.

Po co powstał internet?

Za bezpośredniego przodka współczesnego internetu uważa się projekt 
 ARPANET powstały z inicjatywy Departamentu Obrony USA (Pentagonu). 
Celem miało być umożliwienie oddalonym od siebie placówkom badawczym 
wymiany informacji poprzez komputery (Featherly 2016). Nieodłączną częścią 
internetu jest usługa WWW wykorzystująca protokół HTTP będącym nośnikiem 
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danych przekazywanym przez aplikacje stworzone przez programistów1. Twórcą 
usługi World Wide Web jest fizyk Tim Berners-Lee, który w 1989 roku opraco-
wał projekt oparty na hipertekście oraz założył organizację W3C odpowiadającą 
za regulację standardów przesyłu i tworzenia stron WWW2.

Obecnie internet umożliwia korzystanie z wielu usług, które niegdyś od-
bywały się bez jego udziału. Są to komunikatory tekstowe, telekonferencje, 
telewizja internetowa, bankowość elektroniczna, biblioteki cyfrowe, grupy 
dyskusyjne, telefonia internetowa, serwisy aukcyjne, gry, przechowywanie 
danych w chmurze, wynajem mocy obliczeniowej, wirtualna gazeta, serwisy 
streamingowe na żywo i wiele innych. Internet jest narzędziem oferującym nam 
niemalże nieograniczone możliwości.

sprawa facebooka i cambridge analityca

W 2018 roku światło dziennie ujrzała sprawa nieautoryzowanego przekazania 
danych osobowych prawie 90 milionów użytkowników portalu społeczno-
ściowego Facebook brytyjskiej firmie konsultingowej Cambridge Analityca. 
Wykorzystała ona uzyskane dane w celu przeprowadzenia politycznych kam-
panii reklamowych w internecie, m.in. D. Trumpa oraz T. Cruza (Davies 2015). 
Mimo wcześniejszych zgłoszeń gazety The Guardian o nielegalnym gromadze-
niu danych przez firmę konsultingową, sprawy nie udało się rozpowszechnić. 
Dopiero w 2018 roku, za sprawą byłego pracownika Cambridge Analityca, 
udało się zdemaskować proces nielegalnego przekazania danych osobowych 
użytkowników Facebooka w aplikacji “This is Your Digital Life” (Cadwalladr, 
Graham-Harrison 2018). Dane, które uległy nieautoryzowanemu udostępnieniu, 
to profile publiczne, data urodzenia, zainteresowania, wiadomości publikowane 
na osi czasu i wiadomości prywatne (Lapowsky 2018). Aplikacja pobierała 
dane lokalizacyjne, co pozwoliło na całościowe zbudowanie profili psycho-
graficznych użytkowników Facebooka, które następnie zostały wykorzystane 
do wygenerowania odpowiednich reklam. Zachęcały one wybrane osoby do 
wzięcia udziału w wydarzeniu politycznym odbywającym się w pobliżu ich 
miejsca pobytu (Rosenberg i in. 2018).

Osoby korzystające z aplikacji w żaden sposób nie zostały poinformowane 
o celu udostępniania osobistych danych. W odpowiedzi na powyższe wydarzenia 
dyrektor Facebooka wystosował specjalny list z przeprosinami na łamach kilku 

1 www.w3.org/Help/#webinternet [dostęp 9 marca 2020].
2 www.w3.org/People/Berners-Lee/ [dostęp 9 marca 2020].
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amerykańskich gazet3. Firma została ostatecznie ukarana grzywną w wysokości 
5 miliardów dolarów4.

Szef Facebooka w swoim zeznaniu przed Kongresem Stanów Zjednoczonych 
przyznał, że w 2015 roku dowiedział się o nieautoryzowanym przekazaniu 
danych użytkowników aplikacji, po czym Cambridge Analityca została popro-
szona o usunięcie tych danych z ich rejestrów. Jednakże według dochodzenia, 
które przeprowadziły “The Guardian”, “The New York Times” oraz “Channel 
4”, okazało się, iż zgromadzone dane wciąż znajdowały się w posiadaniu wyżej 
wymienionej firmy5.

Sam założyciel Facebooka, którego firma zatrudnia prawie 50 tys. pracow-
ników na całym świecie, dowiedział się o nielegalnym odprowadzeniu danych 
dopiero 2 lata po wypuszczeniu aplikacji. W tym czasie zarejestrowało się w niej 
prawie 300 tys. użytkowników, co złożyło się na łączną ilość prawie 90 mln 
użytkowników (łącznie ze znajomymi osób rejestrujących się), których danych 
zostały skradzione. Ponadto samo przesłuchanie szefa portalu społecznościowe-
go przed kongresem wywołało wiele pytań dotyczących samego zrozumienia 
funkcjonowania Facebooka. Sposób, w jaki M. Zuckerberg był przepytywany 
przez senatorów, przypominał próbę wyjaśnienia sposobu działania kompu-
tera przez informatyka osobie, która nie miała z nim nigdy styczności. Jeden 
z senatorów zapytał: W jaki sposób Facebook może zarabiać, jeśli z założenia 
dostęp do niego jest darmowy?6. Pytanie uwidacznia fakt braku aktualnej wiedzy 
przedstawicieli instytucji państwowych na temat dynamicznie rozwijającego 
się świata cyfryzacji.

W nadchodzącej wielkimi krokami erze Internetu Rzeczy, którego ideą jest 
przede wszystkim podłączenie większości urządzeń codziennego użytku do 
internetu, małe niedopatrzenie w systemach bezpieczeństwa może być zapal-
nikiem tragedii na szeroką skalę (Atzori i in. 2017). W przypadku zautomaty-
zowanego i w pełni skomunikowanego świata ataki hakerskie i terrorystyczne 
będą coraz łatwiejsze. W przypadku Facebooka, tylko dzięki demaskatorskiej 
roli byłego pracownika Cambridge Analityca sprawa wycieku danych mogła 
ujrzeć światło dzienne. Firma nigdy nie zamierzała z własnej woli przekazać 
informacji o incydencie organom wyższym. Gdyby nie „samosąd” społeczeń-

3 edition.cnn.com/2018/03/25/europe/facebook-zuckerberg-cambridge-analytica-
sorry-ads-newspapers-intl/index.html [dostęp 9 marca 2020].

4 money.com/facebook-data-breach-experts/ [dostęp 9 marca 2020].
5 docs.house.gov/meetings/IF/IF00/20180411/108090/HHRG-115-IF00-Wstate-

-ZuckerbergM-20180411.pdf. [dostęp 9 marca 2020.]
6 Nagranie zeznania kongresowego: www.youtube.com/watch?v=4ySR-GM7jNQ 

[dostęp 9 marca 2020].
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stwa, prawdopodobnie nigdy nie dowiedzielibyśmy się o tej sprawie. Jest to 
dowód na brak istnienia w tym czasie odpowiednich narzędzi prawnych, które 
mogłyby zmusić firmy technologiczne do bardziej rygorystycznego pilnowania 
naszych danych.

Należy uważnie przyglądać się każdej zdobywającej popularność technolo-
gii i przewidywać nie tylko korzyści, ale i najczarniejsze scenariusze, których 
zapalnikiem mogą być owe wynalazki. Dzisiaj jest to internet w połączeniu ze 
sztuczną inteligencją oraz ogół nazywany Internetem Rzeczy. Kombinacja tych 
dobrodziejstw w niedalekiej przyszłości stworzy „odrębny świat”, który jeszcze 
bardziej będzie wpływał na świat realny. Ze względu na swoją złożoność będzie 
rozumiany jedynie przez garstkę wysoko wyszkolonych jednostek, a w ich 
rękach znajdzie się narzędzie posiadające dostęp do wszelkich personalnych 
danych każdego mieszkańca Ziemi. Dlatego tak ważne jest, aby budować sze-
roką świadomość obywateli na temat zagrożeń wynikających z podłączenia 
do globalnej sieci, a także zadbać o to, aby organy ustawodawcze pracowały 
ramię w ramię ze specjalistami w budowaniu nowych regulacji próbujących 
„przewidzieć przyszłość”.

depresja, samobójstwa a media społecznościowe

Obecnie szacuje się, że łączna ilość aktywnych użytkowników mediów spo-
łecznościowych to ponad 3 mld7. Założony w 2004 roku Facebook jest naj-
częściej używaną aplikacją wśród mediów społecznościowych. Zaraz po nim 
użytkownicy najchętniej oglądają filmy na YouTube oraz komunikują się za 
pomocą aplikacji WhatsApp. W pierwszej dziesiątce najczęściej używanych pro-
gramów znajduje się także Instagram oraz TikTok. W obu przypadkach głównym 
celem publikowanych treści jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców 
i sprawienie, aby spędzali oni w aplikacji jak najwięcej czasu. Większa aktyw-
ność użytkowników oznacza wzrost prawdopodobieństwa skorzystania z ofert 
i reklam, które są wkomponowywane w treści publikowane przez ich twórców.

Portale społecznościowe ze względu na swój szeroki dostęp do odbiorców 
są niczym starożytne Forum Romanum. Oprócz celów czysto towarzyskich 
aplikacje te wykorzystywane są w dużej mierze przez firmy marketingowe, 
sprzedażowe i agencje pracy (Aichner, Jacob 2015). Obecnie jedną z najsku-
teczniejszych form reklamy jest ta w social mediach ze względu na możliwość 
profilowania docelowych odbiorców. Twórcy treści reklamowych są w stanie 

7 www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/ 
[dostęp 9 marca 2020].
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wybierać osoby o konkretnych zainteresowaniach, do których reklama ma trafić. 
Jest to rewolucja w porównaniu do poprzednich metod używanych przez han-
dlowców i przedstawicieli firm, gdy konsultant większość swojego czasu spędzał 
na rozmowie z klientem, zbadaniu jego potrzeb czy też zainteresowań. Dzisiaj 
ten długi etap może zostać pominięty, a przekaz twórców trafia bezpośrednio 
do osób potencjalnie zainteresowanych ich usługami (Schlee 2013). Za wyda-
tek rzędu kilku złotych dziennie każdy użytkownik Facebooka może wykupić 
reklamę, która trafia do milionów odbiorców. Jednak fakt, iż dowolna osoba na 
świecie z dostępem do internetu niewielkim kosztem i nakładem pracy może 
wypromować swoje usługi lub produkty rodzi kolejny problem, którym jest 
konkurencja. Szacuje się, że w mediach społecznościowych aktywnie udziela 
się około 7 mln firm reklamujących swoje usługi8. Oznaczałoby to, że na jedną 
firmę przypada około 360 klientów. Jednak taka statystyka nie do końca obra-
zuje sposób, w jaki działają reklamy na Facebooku. Według toku myślenia, do 
jakiego przyzwyczaiła nas telewizja, największy budżet na reklamę oznaczał 
najdłuższy czas ich emisji. Analogicznie w mediach społecznościowych większy 
wydatek na wypromowanie oznacza dotarcie do większego grona odbiorców. 
Jednak wymuszony przez platformy zasięg, to nie wszystko. Tak łatwy dostęp 
do narzędzi marketingowych sprawił, że średnio dziennie przeciętny użytkownik 
internetu natrafia na 5-10 tys. reklam (Story 2007). To tak, jakby na jednej ulicy, 
którą przechodzi przeciętny obywatel w drodze do pracy, umieścić kilka tysięcy 
handlowców przekrzykujących się między sobą o korzyściach swojej oferty 
i zabiegających o cenny czas i uwagę klienta. W takim starciu zdecydowanie 
największe szanse miałaby osoba najgłośniejsza i zwracająca na siebie uwagę, 
a niekonieczne ta prezentująca najkorzystniejszą ofertę.

Efekt wywołania zaskoczenia, zwrócenia atencji i emocji w internecie został 
wielokrotnie spotęgowany. Jeszcze niedawno o fakcie skorzystania z danej 
usługi stanowiła rzeczywista wartość wniesiona w życie drugiej osoby (najczę-
ściej przekaz ustny). Dzisiaj to „polecanie” i ilość wyświetlanych treści zależy 
od jednego kliknięcia na ekranie komputera bądź telefonu. Zatem dominują 
treści szybkie, uwalniające w nas pokłady dopaminy, wywierające emocje, 
niekoniecznie związane z rzeczywistą zawartością9. Nie bez powodu treści, 
które osiągają największą popularność w internecie, to te proponujące nam 
szybkie wzbogacenie się, zdjęcia prezentujące idealne, beztroskie życie, a tak-
że formy wideo mające charakter niespodzianek i zachwytów poprzedzonych 
dawką niepewności. Jednym z najchętniej oglądanych kanałów na YouTube 

8 www.facebook.com/iq/insights-to-go/6m-there-are-more-than-6-million-active-
advertisers-on-facebook [dostęp 9.03.2020].

9 www.addictioncenter.com/drugs/social-media-addiction/ [dostęp 9 marca 2020].
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jest profil “Ryan’s World”, na którym mały chłopiec w każdym publikowanym 
wideo otwiera nową zabawkę10. Forma ta perfekcyjnie współgra z ludzkim 
mechanizmem nagrody (ośrodkiem przyjemności), gdzie niepewność i napięcie 
wywołane oczekiwaniem zostają zastąpione w krótkim czasie przez satysfakcję 
i przyjemność (Stahl 2010).

Z biegiem lat owe treści stały się coraz bardziej dopracowane, a koncerny 
reklamujące swoje produkty zatrudniają zespoły specjalistów, naukowców 
i psychologów, aby w jak najlepszy sposób uwalniać receptory dopaminy u użyt-
kowników. Facebook wykorzystuje mechanizm nagrody, wywołując u nas cieka-
wość i napięcie poprzez pokazywanie użytkownikom niepełnych powiadomień 
w postaci „dzwoneczka” oraz głównej listy wiadomości, którą możemy przewi-
jać w nieskończoność, nie wiedząc, jaka będzie następna prezentowana treść. 
Sama ikona dzwonka przyjęła się wśród wszelkich mediów produkujących, 
wykorzystując tym samym warunkowanie klasyczne (pawłowskie) (Konorski 
1969). Osoby regularnie korzystające z social mediów wyrobiły podświadomy 
nawyk odczuwania przyjemności na widok „dzwoneczka” zwiastującego nową, 
nieodkrytą treść. Kliknięcie w przycisk uruchamia reakcję natychmiastowej gra-
tyfikacji w postaci wyrzutu dopaminy w układzie limbicznym mózgu (ośrodku 
emocji) (Stahl 2010). Ten potężny mechanizm został wykształcony u naszego 
gatunku na przestrzeni milionów lat w celu pobudzenia ośrodka motywacji do 
opłacalnego działania. Osoby, u których powyższy mechanizm został skojarzony 
z social mediami, mogą być traktowane na równi pod względem uzależnienia 
z osobami nadużywającymi np. alkohol (Bardo 1998). Sprzeciwianie się nowo 
wyrobionemu nawykowi jest dla naszego umysłu wbrew jego naturze, która 
podświadomie nakazuje nam dążyć do jak największej przyjemności.

Podstawę istnienia mediów społecznościowych stanowi także ilość „polu-
bień” publikowanych treści. Większa ilość pozostawionych reakcji zapewnia 
wzrost zasięgu wstawionej treści. Według teorii porównań społecznych ludzie 
ustalają swoją wartość osobistą, porównując się do innych. Porównania do-
konujące się na łamach platform społecznościowych są częstym powodem 
depresji i lęków u nastolatków (Kross i in. 2013). Korzystanie z siedmiu lub 
więcej platform społecznościowych wpływa na zwiększenie ryzyka zacho-
rowania na te choroby aż o 27% (Primack i in. 2017). Przyzwyczajenie do 
natychmiastowej gratyfikacji małym nakładem sił wpływa niekorzystnie na 
rozwój młodych umysłów, sprawiając, że młodzi stają się niecierpliwi, mają 
problemy z emocjonalnością oraz trudności w realnych kontaktach społecznych. 

10 www.noxinfluencer.com/youtube/channel/UChGJGhZ9SOOHvBB0Y4DOO_w 
[dostęp 9 marca 2020].
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Regularne korzystanie z social mediów może negatywnie wpływać na umie-
jętność skupienia uwagi przez dłuższy czas (Wang 2011). Statystycznie 99% 
nastolatków w krajach rozwiniętych spędza średnio dziewięć godzin dziennie, 
przeglądając media społecznościowe (Argo 2017). Próba ciągłego dostosowania 
się do wymogów narzucanych przez odbiorców wywołuje poczucie lęku i stresu 
(Weinstein 2018). Od 2007 roku zauważa się nieustanną tendencję wzrostową 
zachorowań nastolatków na depresję, lęk społeczny i liczbę popełnianych samo-
bójstw. Korelację tego zjawiska przypisuje się zwiększonej w ostatnich latach 
popularności mediów społecznościowych (Miron 2019). Według najnowszych 
badań prawie 80% młodzieży krajów rozwiniętych pragnie zostać w przyszłości 
„influencerami”, czyli osobami popularnymi w mediach społecznościowych11. 
Jedynie niewielki procent ze wszystkich osób posiadających duże zasięgi po-
trafi uczynić z tego sposób na życie. Jest to rynek wysoce konkurencyjny, a za 
pojedynczymi zdjęciami publikowanymi w internecie stoi często niemały zespół 
specjalistów starający się uczynić treści jak najbardziej atrakcyjnymi.

Podsumowanie

Do dobrych stron internetu można niewątpliwie zaliczyć przyspieszony czas 
wymiany informacji, dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy, możliwość 
wykonywania pracy z domu, dostęp do rozrywki oraz wiele innych. Zebranie 
niemalże całego świata w jednym miejscu może pewnego dnia stać się przekleń-
stwem światowej sieci, gdyż oznacza to ułatwienie dostępu do naszych danych 
osobom niepożądanym. Na szczególną uwagę zasługują młode osoby w wieku 
dorastania, które coraz częściej stają się ofiarami cyberprzemocy, depresji, wy-
obcowania społecznego i uzależnień cyfrowych. Powinniśmy kształcić zarówno 
młodzież, jak i rodziców w zakresie zagrożeń, z jakimi wiąże się nieustanne 
podłączenie do światowej sieci. Jako narody musimy budować świadomość 
związaną z internetem oraz starannie rewidować działalność i wartości pojedyn-
czych organizacji przetwarzających duże ilości poufnych danych osobowych. 
Jak powiedział M. Zuckerberg: „To, co jest dobre dla świata, niekoniecznie jest 
dobre dla Facebooka” (Wong 2018).

11 morningconsult.com/wp-content/uploads/2019/11/The-Influencer-Report-
Engaging-Gen-Z-and-Millennials.pdf. [dostęp 9 marca 2020].
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aBstract

selected threats to the iNterNet iN the 21st ceNtury with 
Particular eMPhasis oN social Media

The article discusses the impact of the Internet on today’s world and its threats, as well 
as the challenges faced by companies processing private data of their service users. The 
paper presents an aspect of the influence of the Internet on the perception of the world by 
selected age groups and increasing proportion of people struggling with depression, anxiety 
and social isolation caused by the abuse of social media.

The introduction describes the phenomena resulting from the continuous connection 
of people to the Internet. An attempt is also made to predict the trends and evolving tastes 
of Internet users in the coming years. In addition, the article presents events related to the 
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influence of the global computer network on the presidential elections in the United States, 
unauthorized data transmission via Facebook and the influence of social media on the per-
ception of the world by their teenage users. The article refers to the latest data and research 
of organizations involved in monitoring global safety and health.
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BadaNie wytrzyMałości Połączeń 
klejoNych węglowych i aluMiNiowych 

eleMeNtów zawieszeNia Bolidu forMuły 
studeNt

wstęp

Podczas projektowania innowacyjnego zawieszenia, które pozwoliłoby uzy-
skać przewagę nad konkurencyjnymi bolidami Formuły Student, postawiono 
warunek, aby jak najbardziej zmniejszyć masę elementów. Używane do tej pory 
rurki wykonane ze stali S235 o średnicy zewnętrznej 12 mm i grubości 2 mm 
oraz w miejscach bardziej obciążonych o średnicy zewnętrznej 14 mm i grubości 
2 mm cechowały się znaczną masą. Ich głównym zadaniem jest połączenie ramy 
bolidu ze zwrotnicą (rys. 1 i rys. 2). Po porównaniu własności wytrzymałościo-
wych rurki stalowe postanowiono zastąpić kompozytowymi rurkami z włókna 
węglowego. Wiele zespołów, mających już wieloletnie doświadczenie, zajmu-
jących corocznie znaczące pozycje w zawodach Formuły Student zdecydowało, 
że takie rozwiązanie korzystnie wpływa na zachowanie się bolidu. W starym 
zawieszeniu końcówki wpustów zabezpieczano promieniową zawleczką, ale 
przy kompozycie takie rozwiązanie mogło nie być trwałe, więc zdecydowa-
no się na połączenie klejone. Głównym problemem mogłoby być wykonanie 
promieniowego otworu w kompozycie, co nie tylko zmniejsza wytrzymałość 
samej rurki kompozytowej, ale podczas wiercenia lub powiercenia uszkadza 
poszczególne włókna, które są wcześniej nawijane w kolejnych warstwach na 
siebie. Próbki, a później gotowe elementy zawieszenia bolidu, wykonywane 
w ten sposób nie gwarantują powtarzalności, co za tym idzie, nie można jasno 
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określić, czy dany element nie ulegnie uszkodzeniu bądź nawet zniszczeniu 
podczas wyścigu. Dlatego do połączenia elementów zawieszenia (metalowych 
insertów i rurek kompozytowych) zdecydowano się na połączenie klejone.

Układ kinematyczny zawieszenia został zaprojektowany w taki sposób, że na 
wahacze działają w dużej mierze wyłącznie siły rozciągające i ściskające. Prze-
kłada się to na powstawanie naprężeń ścinających w połączeniu rurka-wpust. 
W tym celu zaplanowano badanie rozciągania statycznego, które miało na celu 
sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie elementów zawieszenia (metalowych 
insertów i rurek kompozytowych) połączonych klejowo. Jest to ważniejsze tym 
bardziej, że w kartach technologicznych klejów z reguły podawana jest jedynie 
statyczna wytrzymałość połączeń (naprężenia normalne).

Spośród wielu rodzajów kleju, które przeznaczone są do spajania kompo-
zytów i metali wytypowano trzy, które uznano za umożliwiające uzyskanie 
najbardziej wytrzymałego połączenia klejonego. Kleje użyte do badania to: 
SCIGRIP SG5000-06, LOCTITE EA3423 i VIVTEK X705.06.B.

cel pracy

Celem pracy było zbadanie maksymalnej wytrzymałości na ścinanie w kleju 
użytym do połączenia elementów zawieszenia bolidu.

Rys. 1. Złożenie rurek stalowych 
mocujących przednie lewe koło bolidu 

w programie SolidWorks

Rys. 2. Złożenie rurek stalowych 
z resztą bolidu w programie 

SolidWorks.

Źródło: Opracowanie własne
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opis metody badawczej
W procesie planowania eksperymentu należy wziąć pod uwagę wiele czyn-

ników, które mają istotny wpływ na jakość i wytrzymałość połączeń klejowych. 
Do czynników tych należą: wybór klejonych materiałów, rodzaj złącza, spo-
sób przygotowania powierzchni klejonych, rodzaj zastosowanego kleju, czas 
schnięcia oraz grubość warstwy kleju (Rudawska 2013).

Wybór klejonych materiałów padł na aluminium oraz tworzywo kompo-
zytowe, jakim jest włókno węglowe zespolone żywicą. Niestety żaden z pro-
ducentów klejów nie podaje wytrzymałości połączeń między takimi typami 
materiałów, dlatego zdecydowano się je zbadać empirycznie. Niemały wpływ 
na wytrzymałość połączenia klejowego ma też rodzaj złącza. W zależności od 
pracy, jaką ma wykonywać element klejony i sił działających na niego, należy 
wybrać najlepszy. Trzeba pamiętać, iż kleje mają inne własności w różnych 
kierunkach oraz są szczególnie wrażliwe na odrywanie. Innym parametrem, 
o którym trzeba pamiętać, jest odpowiednie przygotowanie powierzchni mate-
riału do klejenia. W przypadku aluminium jest to usunięcie wierzchniej warstwy 
tlenku, a następnie odtłuszczenie jej np. izopropanolem. Natomiast kompozyty 
przy zastosowaniu klejów epoksydowych bądź metakrylowych nie potrzebują 
wcześniejszego przygotowania, ewentualnie wstępnego oczyszczenia. Prze-
chodząc do rodzajów klejów, można zauważyć, że jest ich co najmniej kilka 
rodzajów, choć najlepsze w przypadku łączenia kompozytów z metalami są 
wyżej wymienione kleje epoksydowe i kleje metakrylowe. W zaproponowanym 
badaniu zdecydowano się na poniższe rodzaje klejów:

 – SCIGRIP™ SG5000 to seria dużej wytrzymałości dwuskładnikowych 
klejów metakrylowych służących do klejenia metali, plastików i lami-
natów kompozytowych. Producent podaje, że jego wytrzymałość na 
ścinanie w przypadku próbek aluminiowych to 20-25 MPa (materiały 
informacyjne firmy SCIGRIP).

 – LOCTITE® EA 3423™ jest dwuskładnikowym tiksotropowym klejem 
epoksydowym o wysokiej lepkości, ogólnego przeznaczenia. Jego wytrzy-
małość na ścinanie to 7 do 12 MPa (materiały informacyjne firmy Loctite).

 – Vivtek X705.06 B to dwuskładnikowy klej metakrylowy przeznaczo-
ny do łączenia elementów z laminatów poliestrowych, epoksydowych 
i z tworzyw sztucznych, ale także różnych metali, takich jak aluminium, 
stal czarna lub nierdzewna. Jego wytrzymałość na ścinanie to 8-13 MPa 
(materiały informacyjne firmy Vivtek).

Grubość warstwy kleju to: dla próbek płaskich około 0,15 mm, a dla próbek 
walcowych będzie to różnica średnic wynikająca z technologii wykonania tj. 
około 0,45 mm.
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Badania doświadczalne

Z uwagi na cel eksperymentu, jakim było zbadanie wytrzymałości połączeń 
klejowych, dokonano porównania sił zrywających w zależności od kształtu 
połączenia. Zbadano połączenie klejone dla dwóch odmiennych materiałów 
sklejonych ze sobą (aluminium, włókno węglowe). Podobne badania prze-
prowadzono w Australijskiej Akademii Sił Obronnych, w których to badano 
wytrzymałość na skręcanie rurek karbonowych i aluminiowych połączonych 
klejowo (Glen 2017).

Z uwagi na charakter porównawczy badań, należało przygotować 2 rodzaje 
próbek. Pierwsze z nich to próbki płaskie prostokątne (płaskowniki) składające 
się z dwóch części: aluminiowej oraz kompozytowej z włókna węglowego. 
Zarówno część aluminiowa, jak i kompozytowa miały takie same wymiary, 
mianowicie 150 mm długości, 80 mm szerokości oraz 8 mm grubości (rys.3). 
Zostały przygotowane 3 zestawy takich próbek. Następnie na każdy z takich 
zestawów nałożony został klej wyselekcjonowany do testu. Długość zakładki 
spoinowej wynosiła 50 mm, szerokość 80 mm, a grubość warstwy kleju wy-
nosiła około 0,15 mm.

Drugim rodzajem próbek były próbki walcowe (rys. 4). Składały się one 
z dwóch aluminiowych wpustów ze stopu aluminium PA9 oraz łączącej je 
karbowanej rurki. Wpusty mają średnicę 18 mm oraz wysokość 41 mm do pod-
toczenia, które stanowi granicę montażu wpustu w rurce. Rurka zastosowana 
w badaniu była wykonana z karbonu metodą prepreg winding. Włókna mają 
splot ukośny. Jej wymiary to średnica zewnętrzna 20 mm, wewnętrzna 18 mm 
oraz długość 100 mm. Całkowita długość próbki po sklejeniu to 150 mm.

Rys. 3. Schemat próbki płaskiej. 

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 4. Schemat próbki walcowej
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stanowisko badawcze

Stanowisko badawcze, na którym zostały przeprowadzone badania (rys. 5 
i rys. 6) to maszyna wytrzymałościowa firmy MTS Criterion™ z Serii 40 Model 
C45 o maksymalnej sile znamionowej 300 kN. Dokładność wskazań siły wynosi 
± 0,5%, a dokładność położenia w granicach ± 0,5% (materiały informacyjne 
firmy MTS Criterion).

Typ ramy: podłogowa z dwoma kolumnami prowadzącymi. Posiada ona 
możliwość wyboru prędkości badania w zakresie od 0,005 mm/min do 750 mm/
min. Wzorce kalibracyjne są zgodne z normą ISO 7500 klasa 0,5 lub ASTM 
E4. Schemat stanowiska pokazano na rys. 7.

Standardowo tego typu badane wpusty można unieruchomić za pomocą 
szczęk klinowych, ale dostępne w tej maszynie wytrzymałościowej uchwyty 
mocujące okazały się zbyt duże, więc, aby poprawnie zamocować próbki przed 
klejeniem, wykonano otwory promieniowe w każdym wpuście (rys. 4). To 
umożliwiło zastosowanie uchwytów z trzpieniem (rys. 8).

Kompozytowe rurki oraz aluminiowe wpusty zostały oszlifowane i dokład-
nie wyczyszczone z pyłów i pozostałości po procesie wytwarzania. Następnie 
każda powierzchnia została oczyszczona za pomocą środka odtłuszczającego 
i delikatnego materiału, który nie pozostawia resztek włókien. Po odparowaniu 
tego czynnika została nałożona równomierna warstwa kleju na wpusty. Grubość 
warstwy kleju wyniosła około 0,45 mm.

Wszystkie badane próbki zostały sklejone zgodnie z zaleceniami producen-
tów oraz pozostawione w odpowiedniej temperaturze aż do pełnego utwardzenia. 

Rys. 5. Stanowisko badawcze.

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 6. Uchwyty mocujące próbki.
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Aby kleje utworzyły prawidłowe połączenie, należało odłożyć próbki na okres 
siedmiu dni. Po upływie tego czasu wykonano badania, które polegały na próbie 
rozciągania połączeń klejowych.

Proces przygotowawczy badania polegał na luźnym zamocowaniu pojedyn-
czej próbki w uchwytach maszyny wytrzymałościowej, następnie po urucho-
mieniu programu testowego maszyna wyzerowała czujnik siły. W kolejnym 
etapie maszyna napięła wstępnie próbkę do niskiej siły 5 N (kasowanie luzów).

W tym momencie został wyzerowany czujnik przemieszczenia i po 1 sekun-
dzie z wcześniej ustalonym posuwem maszyna zaczęła rozciągać próbkę wraz 
z zapisem sygnałów siły oraz przemieszczenia aż do momentu zerwania próbki 

Rys.7. Schemat maszyny MTS Criterion C45

Źródło: Zdjęcie dzięki uprzejmości MTS Systems Corporation
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(rys. 9). W ostatnim etapie została ona wyjęta z mocowań maszyny, a następnie 
cała procedura była powtarzana dla kolejnych próbek. Próbki zostały podzie-
lone na 3 grupy: płaskowniki, próbki walcowe rozciągane z prędkością 6 mm/
min oraz próbki walcowe rozciągane z prędkością 60 mm/min. Liczebność 

Rys. 8. Zamocowana próbka walcowa w maszynie

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 9. Próbka po zerwaniu

Źródło: Opracowanie własne
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serii pomiarowych płaskowników wynosiła 1 na każdy rodzaj kleju, natomiast 
liczebność serii pomiarowych próbek walcowych 6 mm/min i 60 mm/min wy-
nosiła 2 na każdy rodzaj kleju. W sumie przeprowadzono 15 pomiarów oraz 
dodatkowo 2 testowe.

Wyniki

Przeprowadzone badania wytrzymałościowe pozwoliły na uzyskanie wartości 
sił niszczących dla zastosowania dwóch typów połączeń, porównując przy tym 
trzy różne kleje. Z uwagi na ilość dokonanych pomiarów oraz metodę porów-
nawczą badania, wyniki zostały podzielone na cztery części.

siła niszcząca połączeń klejowych płaskowników

Rys. 10. Wykres przedstawia siły oraz przemieszczenie, jakim były poddane 
próbki składające się z aluminium i kompozytu węglowego

Źródło: Opracowanie własne

Na wykresie powyżej (rys. 10) przedstawiono przebieg statycznej próby roz-
ciągania dla trzech różnych klejów. Zgodnie z założeniami, wraz ze wzrostem 
siły zrywającej rośnie przemieszczenie aż do pewnego momentu, w którym to 
osiąga maksymalną wartość, po czym siła zaczyna spadać przy ciągłym zwięk-
szaniu się przemieszczenia aż do zniszczenia próbki. Największą siłę zrywającą 
przeniosło połączenie klejowe, do którego użyto kleju: SCIGRIP SG5000-06, 
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wynosiła ona dokładnie 14 754 N, drugą wartość osiągnął VIVTEK X705.06.B: 
9 617 N, a trzecią LOCTITE EA3423 o wartości siły równej 9 220 N.

wytrzymałość połączeń klejowych płaskowników

Próbki zostały przebadane zgodnie z normą ASTM D3165, czyli próba na 
ścinanie połączeń klejowych w płytach płaskich. Na podstawie powyższej próby, 
obliczone zostało także maksymalne naprężenie ścinające. Tutaj także, podobnie 
jak w przypadku sił niszczących połączenia klejowe płyt, największe wartości 
uzyskane zostały dla kleju metakrylowego SCIGRIP SG5000-06 – 4,04 MPa. 
Dwa pozostałe kleje epoksydowe uzyskały wyniki bardzo podobne do siebie, 
a mianowicie VIVTEK X705.06.B wartość równą 2,68 MPa oraz LOCTITE 
EA3423 2,57 MPa. Trzeba też zauważyć, iż podczas badania próbek płaskich 
w wyniku niewspółosiowości próbek doszło do ich częściowego przekoszenia, 
co miało istotny wpływ na uzyskane wyniki. Zgodnie z pracą (Tomblin i in. 
2001) wybór metody D3165 mógł znacząco pogorszyć właściwości kleju. Jest 
to spowodowane faktem, iż kleje podatne są na odrywanie, a w przypadku 
przekoszenia się próbek doszło do częściowego zerwania połączenia klejowe-
go, co może tłumaczyć wyniki, w których otrzymano stosunkowo nieduże siły 
ścinające.

Rys. 11. Wykres maksymalnych naprężeń w próbkach płaskich składających się 
z aluminium i kompozytu węglowego

Źródło: Opracowanie własne



413Badanie wytrzymałości połączeń klejonych węglowych i aluminiowych elementów

siła niszcząca połączeń klejowych tulejowych

W drugiej części eksperymentu zgodnie z normą ISO 10123 użyto wzoru:

gdzie: τ – naprężenia maksymalne, F – maksymalna siła, S – pole powierzchni 
klejonej, do obliczenia naprężeń ścinających w złączu walcowym. Zostały prze-
prowadzone badania rurek karbonowych połączonych z wpustem za pomocą po-
łączenia klejowego. Ze względu na ilość pomiarów oraz różne prędkości badania, 
zdecydowano się zamieścić wykresy dla każdego z klejów osobno.

Rys. 12. Wykres przedstawia siły oraz przemieszczenie w próbkach tulejowych 
połączonych za pomocą kleju SCIGRIP SG5000-06

Źródło: Opracowanie własne

Na wykresie (rys. 12) można zaobserwować, iż wyniki przy tych samych 
prędkościach badania dla kleju SCIGRIP są porównywalne i dla prędkości 6 
mm/min wynosiły 25,7 kN i 27,5 kN, a dla prędkości rozciągania 60 mm/min 
otrzymane wartości są już niższe i wynoszą 18,5 kN i 12,5 kN.

W przypadku kleju LOCTITE (rys. 13) jeden z pomiarów dla prędkości 6 mm/
min wyniósł 27 kN, a drugi 13,5 kN. Można tu zaobserwować pewne odchylenie 
od trendu, jakim była wyższa wytrzymałość połączenia podczas badań z niższą 
prędkością. Nie ma pewności, dlaczego nastąpiła ta różnica; przygotowując 
połączenia klejone, skupiono się bardzo na powtarzalności wykonania same-
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Rys. 13. Wykres przedstawia siły oraz przemieszczenie w próbkach tulejowych 
połączonych za pomocą kleju LOCTITE EA3423

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 14. Wykres przedstawia siły oraz przemieszczenie w próbkach tulejowych 
połączonych za pomocą kleju VIVTEK X705.06.B

Źródło: Opracowanie własne
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go połączenia. Co prawda zauważono pewne niedoskonałości zewnętrznego 
kształtu rurek karbonowych (wynikające z ich wytwarzania metodą nawijania), 
niemniej jednak mogło mieć to wpływ jedynie na sztywność próbek, ponieważ 
najsłabszym punktem próbek było zawsze połączenie klejone, co udowodniły 
badania doświadczalne (rys. 9). Próba przy prędkości 60 mm/min, podobnie 
jak w przypadku kleju SCIGRIP, osiągnęła niższe wartości, które wyniosły 
11,5 kN i 6,5 kN.

Ostatnim z badanych klejów był VIVTEK X705.06.B (rys. 14), którego 
siła zrywająca okazała się najniższa – podobnie jak dla próbek kleju SCIGRIP 
dla prędkości 6 mm/min wartości sił są dwukrotnie wyższe niż w przypadku 
większej prędkości badania.

wytrzymałość połączeń klejowych tulejowych

Z otrzymanych wyników obliczono maksymalne naprężenia dla połączeń 
klejowych o kształcie tulejowym dla danego kleju (tabela 1) Podobnie jak 
w przypadku płytek płaskich najlepszym klejem okazał się SCIGRIP SG5000-
06. Średnia z wartości maksymalnego naprężenia w jego przypadku wynosi 
8,88 MPa, co jest prawie dwukrotnie lepszym wynikiem niż kleju LOCTITE 
i VIVTEK. Dobrze obrazuje to wykres pokazany na rys. 15.

Tabela 1. Wyniki maksymalnych naprężeń w klejonych próbkach tulejowych

Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 15. Wykres maksymalnych naprężeń w próbkach o kształcie tulejowym 
składające się z aluminium i kompozytu węglowego

Źródło: Opracowanie własne

wnioski

Porównując przeprowadzone próby wytrzymałościowe elementów klejo-
nych z innymi badaniami, przeprowadzonymi na przestrzeni czasu odnośnie 
do połączeń klejowych, można definitywnie stwierdzić, że metoda badawcza 
oraz późniejsze obliczenia i wyniki nie odbiegają od przyjętych norm i założeń. 
Bezwzględnie wyniki badań określają, że klej SCIGRIP SG5000-06 wykazał 
największą wytrzymałość na ścinanie (średnie naprężenia powyżej 8 MPa), 
dla poszczególnych prędkości rozciągania 6 mm/min oraz 60 mm/min rów-
nież osiągnął większe wartości naprężeń (tabela 1) niż w przypadku dwóch 
pozostałych klejów (kolejno około 4,7 MPa i około 3,45 MPa). Drobne różnice 
uzyskanych wartości dla tych samych próbek mogą wynikać z niedoskonałości 
wykonania elementów i ich połączeń klejonych. Tylko jedna z próbek wykazała 
dużo mniejszą wytrzymałość od spodziewanej – LOCTITE #2 (6 mm/min). 
Możliwą przyczyną takiego wyniku były niedoskonałości materiału, z którego 
wykonana została rurka. Innym powodem mogło być złe rozłożenie się kleju 
podczas łączenia aluminiowych wpustów z kompozytową rurką.

W celu zredukowania ciśnienia, jakie tworzy się poprzez ściśnięcie powietrza 
wewnątrz kompozytowej rurki podczas wkładania wpustu z klejem, w kolej-
nych wpustach zostanie zastosowany osiowy otwór, pozwalający na swobodny 
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przepływ powietrza. Dodanie tego etapu do procesu wytwarzania wpustów zde-
cydowanie nie zmniejszy ich wytrzymałości, dodatkowo powierzchnia klejona 
pozostanie bez zmian.

Porównując parametry wytrzymałości uzyskane w toku badań z tymi podany-
mi przez producenta dla poszczególnych klejów dla połączenia aluminium-alu-
minium a zbadanym, czyli aluminium-włókno węglowe, można dostrzec pewną 
zależność, która świadczy o mniejszej wytrzymałości połączeń hybrydowych od 
aluminiowych nawet o dwukrotność tych wartości. W skrajnych przypadkach 
nawet o czterokrotność na niekorzyść dla połączeń aluminium-włókno węglowe. 
W efekcie, pomimo zmniejszonej wytrzymałości w tym rodzaju połączenia, klej 
SCIGRIP SG5000-06 w pełni wytrzyma obciążenia występujące w zawieszeniu 
bolidu Formuły Student.

Powyższe badania miały charakter rozpoznawczy. W kolejnym kroku wska-
zane byłoby przeprowadzenie badań trwałości zmęczeniowej połączenia kle-
jonego.
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Podziękowania
W znacznym stopniu do powstania próbek do badań przyczynili się Tomasz Groth, 

Adam Sinkiewicz oraz Jakub Wojciechowski. Do nich i do przewodniczącego 
naszego Koła Naukowego Mechanik: PGRacing Team, którym jest Mariusz 
Getek, kierujemy serdeczne podziękowania. Każda z tych osób miała swój wkład 
w tę publikację oraz wspierała dążenie do nowych rozwiązań.

aBstract

streNgth testiNg of glued carBoN aNd aluMiNuM joiNts of 
forMula studeNt car susPeNsioN coMPoNeNts

The purpose of the research was to assess the strength of glued joints for three different 
types of glue. The items that were tested were composite carbon fiber tubes with an external 
diameter of 22 mm and wall thickness of 1 mm and inserts turned from aviation aluminum 
alloy PA9. A static tensile test was adopted as the research method - thanks to it, measure-
ment data were obtained and were used to develop tensile force diagrams as a function of 
displacement for three different types of glue: SCIGRIP SG5000-06, LOCTITE EA3423 
and VIVTEK X705.06.B. The samples were stretched at two different speeds: 6 mm / 
min and 60 mm / min - two pieces for each speed and type of adhesive. In addition, shear 
strength was checked for a specific glued surface. The obtained results can be assessed 
initially positively, especially for the SCIGRIP SG5000-06 adhesive, an average value of 
about 26,000 N was achieved. For the needs of suspension construction, much higher values   
were obtained, because the forces acting on individual glued joints do not exceed 8,000 N.
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oPtyMalizacja Pojazdu wyścigowego 
forMuła studeNt ukieruNkowaNa Na 

PoPrawę eNergochłoNNości

Poprawa energochłonności to istotna sprawa w dobie obecnych wydarzeń. 
Dzięki świetnym inżynierom z całego świata urządzenia dookoła nas z roku na 
rok zużywają coraz mniej energii, wykonując przy tym tę samą pracę. W obo-
wiązku każdego z nas jest, aby dbać o wspólne dobro, jakim jest nasze środowi-
sko, więc i my jako przyszli inżynierowie przy projektowaniu naszego ostatniego 
bolidu Formuły Student CMS – 06, postawiliśmy na poprawę energochłonności 
na wielu płaszczyznach. Jednymi z największych oporów działających na auto 
podczas użytkowania są opory toczenia oraz opór aerodynamiczny. Poniżej 
wykres przedstawiający zależności między nimi.

Niniejszy artykuł będzie podzielony na 2 części, jedna – dotycząca zmniej-
szania sił oporu aerodynamicznego, druga – odnosząca się do nastaw elementów 
układu zawieszenia wpływających na redukcję oporów toczenia przy zachowa-
niu dobrych właściwości trakcyjnych pojazdu.

Bolidy formuły student rywalizują ze sobą na zawodach w 5 dynamicznych 
konkurencjach, są to: Acceleration, Skidpad, AtoX, Endurance i Efficiency. Poza 
ostatnią, we wszystkich konkurencjach należy pokonać daną odległość w naj-
szybszym możliwym czasie. Auto CMS – 06 zostało zaprojektowane z myślą 
o zmniejszeniu siły oporu przy zachowaniu wysokiej wartości współczynnika 
siły nośnej (Cl) wymaganej dla dobrego prowadzenia auta w zakrętach. Wysokie 
wartości Cl zapewniają nam dodatkową siłę pionową wywieraną na oponę, która 
zwiększa wartość siły bocznej, jaką opona może przenieść w zakresie liniowym. 
Dzięki temu możemy pokonywać zakręty z większą prędkością, zdobywając 
więcej punktów w konkurencjach. Niestety ze zwiększaniem Cl zazwyczaj wiąże 
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Wyk. 1. Zależność między oporami toczenia a oporem 
aerodynamicznym w zależności od prędkości

Źródło: Piechna J. 2012. Podstawy aerodynamiki pojazdów.

Wyk. 2. Ilustracja wpływu obciążenia na oponę siłą pionową na 
związek siły bocznej z kątem poślizgu.

Źródło: Piechna J. 2012. Podstawy aerodynamiki pojazdów.
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się wzrost współczynnika oporu (Cd) (Piechna 2012). Zjawiska wpływające na 
wartość współczynnika Cd będą opisane później.

Wzór na siłę oporu aerodynamicznego przedstawia się następująco: 
21 * * * *

2
Fd ρ v A Cd= , gdzie:

ρ – gęstość powietrza [kg/m3]
v – prędkość powietrza [m/s]
A – powierzchnia czołowa [m2]
Cd – współczynnik oporu
Patrząc na wzór widać, że prędkość jest znaczącym czynnikiem wpływa-

jącym na wartość siły docisku, jednakże przy projektowaniu pakietu aerody-
namicznego pojazdu nie jest to wartość, na którą mamy wpływ – podobnie 
gęstość. Czynnikami, którymi mogliśmy sterować są powierzchnia czołowa 
oraz współczynnik oporu.

Naszym punktem odniesienia było poprzednie auto CMS – 05. Właściwo-
ści aerodynamiczne auta CMS – 05, dla prędkości 11 m/s i temperatury 20°C 
przedstawiają się następująco.

Tab. 1. Własności aerodynamiczne auta CMS – 05.

nazwa opór [N]
współ-
czynnik 
oporu

siła nośna 
[N]

współ-
czynnik 

siły nośnej

dystry-
bucja siły 

nośnej 
między 
osiami

po-
wierzch-
nia czoło-
wa [m²]

Wartość 113.13 1.377 196.93 2.398 40:60 1.1

Źródło: Opracowanie własne

Pakiet aerodynamiczny auta CMS – 05 składał się z: przedniego skrzydła, 
tylnego skrzydła, sidepodów oraz w części środkowej z elementami w kształcie 
dyfuzorów. Warto zauważyć dystrybucję siły nośnej 40:60, co świadczyło o tym, 
iż tylne skrzydło generowało znaczną ilość siły docisku.

Wartości auta dla tych samych warunków (11 m/s i 20°C) CMS – 06 przed-
stawiają się następująco.

Pakiet aerodynamiczny auta CMS – 06 składał się z: przedniego skrzydła, 
tylnego skrzydła, sidepodów, bargeboardów oraz podłogi z dyfuzorami. Dys-
trybucja siły nośnej była lepsza dla prowadzenia auta – 50:50, świadczyło to 
o zmniejszeniu ilości docisku generowanego przez tylne skrzydło.
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Zdj. 1. Zdjęcie pokazujące modele aut, z lewej CMS – 06, prawej CMS - 05

Źródło: Opracowanie własne

Przednie skrzydło

Wymogi dotyczące przestrzeni do projektowania są jasno określone. Przednie 
skrzydło auta CMS – 06 zostało podzielone na dwie wyróżniające się sekcje 
(w odróżnieniu od poprzedniego auta). Pierwsza sekcja (od lewej) była nasta-
wiona głównie na generowanie docisku.

Dodatkową funkcją było zmniejszanie oporu od przednich opon przez wyrzu-
canie jak największej ilości powietrza sprzed kół. Aby efektywnie realizować 
założenie, wykorzystaliśmy do tego zadania trójprofilową konstrukcję, która 
zawierała się w maksymalnych dopuszczalnych wymiarach. Profile użyte do 
stworzenia geometrii zostały wybrane z ogólnodostępnych baz profili, kryterium 
doboru był jak najlepszy stosunek Cl

Cd
.

Następnie przeprowadzona została optymalizacja 2D dobranych profili. Jej 
celem było znalezienie najlepszego ustawienia profili i ich kątów natarcia wzglę-
dem siebie. Warto zaznaczyć, iż celem postawionym przy optymalizacji było 
uzyskanie najlepszego stosunku Cl

Cd
, a nie jak w optymalizacji poprzedniego 

Tab. 2. Własności aerodynamiczne auta CMS – 06.

nazwa opór [N]
współ-
czynnik 
oporu

siła nośna 
[N]

współ-
czynnik 

siły nośnej

dystry-
bucja siły 

nośnej 
między 
osiami

po-
wierzch-
nia czoło-
wa [m²]

Wartość 77.33 1.2 176.1 2.74 50:50 0.85

Źródło: Opracowanie własne
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auta maksymalizacja Cl. Tak dobrana geometria następnie przeszła przez sze-
reg symulacji 3D sprawdzających poprawność poprzednich wyników obliczeń 
numerycznych.

Druga sekcja (środkowa) została stworzona do unikalnego celu, jakim jest 
ukierunkowanie przepływu do podłogi. Do zaprojektowania tej części został 
użyty profil symetryczny o niskim współczynniku oporu. Jego zadaniem było 
stworzenie niezaburzonej strugi powietrza płynącej do części auta, w której 

Rys. 1. Rysunek przedniego skrzydła CMS – 06 z zawartymi 
najważniejszymi wymiarami

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 2. Rysunek z najważniejszymi wymiarami przekroju przedniego skrzydła 
auta CMS – 06

Źródło: Opracowanie własne
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mieściła się podłoga. Dzięki niemu powietrze o wysokiej prędkości przepływało 
przez geometrię podłogi, zwiększając drastycznie jej efektywność.

Omawiając geometrię przedniego skrzydła, warto wspomnieć o pozostałych 
elementach. Jednym z nich są tak zwane kaskady. Ich zadaniem było wygenero-
wanie siły nośnej utraconej na rzecz symetrycznej części skrzydła. Oczywiście 
profile, z których są zbudowane, zostały dobrane i zoptymalizowane, tą samą 
metodą co przy konstrukcji sekcji pierwszej. Ważnym elementem przedniego 
skrzydła jest płyta krawędziowa, której z pozoru prosta budowa świetnie spraw-
dzała się w roli elementu blokującego wysokie ciśnienie przed spłynięciem 
bokiem i wymieszaniem się z powietrzem o niskim ciśnieniu (Piechna 2012). 
To z kolei generowałoby ogromne wiry, tym samym spowalniając przepływ 
powietrza pod skrzydłem i zmniejszając siłę docisku oraz zwiększając jego 
opór. Oznaczałoby to zmniejszenie tak pożądanego stosunku Cl

Cd
.

Zdj. 2. Zdjęcie z symulacji 3D ukazujące wir krawędziowy.

Źródło: Opracowanie własne

tylne skrzydło

Podejście do projektu tylnego skrzydła w aucie CMS – 6 było zupełnie inne 
i na próżno szukać tutaj podobieństw do poprzedniego auta. Aby usprawnić jego 
działanie zastosowaliśmy szereg zmian i nowych rozwiązań minimalizujących 
siłę oporu.
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Zdj. 3. Porównanie tylnych skrzydeł, z lewej CMS – 06, prawej CMS – 05

Źródło: Opracowanie własne

Pierwszą różnicą jest ilość płatów zastosowanych w konstrukcji, CMS – 05 
miało ich 4, CMS – 06 tylko 2. Po pierwszych analizach przepływu profili w 2D 
wybrano dwa różne profile – S1210 oraz S1223. Zastosowanie mniejszej ilości 
profili niesie za sobą szereg korzyści związanych z minimalizacją oporów. Mniej 
płatów oznacza mniejszą powierzchnię czołową oraz mniejszą masę własną. 
Kolejną różnicą są kąty natarcia, tylne skrzydło CMS – 05 miało wysokie kąty 
natarcia, CMS – 06 o wiele mniejsze. Powiązanym z kątami natarcia faktem 
jest samo umiejscowienie płatów. W aucie CMS – 06 płaty auta znajdowały się 
bardzo wysoko, nad mainhoopem jak i układem dolotowym. Dzięki bardziej 
płaskiemu designowi płaty zmieściły się w wąskiej, teoretycznie bez więk-
szych zawirowań, strefie. Sam ten fakt bardzo mocno poprawił efektywność 
pracy płatów i mimo iż ich liczba była dwukrotnie mniejsza, ilość siły docisku 

Rys. 3. Rysunek zawierający najważniejsze wymiary płatów tylnego skrzydła

Źródło: Opracowanie własne
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różniła się jedynie o 30%. Tak wysokie położenie spowodowało zmniejszenie 
oporu ciśnieniowego, jako że odległość od górnej powierzchni głównego płata 
była stosunkowo niewielka i wysokie ciśnienie szybko znajdywało ujście przy 
płycie krawędziowej.

Przedostatnim aspektem pomagającym w utrzymaniu wysokiej efektywności 
jest kształt płyty krawędziowej. Jej kształt został stworzony tak, aby zabloko-
wać przepływ turbulentnego powietrza powstającego od tylnego koła. Mówiąc 
o ograniczaniu negatywnych efektów, mocowanie tylnego skrzydła zostało prze-
projektowane w taki sposób, aby zamocować skrzydło od górnej powierzchni. 
Topologicznie zoptymalizowany kształt został wycięty i dopasowany do ramy 
auta i przenosił główne obciążenia, natomiast sama płyta krawędziowa została 
umocniona dodatkowymi warstwami włókna węglowego tak, aby ograniczyć 
ruch poprzeczny (90° od kierunku jazdy). Te wszystkie usprawnienia spowo-
dowały, iż ilość siły nośnej nie spadła tak drastycznie, natomiast opór (głównie 
poprzez zmniejszenie powierzchni czołowej) znacząco zmalał.

Podłoga

Pierwszy raz w historii zespołu, przy projekcie CMS – 06 podjęto się zapro-
jektowania podłogi. Podłoga to element korzystający z efektu przyziemnego, 
tworzący wraz z podłożem rodzaj zwężki, dzięki której jesteśmy w stanie 
przyśpieszyć przepływ, zmniejszając jego ciśnienie i otrzymując w ten sposób 
duże ilości siły nośnej. Podłoga jest najbardziej efektywnym urządzeniem 
aerodynamicznym w autach wyścigowych (Piechna 2012). Posiada małą 
powierzchnię czołową, a głównym źródłem oporu jest opór ciśnieniowy wy-
nikający ze zjawiska zachodzącego podczas jazdy auta. W aucie CMS – 06 
postawiono na podłogę z 3 dyfuzorami, dwoma w części środkowej pojazdu, 
jednym z tyłu.

Została ona zaprojektowana tak, aby współdziałać z przednim skrzydłem, 
tworząc największą strefę wysokiego ciśnienia w środkowej części auta, tuż za 
kierowcą. Następnie delikatny kąt wzniosu odpowiadał za stopniowe rozpręża-
nie ciśnienia, gdzie na końcu powietrze znajdowało ujście przy największym 
dyfuzorze. Aby zwiększyć efektywność podłogi dodano dwa mniejsze, boczne 
dyfuzory. Dodano je tam, ponieważ powietrze w tym miejscu (tuż za przednią 
oponą) było silnie turbulentne i nieukierunkowane zgodnie z kierunkiem jazdy, 
co kolidowało ze środkową sekcją wysokiego ciśnienia. Postanowiono, aby dy-
fuzory kończyły się przed tylnym kołem. Górna powierzchnia podłogi łączyła 
się z małą pionową ścianą. Powodem jej powstania było zmniejszenie oporu od 
tylnej opony. Może się wydawać, że takie rozwiązanie będzie generować wzrost 
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oporu, jednakże mimo swojej toporności kształtu generowało mniej oporu niż 
obracające się tylne koło.

Ciekawym dodatkiem do podłogi były elementy zwane bargeboardami. Owe 
elementy były przymocowane do konstrukcji nośnej, tuż za przednimi waha-
czami. Miały one za zadanie, minimalizowanie turbulencji od przedniego koła 
tak, aby usprawnić działanie bocznej sekcji podłogi z mniejszymi dyfuzorami. 
Dodatkowo wspomagały one tym samym zadaniem chłodzenie auta dzięki 
odwróconemu profilowi, który uspokajał strugę i celował prosto w chłodnicę.

Elementem bezpośrednio połączonym z podłogą były sidepody. Ich zadaniem 
było zamknięcie chłodnic zwiększające ich efektywność. Dodatkowo zostały 
zaprojektowane bez wcięć z gładką powierzchnią w taki sposób, aby przepływ 
nie odrywał się na ich długości, tym samym nie generował zbędnego oporu. 
Ich dodatkowym zadaniem było osłonięcie zbiornika oleju znajdującego się 
zaraz za chłodnicami.

Opory aerodynamiczne stanowią znaczącą część całkowitych oporów ruchu 
pojazdu klasy Formuła Student. Oprócz nich istotny wpływ na energochłon-
ność bolidu mają również opory toczenia. Jak ukazano na wykresie 1, są one 
dominujące przy niedużych prędkościach pojazdu, a przy wyższych stanowią 
znaczący udział całkowitych oporów ruchu. Poniżej zaprezentowano sposób, 

Rys. 4. Rysunek zawierający najważniejsze wymiary podłogi auta CMS – 06.

Źródło: Opracowanie własne.
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w jaki zaprojektowano zawieszenie bolidu CMS – 06 pod kątem zmniejszenia 
energochłonności oraz elementy tego podzespołu pozwalające na dokonanie 
zmiany geometrii w celu dostosowania ustawień do warunków panujących na 
torze.

układ zawieszenia cMs – 06

Na zdjęciu 4 przedstawiono zawieszenie bolidu CMS – 06. Jego konstrukcja 
oparta jest o rozwiązanie typu double A-arm, które jest powszechnie stoso-
wane w autach wyścigowych. Jest to proste rozwiązanie charakteryzujące się 
niską masą. Wahacze mocowane są do konstrukcji nośnej poprzez gwintowane 
końcówki z przegubem kulowym, co pozwala na regulację kąta wyprzedze-
nia sworznia zwrotnicy oraz kąta pochylenia sworznia zwrotnicy. Wymienne 
ramiona zwrotnic umożliwiają zmianę geometrii Ackermanna. Zastosowanie 
w drążkach kierowniczych i drążkach poprzecznych zawieszenia tylnego śru-

Rys. 5. Rysunek przedstawiający najważniejsze wymiary bargeboardów.

Źródło: Opracowanie własne.
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by rzymskiej oraz podkładek regulacyjnych umożliwia zmianę zbieżności kół 
przednich i tylnych bolidu. Takie same rozwiązanie zastosowano na drążkach 
pushrod, dzięki czemu istnieje możliwość dostosowania rozkładu masy bolidu 
na poszczególne koła oraz ustawienie optymalnego prześwitu pozwalającego 
na wykorzystanie efektu przyziemnego przez elementy aerodynamiczne po-
jazdu. Kąt pochylenia koła jest regulowany poprzez podkładki regulacyjne 
znajdujące się przy górnym uchu zwrotnicy. Przeznaczone do bolidów Formuła 
Student amortyzatory umożliwiają ustawienie tłumienia dla małych i dużych 
prędkości ruchu pionowego koła w dobiciu i odbiciu. W bolidzie zastosowano 
stabilizatory z regulacją sztywności skrętnej, dzięki czemu można wpłynąć 
na osiągane transfery masy na przedniej i tylnej osi oraz balans między nimi 
(Milliken, Milliken 1995).

geometria układu zawieszenia

Istotnym elementem wpływającym na opory ruchu pojazdu podczas jazdy 
na wprost jest ustawienie zbieżności kół. Najmniejsze opory ruchu pojazdu są 
osiągane dla zbieżności kół wynoszącej 0 stopni, gdyż nie mają miejsca wtedy 
kąty znoszenia bocznego opon pojazdu, które są przyczyną występowania siły 
indukowanej w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdu (Smith 1978). 
Podczas jazdy na wprost ruch pionowy zawieszenia spowodowany jest przy-
spieszaniem i hamowaniem pojazdu. Wzrost prędkości powoduje zwiększanie 

Zdj. 4. Zdjęcie przedstawiające wyniki symulacji 3D auta CMS – 06, ukazujące 
strugę powietrza.

Źródło: Opracowanie własne
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Zdj. 5. Układ zawieszenia bolidu CMS – 06.

Źródło: Opracowanie własne

Wyk. 3. Zależność zbieżności połówkowej kół przednich i tylnych od pionowego 
ruchu kół w kierunku dobicia.

Źródło: Opracowanie własne
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się docisku aerodynamicznego, co skutkuje zmniejszeniem prześwitu w boli-
dzie. Istotne jest zatem, aby w całym zakresie skoku zawieszenia (szczególnie 
przy dobiciu) zmiana zbieżności, zarówno kół przednich jak i tylnych, była jak 
najmniejsza. Na wykresie 3 przedstawiono zależność zbieżności połówkowej 
koła przedniego oraz tylnego od ruchu pionowego kół w kierunku dobicia. 
Z zależności widać, że wraz z ugięciem zawieszenia zmiana zbieżności nie jest 
duża i w skrajnych położeniach zmienia się od 0 do 0,09 stopnia, co pozwala 
stwierdzić, że jej wpływ na energochłonność bolidu jest znikomy.

Bardzo ważnym aspektem dotyczącym zachowania bolidu podczas jazdy 
w zakręcie, jak również pod względem energochłonności, jest zaprojektowanie 
odpowiedniej geometrii układu kierowniczego umożliwiającej dobranie odpo-
wiedniej kompensacji skrętu kół kierowanych, tzw. kompensacji Ackermanna 
(Reimpell, Betzler 2004). Jest to taki układ punktów układu kierowniczego, 
obejmujący przekładnię kierowniczą oraz mechanizm zwrotniczy kół kierowa-
nych, który podczas jazdy w zakręcie powoduje wychylenie koła wewnętrznego 
i zewnętrznego pod różnymi kątami, dzięki czemu mogą one poruszać się po 
różnych promieniach łuku.

Niepoprawnie dobrana geometria układu kierowniczego może skutkować 
występowaniem zjawiska podsterowności bolidu. Może również być przyczyną 
szybszego zużycia opon oraz ich przegrzania, co skutkuje znaczącym zmniej-
szeniem współczynnika tarcia między gumą a nawierzchnią (Milliken, Milliken 
1995). Wszystkie powyższe zależności wpływają negatywnie na energochłon-
ność pojazdu. Przy założeniu, że nie istnieje boczne znoszenie kół podczas 
pokonywania zakrętu, dobranie odpowiedniej kompensacji do zakresu poko-
nywanych promieni łuków nie stanowi większego problemu. W rzeczywistości 
jednak takie zjawisko zachodzi, przez co dobranie odpowiedniej kompensacji 
Ackermanna wymaga jego uwzględnienia.

Na wykresie 4 przedstawiono wykres zależności siły bocznej generowanej 
przez oponę Hoosier 18.0 x 7.5-10 R25B od kąta znoszenia bocznego (slip an-
gle) dla różnych wartości obciążenia pionowego koła. Dla każdej wartości siły 
pionowej Fz istnieje taki kąt znoszenia, dla którego wartość siły bocznej jest 
największa. Jeśli połączymy te wartości maksymalne, to możemy zauważyć, że 
dla wartości obciążenia pionowego koła Fz wynoszącej ok. 1098N występuje 
ona dla kąta znoszenia wynoszącego ok. 10 stopni, podczas gdy dla najniższego 
obciążenia, tj. ok. 208N, kąt ten wynosi około 5 stopni. Mając na uwadze powyż-
sze zależności, kompensacja skrętu kół została zaprojektowana w taki sposób, 
aby dla zewnętrznego koła kąty znoszenia bocznego były większe niż dla koła 
wewnętrznego ze względu na transfery masy, czyli różnicę w obciążeniu kół 
wewnętrznych i zewnętrznych podczas pokonywania przez auto zakrętu. Poru-
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szanie się w większych kątach znoszenia nie powoduje uzyskania większej siły 
bocznej, jednakże wiąże się ze znaczną stratą energii (Milliken, Milliken 1995).

redukcja masy elementów konstrukcyjnych bolidu cMs – 06

Ostatnim omawianym elementem wpływającym na energochłonność bolidu 
jest jego masa. Regulamin zawodów Formuła Student nie przewiduje jej mi-
nimalnej wartości, co oznacza, że konstruktorzy mają dużą swobodę przy jej 
redukcji (Formula SAE® Rules 2019).

Do budowy bolidu wykorzystano głównie materiały, takie jak stopy alumi-
nium, stopy tytanu czy włókno węglowe. Ich niewielka masa i duża wytrzy-
małość są atutem w przypadku ich wykorzystania w lekkich konstrukcjach 
sportowych aut. Ich potencjał jest jeszcze bardziej wykorzystany poprzez opty-
malizację kształtu elementów konstrukcyjnych, co pozwala na usunięcie mate-
riału w miejscach, gdzie w danej części nie występują duże wartości naprężeń. 
Zdjęcie 6 przedstawia wykres naprężeń dla przykładowego element układu 
zawieszenia poddanego optymalizacji kształtu.

Wyk. 4. Zależność siły bocznej od kątów znoszenia bocznego opony 
Hoosier18.0x7.5-10 R25B dla określonych wartości obciążenia pionowego Fz.

Źródło: Opracowanie własne
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Zdj. 6. Wykres naprężeń wg hipotezy von Misesa dla elementu 
układu zawieszenia.

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie

Podsumowując, aerodynamika pojazdu i jego układ zawieszenia są istotne 
przy uwzględnieniu energochłonności całego bolidu. Zredukowanie oporów 
aerodynamicznych przy zachowaniu odpowiednio dużego docisku jest nie-
zwykle istotne ze względu na duży udział tych oporów w całkowitych oporach 
ruchu, szczególnie przy większych prędkościach poruszania się. Wprowadzenie 
elementów aerodynamicznych na bolidzie wymaga uwzględnienia skutków ich 
działania przy projektowaniu układu zawieszenia. Odpowiednia kinematyka 
zawieszenia pozwala na ograniczenie oporów ruchu, zarówno podczas jazdy 
na prostych odcinkach jak i w zakrętach. Zadbanie o niską masę elementów 
bolidu pozwala na redukcję masy całego auta, dzięki czemu pojazd może osiągać 
większe wartości przyspieszeń.
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aBstract

oPtiMizatioN of a forMula studeNt race car orieNtated 
oN iMProviNg eNergy coNsuMPtioN

Formula Student cars are designed to achieve high performance – increasing accelera-
tion, top speed on straight parts of the track and also on the curves. Unfortunately, in case 
of race cars it is combined with huge energy loses. Endurance is the highest scoring event 
on Formula Student competitions (max. 325 points), parallel with it, the Efficiency event 
is carried out, where to score highest (max. 100 points) your car needs to burn as less fuel 
as possible during Endurance. It isn’t a small problem to keep effectiveness of the car on 
high level and generate as less energy loses as possible. To have a chance to score a high 
overall place in the competitions we did an essential analysis of aerodynamic and suspen-
sion subsystems to find out on where and how much energy we can save.

słowa kluczowe: Formuła Student, zużycie energii, aerodynamika pojazdu, dynamika 
pojazdu, pojazd wyścigowy

keywords: Formula Student, energy consumption, vehicle aerodynamic, vehicle dynamic, 
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wPływ Budowy cieczy joNowej Na 
wydajNość Procesu estryfikacji 

kurkuMiNy

wstęp

Definicja cieczy jonowych (ang. Ionic Liqiuds – ILs) obejmuje sole, których 
temperatura topnienia nie przekracza 100°C. Spośród ich licznych właściwości 
fizykochemicznych do najbardziej pożądanych zalicza się niską lotność, niepal-
ność, stabilność termiczną i chemiczną, jak również zdolność do rozpuszczania 
wielu substancji chemicznych oraz mieszalność z innymi rozpuszczalnikami 
organicznymi. Dzięki temu od wielu lat z powodzeniem wykorzystuje się je m.in 
jako medium reakcyjne, gdzie pełnią role współrozpuszczalników, adjuwantów 
lub katalizatorów, w znaczący sposób wpływając na termodynamikę i kinetykę 
prowadzonych procesów. Tym samym wypierają coraz częściej z zastosowania 
tradycyjne lotne organiczne rozpuszczalniki (Abu-Eishah 2011, Olivier-Bour-
bigou i in. 2010).

Bardzo istotną własnością ILs jest możliwość manipulowania ich właściwo-
ściami fizykochemicznymi, poprzez odpowiednie dobranie struktur poszcze-
gólnych jonów. Prowadzone dotąd badania z wielu dziedzin naukowych, w tym 
inżynierii chemicznej oraz materiałoznawstwa nad właściwościami fizykoche-
micznymi cieczy jonowych, otrzymanych w wyniku różnorodnych kombinacji 
anionów i kationów, pozwoliło na scharakteryzowanie bardzo licznej i różno-
rodnej grupy związków (Lei i in. 2017). W wyniku dotychczasowego rozwoju 
wiedzy na temat cieczy jonowych wyłoniono ich trzy generacje. Ciecze jonowe 
zaliczane do pierwszej z nich stanowią sole posiadające właściwości fizyczne 
wynikające z selektywnego doboru jonów: poprzez ich odpowiednią kombinację 
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możliwe było sterowanie m.in. gęstością, lepkością, hydrofobowością i tem-
peraturą topnienia otrzymywanych związków. Drugą generację tworzą ciecze 
o określonych parametrach fizycznych i właściwościach chemicznych, takich jak 
zdolność do solwatowania i ekstrahowania substancji chemicznych, chiralność. 
Trzecią zaś generację stanowią ciecze jonowe posiadające dodatkowo aktywność 
biologiczną – właściwości przeciwzapalne, czy też przeciwbakteryjne (Rádai 
i in. 2018).

Oprócz tego, że ciecze jonowe mogą znaleźć szersze zastosowanie jak tylko 
„zielone” i „projektowalne” rozpuszczalniki, wprowadzenie do układu reak-
cyjnego ILs jest bardzo istotną kwestią z punktu widzenia „zielonej chemii”, 
również ze względu na możliwość ich recyklingu. Do tej pory ILs zostały 
z powodzeniem zawrócone do środowiska reakcyjnego w wielu procesach 
technologicznych: m.in. katalizowane palladem reakcje Hecka, utlenianie ben-
zaldehydu i alkilobenzenu, reakcje Friedel-Craftsa, kopolimeryzacja styrenu 
oraz tlenku węgla, dimeryzacjapropenu. Recykling z wykorzystaniem cieczy 
jonowych jest oparty na ich niskiej prężności par oraz ich mieszalności z wodą 
i organicznymi rozpuszczalnikami. Umożliwia to skuteczne i łatwe wydzielenie 
powstających produktów, unikając jednocześnie ich zanieczyszczenia. Produkty 
te mogą zostać wydzielone ze środowiska reakcyjnego np. za pomocą niepo-
larnych rozpuszczalników, poprzez destylację, lub w przypadku zastosowania 
hydrofobowych cieczy jonowych, zostać wymyte z układu wodą. O sukcesie 
ponownego wykorzystania ILs decyduje również zachowanie ich właściwości 
katalitycznych, wysokich stopni przemiany i wydajności przeprowadzonych 
reakcji, nawet po przeprowadzeniu wielu cykli recyklingu (Abu-Eishah 2011, 
Olivier-Bourbigou i in. 2010).

Kurkuma (szafran indyjski) jest kłączem ostryżu długiego (Curcumalonga L.) 
należącego do rodziny roślin imbirowatych. Za charakterystyczny kolor oraz 
opisywaną w wielu badaniach aktywność biologiczną odpowiadają zawarte 
w kłączu kurkuminoidy: kurkumina (zaw. ok. 75%), demetoksykurkumina (zaw. 
ok. 15%) oraz bisdemetoksykurkumina (zaw. ok. 5%). Kurkumina, stosowa-
na powszechnie jako przyprawa oraz barwnik, jest również znana ze swoich 
właściwości leczniczych, co od dawna wykorzystuje się m.in. w medycynie 
indyjskiej ajurwedzie (Bharat i in. 2005, Wierońska 2017).

Kurkumina posiada dwie odmiany tautomeryczne, które występują w formie 
ketono-enolowej (rys. 1), przy czym w formie ketonowej kurkumina jest stabilna 
przy pH w zakresie 3-7 (Nantasenamat i in. 2014, Wohlmut 2008).

Obecnie substancje pochodzenia naturalnego cieszą się coraz bardziej rosnącą 
popularnością, na czym bazuje również przemysł farmaceutyczny, izolując wiele 
komercyjnych związków aktywnych z roślin lub też otrzymując ich syntetyczne 
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analogi strukturalne. Przeprowadzone liczne badania dotyczące aktywności 
kurkuminoidów wykazały, że substancje należące do tej grupy posiadają m.in 
właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne oraz przeciwnowotworowe, 
jak również wykazują aktywność inhibitującą wobec pasożytów, bakterii oraz 
grzybów chorobotwórczych. Ponadto ze względu na swój lipofilowy charak-
ter kurkumina może z łatwością przenikać przez membrany komórkowe oraz 
pokonywać barierę krew-mózg. Dzięki temu może odznaczać się odpowiednią 
skutecznością w przypadku leczenia schorzeń ośrodkowego układu nerwowe-
go, w tym choroby Alzheimera, czy też Parkinsona (Nantasenamat i in. 2014, 
Lakey-Beitia i in. 2017, Wierońska 2017).

Kurkumina posiada niską toksyczność oraz jest dobrze tolerowana przez 
organizm nawet przy wysokich stężeniach, jednakże jednocześnie wykazuje 
się bardzo słabą rozpuszczalnością, niską stabilnością oraz tzw. szybkim efek-
tem pierwszego metabolizmu wątrobowego, w wyniku którego kurkumina jest 
stosunkowo szybko metabolizowana do nieaktywnych biologicznie związków. 
Mimo szerokiego spektrum działania i dostępności, ograniczona biodostępność 

Rysunek 1.Struktury chemiczne kurkuminy w formie 
enolo-ketonowej w zależności od pH środowiska
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Źródło: Nantasenamat i in. 2014
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Tabela 1. Zestawienie struktur kationów cieczy jonowych oraz akronimów
Struktura kationu nazwa akronim

N 1-heksylopirydyniowy [hpir]

N
N

1-butylo-3-metyloimidazoliowy [bmim]

NH

1-butylo-3-metylopiperydyniowy [b3mpip]

N CH3

C8H17

C8H17

C8H17

metylotrioktyloamoniowy [m3oa]

N CH3

CH3

C4H9

CH3

butylotrimetyloamoniowy [b3ma]

N CH3

C4H9

C4H9

C4H9

tributylometyloamoniowy [3bma]

Źródło: Opracowanie własne

wyklucza zatem jej rozpowszechnienie jako substancji leczniczej na dużą skalę 
(Wan i in. 2010, Wierońska 2017).

W literaturze istnieje wiele doniesień na temat metod zwiększania biodo-
stępności kurkuminy poprzez utworzenie kompleksów fosfolipidowych, polisa-
charydowych, liposomów, miceli, czy też nanocząstek. Przedstawiono również 
sposób połączenia kurkuminy z innymi związkami naturalnymi, takimi jak 
polisacharydy oraz aminokwasy (Wan i in. 2010, Wierońska 2017). Innym 
znanym i coraz częściej podejmowanym rozwiązaniem jest synteza pochodnych 
kurkuminy o zwiększonej aktywności biologicznej. W większości przedstawio-
nych w literaturze doniesień, materiałem wyjściowym do ich otrzymania są 
estry octanowe (Bharat i in. 2005,Lakey-Beitia i in. 2017, Retajczyk i in. 2019).
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cel

Celem niniejszych badań było przeprowadzenie reakcji estryfikacji kurku-
miny z otrzymaniem dioctanu kurkuminy w środowisku szeregu cieczy jono-
wych zawierających w swojej strukturze anion bis(trifluorosulfonylo) imidkowy 
[NTf2] oraz określenie wpływu ich budowy na wydajność otrzymywanego pro-
duktu. Do badań wytypowano ciecze jonowe z kationem: 1-heksylopirydynio-
wym, 1-butylo-3-metyloimidazoliowym, 1-butylo-3-metylopiperydyniowym, 
metylotrioktyloamoniowym, butylotrimetyloamoniowym oraz tributylomety-
loamoniowym. Oprócz tego, na przykładzie soli na bazie kationu heksylopiry-
dyniowego zbadano również możliwość przeprowadzenia recyklingu.

Materiały i metody

1. Materiały

Wszystkie ciecze jonowe wykorzystane do badań są dostępne handlowo 
(99%, IoLiTech) i zostały dodatkowo osuszone wraz z kurkuminą w temperatu-
rze 60°C pod obniżonym ciśnieniem przez 24 godziny. Wyznaczona zawartość 
wody przy wykorzystaniu metody Karla-Fishera za pomocą aparatu Aqua 40.00 
Basic Module (ECH Elektrochemie Halle GmbH, Niemcy) dla cieczy jonowych 
wynosiła poniżej 80 ppm, natomiast dla kurkuminy 40 ppm. Pozostałe odczyn-
niki, tj. bezwodnik octowy (min. 98%, LACH-NER) oraz pirydyna (cz.d.a., 
POCH) zostały użyte do reakcji bez dalszego odczyszczania.

Wykaz akronimów cieczy jonowych na bazie anionu [NTf2] – bis(trifluoro-
sulfonylo)imidkowego wykorzystanych w badaniach przedstawiono w poniższej 
tabeli:

2. Metodyka

Reakcję estryfikacji kurkuminy przeprowadzono zgodnie z metodyką opisaną 
w literaturze (Liu i in. 2017), wprowadzając dodatkowo do układu reakcyjnego 
ciecz jonową, zgodnie z poniższym schematem reakcji (rys. 2):

W pierwszym etapie badań zbadano wpływ struktury chemicznej stosowa-
nej cieczy jonowej na wydajność powstającego dioctanu kurkuminy (DCU). 
W tym celu w fiolce o pojemności 4 ml zaopatrzonej w mieszadło magnetycz-
ne umieszczono 0,1 mmol kurkuminy (CU). W dalszej kolejności do układu 
wprowadzono 0,3 mmola pirydyny oraz 0,3 mmola bezwodnika octowego, 
a następnie dodano 0,5 ml odpowiedniej cieczy jonowej. Reakcje prowadzono 
w termostatowanej łaźni w temperaturze 20°C przez 15 min. W drugim etapie 
badań sprawdzono wpływ stężenia reagentów na przykładzie soli [hpir][NTf2] 
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na szybkość reakcji otrzymywania DCU, prowadząc estryfikacje przez 10 min 
odpowiednio z 0,2 mmol, 0,3 mmol oraz 0,4 mmol CU. Ostatnim etapem było 
określenie możliwości recyklingu cieczy jonowej w badanym procesie estryfi-
kacji. W tym celu rozdzielono otrzymany produkt od mieszaniny poreakcyjnej 
poprzez sączenie pod obniżonym ciśnieniem. Przesącz zawierający ciecz jonową 
zawrócono do obiegu. Reakcję prowadzono analogicznie do opisanej metodyki, 
stosując 0,1 mmol CU.

Stężenie otrzymanego DCU wyznaczano przy użyciu wysokosprawnej chro-
matografii cieczowej HPLC (Agilent Technologies 1200 z detektorem UV-VIS/
DAD). Fazę ruchomą stanowiła mieszanina acetonitryl-woda (95:5 v/v) o prze-
pływie 1 ml/min. Absorbancję mierzono przy długości fali 400 nm.

Identyfikacji otrzymanego DCU dokonano w oparciu o oznaczoną tempe-
raturę topnienia, oprócz tego przeprowadzono analizę termograwimetryczną.

Pomiar temperatury topnienia dokonano przy użyciu OptiMelt MPA 100 
(SRS, USA) z wbudowanym czujnikiem temperatury Pt RTD oraz kontrole-
rem temperatury PID ze sprzężeniem zwrotnym z dokładnością 0,3°C. Zakres 
temperatury pomiaru wynosił 25-400°C, natomiast szybkość grzania 2°C/min.

Analizę termograwimetryczną wykonano za pomocą termowagi TG 209 
F1 Libra® (NETZSCH, Niemcy) w zakresie temperatur 25-1000°C z szybko-
ścią grzania 10°C/min w atmosferze powietrza (przepływ 25 ml/min) i argonu 
(przepływ 10 ml/min).

wyniki badań i dyskusja

Po zmieszaniu kurkumina tworzy z cieczami jonowymi zawiesinę pomarań-
czowego ciała stałego, która klaruje się wraz z postępem prowadzonej reakcji. 
Za początek powstawania produktu DCU uznano moment wypadania w miesza-

Rysunek 2. Schemat reakcji otrzymywania dioctanu kurkuminy w środowisku 
cieczy jonowej
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Źródło: Opracowanie własne
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ninie jasnożółtego ciała stałego, które poddano identyfikacji. Zestawienie wy-
znaczonych właściwości DCU i CU przedstawiono w poniższej tabeli (tabela 2).

Tabela 2. Właściwości kurkuminy (CU) oraz dioctanu kurkuminy (DCU)

związek Barwa/Postać Tm
[°c]

Tc-dta
[°c]

Tonset
[°c]

CU pomarańczowe c.s 171,3-176,4 171,0-174,9 254,0
DCU jasnożółte c.s 153,8-157,8 153,1-157,8 267,5

c.s – ciało stałe; Tonset– temperatura onset początku rozkładu próbki

Źródło: Opracowanie własne

Podstawą identyfikacji otrzymanego produktu było wyznaczenie temperatu-
ry topnienia za pomocą aparatu OptiMelt (Tm) oraz na podstawie temperatury 
topnienia odczytanej z krzywej c-DTA (Tc-DTA) uzyskanej w analizie termogra-
wimetrycznej. Wartości te są porównywalne oraz zgodne z danymi literaturo-
wymi (Mishra i in. 2005, Liu i in. 2017). Oprócz tego, porównując wartości 
Tonset, które przyjęto za początek rozkładu próbki stwierdzono, iż otrzymany 
dioctan kurkuminy odznacza się wyższą stabilnością termiczną w porównaniu 
do wyjściowej kurkuminy.

W pierwszym etapie badań monitorowano przebieg procesu estryfikacji przez 
wyznaczanie zawartości estru w mieszaninie poreakcyjnej w czasie w połączeniu 
z opisaną metodyką chromatografii cieczowej HPLC. Zestawienie wyników 
otrzymanych wydajności przeprowadzonych reakcji z udziałem badanych cieczy 
jonowych przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie wydajności reakcji estryfikacji kurkuminy prowadzonych 
w środowisku IL

ciecz jonowa
wydajność [%]

czas [min]
1 3 5 10 15

[hpir][NTf2] 22 48 67 92 95
[bmim] [NTf2] 19 51 57 74 98

[b3mpip] [NTf2] 11 31 55 71 82
[m3oa] [NTf2] 12 26 40 71 93
[b3ma] [NTf2] 12 33 44 65 77
[3bma] [NTf2] 7 26 43 63 83

Źródło: Opracowanie własne
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Obecność cieczy jonowych zawierających anion bis(trifluorosulfonylo)imid-
kowego, pełniących rolę rozpuszczalnika w układzie reakcyjnym umożliwiła 
uzyskanie wysokich wydajność otrzymywania DCU po 15 min, skracając tym 
samym znacznie konieczny czas oraz obniżając temperaturę prowadzenia proce-
su w porównaniu do parametrów estryfikacji kurkuminy opisanych w literaturze 
(Liu i in. 2017). Po upływie tego czasu nie stwierdzono dalszego zwiększenia 
ilości powstającego dioctanu kurkuminy. Spośród badanych syntez, najwyższą 
wydajność, tj. 98% uzyskano w przypadku prowadzenia procesu w środowisku 
cieczy jonowej na bazie kationu imidazoliowego – [bmim][NTf2]. Z kolei naj-
szybszy postęp przebiegu estryfikacji stwierdzono w przypadku zastosowania 
cieczy jonowej z kationem 1-heksylopirydyniowym, której obecność w ukła-
dzie reakcyjnym umożliwiła osiągnięcie wydajności 92% już po 10 min. Na 
tej podstawie sól [hpir][NTf2] została wytypowana do dalszej części badań.

W następnej kolejności zbadano wpływ ilości wprowadzanej do układu reak-
cyjnego kurkuminy dla wytypowanej wcześniej cieczy [bmim][NTf2], dla której 
w analizowanych warunkach proces przebiegał z największą efektywnością. 
Wyniki zestawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Zestawienie wydajności reakcji estryfikacji kurkuminy prowadzonych 
w środowisku cieczy jonowej [hpir][NTf2]

ilość kurku-
miny

[mmol]

wydajność [%]
czas [min]

1 3 5 10
0,2 34 63 86 100
0,3 48 66 100 100
0,4 56 70 100 100

Źródło: Opracowanie własne

Ze względu na uzyskanie wydajności 100% w przypadku każdej przepro-
wadzonej syntezy po 10 min od początku prowadzenia procesu badanie zostało 
zakończone na tym etapie. Zwiększenie ilości zastosowanego reagenta w znaczy 
sposób przyczynia się do przyspieszenia postępu zajścia reakcji i całkowitego 
przereagowania substratu w pożądany produkt.

Ostatnim etapem badań było sprawdzenie możliwości recyklingu cieczy jono-
wej [hpir][NTf2] w analizowanym układzie reakcyjnym. Próbki do analiz HPLC 
pobierano w tych samych odstępach czasu. Wydajności uzyskane, stosując 
recyklingową [hpir][NTf2], były porównywalne do tych uzyskanych w pierw-
szym cyklu. Tym samym potwierdza to możliwość zawracania badanej cieczy 
jonowej do układu bez strat wydajności i obniżania aktywności katalitycznej.
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Podsumowanie

W ramach niniejszych badań przeprowadzono szereg reakcji estryfikacji 
kurkuminy z otrzymaniem dioctanu kurkuminy z udziałem cieczy jonowych 
zawierających w swojej strukturze anion bis(trifluorosulfonylo)imidkowy [NTf2] 
oraz kation: 1heksylopirydyniowy [hpir], 1-butylo-3-metyloimidazoliowy 
[bmim], 1-butylo-3-metylopiperydyniowy [b3mpip], metylotrioktyloamonio-
wy [m3oa], butylotrimetyloamoniowy [b3ma] oraz tributylometyloamoniowy 
[3bma]. Obecność cieczy jonowej w analizowanym układzie reakcyjnym, nie-
zależnie od struktury chemicznej związku umożliwiła optymalizację badanego 
procesu poprzez skrócenie koniecznego czasu oraz temperatury reakcji. Tym 
samym możliwe było uzyskanie wysokich wydajności otrzymywanego dioctanu 
kurkuminy, prowadząc reakcję przez 15 min w temperaturze 20°C. Spośród 
badanych soli na bazie anionu [NTf2], największą efektywność wykazała ciecz 
jonowa zawierająca kation 1-heksylopirydyniowy. Oprócz tego, możliwe było 
również z powodzeniem zawrócenie cieczy [hpir] [NTf2] ponownie do układu 
reakcyjnego, potwierdzające tym samym możliwość recyklingu bez strat wy-
dajności i obniżania aktywności katalitycznej.
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aBstract

theiNflueNce of the structure of ioNic liquid for 
efficieNcy the curcuMiN esterificatioN Process

The negligible vapour pressure, low flammability and stability in a wide temperature 
range contributed to finding the ionic liquids as prominent “green” substitution for commonly 
used organic solvent. Those organic salts with unique physical properties allowed to conduct 
many chemical processes cost-effective, with high efficiency and selectivity. Furthermore, 
the possibility of modifying their structure, and thus their physicochemical properties for 
specific applications provided to use them as a reagent, catalyst and reaction medium.

Curcuma longa L. (turmeric) belongs to a popular medicine with having a wide spectrum 
of biological and pharmacological activities. The main subject of interest in many studies 
are the structural analogues of curcumin with higher solubility and activity, obtained mostly 
from curcumin diacetate.

The goal of the presented study is to indicate the potential application the ionic liquid, 
among others ammonium-and pyridine-based as the reaction media for the esterification 
process of the curcumin. The influence of the structure of the used ionic liquid (both the 
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structure of the anion and cation part) on the yield of the obtained curcumin diacetate was 
examined. The possibility of recycling the analyzed media was also determined.

keywords: bis(trifluorosulfonyl)imide based [NTf2] ionic liquids, esterification, curcumin,

słowa kluczowe: ciecze jonowe na bazie anionu bis(trifluorosulfonylo)imidkowego [NTf2], 
estryfikacja, kurkumina
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a coNcePt of eco-frieNdly coNcrete

introduction

The global progress nowadays enforces the development of new technologies 
in many sectors. This applies also to the construction and material engineering 
industries. Over the past decades, concrete technology has created the idea of 
a new generation concrete that is characterised by, among other things, better 
material parameters, lower environmental imprint and additional performance 
characteristics in comparison with conventional concrete. Due to the increasing 
symptoms of climate change and environmental damage, following the concept 
of sustainable construction, the idea of eco-friendly concrete has emerged. The 
construction industry has a huge impact on the environment. In recent years, the 
construction and maintenance of buildings contributed to 42% of final energy 
consumption in the European Union and 35% of greenhouse gas emissions 
to the atmosphere. Moreover, the civil engineering industry in Europe is also 
responsible for 30% of water consumption, 50% of all natural resources explo-
itation, as well as for 33% of all waste produced, especially after demolition 
works (Mazur-Wierzbicka 2014).

The definition of sustainable development is most accurately described in 
the United Nations documents (United Nations 1992) introduced by Steppan: 
‘Sustainable development of the Earth is a development that meets the basic 
needs of all human beings and which conserve, protect and restore the health and 
integrity of the Earth’s ecosystem, without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs and without going over the limits of long 
term capacity of the earth`s ecosystem’. Green building plays a great role in this 
trend. In practice, it means conscious shaping of structures with consideration of 
their impact on the environment and the depletion of raw materials throughout 
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the entire life cycle of the construction ‘from cradle to grave’, thus also du-
ring demolition. The traditional approach towards design in terms of technical 
requirements is extended to economic, environmental and social aspects. A 
reduction of the overall impact of construction on the environment and human 
health is achieved through the adoption of more durable and environmentally 
friendly materials, the reduction of waste and its re-using, the reduction of 
harmful emissions and pollution, the efficient use of renewable energy, and the 
appropriate structural design of the construction system.

1. the aim and scope of the study

The present paper discusses the subject of eco-friendly concretes, which, 
following the idea of sustainable construction, have a reduced impact on the 
environment and the health of people using them. The study is primarily a review 
in character, providing an overview of the topic of sustainable development in 
concrete technology.

There are many definitions of an eco-friendly concrete in the literature and 
none of them is standardised. Assuming that an eco-friendly concrete is the one 
with a lower environmental imprint, for this paper the scope was limited to three 
groups of mixtures: self-compacting concretes with a lower binder content, 
concretes modified with mineral additives and concretes which include recyc-
led aggregate. Such initiatives not only positively shape the economic profile 
of material solutions, but also fit perfectly into the contemporary widespread 
concept of sustainable construction.

2. low-binder self-compacting concrete

Self-compacting concrete (SCC) is a type of concrete with unique rheological 
properties that enable it to be properly placed in the form without segregation 
nor blocking of the aggregate regardless of the presence of dense reinforcement, 
and without additional mechanical compaction (De Schutter et al. 2008). Self-
-compacting mixtures in comparison with conventional concretes are characte-
rized by significantly higher flowability, increased content of powder fractions, 
an increased proportion of sand in aggregate and the use of superplasticizers. 
Figure 1 shows the comparison between conventional and self-compacting 
concrete mixture after the slump test and the slump flow test.

The very application of self-compacting concrete in the construction industry 
brings several benefits in many respects (Dybeł, Kucharska 2019). The main 
benefit of SCC is the possibility of reduction of the concrete works time, resul-
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ting from the elimination of mechanical compaction, easier distribution of the 
concrete mix in the formwork and the reduction of surface finishing. What is 
more, the elimination of mechanical compaction has a positive impact on the 
health and safety of workers, as well as eliminating the unfavourable effects of 
vibrations and noise contributes to the overall environmental performance of 
SCC. In addition, the increased content of the powder fraction and the reduc-
tion of the water-to-binder ratio leads to an improvement in the tightness of the 
concrete microstructure and consequently the durability of the construction and 
the material resistance to chemical aggression and freeze resistance.

However, the specification of self-compacting concrete is also characterised 
by an increased binder content compared to normal concrete, even up to the point 
of 500-600 kg/m3. Given the negative contribution of cement to environmental 
imprint and to be even closer to the sustainability trend, attempts have been made 
to obtain self-compacting concrete with a reduced binder content, i.e. Eco-SCC. 
In general, Eco-SCC is an economical and environmentally friendly alternative 
to conventional vibrated concrete, in which the total binder content is 315 kg/
m3 or below(Wallevik et al. 2009). The classification of SCC in relation to total 
powder content was made (Wallevik et al. 2014) containing new classes of SCC 
with extremely low values of binder (Table 1). It is stated that SCC of less than 
380 kg/m3 of powder ought to be treated as a green alternative especially if 25% 
or more of its binder is not based on Portland cement. Thus, the Eco-SCC would 
be very green concrete.

Figure 1. The comparison between the normal and SCC concrete mix after the 
workability test.

Source: (BnB Architects 2011) and own work
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Table 1. The classification of SCC in relation to total powder content.
type of scc Powder content in kg/m3

Rich SCC 575
Regular powder content SCC 515 ± 40
Lean SCC 425 ± 40
Green SCC 355 ± 40
Eco-SCC ≤ 315
EcoCrete-SCC ≤ 260
EcoCrete-Xtreme ≤ 220

Source: based on Wallevik et al. 2014

The wide-scale research allowed to determine the rheological and mecha-
nical properties of concrete with the lowest binder content – EcoCrete-Xtreme 
– which did not differ from normal concrete in terms of quality. In the case of 
rheology, the most significant advantage of Eco-SCC is its low plastic viscosity, 
which allows for easier and faster placement in the formwork. Above all, such 
concrete in its hardened form exhibits relatively high compressive strength (over 
50 MPa), high electrical resistivity and low chloride permeability. Moreover, 
CO2 emission can be reduced to one fourth when using EcoCrete-Xtreme when 
compared with the emission of conventional concrete and SCC. Nevertheless, 
this type of concrete is still in the experimental phase and has not been applied 
yet. SCC with a binder content of 320 kg/m3 has been successfully used as ca-
sing around 430 m long vertical pipes (penstock) at Kárahnúkar hydro-power 
plant in Iceland.

3. the substitution of cement

Given the fact that concrete is the most commonly used material in the 
construction industry and that its main ingredient is cement, the environmental 
impact of cement production is not negligible. It is worth noting that cement has 
almost 80% share in CO2 emissions of concrete that is approximately 6-7% of 
total CO2 emissions (Shi, Jiménez 2011). The reduction of cement content in the 
mixture is particularly important, as the highly emission-intensive production 
of the binder and the energy consumption of this process negatively affect the 
environmental profile of the material.

The concept used in sustainable construction is to replace part of the cement 
with mineral additives. This approach positively contributes to the economic 
profile of concrete mixtures due to the lower price of this type of product (often in 
the form of post-industrial waste) in relation to the price of cement. The savings 
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obtained in this way at the phase of concrete mix production are reflected in the 
price of the final product purchased by the customer or investor. Moreover, it 
helps to reduce the consumption of raw materials in the production of clinker 
and the negative impact on the natural environment. Replacing 30% of cement 
with supplementary cementitious materials allowed on reducing CO2 emissions 
by 40% for 1 cubic metre of concrete in the case of self-compacting concrete 
(Taleb et al. 2017).

Cement can be replaced by mineral additives with either pozzolanic or hy-
draulic properties. Among such mineral additives, a distinction is made between 
those of natural origin and those of artificial nature - industrial waste or products 
from high-temperature processes (Lothenbach et al. 2011). In Poland, the most 
frequently used are artificial mineral additives in the form of fly ash, silica fume 
and granulated blast furnace slag.

It was noted that too much fly ash may hinder the achievement of high 
strength concretes, therefore the optimum level of cement substitution with fly 
ash was found to be 30-50% to obtain concrete with a compressive strength of 
60-90 MPa (Dinakar et al. 2008). A much more effective mineral additive for 
high performance concretes is silica fume. Ultra-high performance ecological 
concretes are based on silica fume and fine fly ash and at the same time exhibit 
satisfactory strength and workability of the fresh mixture (Ferdosian, Camões 
2017).

However, research using agricultural waste by-products (Aprianti et al. 2015) 
is also observed. For example, palm oil fuel ash, which may successfully replace 
cement up to 70% without significant deterioration of the workability of the 
mixture (Alsubari et al. 2018). The by-product generated in sugar production is 
called bagasse ash and due to its pozzolanic activity can be successfully used as 
a supplementary cementitious material in concrete. The eco-friendly concrete 
containing bagasse ash up to 30% exhibited a compressive strength of 68,6 MPa 
at 28 days (Rukzon, Chindaprasirt 2012). This practice would not only reduce 
CO2 emissions worldwide but also increase the market value of waste materials. 
Other agricultural by-products applied as a substitute for a Portland cement were 
among others bamboo leaf ash, wood waste ash, rice husk ash and corn cob ash.

An increasingly noticeable trend in concrete technology is the application 
of geopolymer cement instead of the Portland cement. Geopolymer concrete 
(GPC) is a clean product obtained from recycled industrial wastes as a greener 
building material. The use of GPC can reduce CO2 emission up to 80% compared 
to normal concrete by using industrial by-product waste materials such as gro-
und granulated blast furnace slag and fly ash as a total replacement of Portland 
cement (Hassan et al. 2019). The research (Hassan et al. 2020) indicated that 
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the compressive strength of geopolymer concretes is comparable to that of tradi-
tional concretes, moreover, the time of their maturation and achievement of the 
desired strength level is incomparably shorter which is even more in their favour. 
Furthermore, they are more resilient to aggressive environments, as shown in 
Figure 2 (Hannanee Ahmad Zaidi et al. 2019). The primary disadvantage of this 
concrete is its high price compared to concrete based on Portland cement. Such 
concrete has been successfully implemented in pavements, tunnel casings and 
precast slabs in Australia (Concrete Institute of Australia 2011).

4. the substitution of aggregate

The use of recycled aggregate or construction waste instead of natural ag-
gregate is another possibility in the concept of eco-friendly concrete. This 
concerns both coarse and fine aggregates. Recycled aggregates are understood 
as secondary aggregates derived from the crushing of building materials, whe-
ther concrete, bricks or glass. Quarry dust, marble sludge powder, rock dust 
and artificial sand (Aggarwal et al. 2018) can be used as a substitute for fine 
aggregate. Figures 3 and 4 show the components of recycled aggregate together 
with impurities accordingly sorted and mixed.

Generally, recycled aggregate is less expensive than natural aggregate. On 
the other hand, it has slightly different parameters that may affect the properties 
of concrete mixtures and concretes. The performance of a recycled aggregate 

Figure 2. The comparison of normal and geopolymer concrete after curing in 
artificial seawater conditions.

Source: Hannanee Ahmad Zaidi et al. 2019)
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concrete is based on the technical parameters of the primary aggregate used 
to produce the initial concrete component, the properties of the cement matrix 
and the percentage proportion of both these fractions (Etxeberria et al. 2007). 
The disadvantages such as an increased water demand of the concrete mixture, 

Figure 3. Components of recycled aggregate (1 – brick, 
2 – waste glass, 3 – polystyrene, 4 – a mix of first three, 

5 – concrete rubble, 6 – natural aggregate).

Source: Jaskowska-Lemańska 2019

Figure 4. Recycled aggregate mixed 
with impurities.

Source: Jaskowska-Lemańska 2019
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reduced strength and freeze-thaw resistance of the concrete are caused by a low 
density of the remaining cement matrix. The widespread use of alternative 
aggregates helps to protect natural raw materials (by about 60% of limestone 
resources), reduce emissions of harmful substances during aggregate transport 
(by about 15-20% of CO2 emissions) (Xiao et al. 2012), reduction of demolition 
waste and recovery of land occupied by landfills. The use of recycled aggregates 
supports the local work market and contributes to the reduction of heavy traffic, 
which is socio-environmental and economic (Sobotka et al. 2017). The studies 
on recycled aggregate concrete have been going on for nearly 70 years, though 
the use of recycled aggregate in concrete structures is still limited due to its 
long-term durability concerns (Guo et al. 2018).

In order to improve the properties of recycled aggregates, it is necessary to 
prepare them suitably for application in mixtures as well as to purify them. It was 
noted that CO2 treatment is a very efficient and promising method to improve the 
overall properties of recycled aggregate and the durability of resulting recycled 
aggregate concrete (Shi et al. 2016). Attention paid to the quality of the concrete 
rubble, which is the base material for the recycled aggregate, should be started 
already on the construction site. The selective collection should be based on an 
effective waste management plan, which should include (Sobotka, Czaja 2014):

 – an analysis of the functioning of construction processes from the point 
of view of waste production,

 – classification of waste according to the binding law,
 – a method of segregation,
 – a local waste storage method,
 – a schedule for waste exports.

The quality of segregation work within the construction site significantly 
influences the level of impurities in the assortment and, consequently, will 
determine the potential of the material as secondary raw material. The techno-
logy of aggregate purification should be adapted to the requirements for natural 
aggregates, however, studies have shown that it is not necessary to completely 
separate the aggregate from impurities, as the energy consumption of these 
processes is not worth the benefits that can be obtained.

summary and conclusions

The aim of the paper was to introduce the subject of eco-friendly concretes 
that are presently used on the construction market. A number of signs of climate 
change, which have been happening highly rapidly over the last decades, has 
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forced us to seek alternative solutions to the usually highly energy-intensive 
traditional technologies. The reduction of environmental imprint and harmful 
emissions of CO2 is extremely popular and seems to be a crucial trend in con-
crete technology.

The paper discusses different approaches to this issue, namely through the 
substitution of cement and natural aggregates, and an overall reduction in the 
binder content of new generation concretes. It is a common phenomenon to at-
tempt to combine these technologies and to create concretes such as geopolymer 
concretes with recycled aggregates. However, usually, such advanced mixtures 
are still in testing and laboratory stages and have not yet been introduced in 
real constructions. The main obstacle to the implementation of new generation 
concretes on the construction market is the lack of normative references and 
design codes. Another factor is the resistance of contractors to the application of 
these materials due to the necessity to increase expenditure on the preparation 
of such materials and increased supervision at the production, execution and 
maintenance stages of the mixture.

Nevertheless, numerous benefits from the implementation of eco-friendly 
concrete for the overall well-being of our planet and people are not commensu-
rate with the temporarily increased effort in the execution process. And thanks to 
technological developments, it is possible to obtain concretes with mechanical 
properties and durability similar to or even better than traditional concretes 
while at the same time reducing the environmental impact, which ideally fits 
into the concept of sustainable development in civil engineering. However, the 
concept of eco-friendly concrete is extremely influenced by the location of the 
investment and the natural resources of the given region. In order to choose the 
right material approach or their compilation, a multi-criteria analysis should be 
carried out, taking into account several factors, including technical, economic, 
environmental and social aspects.

It would be advisable to pursue further comprehensive research and popula-
risation activities towards the incorporation of the new generation concretes in 
international standards, given their relatively different performance and their 
many economic, environmental and social benefits resulting from their appli-
cation in real life.
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aBstract

koNcePcja BetoNu ekologiczNego

Materiałem najszerzej wykorzystywanym na świecie jest beton, który jest również mate-
riałem negatywnie wpływającym na środowisko. Jego rosnące zastosowanie związane jest 
ze szkodliwą emisją dwutlenku węgla oraz pyłu, a także zubożeniem naturalnych zasobów 
kruszywa i wody. W zależności od lokalizacji inwestycji uzyskanie eko-betonu będzie 
charakteryzowane innym podejściem materiałowym. Najczęściej sugerowane możliwości 
uzyskania ekologicznego betonu związane są z zamianą cementu na dodatki mineralne. 
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Zauważa się także dążenie do ogólnego zmniejszenia udziału spoiwa w składzie betonu. 
Kolejną możliwością jest implementacja kruszywa z recyklingu bądź odpadów poprzemy-
słowych do składu mieszanki betonowej. Referat ma charakter przeglądowy. Przedstawiono 
wyniki badań nad właściwościami reologicznymi, mechanicznymi i aspektami środowisko-
wymi betonów o składach wpisujących się w nurt ekologiczny. Uwzględniono potencjalną 
aplikacyjność oraz wady i zalety tego typu materiału budowlanego.

słowa kluczowe: beton ekologiczny, betony nowej generacji, zamienniki cementu, kruszy-
wo z recyklingu, zawartość spoiwa

keywords: eco-friendly concrete, new generation concretes, cement substitutes, recycled 
aggregate, binder content
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Projekt i oPracowaNie 
koNfiguracyjNego iNterfejsu 

graficzNego PrograMu gNss-warP

1. wstęp

Wyznaczanie pozycji użytkownika w obecnych czasach jest tylko jedną z wie-
lu funkcji globalnego systemu nawigacji satelitarnej (ang. Global Navigation 
Satellite System, GNSS). Systemy GNSS tworzą jedną z technik geodezyjnych 
służących do wyznaczania Ziemskiego Układu Odniesienia (ang. Terrestrial 
Reference Frame, TRF) będącego praktyczną realizacją Ziemskiego Systemu 
Odniesienia (ang. Terrestrial Reference System, TRS) (Altamimi i in. 2011). 
Ziemski Układ Odniesienia jest określany na podstawie obserwacji obrotu, grawi-
tacji i kształtu Ziemi (Teunissen i in. 2017). Dzięki coraz to lepszemu postępowi 
cyfryzacji i rozbudowie języków programowania nieustannie powstają programy 
do wyznaczania ww. parametrów. Takie programy można tworzyć na osobistym 
komputerze w praktycznie każdym miejscu. Kod takiego programu jest niezro-
zumiały dla osoby, która nie współtworzyła go, co oznacza, że taki program 
jest bezużyteczny dla wszystkich oprócz twórców. Interfejs graficzny określa 
sposób komunikacji człowieka z programem, za pomocą obiektów graficznych 
wyświetlanych na ekranie (PWN, 2019). Interfejs graficzny (użytkownika) musi 
precyzyjnie i ściśle współdziałać z głównym programem, co powoduje, że two-
rzenie go jest mocno skomplikowane i wymaga dobrej znajomości programu 
i funkcji, które dany program oferuje swoim użytkownikom. Dodatkowo musi 
być przejrzysty i jasny w zrozumieniu, co przy sporych możliwościach współ-
czesnych programów i mnogości dostępnych ustawień dodatkowo utrudnia 
proces tworzenia interfejsu graficznego (ang. Graphical User Interface, GUI).
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2. cel pracy

Celem pracy było stworzenie projektu, a następnie opracowanie w pełni 
funkcjonalnego interfejsu graficznego programu GNSS-WARP. Projekt, jak 
i wykonanie interfejsu, było prowadzone pod okiem autorów oprogramowania. 
Powoduje to, że gotowy interfejs zawiera wszystkie obowiązkowe elementy 
pozwalające na zaawansowaną konfigurację programu w sposób przyjemny 
i prosty do opanowania dla użytkowników.

W trakcie przygotowania projektu należało uwzględnić możliwości opera-
cyjne programu GNSS-WARP. Oprogramowanie tworzone przez pracowni-
ków Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu wykorzystuje technikę precyzyjnego pozycjonowania (ang. Precise 
Point Positioning, PPP) (Zumberge i in. 1997), co oznacza, że konieczne było 
zapoznanie się z podstawowymi zasadami działania i realizacji techniki PPP, 
a także poznanie programu MATLAB.

Konieczne było przeanalizowanie danych wstępnych wykorzystywanych 
przez program, a także ich formatów. Dodatkowo potrzebne były informacje, 
jakie wyniki można uzyskać z programu jako dane końcowe i od jakich ustawień 
one zależą. Część graficzną należało zaprojektować, aby była ona estetyczna 
i intuicyjna dla każdego użytkownika. Dotyczy to zarówno użytkowników 
profesjonalnych, jak i niezaznajomionych z techniką PPP.

3. wstępny projekt interfejsu graficznego

Projekt interfejsu graficznego został wykonany w programie Excel. Dzięki 
konsultacji z autorami programu GNSS-WARP, dr hab. inż. Tomaszem Hada-
siem oraz dr inż. Kamilem Kaźmierskim, projekt zawiera wszystkie wymagane 
elementy, które umożliwiają prawidłowe i optymalne użytkowanie programu. 
Interfejs zgodnie z zaleceniami autorów został wykonany tylko na jednej stronie, 
aby nie było konieczności przełączania się pomiędzy kilkoma zakładkami. Nie 
dotyczy to okien dodatkowych, które uruchamiają się poprzez interakcję z da-
nymi komponentami. Zgodnie z projektem interfejs graficzny został podzielony 
na trzy główne części:

Files/General

W części pierwszej zostały zawarte okna, gdzie użytkownik może wczytać 
niezbędne pliki obserwacyjne, depesze nawigacyjne oraz produkty finalne or-
bit i zegarów udostępnianych, np. przez Międzynarodową Służbę GNSS (ang. 
International GNSS Service, IGS) (Dow i in. 2009). Dodatkowo znajduje się 
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tutaj możliwość zapisu/wczytania ustawień konfiguracyjnych, wybranie spo-
sobu estymacji niewiadomych i wybór czasu pomiędzy obliczanymi epokami. 
Wypełnienie pól zgodnych z wybranym sposobem przetwarzania danych jest 
niezbędne do prawidłowego działania programu. Pozostawienie tych pól pu-
stych spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego po uruchomieniu 
aplikacji i zatrzyma jej działanie.

Estimate

Część została podzielona na 4 mniejsze segmenty: współrzędne, opóźnie-
nie troposferyczne, horyzontalne gradienty troposferyczne, zegar odbiornika. 
W każdej części jest możliwość wyboru estymacji danej niewiadomej, a także 
sposobu jej estymacji. Niektóre z tych komponentów nie posiadają swojego 
odpowiednika w programie, co oznacza, że jego funkcja jeszcze nie została 
zaimplementowana do programu głównego. Powodem jest stworzenie interfejsu 
wybiegającego w przyszłość, który będzie uwzględniał przyszłe dodane funkcje 
programu. Aktualne opisanie możliwości oprogramowania i GUI jest trudne do 
zrealizowania, gdyż całość projektu ciągle jest rozbudowywana.

Strategy

Moduł Strategy jest największy i zawiera najwięcej elementów. Są to pa-
rametry szczegółowo definiujące sposób przetwarzania danych, które służą 
głównie do badania zjawisk oraz analizy działania różnych konstelacji GNSS 
przy zmiennych ustawieniach. Prócz bardzo specyficznych parametrów konfi-
guracyjnych znajdują się tutaj także parametry mniej zaawansowane, które użyt-
kownik nie zaznajomiony mocno z metodą PPP i środowiskiem GNSS-WARP 
będzie znał. Wśród tych parametrów znajdują się: ustawienie maski elewacji, 
wybranie konkretnej konstelacji do obliczeń, czy wybranie sposobu prezentacji 
danych końcowych. W tej części aplikacji umieszczone zostały także dwa przy-
ciski, które są odpowiedzialne za otwieranie dodatkowych okienek. Przycisk 
odpowiadający za „Phase priority” oraz „Set IF/use freq” otwierają dodatkowe 
okna, w których użytkownik konfiguruje: częstotliwości wykorzystywane do 
tworzenia kombinacji liniowej częstotliwości iono-free, wybór wykorzystanych 
częstotliwości do estymacji niewiadomych, czy wybór kodowania obserwacji.

Projekt zawiera także nazwy zmiennych każdego komponentu oraz jej typ. 
Jest to wymagane, gdyż zmienna w interfejsie musi być zgodna ze zmienną 
w oprogramowaniu GNSS-WARP pod względem nazwy jak i typu zmiennej. 
Gotowy GUI mocno różni się od wstępnego projektu, ponieważ w czasie reali-
zacji pojawiały się nowe pomysły i usprawnienia tworzonego interfejsu.
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4. relacje pomiędzy zmiennymi

Interfejs posiada około 89 zmiennych. Wyświetlenie wszystkich zmiennych 
nie jest możliwe. Jest to spowodowane sposobem działania pozycjonowania 
PPP, na podstawie którego działa oprogramowanie, a co za tym idzie i sposo-
bem działania interfejsu graficznego. Niektóre komponenty oraz zmienne są 
aktywowane w zależności od ustawień innych, nadrzędnych komponentów 
interfejsu. Powodem tego jest spora elastyczność programu GNSS-WARP, który 
pozwala na konfigurację wielu parametrów strategii obliczeniowej. Znaczna 
ilość podanych relacji pomiędzy komponentami wymagała stworzenia wykazu 
zmiennych i wykazu relacji pomiędzy nimi.

5. sposób relacji interfejsu z oprogramowaniem gNss-warP

Interfejs graficzny jest tylko graficznym przedstawieniem komponentów 
oraz ich wzajemnych zależności. Stanowi pomoc w obsłudze programu i samo-
dzielnie nie jest narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie jakichkolwiek 
obliczeń. W tym celu do przeprowadzenia obliczeń niezbędny jest sposób po-
łączenia interfejsu z całym programem. Ich relacja została wykonana możliwie 
jak najłatwiejszym sposobem z wykorzystaniem pliku tekstowego, aby szybko 
wychwytywać pojawiające się błędy i była możliwość prostego rozbudowania 
relacji w przyszłości. Takie rozwiązanie komunikacji pozwoliło ograniczyć 
ilość kodu niezbędnego do zawarcia w narzędziu MATLAB App designer i nie 
powodowało modyfikacji w kodzie źródłowym programu GNSS-WARP.

Wszystkie komponenty mają swoją konkretną nazwę. W momencie urucho-
mienia programu, komponenty (te, które zostały włączone/aktywowane przez 
użytkownika) oraz komponenty stałe zostają zapisane do pliku tekstowego 
z rozszerzeniem „*.warp” będącego plikiem konfiguracyjnym. Każdy element 
znajduje się w nowej linii, która zawiera konkretną nazwę zmiennej, a po zna-
ku „=” zostaje zapisana wartość wybrana w aplikacji przez użytkownika dla 
komponentu. Rysunek 1. Fragment końcowego pliku konfiguracyjnego. przed-
stawia fragment takiego spisu wszystkich zmiennych. Podana część informuje 
program o użytych konstelacjach do obliczeń. Elementy, których możliwości 
konfiguracji nie przewidziano w interfejsie graficznym, wczytywane są na pod-
stawie podstawowego pliku konfiguracyjnego, będącego standardowym plikiem 
zawierającym ustawienia programu GNSS-WARP. W przypadku konfiguracji 
któregokolwiek z parametrów, który definiowany jest wpliku wyjściowym, 
nadrzędną wagę otrzymuje parametr zdefiniowany za pomocą GUI, a jego 
wcześniejsza wartość zostaje nadpisana.
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Rysunek 1. Fragment końcowego pliku konfiguracyjnego.

Źródło: Opracowanie własne

W pliku konfiguracyjnym stworzonym przez GUI znajdują się także zmien-
ne, których dany użytkownik nie wybrał. Są one wymagane do prawidłowego 
działania programu i uzupełniają najczęściej elementy pośrednio zależące od 
wprowadzonych ustawień. Powstały w taki sposób plik konfiguracyjny o na-
zwie „gnss_warp_configuration.warp” po interakcji z przyciskiem RUN zostaje 
następnie otworzony i przeanalizowany przez stworzony skrypt MATLAB-a. 
Zapisuje on zmienne z pliku tekstowego do swojej przestrzenni roboczej i nad-
pisuje zmienne początkowe. Dodatkowo zmienia on nazwę pliku konfiguracyj-
nego na nazwę zadeklarowaną przez użytkownika programu. Nazwę wpisuje 
się w odpowiednim polu GUI. Tutaj rola interfejsu się kończy i następuje etap 
obliczeń wykonywanych w sposób, w jaki odbywało się to przed utworzeniem 
GUI. W końcowej fazie użytkownik uzyskuje gotowe wyniki w postaci plików 
tekstowych i wykresów.

6. opis głównego okna

Główne okno programu (Rysunek 2. Widok okna głównego interfejsu gra-
ficznego.) zostało stworzone w sposób, umożliwiający zawarcie wszystkich 
elementów wymaganych przez autorów oprogramowania. Komponenty są blisko 
siebie, aby nie było potrzeby „szukać wzrokiem” komponentów po całym ekra-
nie komputera. Tylko nieliczne komponenty znajdują się w osobnych oknach. 
Powodem jest mniejsza częstotliwośćich konfiguracji, a także brak bezpośred-
nich powiązań z innymi elementami okna głównego. Dodatkowo, umieszcze-
nie tych elementów w głównym widoku zmniejszyłoby jego czytelność oraz 
zaburzyłoby ogólny podział komponentów na ekranie.

Interfejs posiada także drugą zakładkę. Znajdują się w niej ogólne informa-
cje o autorach i innych osobach związanych z oprogramowaniem, a także logo 
programu. 

Stworzenie GUI w postaci zakładek umożliwia dalsze rozwijanie programu 
w formie dokładania nowych zakładek z komponentami. W dalszych planach 
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znajduje się pomysł stworzenia dodatkowej zakładki z wyświetlanymi na bie-
żąco operacjami wykonywanymi przez GNSS-WARP.

7. opis okien dodatkowych

Poprzez kliknięcie przycisku „Set IF/use freq” lub „Phase priority” pojawia-
ją się dodatkowe okna (Rysunek 3. Widok okien dodatkowych po kliknięciu 
w komponent „Set IF/use freq” (po lewej) oraz w komponent „Set phase prior” 
(po prawej).). Zawierają one komponenty, które nie są tak często ustawiane jak 
komponenty w oknie głównym, dlatego są one stworzone jako samodzielne 
okna.

W oknie po lewej znajduje się możliwość wybrania częstotliwości do wy-
znaczania opóźnienia jonosferycznego oraz częstotliwości do estymacji już 
konkretnych parametrów. Warto tutaj wspomnieć, że częstotliwości do wyzna-
czania parametrów muszą zawierać częstotliwości do wyznaczanie opóźnienia 
jonosferycznego oraz mogą, ale nie muszą, zawierać inne częstotliwości udo-
stępniane przez konstelacje satelitów. Okno po prawej pozwala nam na wybranie 

Rysunek 2. Widok okna głównego interfejsu graficznego.

Źródło: Opracowanie własne
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konkretnego kodowania danej częstotliwości. Jak widać, opisane możliwości 
komponentów są mocno specjalistyczne i służą głównie do celów badawczych.

Oba okna zawierają różne komponenty, ale mają także swój wspólny mia-
nownik. Posiadają przyciski „save”, „load”, „help” i „automatic”.

Za pomocą przycisku „save” zmienne z okna są zapisywane do plików tek-
stowych pomocniczych związanych z daną zmienną. Okno zamyka się, a na-
stępnie po kliknięciu „RUN” wywołanie zwrotne komponentu zapisuje zmienne 
do głównego konfiguracyjnego pliku tekstowego. Przycisk „LOAD” działa na 
takiej samej zasadzie, jak w oknie głównym. W momencie, gdy użytkownik 
kliknie i załaduje zmienne z pliku w oknie głównym, zmienne, które są zapi-
sane w oknie pobocznym, zapisywane są do pliku tekstowego pomocniczego 
związanego z danym komponentem. Następnie po kliknięciu „LOAD” w oknie 
pobocznym interfejs czyta zmienne z pliku pomocniczego i nadpisuje kompo-
nenty widoczne na ekranie.

Komponent „help” powoduje wyświetlenie użytkownikowi pliku PDF z po-
mocą do ustawień danego komponentu. W tym przypadku jest to sposób kodo-
wania sygnałów GNSS zawarty w opisie formatu RINEX.

Rysunek 3. Widok okien dodatkowych po kliknięciu w komponent „Set IF/use 
freq” (po lewej) oraz w komponent „Set phase prior” (po prawej).

Źródło: Opracowanie własne
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Ostatnim przyciskiem jest „automatic”. Wywołanie zwrotne tego przycisku 
ustawia komponenty danego okna pobocznego na wartości automatyczne zdefinio-
wane w kodzie programu, które są najczęściej występującymi typami obserwacji.

Oba okna dodatkowe są kompatybilne z oknem głównym, a ich wstępna 
konfiguracja jest zgodna z ustawieniami wybranymi w głównym oknie GUI.

8. opis sposobu kodowania wywołań zwrotnych komponentów

Cały proces tworzenia interfejsu można rozdzielić na 3 etapy: tworzenie 
i konfiguracja komponentu, zapis zmiennej komponentu do pliku i wczytywanie 
zmiennej komponentu do interfejsu.

Wszystkie trzy etapy procesu zostały prześledzone na przykładzie komponentu, 
w którym użytkownik wybiera pliki obserwacyjne RINEX (za pomocą przycisku 
„open” znajdującego się z prawej strony okna tekstowego RINEX list). Tworzenie 
interfejsu zaczyna się od przeniesienia określonego komponentu z biblioteki po 
lewej na UI Figure (Rysunek 4. Fragment okna głównego przedstawiający  opi-
sywany komponent.) i nadanie jej określonych właściwości. Określony parametr 
jest zaznaczony ramką. Jest to możliwe w przeglądarce komponentów lub w wła-
ściwościach komponentu w zależności od parametrów, jakie chcemy ustawić.

Rysunek 4. Fragment okna głównego przedstawiający  
opisywany komponent.

Źródło: Opracowanie własne

Kolejnym krokiem jest stworzenie wywołania zwrotnego czyli funkcji, jaka 
ma się wykonać po wykonaniu konkretnej akcji przypisanej elementowi (na 
przykładzie wciśnięcia przycisku) (Rysunek 5. Wywołanie zwrotne komponentu 
do wybierania plików RINEX.).

Po kliknięciu w komponent (przycisk „open”) otwiera się menadżer plików, 
a następnie (po wybraniu pliku i zamknięciu menadżera) wyświetla się, w od-
powiednim komponencie na ekranie interfejsu, ścieżka do tego pliku. Ścieżka 
do pliku zostaje przypisana jako wartość do zmiennej danego komponentu. 
Zmienna, w tym przypadku app.RINEX_list (przyrostek „.Value” oznacza 
wartość tej zmiennej), jest zapisywana do pliku tekstowego (Rysunek 6. Frag-
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ment kodu przedstawiający sposób zapisu zmiennej z ścieżką do pliku RINEX 
do pliku konfiguracyjnego.), który następnie jest odczytywany przez program. 
Fragment kodu odpowiadający za samo zapisywanie zmiennej do pliku kon-
figuracyjnego jest zaznaczony ramką. Program zapisuje zmienną do pliku za 
pomocą wbudowanej funkcji „fprintf’. Jest to wbudowana funkcja programu 
MATLAB. Właściwości zapisu są różne i zależą od typu zmiennej i ustaleń 
z autorami programu. Zapisywanie zmiennych do głównego pliku tekstowego 
jest fragmentem wywołania zwrotnego przycisku „RUN”. To właśnie ten kom-
ponent rozpoczyna całą procedurę obliczeniową programu.

Rysunek 6. Fragment kodu przedstawiający sposób zapisu zmiennej z ścieżką do 
pliku RINEX do pliku konfiguracyjnego.

Źródło: Opracowanie własne

Zmienna jest zapisywana zgodnie z opisem przedstawionym w poprzednim 
podrozdziale. Dodatkiem jest tutaj zastosowanie nawiasów klamrowych, które 
potrzebne są, aby program główny prawidłowo czytał zapisywane zmienne. 
Cały wycinek kodu jest mocno rozbudowany z powodu występowania sytuacji, 
w której użytkownik może wybrać jeden lub kilka plików obserwacyjnych, co 
w konsekwencji wpływa na typ zmiennej.

Rysunek 5. Wywołanie zwrotne komponentu do wybierania plików RINEX.

Źródło: Opracowanie własne
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Trzecim etapem jest umożliwienie wczytywania wartości zmiennych z pliku 
konfiguracyjnego. Umożliwia to łatwiejsze ustawienie wszystkich komponentów 
i późniejsze wykorzystanie utrwalonych parametrów konfiguracyjnych. Jest to 
przydatne zwłaszcza w tym programie z powodu dużej ilości możliwych do 
wybrania ustawień.

Wczytywanie wartości zmiennych do konkretnych komponentów zaczyna 
się od stworzenia funkcji, która będzie otwierać plik z ustawieniami, a następ-
nie przysyłać do przestrzenni roboczej interfejsu (Rysunek 7. Fragment kodu 
przedstawiający sposób czytania i przekazu zmiennych z pliku tekstowego do 
przestrzeni roboczej interfejsu graficznego.) sczytane zmienne. Cały proces 
wymaga użycia kilku wbudowanych funkcji. Główną funkcją jest „evalc”. 
Funkcja przypisuje każdej zmiennej wartość, która w tym przypadku znajduje 
się po znaku „=”.

Rysunek 7. Fragment kodu przedstawiający sposób czytania i przekazu 
zmiennych z pliku tekstowego do przestrzeni roboczej interfejsu graficznego.

Źródło: Opracowanie własne

Następnie wystarczy tylko przypisać wartości komponentu wartość zmiennej 
z pliku (Rysunek 8. Fragment kodu przedstawiający sposób przypisania wartości 
zmiennej z pliku tekstowego do wartości komponentu.).

Rysunek 8. Fragment kodu przedstawiający sposób przypisania wartości 
zmiennej z pliku tekstowego do wartości komponentu.

Źródło: Opracowanie własne
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Dużym ułatwieniem w czasie programowania jest rozbudowana struktura 
każdego komponentu. Wiele parametrów, takich jak: „Value”, „Enable”, „Edi-
table”, „Data”, „ItemData”, „Selected”, umożliwiają precyzyjniejsze zaprogra-
mowanie przycisków. Dodatkowo mnóstwo innych właściwości, przykładowo: 
orientacja, położenie, kolor czcionki i tła, ułatwiają bardziej estetycznie two-
rzenie komponentów, a także szybszą ich zmianę.

9. obliczenia wykonane z wykorzystaniem interfejsu graficznego

GUI zostało połączone z GNSS-WARP za pomocą pliku konfiguracyjnego 
i skryptu MATLAB-owego. W ramach testu wykonano 6 obliczeń, używając 
różnych strategii obliczeniowych różniących się kombinacją użytych konste-
lacji satelitów GNSS. Użyto 3 konstelacji: GPS, Galileo, GLONASS. Wyniki 
w postaci współrzędnych zostały obliczone metodą PPP w ITRF2014 na epokę 
pomiaru (2019.0). Zostały one porównane z współrzędnymi aproksymowanymi 
stacji referencyjnej przetransformowanymi na epokę pomiaru. Tabela 1. Różnice 
pomiędzy współrzędnymi stacji referencyjnej WROC a daną strategią obli-
czeniową przedstawia różnice pomiędzy współrzędnymi stacji a obliczonymi 
z danej strategii obliczeniowej. Dodatkowo zostały obliczone błędy pozycji 
3D, które jednoznacznie obrazują, które współrzędne najmniej różnią się od 
wzorcowych współrzędnych.

Tabela 1. Różnice pomiędzy współrzędnymi stacji referencyjnej WROC a daną 
strategią obliczeniową

x [mm] y [mm] z [mm] 3d [mm]
GPS 17,2 -7,6 15,5 24,4
GAL -22,2 -25,8 -15,6 37,4
GLO 6,5 -11,4 4,5 13,9
GPS+GAL 0,5 -13,9 -0,3 13,9
GPS+GLO 9,3 -0,1 13,6 16,5
GPS+GAL+GLO -1,1 -7,4 1,1 7,6

Źródło: Opracowanie własne

Najgorszą pozycję wyznaczyła konstelacja Galileo. Głównym powodem 
mogą być produkty, które z powodów technicznych mogą dostarczać mniej 
dokładnych informacji niż produkty dla innych systemów.

Najmniejsze różnice mają współrzędne wyznaczone przez konstelacje 
GPS+Galileo+GLONASS. Odchylenie 3D jako jedyne jest poniżej centyme-
tra. Dla dwóch konstelacji GPS+GLONASS dało gorsze wyznaczenie pozycji 



469Projekt i opracowanie konfiguracyjnego interfejsu graficznego programu GNSS-WARP

3D niż połączenie GPS+Galileo. Głównie jest to spowodowane niewielką wi-
docznością rosyjskich satelitów. Z pojedynczych konstelacji najlepszą pozycję 
wyznaczył GLONASS, co jest dość nieoczekiwanym wynikiem.

Należy pamiętać, że przedstawione wyniki służą jedynie demonstracji po-
prawności wykonania GUI, a wyciąganie wniosków na tak niewielkim zbiorze 
informacji może nie być miarodajne.

10. tworzenie aplikacji końcowej

Do stworzenia aplikacji końcowej, która będzie działała bez środowiska 
programistycznego MATLAB należało przekonwertować interfejs graficzny 
do postaci samodzielnej aplikacji. Narzędziem umożliwiającym samodzielną 
kompilację programów jest m.in. MATLAB Compiler.

W Compilerze należy umieścić pliki z oknem głównym i oknami pomoc-
niczymi, a następnie wprowadzić odpowiednie ustawienia. Po uruchomieniu 
program automatycznie tworzy foldery we wskazanym przez użytkownika miej-
scu i tworzy w nim wszystkie odpowiednie pliki samodzielnej aplikacji. Każdy 
przyszły użytkownik, aby móc uruchomić aplikację, musi posiadać darmowy 
program MATLAB Runtime. Służy on do uruchamiania aplikacji stworzonych 
przez MATLAB-a. MATLAB Runtime może zostać automatycznie dodany do 
tworzonej aplikacji lub można ustawić, aby skompilowany program pobrał 
wymagane pliki z Internetu w czasie instalacji. Obie możliwości ustawia się 
w czasie kompilacji aplikacji.

11. dyskusja i podsumowanie

W celu ułatwienia pracy z programem i otwarcia go na nowych użytkow-
ników tworzy się interfejsy graficzne, które umożliwiają użytkownikowi nie-
znającemu kodu wykorzystanie programu bez konieczności wkładania dużego 
wysiłku w zrozumienie zapisu programistycznego.

Interfejs graficzny jest elementem znacząco podnoszącym walory użytko-
we każdego programu. Bez niego użytkowanie oprogramowania bez specja-
listycznej wiedzy posiadanej przez autorów oprogramowania jest praktycznie 
niemożliwe. Nieustanne rozwijanie infrastruktury informatycznej umożliwia 
tworzenie interfejsów jak i całych programów z coraz to mniejszym wysiłkiem 
i wiedzą. Skutkiem tego jest masowo rozszerzana cyfryzacja dziedzin życia.

W artykule opisano proces projektowania jak i tworzenia interfejsu graficz-
nego do oprogramowania GNSS-WARP. Został on wykonany w środowisku 
programistycznym MATLAB w dodatku Appdesigner. Od tego momentu au-
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torskie GUI stało się integralną częścią oprogramowania, które będzie umoż-
liwiało korzystanie z programu osobom nieznającym się na programowaniu. 
Skutkiem tego jest możliwość rozpowszechniania programu w o wiele szerszym 
gronie i łatwiejsze przeprowadzanie badań z wykorzystaniem pozycjonowania 
satelitarnego metodą PPP.
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aBstract

desigN aNd develoPMeNt of the gNss-warP graPhical 
coNfiguratioN iNterface

Since 2015, the Institute of Geodesy and Geoinformatics of the Wroclaw University of 
Life Sciences is developing GNSS-WARP (Wroclaw Algorithms for Real-time Position-
ing) software for precise positioning using the Precise Point Positioning technique. With 
its help, coordinates and other parameters can be determined. The program is written in 
MATLAB® software and the calculations are performed by modifying the settings in the 
source code, which requires a deep knowledge of the program and the language in which 
it is written. Therefore, this work presents the activities related to the execution of the 
graphical interface (GUI) for GNSS-WARP software. This work describes the necessary 
actions that were performed during the design and creation of a GUI. It also discusses in 
detail how the interface relates to the GNSS-WARP software. In order to check properly 
created GUI, sample calculations were made for different settings related to the satellite 
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constellation. Finished GUI was finally converted to a standalone application using the 
MATLAB Compiler program.

słowa kluczowe: graficzny interfejs użytkownika, GUI, MATLAB, technika PPP, GNSS-
WARP

keywords: graphical user interface, GUI, MATLAB, PPP technology, GNSS-WARP
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NuMeryczNa oceNa wPływu geoMetrii 
zBiorNika Na Proces PrzePływu oleju 

SilnikoWego

wstęp

Formula Student to seria zawodów związanych z motorsportem skierowana 
do studentów z całego świata. Aktualnie udział w zawodach bierze około 600 
zespołów z całego świata. Zespół Cerber Motorsport bierze czynny udział 
w zawodach już od ośmiu lat. Wszelkie kwestie konstrukcyjne aut, jak i orga-
nizacyjne zawodów uregulowane są w regulaminie Formula FSG Rules. Jedną 
z najbardziej obostrzonych kwestii w regulaminie zawodów jest jednostka 
napędowa, czyli silnik spalinowy. Głównymi ograniczeniami jednostki napędo-
wej są: objętość skokowa, ograniczenie średnicy głównego kanału dolotowego 
powietrza, jak również spełnianie norm głośności. Dopuszczalny poziom hałasu 
nie może przekraczać 103 dbC na obrotach jałowych oraz 110 dbC w pozostałym 
zakresie prędkości obrotowej silnika. (2019 Formula SAE® Rules). W wyniku 
tych regulacji pojazd, który jest przygotowany do zawodów, posiada autorskie 
układy, takie jak: dolotowy, wydechowy, paliwowy, przeniesienia napędu oraz 
smarowania. Ostatni z nich nie ma na celu jedynie wpływać na pracę i osiągi 
jednostki napędowej, ale przede wszystkim ma obniżyć środek ciężkości po-
jazdu, co wpływa pozytywnie na właściwości jezdne całego pojazdu. Jednostka 
napędowa, którą zespół Cerber Motorsport wybrał jako bazę zespołu silniko-
wego przy budowie pojazdu CMS-06, to Honda CBR600RR PC40. Jest to 
czterocylindrowy silnik motocyklowy o bardzo wytrzymałej i sprawdzonej kon-
strukcji, dlatego zespół po raz czwarty postanowił zaufać tej jednostce. Po raz 
kolejny zespół postanowił zaprojektować układ smarowania z zastosowaniem 
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suchej misy olejowej. Jednak poszczególne rozwiązania układów smarowania 
w poprzednich pojazdach zespołu wykazywały skłonności do pienienia się oleju 
silnikowego, co powodowało przycieranie się silnika, dlatego przy projekto-
waniu układu smarowania pojazdu CMS-06 podjęto próbę przeprowadzenia 
badań symulacyjnych dla przepływów wielofazowych zbiornika oleju w celu 
poprawienia deareyzacji oleju znajdującego się w zbiorniku.

układ smarowania silnika spalinowego

Układ smarowania silnika spalinowego ma na celu doprowadzenie oleju do 
wszystkich współpracujących ze sobą powierzchni oraz ruchomych elementów 
silnika (rysunek 1).

Olej dostarczony jest przez kanały olejowe drążone wewnątrz stałych i ru-
chomych elementów silnika. Do głównych zadań układu smarowania, oprócz 
zmniejszenia strat tarcia i zużycia elementów, należą:

Rysunek 1. Schemat układu smarowania silnika honda CBR600RR PC40: 
1 – smok, 2 – pompa oleju, 3 – regulator ciśnienia, 4 – filtr oleju, 5 – chłodnica 

oleju, 6 – czujnik ciśnienia oleju

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Honda CBR600RR Service Manual 2007
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 – odprowadzenie ciepła od gorących elementów silnika,
 – uszczelnianie komory cylindra,
 – ochrona przed korozją (Luft 2003).

Układy smarowania z suchą misą olejową stosowane są w pojazdach wy-
czynowych, w których występują duże przeciążenia. Przykładem takiego po-
jazdu jest np. bolid Formula Student. Stosując taki układ, należy dodatkowo 
zastosować zewnętrzną pompę oleju w celu osuszania misy (Farkhondeh 2006).

Rysunek 2. Schemat układu smarowania z suchą misą olejową: 1 – pompa 
wielosekcyjna, 2 – napęd pompy, 3 – poszczególne sekcje pompy, 4 – przewody 

łączące misę z pompą, 6 – zbiornik oleju, 7 – odpływ oleju, 8 – mocowanie 
zbiornika, 10 – filtr oleju

Źródło: Opracowanie własne na podstawie grafiki Google

W układzie smarowania z suchą misą (rysunek 2), w przeciwieństwie do 
układu z mokrą misą, bufor oleju nie znajduje się w misie, a w zewnętrznym 
zbiorniku. Geometria zbiornika musi być zaprojektowana w taki sposób, żeby 
pompa wewnętrzna, która pobiera olej ze zbiornika, miała dostęp do niego cały 
czas. Zaletami stosowania takiego układu są: odporność układu na przeciąże-
nia oraz możliwość obniżenia silnika w ramie pojazdu ze względu na samą 
konstrukcję misy olejowej. Do wad należą: zwiększona masa całego układu 
spowodowana zwiększeniem liczby elementów, wysokie koszty produkcji oraz 
większa ilość połączeń układu, co oznacza dodatkowe miejsca, w których mogą 
nastąpić wycieki oleju.

cel badań

Jak zostało wcześniej wspomniane, problem, z jakim zmagał się zespół Cer-
ber Motorsport przy projektowaniu układów smarowania z suchą misą olejową 



475Numeryczna ocena wpływu geometrii zbiornika na proces przepływu oleju silnikowego

do poprzednich aut, polegał na pienieniu się oleju w zbiorniku, co powodowało 
przycieranie się jednostki napędowej bolidu. Przy projektowaniu zbiornika oleju 
do układu smarowania bolidu CMS-06 postanowiono przeprowadzić szereg 
badań doświadczalnych oraz analizę przepływową różnych geometrii zbiornika. 
Czynności te miały na celu ograniczenie powstawania zjawiska pienienia się 
oleju silnikowego. Powinno to pozytywnie wpłynąć na eksploatacje jednostki 
napędowej pojazdu.

Jak wiadomo, temperatura oleju ma znaczący wpływ na zachodzące w zbior-
niku zjawiska, ponieważ jego lepkość oraz gęstość zmieniają się wraz ze 
wzrostem temperatury pracy silnika, dlatego przedstawione poniżej badania 
doświadczalne, jak i analizę numeryczną przeprowadzono dla warunków, w któ-
rych temperatura oleju osiąga 100ºC. Dokonano takiego wyboru temperatury, 
ponieważ auto podczas przystępowania do konkurencji dynamicznych pod-
czas zawodów jest odpowiednio wcześniej rozgrzane. Z danych z zawodów 
z poprzedniego sezonu wynika, że przez większość czasu auto porusza się na 
temperaturze oleju wynoszącej właśnie 100ºC.

Badania doświadczalne

Pierwszym krokiem w przedmiotowej analizie były badania doświadczalne. 
W tym celu został wykonany częściowo przezroczysty zbiornik. Pokrywy wy-
konano ze stopu aluminium, a część środkową z rury poliwęglanowej. Zbiornik 
zaprojektowano tak, aby zachować dobrą widoczność oleju znajdującego się 
w środku oraz aby w szybki i prosty sposób zmienić wewnętrzną geometrię 
zbiornika (rysunek 3).

Wlot oleju został umieszczony stycznie do ściany, żeby wywołać w zbiorniku 
zjawisko hydrocyklonu, czyli aby olej, trafiając do zbiornika, wirował w dół 

Rysunek 3. Części testowego zbiornika oleju.

Źródło: Opracowanie własne
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po ściankach, co sprzyja rozpraszaniu pęcherzyków powietrza. Poszczególne 
części zbiornika były ze sobą łączone dzięki kołnierzom przyspawanym do wy-
konanych ze stopu aluminium części zbiornika. Pomiędzy aluminiowe elementy 
w specjalnie wyfrezowanych rowkach umieszczało się rurę poliwęglanową 
i obie części były ze sobą skręcone śrubami. W celu zapewnienia szczelności 
całego układu zastosowano na łączeniach silikon wysokotemperaturowy. Po 
zastosowaniu silikonu od złożenia zbiornika na przeprowadzenie testu auta nale-
żało odczekać przynajmniej 12 godzin do jego zaschnięcia. Zbiornik był również 
przystosowany do zamocowania go na poprzednim aucie zespołu CMS-05, na 
którym były przeprowadzane badania (rysunek 4). Wszystkie rodzaje geometrii 
zbiorników zostały przetestowane w tych samych warunkach oraz były badane 
kolejno przy różnych prędkościach obrotowych kolejno: 3000 rpm, 6000 rpm, 
9000 rpm, 12 000 rpm. Wyniki badań doświadczalnych były rejestrowane 
aparatem fotograficznym w celu możliwości zestawienia wyników ze sobą.

Rysunek 4. Zbiornik zamocowany na aucie i przygotowany do badania.

Źródło: Opracowanie własne.

Badanie zbiornika nr 1

Pierwszy zbiornik (rysunek 5) przygotowany do testów to geometria wzięta 
wprost z pojazdu CMS-05. Jest to zbiornik wyposażony w dwie przegrody. 
W założeniach górna miała na celu spowolnienie oleju wpadającego do bu-
foru oleju znajdującego się w zbiorniku, ponieważ olej, zanim trafi do buforu 
znajdującego się wewnątrz zbiornika, musi przepłynąć przez mniejsze otwory 
znajdujące się w przegrodzie.
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Rysunek 5. Geometria pierwszego zbiornika testowego.

Źródło: Opracowanie własne

Badanie pierwszego zbiornika wykazało (rysunek 6), że górna przegroda, 
która w teorii miała poprawić deaeryzację oleju oraz spowolnić jego wpadanie 
do zbiornika, nie działa w taki sposób, w jaki powinna. W momencie, w którym 
olej trafia na ostre krawędzie znajdujące się w przegrodzie, rozbija się na dużo 
mniejszych strumieni, które nabierają powietrza oraz trafiając w taflę oleju 
znajdującego się w zbiorniku z bardzo dużą prędkością, tworzy bardzo dużą 
ilość piany na powierzchni oleju.

Badanie zbiornika nr 2

Przy przygotowaniu kolejnego prototypu do badań postanowiono spraw-
dzić, w jaki sposób zachowa się olej, kiedy będzie wpadał do zbiornika i na 
jego drodze nie będzie stała żadna przeszkoda. Z tego względu usunięto górną 
przegrodę (rysunek 7).

Rysunek 6. Zdjęcie przedstawiające badanie zbiornika nr 1.

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 7. Geometria zbiornika testowego bez górnej przegrody.

Źródło: Opracowanie własne

Badanie to potwierdziło (rysunek 8), że górna przegroda, która w założeniu 
miała poprawiać deaeryzację oleju nie działała, a wręcz przeciwnie – olej, który 
wpadał na nią, wykazywał dużo większe skłonności do pienienia się. W zbior-
niku bez przegrody powstało znacznie mniej piany na powierzchni oleju, ale 
nie był to jeszcze satysfakcjonujący wynik.

Badanie zbiornika nr 3

Aby spowolnić olej wpadający do zbiornika, zachowując przy tym zjawi-
sko hydrocyklonu, postanowiono wykonać spiralę (rysunek 9), która wydłuży 
czas dopływu oleju do buforu znajdującego się w zbiorniku. Wydłużony czas 
pozwoli, by olej miał możliwość wytracenia wysokiej prędkości, z jaką wpada 

Rysunek 8. Zdjęcie przedstawiające badanie zbiornika bez górnej 
przegrody.

Źródło: Opracowanie własne
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do zbiornika. Dzięki temu wpływający olej nie będzie z takim impetem uderzał 
w taflę oleju, co dodatkowo zmniejszy aeryzację oleju podczas tego zjawiska.

Rysunek 9. Geometria zbiornika testowego ze spiralą.

Źródło: Opracowanie własne

Badanie wykazało (rysunek 10), że spirala, która w założeniu miała spełniać 
wyżej wymienione funkcje, sprawdza się, dzięki czemu możemy zauważyć 
dużo mniejszą ilość pęcherzyków powietrza w oleju oraz mniejszą ilość piany 
na jego powierzchni po zgaszeniu silnika.

obliczenia numeryczne

Budowa modelu obliczeniowego

Model, jakim posłużono się podczas obliczeń numerycznych, to objętość wy-
prowadzona z modelu 3D zbiorników (rysunek 11). Uproszczenia zastosowane 
w modelu to: usunięcie znajdujących się na górze zbiornika tulejek odprowa-

Rysunek 10. Zdjęcie przedstawiające badanie zbiornika ze spiralną 
przegrodą.

Źródło: Opracowanie własne
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dzających powietrze. Zostały one zastąpione wydzielonymi na płaszczyźnie 
okręgami. Wprowadzone modyfikacje umożliwiły skrócenie czasu obliczeń.

Rysunek 11. Modele zbiorników przygotowanych do obliczeń.

Źródło: Opracowanie własne

Dyskretyzacja modelu do obliczeń

Dyskretyzacja została przeprowadzona w bardzo prosty i szybki sposób. 
Początkowo została wybrana metoda siatki. W każdym z przypadków był to 
element typu Tetrahedrons (rysunek 12). Następnie został wybrany rozmiar 
siatki: 5 mm. Program automatycznie zagęścił siatkę w miejscach, w których 
było to wymagane przez geometrię całego modelu. Zagęszczenie siatki w kry-

Rysunek 12. Siatka typu Tertahedron 
stworzona na modelu.

Rysunek 13. Siatka typu polyherda po 
przekonwertowaniu.

Źródło: Opracowanie własne
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tycznych miejscach, takich jak np. otwory w przegrodzie, będzie miało później 
wpływ na dokładność wyników analizy.

Kolejnym etapem, który miał na celu zwiększenie dokładności obliczeń, była 
konwersja aktualnie stworzonej siatki z elementów Tetrahedron na elementy 
typu Polyhedra (rysunek 13). W wersji oprogramowania dostępnej do przepro-
wadzania obliczeń jest to rodzaj siatki, który zapewnia największą dokładność 
obliczeń. Jedyną wadą siatki polihedralnej jest to, że po przekonwertowaniu 
nie można jej kontrolować. Utracono możliwość np. zagęszczania w miejscach, 
w których dokładność wyników była najistotniejsza.

Warunki brzegowe

Przyjęte zostały następujące warunki brzegowe:
 – prędkość płynu na wlocie do zbiornika oleju (rysunek 14),
 – ciśnienie pod, jakim olej jest wysysany ze zbiornika (rysunek 14),

 – zbiornik jest od początku częściowo wypełniony olejem (rysunek 15),
 – gęstość oraz lepkość oleju została wprowadzona według danych dla tem-

peratury 100ºC z karty charakterystyki oleju podanej przez producenta.
Obliczenia przepływów wielofazowych są to obliczenia przebiegające w cza-

sie. Ze względu na to, w celu przeprowadzenia poprawnych obliczeń, należało 
dobrać odpowiedni krok czasowy dla każdego z przypadków. W tym celu 

Rysunek 14. Wprowadzone warunki brzegowe.

Źródło: Opracowanie własne
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należało skorzystać ze wzoru na liczbę Couranta: gdzie: ∆t – krok czasowy, x 
– rozmiar siatki, v – prędkość płynu, CFL jest to oczekiwana liczba Couranta. 
Innym sposobem było ustawienie adaptacyjnego kroku czasowego w solverze, 
gdzie nadaje się minimalny oraz maksymalny krok czasowy, który program 
może przyjąć do obliczeń. Użycie opcji adaptacyjnego kroku czasowego umoż-
liwiło skrócenie czasu obliczeń oraz zwiększenie ich dokładności, ponieważ 
program dobierał odpowiedni krok czasowy w danym momencie, aby uzyskać 
oczekiwaną (nadaną wcześniej) liczbę Couranta, do której ma dążyć (rysunek 
16) (Ansys Fuent, User Guide 2020).

Rysunek 16. Ustawienia kroku czasowego w solverze.

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 15. Zbiornik oleju po wprowadzeniu 
warunków początkowych.

Źródło: Opracowanie własne
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analiza numeryczna zbiornika nr 1

W wyniku przeprowadzonych analiz numerycznych przepływów udało się 
uzyskać symulację przepływu oleju w zbiorniku. W trakcie symulacji widocz-
ne było, że początkowo olej nie jest zasysany ze zbiornika równomiernie na 
całej powierzchni, a jedynie ze środka zbiornika. Jest to zjawisko niepożądane 
z tego względu, że pod dolną przegrodą (która w założeniu ma pozwala olejowi 
odpływać od wylotu podczas powstawania przeciążeń bocznych) powstaje bar-
dzo duży pęcherz powietrza, któremu owa przegroda nie pozwala wypłynąć na 
powierzchnię (rysunek 17). W kolejnych etapach symulacji (rysunek 18) widać, 
że pod tą przegrodą powietrze nie ma którędy wypłynąć na powierzchnię i cały 
czas są pod nią pęcherzyki, a olej, który wpada na przegrodę, głównie spada 
na dół zbiornika przez jego środek. Widoczna jest również zwiększona ilość 
spienionego oleju na powierzchni (jasno-szary kolor).

analiza numeryczna zbiornika nr 2

W wyniku analizy numerycznej zbiornika nr 2 widoczne jest, że olej, wpada-
jący do buforu oleju znajdującego się już wcześniej w zbiorniku, powoduje dużo 
mniejsze pienienie się. Ponadto olej nie wpada głównie przez środek zbiornika, 
tak jak w przypadku zbiornika nr 1, a płynie cały czas po ściance i wpada na 
brzegu zbiornika (rysunek 19). Dzięki temu pęcherz powietrza, który znajduje 

Rysunek 17. Przekrój zbiornika nr 1 po 
przeprowadzeniu analizy numerycznej 

dla czasu przepływu 1,5 s.

Rysunek 18. Przekrój zbiornika 
numer 1 po przeprowadzeniu analizy 
numerycznej dla czasu przepływu 3 s.

Źródło: Opracowanie własne
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się pod dolną przegrodą, nie zostaje wyparty na powierzchnię przez olej, gdyż 
ten na niego nie wpada.

Rysunek 19. Zdjęcie pokazujące w jaki 
sposób przepływa olej w zbiorniku nr 2.

Źródło: Opracowanie własne

analiza numeryczna zbiornika nr 3

Po przeprowadzeniu obliczeń numerycznych zbiornika nr 3 widać, że spiralna 
przegroda, która w założeniu miała spowalniać olej wpadający do zbiornika, 
działa w taki sposób, w jaki powinna. Jednakże pojawił się problem z dobraniem 
odpowiedniego skoku tej spirali, ponieważ przy wstępnie przyjętym skoku olej 
miał zbyt mało miejsca na przepłyniecie w dół zbiornika i gromadził się na górze 

Rysunek 20. Przepływ oleju 
w zbiorniku nr 3.

Źródło: Opracowanie własne
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(rysunek 20). Może to spowodować zjawisko „wypluwania” oleju przez otwory 
odpowietrzające na zewnątrz zbiornika do tak zwanego Catch-cana, który jest 
wymogiem regulaminu Formula Student. Catch-can ma uniemożliwić wyciek 
płynów eksploatacyjnych, takich jak: olej lub woda destylowana używana 
w układzie chłodzenia, do atmosfery.

opracowanie wyników

Analizując wyniki badań doświadczalnych, zauważono, że najlepszą opcją 
byłby wybór zbiornika numer 3 posiadającego spiralną przegrodę, ponieważ na 
zdjęciu (rysunek 21) porównującym napowietrzenie oleju pomiędzy zbiornikiem 
numer 1 a zbiornikiem numer 3 jest widoczna bardzo duża różnica.

Dużo mniejsza ilość pęcherzyków powietrza w oleju znajdującym się w zbior-
niku ma w efekcie bardzo duży wpływ na eksploatację jednostki napędowej 
pojazdu.

Dzięki analizie numerycznej zauważono wadliwą konstrukcję dolnej prze-
grody, pod którą powstaje bardzo duży pęcherz powietrza. Gdy olej wpadnie 
w to miejsce, nabiera bardzo dużo powietrza, a jednostce napędowej grozi 
zatarcie. Problem występował nie tylko przy zbiorniku numer 1, ale również 
przy każdym kolejnym. Natomiast dzięki zastosowaniu konstrukcji zbiornika, 
w której olej wpadający do buforu oleju spływał po ściankach, pęcherz ten nie 
rozbijał się na mniejsze.

W efekcie przeprowadzonych analiz do pojazdu CMS-06 zdecydowano się 
wybrać zbiornik numer 3, ponieważ ze wszystkich przeanalizowanych przypad-

Rysunek 21. Zdjęcie przedstawiające porównanie napowietrzenia oleju 
w zbiorniku numer 1 oraz zbiorniku numer 3 po zgaszeniu silnika.

Źródło: Opracowanie własne
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ków wypadł najlepiej. Konstruktorzy mają świadomość, że nie jest on do końca 
idealnym rozwiązaniem ze względu na zjawisko gromadzenia się bardzo dużej 
ilości oleju na górze zbiornika. Badanie doświadczalne potwierdziło jedynie 
niewielkie ilości oleju wydostające się ze zbiornika numer 3 do catch-cana.

Podsumowanie

Porównując wyniki badań doświadczalnych, jak i analizy numerycznej, 
można dostrzec, że z każdego rodzaju badania płyną inne wnioski. Badania 
doświadczalne pozwoliły w lepszym stopniu ocenić poziom areyzacji oleju 
w zbiorniku dzięki temu, że podczas takiego badania pęcherzyki powietrza 
są bardzo mocno widoczne. Natomiast analiza numeryczna przepływu oleju 
w zbiorniku pozwoliła na wgląd do jego wnętrza, uwidaczniając, jak zachowuje 
się olej w samym środku zbiornika. Tego nie można było ocenić podczas badań 
doświadczalnych.

Projektując zbiornik oleju do układu smarowania z sucha misą olejową, na-
leżałoby zastosować zarówno numeryczną analizę przepływową, jak i badania 
doświadczalne. Obliczenia przeprowadzone w oprogramowaniu ANSYS dla 
przepływów wielofazowych były analizami uproszczonymi w celach poglą-
dowych. W wariancie bardziej dokładnym należałoby zagęścić siatkę na całej 
objętości zbiornika, co skutkowałoby poprawniejszą oceną poziomu napowie-
trzenia oleju, tak jak w przypadku badań doświadczalnych. Niestety działanie 
takie bardzo mocno wydłużyłyby czas obliczeń numerycznych.

Wyniki uzyskane w obu rodzajach badań (doświadczalnych i numerycznych) 
wskazują, że przy projektowaniu zbiornika do kolejnego pojazdu należałoby się 
w większym stopniu skupić na modyfikacji dolnej przegrody zbiornika oraz na 
przeprojektowaniu spirali, co obniżyłoby stopień spienienia oleju.
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aBstract

NuMerical assessMeNt of the iMPact of taNk geoMetry oN 
the eNgiNe oil flow Process

The article focuses on a lubrication system in Honda CBR 600RR engine in a Formula 
Student racecar. System in the car uses a dry oil sump, which was not originally used in this 
engine. Therefore, the system requires deep structural analysis as well as the manufactur-
ing a series of prototypes and performing applicable tests. Experience from the previous 
vehicles shows that engine oil in a tank tends to foam, which may lead to engine seizing. 
Therefore, when designing the CMS-06 vehicle lubrication system, an attempt was made 
to solve this problem. In order to achieve this, the system was designed with the software 
using numerical method of fluid mechanics for multiphase flows.

The calculation results were subjected to experimental validation showing differences 
and possible sources of their origin. This type of action results in minimizing the need for 
testing multiple tank prototypes. Eventually, the final solution was manufactured and tested 
on CMS-06 race car.
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serwis oNliNe do PozycjoNowaNia gNss 
techNiką PPP wraz z wizualizacją 

i raPortowaNieM wyNików oBliczeń

wstęp

Obecnie użytkownicy cywilni mają możliwość wykorzystywania sześciu 
globalnych systemów nawigacji satelitarnej (ang. Global Navigation Satellite 
System, GNSS) – GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, IRNSS, QZSS. Wśród 
technik pomiarowych wykorzystujących obserwacje GNSS wyróżnić można 
m.in. RTK (ang. Real-Time Kinematic), RTN (Real-Time Network) oraz PPP 
(Precise Point Positioning). Technika PPP rozwijana jest od lat przez środowisko 
naukowe i obecnie poza pozycjonowaniem umożliwia także monitorowanie 
przemieszczeń i deformacji (Chen i in. 2009), wykrywanie tsunami (Kanzaki 
i in. 2011) oraz detekcję przemieszczeń związanych z ruchami sejsmicznymi 
(Hefty, Gerhatova 2012). Jedną z aplikacji, która wykorzystuje technikę PPP 
w pozycjonowaniu, jest powstała na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocła-
wiu aplikacja GNSS-WARP (ang. Global Navigation Satellite System – Wroclaw 
Algorithms for Real-time Positioning) opracowana w całości w środowisku pro-
gramistycznym Matlab. Dzięki wsparciu produktów Międzynarodowej Służby 
GNSS (ang. International GNSS Service) możliwe jest pozycjonowanie zarówno 
w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem produktów RTS oraz w post-proces-
singu, z wykorzystaniem produktów typu „final” (Kouba 2009).

1. cel pracy

Główny założeniem pracy jest rozwinięcie możliwości autorskiego oprogra-
mowania GNSS-WARP (Hadaś 2015) do precyzyjnego wyznaczania pozycji 
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punktu z obserwacji GNSS (ang. Global Navigation Satellite System), techniką 
Precyzyjnego Pozycjonowania Punktu (ang. Precise Point Positioning, PPP) 
(Zumbergei in. 1997). W tym celu został napisany od podstaw serwis online, 
który umożliwia użytkownikowi przesłanie pliku obserwacyjnego RINEX, oraz 
zaimplementowane zostały moduły wizualizacji wyników z przeprowadzonych 
obliczeń wraz modułem generującym raport końcowy, wysyłany do użytkownika 
na podany wcześniej adres e-mail.

2. środowisko pracy

2.1. Technika PPP w GNSS-WARP

Do napisania modułów wizualizacji oraz raportowania wykorzystano 
środowisko Matlab®, w którym w całości zostało zaimplementowane opro-
gramowanie GNSS-WARP. W ramach realizowanej pracy zaimplementowano 
skrypty wizualizujące, m.in. zmianę współrzędnych topocentrycznych i ich 
błędów w czasie przeprowadzonych obserwacji, zmianę opóźnienia troposfe-
rycznego, wartości nieoznaczoności fazowych oraz ślad widoczności satelitów 
na nieboskłonie.

Podstawowym modelem funkcjonalnym opracowania obserwacji GNSS 
w oprogramowaniu GNSS-WARP jest model ionosphere-free (IF), który niwe-
luje wpływ opóźnienia jonosferycznego obserwacji, wykorzystując kombinację 
liniową obserwacji na dwóch częstotliwościach:
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gdzie:
t – czas obserwacji
φ pk, IF –  wartość fazy nośnej między satelitą i odbiornikiem wolna od wpływu 

jonosfery
p pk, IF –  pseudoodległość między satelitą i odbiornikiem wolna od wpływu 

jonosfery
f1 – pierwsza częstotliwość
f2 – druga częstotliwość
p pk, 1 –  pseudoodległość między satelitą i odbiornikiem obliczona z pierwszej 

częstotliwości
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φ pk, 1 –  wartość fazy nośnej między satelitą i odbiornikiem obliczona z pierw-
szej częstotliwości

p pk, 2 –  pseudoodległość między satelitą i odbiornikiem obliczona z drugiej 
częstotliwości

φ pk, 2 –  wartość fazy nośnej między satelitą i odbiornikiem obliczona z drugiej 
częstotliwości

Dzięki wykorzystaniu większej liczby systemów nawigacji satelitarnej w tzw. 
rozwiązaniu multi-GNSS, oprogramowanie GNSS-WARP umożliwia uzyskanie 
1-2 mm precyzji wyznaczenia współrzędnych.

2.2. Serwis online

Serwis online składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza część od-
powiada za wizualną część formularza, tzw. warstwę front-end aplikacji WWW, 
która została stworzona przy pomocy języka JavaScript oraz biblioteki React. 
JavaScript to skryptowy język programowania, którego najczęstszym zastoso-
waniem są właśnie strony internetowe. Pozwala na utworzenie pól w formularzu 
i przesłanie pliku obserwacyjnego. Dzięki niemu możliwa jest również m.in. 
walidacja danych wprowadzonych w formularzu oraz zapewnienie reakcji na 
zdarzenia, które zachodzą w trakcie korzystania z serwisu. Ostateczna wersja 
strony została zamieszczona na platformie zarządzanej przez system WordPress 
(rysunek 1).

Po stronie serwera działa druga część serwisu. Jest nią skrypt napisany w ję-
zyku PHP, który przyjmuje dane przesłane przez formularz i przygotowuje 
z nich odpowiednie pliki konfiguracyjne. Skrypt odpowiada za umieszczenie 
ich w odpowiednim folderze, a także za nazwanie zarówno plików konfigura-
cyjnych, jak i towarzyszących im plików obserwacyjnych RINEX w ten sam 
sposób, tak żeby skrypt w Matlabie odpowiadający za obliczenia mógł wczytać 
odpowiednie dane. Nazywanie plików funkcjonuje dzięki poleceniu:

$file_name = time().’_’.bin2hex(random_bytes(2)),

które łączy w nazwie pliku czas, określony przez czas uniksowy, czyli liczbę 
sekund roku 1970 czasu UTC, a także cztery losowe znaki pojawiające się po 
znaku podkreślenia. Na koniec skrypt PHP uruchamia komendę, dzięki której 
Matlab rozpoczyna w tle swoje obliczenia i tworzy końcowy produkt w posta-
ci pliku PDF. Za całość funkcjonowania mechanizmu przesyłania i tworzenia 
plików odpowiada serwer postawiony na maszynie wirtualnej, udostępniony 
przez pakiet XAMPP wydawany na darmowej licencji GNU (ang. General 
Public Licensce).
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3. rezultaty przeprowadzonych prac

3.1. Serwis online

Usługę GNSS-WARP online udostępniono w dwóch trybach. W trybie pod-
stawowym użytkownik definiuje tylko jeden parametr – tryb pozycjonowania 
(statyczny lub kinematyczny). Użytkownik powinien wysłać plik obserwacyjny 
RINEX oraz podać swój adres e-mail, na który zostanie wysłany raport z obliczeń.

Rysunek 1. Serwis GNSS-WARP w trybie podstawowym.

Źródło: Opracowanie własne

W trybie rozszerzonym mechanizm raportowania działa tak samo, jak w try-
bie podstawowym. Różnica jest taka, że użytkownik ma dostęp do ustawień 22 
parametrów opracowania obserwacji:

 – tryb pozycjonowania,
 – źródło produktów (orbit i korekt zegarów satelitów),
 – wybór obserwacji GNSS,
 – maska elewacji,
 – model funkcjonalny PPP,
 – modelowanie opóźnienia troposferycznego i funkcje mapujące,
 – częstotliwości do policzenia kombinacji obserwacji wolnej od wpływu 

jonosfery,
 – estymacja gradientów horyzontalnych troposfery,
 – estymacja współrzędnych odbiornika (opcja eksperymentalna),
 – estymacja opóźnienia troposferycznego w kierunku zenitu,
 – ekstrapolacja zegara satelitów,
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 – limit czasu ekstrapolacji zegara satelitów,
 – ekstrapolacja orbit satelitów,
 – limit czasu ekstrapolacji orbit satelitów,
 – kierunek opracowania,
 – aplikacja kodowych opóźnień sprzętowych, tzw. biasów kodowych,
 – aplikacja fazowych opóźnień sprzętowych, tzw. biasów fazowych,
 – wykorzystanie tylko tych obserwacji kodowych, dla których dostępne 

są biasy kodowe,
 – wykorzystanie tylko tych obserwacji fazowych, dla których dostępne są 

biasy fazowe.
Oba tryby udostępniono w języku polskim oraz w języku angielskim. Wszyst-

kie parametry, zarówno te zdefiniowane przez użytkownika, jak i przyjęte do-
myślnie, zapisywane są w postaci pliku konfiguracyjnego w formacie tekstowym 
warp, możliwym do odczytania przy pomocy edytora tekstowego. Zostaje on 
bezpośrednio wykorzystany do wykonania obliczeń przez skrypt Matlabu.

3.2. Wizualizacje
W wyniku przeprowadzonych prac programistycznych napisanych zostało 

pięć skryptów generujących pięć podstawowych wykresów w wersji statycznej 
PNG, jak również dwa skrypty generujące dwa animowane wykresy przedsta-
wiające wartości skośnego opóźnienia zenitalnego w kierunku do satelity, jak 
i ślad satelitów na nieboskłonie.

Jako pierwszy rozwinięty został wykres przestawiający wartości szacowane, 
zawierający następujące elementy:

 – wykres widoczności satelitów,
 – wykres wartości współczynników rozmycia precyzji (ang. Dilution of 

Precision, DOP),
 – wykres różnic w układzie North, East, Up (NEU),
 – wykres błędów współrzędnych w układzie NEU,
 – wykres zenitalnego opóźnienia troposferycznego (ZTD),
 – wykres błędu zegara odbiornika.

Jako wynik prac powstało nowe okienko, pojawiające się automatycznie 
razem z wykresem, zawierające objaśnienia dostępnych skrótów klawiszowych, 
a także sześć pól wyboru (ang. checkbox), jeden dla każdego systemu GNSS, 
dzięki którym użytkownik ma możliwość ukrycia na wykresie konkretnych sys-
temów. Po wyłączeniu danego systemu, jego wizualizacja znika na wykresach 
błędu zegara odbiornika oraz widoczności satelitów, a informacje w lewych 
górnych rogach tych wykresów są aktualizowane o nowe informacje. Po każ-
dej operacji odbywają się dodatkowe obliczenia mające na celu umieszczenie 
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poprawnych informacji w opisie. Krzywa będąca sumą wszystkich pokaza-
nych systemów GNSS pojawia się, tylko gdy aktywnych jest więcej niż jeden 
system GNSS. Zastosowano także dodatkowe zabezpieczenie, mające na celu 
uniemożliwienie użytkownikowi prób włączenia/wyłączenia systemów nie-
wykorzystywanych w obliczeniach. Powstał również checkbox umożliwiający 
użytkownikowi końcowemu przesunięcie zmiennych wykresu dNEU o wartość 
offsetu anteny, tj. ostatnią wartość nie będącą wartością nie-liczbową (ang. not 
a numer, NaN). Po wybraniu tej opcji wszystkie trzy krzywe ulegają przesunięciu 
na całej swojej długości, a użytkownikowi końcowemu pojawiają się wartości 
przesunięcia w metrach do czterech miejsc po przecinku, osobno na wartości 
N, U oraz E. Po odznaczeniu checkbox’a wykresy wracają do wartości sprzed 
przesunięcia, a wartość offsetu znika (rysunek 2). Ostatnim dodanym w tym 
etapie prac elementem był checkbox aktywujący suwak pozwalający przesuwać 
się po osi czasu o konkretną wartość. Po pierwszym użyciu pola wyboru wszyst-
kie wykresy zawężają wyświetlanie na osi X, reprezentującej oś czasu. W tym 
momencie użytkownik końcowy otrzymuje możliwość, korzystając z suwaka, 
przemieszczania się po osi. Drugą możliwością jest zmiana zadeklarowanej 
wartości, poprzez wpisanie jej w okienko i zatwierdzenie przyciskiem „Set 
Step!” lub klawiszem „Enter”. Zmiana ta powoduje rozszerzenie lub zmniejsze-
nie skoku suwaka, a także wyświetlanego zakresu. Pozwala to dobrać wartość 
skoku w oparciu o ilość posiadanych informacji.

Rysunek 2. Działanie checbox’a dla offsetu: a) wykres z nieaktywną funkcją 
offsetu b) wykres z aktywną funkcją offsetu.

Źródło: Opracowanie własne

Drugim elementem pracy było rozwinięcie możliwości wykresu rezyduów 
i błędów, który przedstawia:

 – rezydua zenitalne kodowe,
 – rezydua zenitalne fazowe,
 – przesłonięcia satelitów (ang. eclipsing),
 – wartości odstające (ang. outliers)
 – przeskoki (przejścia) fazy (ang. cycleslips),
 – brak orbity (ang. no orbit),
 – brak zegara (ang. no clock).
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Efektem przeprowadzonych prac jest dodanie sześciu checkbox’ów repre-
zentujących poszczególne systemy GNSS, umożliwiających ukrycie krzy-
wych dla poszczególnych systemów. Wyłączenie systemu przy wykorzystaniu 
checkbox’a aktualizuje także opisy w lewych górnych rogach wspomnianych 
wcześniej wykresów (kolejno wartość średnią, odchylenie standardowe, war-
tość minimalną i maksymalną). Drugim zaimplementowanym w tym etapie 
elementem wykresu interaktywnego było wyświetlanie etykiety po wybraniu 
danej na wykresie z wykorzystaniem narzędzia „Data Cursor”. Po włączeniu 
narzędzia i wybraniu punktu na wykresie wyświetlona zostanie mała etykieta 
z następującymi informacjami: numer satelity, wartość zjawiska i dokładny czas 
zaobserwowania (rysunek 3).

Rysunek 3. Działanie funkcji „Data Cursor”: a) wartość rezyduum dla satelity 
G03 b) wartość rezyduum dla satelity C14.

Źródło: Opracowanie własne

Kolejnym etapem prac było napisanie skryptów generujących wykresy nie-
oznaczoności fazowych oraz skośnego opóźnienia troposferycznego w kierunku 
do satelity (ang. Slant Total Delay, STD). Wykresy rysowane są w oparciu o dane 
dostępne w plikach LOG, powstałych w wyniku przeprowadzonych obliczeń. 
Wykres STD tworzony jest także w formie animacji GIF w postaci mapowa-
nia danych na siatkę azymutalną. Wykres STD, tak jak poprzednie wykresy, 
posiada sześć pól wyboru umożliwiających wyłączenie wizualizacji konkret-
nego systemu GNSS, ale także dodana została funkcja wykorzystująca „Data 
Cursor” do wyświetlania etykiety wartości zjawiska. Wykres nieoznaczoności 
fazowych, poza opisanymi przed chwilą możliwościami, posiada dodatkową 
listę wybieralną pozwalającą wybrać wyświetlanie pojedynczego satelity oraz 
osiem pól wyboru, które pozwalają na wyłączenie wyświetlania konkretnych 
częstotliwości, dla których nieoznaczoności zostały wyznaczone.

Ostatnim elementem tworzonych wizualizacji było napisanie skryptu gene-
rującego ślad satelitów poruszających się na nieboskłonie. Rysunek ten gene-
rowany jest epoka po epoce w trakcie obliczeń, co pozwala na stworzenie jego 
animowanej wersji GIF (rysunek 4) ukazującej ruch satelitów podczas całego 
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okresu pomiarowego. Pozycja satelitów mapowana jest na siatkę azymutalną 
z wykorzystaniem prostej funkcji mapującej. Poszczególne satelity reprezen-
towane są przez kolorowe kropki odpowiadające konkretnym systemom, wraz 
z numerem PRN danego satelity. Po zakończeniu obliczeń kropki są usuwane 
z wykresu i dodawane są checkbox’y umożliwiające ukrywanie śladu satelitów 
poszczególnych systemów.

Rysunek 4. Fragmenty animowanego wykresu śladu satelitów na nieboskłonie 
dla stacji WROC – a) o godzinie 00:00 b) o godzinie 8:00 c) o godzinie 16:00 d) 

o godzinie 23:55.
a) b)

c) d)

Źródło: Opracowanie własne
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3.3. Raportowanie wynikó w

W ostatnim etapie prac stworzony został skrypt automatycznie generujący 
raport. Raport tworzony jest w formie pliku PDF z wykorzystaniem dostępnej 
w oprogramowaniu Matlab funkcji „publish”.

Generowany raport posiada w nagłówku informacje o wersji programu 
GNSS-WARP, a także informacje o instytucji odpowiedzialnej za wygenero-
wany raport. Poniżej znajduje się data wygenerowania raportu. Tworzona jest 
ona automatycznie w oparciu o datę pozyskiwaną z kalendarza przez oprogra-
mowanie Matlab. Poniżej daty znajdują się informacje o danych wejściowych 
wprowadzonych do obliczeń, tj.: nazwa pliku RINEX, wersja pliku RINEX, 
nazwa odbiornika, antena umieszczona w odbiorniku, interwał pomiarowy, 
dokładna data pierwszej i ostatniej obserwacji, kąt obcięcia horyzontu, metoda 
obliczeniowa (statyczna lub kinematyczna), tydzień GPS, strefa UTC, epoka, na 
którą odniesione są współrzędne, rodzaj rozwiązania, informacja o zastosowa-
nych produktach precyzyjnych, systemy GNSS biorące udział w rozwiązaniu, 
dostępne obserwacje.

W dalszej części raportu umieszczone są informacje o uzyskanych rezulta-
tach, w skład których wchodzą:

 – współrzędne XYZ w układach Międzynarodowym Ziemskim Układzie 
Odniesienia 2014 (ang. International Terrestial Reference Frame 2014, 
ITRF14), Europejskim Ziemskim Układzie Odniesienia 2000 (ang. Eu-
ropeanTerrestial Reference Frame 2000, ETRF2000) oraz ETRF89 od-
niesione na epokę wykonywanych pomiarów (rysunek 5),

 – współrzędne BLh w układzie ITRF14 odniesione na epokę wykonywanych 
pomiarów,

 – błędy uzyskanych współrzędnych,
 – wykres wartości szacowanych (jeśli został wygenerowany),
 – wykres rezyduów i błędów (jeśli został wygenerowany),
 – wykres śladu satelitów na nieboskłonie (jeśli został wygenerowany).

Po zakończeniu obliczeń użytkownik otrzymuje raport drogą mailową. W za-
leżności od przebiegu obliczeń wysyłają się dwa różne powiadomienia. W przy-
padku powodzenia obliczeń wysyłany jest mail z plikiem PDF w załączniku, 
a w razie niepowodzenia zostaje wysłany komunikat o błędzie.

Ostatnim etapem prac było przetestowanie serwisu, podczas którego wy-
konano obliczenia zarówno w trybie podstawowym, jak i zaawansowanym. 
Pozyskane z raportów otrzymanych drogą mailową współrzędne są zbliżone do 
wyników otrzymanych z istniejących serwisów online. W obliczeniach testo-
wych z wykorzystaniem 2-godzinnych sesji pomiarowych na punkcie uzyskano 
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zgodność poniżej 1 dm. Wykazano również, że w trybie zaawansowanym dobór 
parametrów opracowania obserwacji znacząco wpływa na dokładność wyzna-
czonych współrzędnych. Serwis ostatecznie spełnia założone cele związane 
z funkcjonalnością.

Rysunek 5. Przykładowa strona raportu generowanego przez 
oprogramowanie GNSS-WARP z wynikami obliczeń i wykresami 

wartości estymowanych.

Źródło: Opracowanie własne
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4. dyskusja i podsumowanie

Przeprowadzone przez autorów prace programistyczne umożliwiły dostęp 
do oprogramowania szerszemu gronu odbiorców. Stworzenie w pełni funkcjo-
nalnego serwisu online z automatycznym raportowaniem pozwala konkurować 
z innymi, dostępnymi w sieci, rozwiązaniami opracowywania wyników pomia-
rów techniką PPP, co wcześniej było niemożliwe, ponieważ chęć skorzystania 
z oprogramowania GNSS-WARP wymagała bezpośredniego kontaktu z autorem 
programu. Otwiera to użytkownikowi końcowemu możliwość porównywania 
otrzymywanych wyników z większej liczby różnych systemów obliczeniowych, 
tym samym wybierając najlepsze obecnie dostępne rozwiązanie. Rozszerzenie 
możliwości wizualizacyjnych oprogramowania czyni je przystępniejszym dla 
użytkownika końcowego, który ma dostęp do wersji desktopowej, a implementa-
cja wizualizacji kolejnych elementów obliczeń pozwala na dokładniejszą i wni-
kliwszą interpretację otrzymanych wyników. Większa liczba wizualizowanych 
danych czyni oprogramowanie atrakcyjniejszym dla końcowego użytkownika. 
Wszystkie założenia zakresowe projektu zostały wykonane. Utworzono skrypty 
generujące trzy nowe wykresy, z czego dwa dodatkowo w wersjach animowa-
nych GIF oraz skrypt generujący raport w postaci pliku PDF. Wykresy gene-
rowane są automatycznie i działają we wszystkich działających kombinacjach 
systemów GNSS, wybranych przez użytkownika w formularzu umieszczonym 
na stronie internetowej. Dane ze strony internetowej przesyłane są na serwer, 
a następnie wykorzystywane do obliczeń. Po ich zakończeniu użytkownik 
otrzymuje wygenerowany raport na podany w formularzu adres e-mail. Pod-
czas prac napotkano problem z niezgodną z rozporządzeniem epoką, na którą 
odniesione są współrzędne w obowiązujących układach. Problem ten, można 
rozwiązać poprzez zastosowanie metody interpolacji pozwalającej obliczyć 
prędkości odbiornika w każdym miejscu na podstawie modelu geofizycznego 
ruchu płyt tektonicznych. Istnieje możliwość rozszerzenia możliwości programu 
GNSS-WARP o wymienione rozwiązanie.

literatura:

Hadaś T. 2015. GNSS-WARP software for real-time precise point. Artificial Sa-
tellites, 50(2): 59-76.

Zumberge J. F., Heflin M. B., Jefferson D. C., Watkins M. M., Webb F. H. 1997. 
Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from 
large networks. J. Geophys. Res., 102:5005–5017.



499Serwis online do pozycjonowania GNSS techniką PPP wraz z wizualizacją i raportowaniem

Chen J., Ge M., Dousa J., Gendt G. 2009. Evaluation of EPOS-RT for Real-time 
Deformation Monitoring. J. Glob. Position. Syst., 8(1): 1-5.

Kanzaki M., Matsushita Y., Kakimoto H., Rocken C., Iwabuchi T., Mervart L., 
Johnson J., Lukes Z. 2011. GNSS Positioning of Ocean Buoys in Japan for 
Disaster Prevention. Proceedings of 24th International Technical Meeting of 
The Satellite Division of the Institute of Navigation, Institute of Navigation, 
Portland, OR: 717-723.

Hefty J., Gerhatova L. 2012. Potential of Precise Point Positioning using 1 Hz 
GPS data for detection of seismic-related displacements. Acta Geodynamica et 
Geomaterialia, 9(3): 303- 313.

Kouba, J. 2009. A Guide to using international GNSS Service (IGS) Products. 
Geodetic Survey Division Natural Resources Canada Ottawa.

aBstract

oNliNe service for PPP gNss PositioNiNg with visualisatioN 
aNd rePortiNg of calculatioN results

The subject of this work is to create an online service for determining the coordinates 
of a point from the Global Navigation Satellite System (GNSS) measurement using Precise 
Point Positioning (PPP) technique. The service is based on the original software - GNSS-
WARP, which is implemented entirely in Matlab® computing environment. For the needs 
of the service, existing and completely new modules of visualization of GNSS observation 
processing results were developed and implemented. There was also created a results re-
porting module, which results in a document containing coordinates of a point in different 
datums, information about data processing strategy and graphs presenting calculation results. 
The report is sent to the user to a specified e-mail address as a PDF file.

The service formdesigned in JavaScript and React library and published in the Wordpress 
environment. It is available in both Polish and English, as well as in two modes, i.e. basic 
and advanced. Advanced mode is available after logging in and gives access to a dozen or 
so setting options for calculations, including indication of GNSS systems and frequencies, 
selection of estimated parameters.

Visualization modules enable graphical presentation of estimated parameters, i.e. to-
pocentric coordinates of the receiver and their errors, tropospheric delay in zenith (Zenith 
Total Delay, ZTD) and slant (Slant Total Delay, STD) direction, phase ambiguities. The 
parameters of dilution of position (DOP), code and phase observation residuals, trace of 
satellites on the sky (Skyplot) are also visualized. Graphs are attached to the calculation 
report. The functionality of the results visualization module in the software itself has also 
been extended. Some graphs are available in animated form as GIF files. Graphs have in-
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teractive elements, allowing to adjust the displayed information to the current needs of the 
user, e.g. choose a GNSS system, satellite, or frequency.

Correct operation of the service and implemented modules has been confirmed experi-
mentally by performing test calculations for several days and stations, in various service 
configurations.

słowa kluczowe: GNSS-WARP, PPP, Matlab, serwis online

keywords: GNSS-WARP, PPP, Matlab, online service
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iNflueNce of the carBoN surface 
ModificatioN oN the adsorPtioN of 

solveNts froM the gas Phase

1. introduction

Current pro-ecological tendencies emphasize the best possible purification of 
air streams from the vapors of volatile organic compounds (VOCs) in industrial 
installations. Regulations in this matter are contained, inter alia, in the provisions 
of Directive 2010/75 / EU and Directive 2004/42 / EC obliging members of the 
European Union to comply with it by preventing or reducing the direct and indi-
rect impact of emissions of volatile compounds on the environment and human 
health. The guidelines of the European Union Directive as a regulation of the 
Minister of Economy in Polish law enable effective reduction of air pollution. In 
addition, they contributed to the search for ways of recovering organic solvents 
used in technological processes, and then returning them to the installation, 
which translated into a reduction in production costs. Purification of waste gases 
from gaseous pollutants is carried out by means of mass exchange processes – in 
absorption, adsorption processes and during catalytic oxidation and reduction 
reactions. The method used in the work is adsorption, which is one of the sur-
face phenomena. It consists of the accumulation of substances on the adsorbent 
surface, which is accompanied by a change in the adsorbate concentration in the 
volume phase. In other words, there is a buildup of gas or liquid particles on the 
surface of the solid. Adsorption occurs spontaneously – Helmholtz F free energy 
is less than zero. When dF<0, then dS<0. When the adsorbate molecules bind to 
the adsorbent surface, they lose the ability to translate, and therefore the value of 
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their entropy S decreases, which can be expressed by the formula ΔG = ΔH-TΔS 
<0. This confirms that adsorption is an exothermic process.

One of the commonly used adsorbents is activated carbon, the importance of 
which has increased in recent years. This is due to the possibility of obtaining 
a large adsorption surface due to the developed porosity and the internal sur-
face, which results in high absorption capacities for solvent vapors and gases 
(Derbyshire et al. 2001).

Activated carbon is obtained during thermal and chemical treatment mainly 
from wood (Nakai et al. 2007; Buczek, Czepirski 2001), brown and hard coal 
(Jasieńko-Hałat, Kędzior2005). Over time, various materials such as fruit stones 
and nut shells (Smisek, Cerny 1970; Aygun et al. 2003; Tsai et al. 2006), sewage 
sludge (Graham et al. 2001), agricultural waste (Suárez-García and in 2001), 
lignin (Ballice, Reimert 2002) or plastics (Lian et al. 2011).

Activated carbon is used to remove impurities from air and water in a wide 
range, namely from organic compounds through yeast to ingredients with an 
unpleasant smell and taste (Cal et al. 1996; Smisek, Cerny 1970; Hameed, 
Rahman 2008; Lillo-Ródenas et al. 2006).

The advantage of this sorbent is good mechanical strength and the possi-
bility of using simple regeneration methods, e.g. by oxidizing organic matter, 
thermal or pressure swing desorption. The production of activated carbon in-
volves the carbonization of raw material in an inert gas atmosphere to remove 
most elements such as oxygen or mesh. The second stage is the activation of 
the carbonate thus obtained in order to develop the porous structure and obtain 
a large specific surface by purifying from amorphous carbon (Bansal, Goyal 
2009). Physical and chemical activation is used. Physical activation contributes 
to the development of the porous structure of the carbonizate using water vapor, 
carbon dioxide or a mixture thereof (Bouchelta et al. 2008; San Miguel et al. 
2003). However, when the carbonization and activation process is carried out in 
one stage, we obtain chemical activation, during which the carbon reacts with 
the activating agent such as NaOH or H3PO4 (Benaddi et al. 1998; Hayashia 
et al. 2000; Tseng 2007).

The nature of the adsorbent plays a key role in the efficiency and selectivity 
of the separation process. The so-called so-called activated carbon found on 
the surface surface functional groups, possibly ions or metals introduced in 
impregnation processes (Pełech et al. 2016). Most often on the commercial 
surface of activated carbons there is a whole series of surface oxygen groups 
(carboxyl, hydroxyl, lactone, ketone and others). Replacing them with other 
moieties, e.g. amine, ester or deeper surface oxidation, gives the adsorbent new 
sorption properties (Pełech et al. 2016).
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2. Purpose

The aim of the study was to determine the effect of deeper oxidation, acylation 
and amination of the surface of active carbons on the ability and selectivity of 
adsorption of solvents from the gas phase.

3. Material and methods

The commercially available WG-12 (WG12) activated carbon from Gry-
fskand from Hajnówka in granular form was used in this study. Silica gel, POCH, 
vermiculite from deposits in China, 3A, 4A and 5A molecular sieves, POCH. 
Acetone, Orchem, ethyl acetate , Chempur, potassium hydroxide, Chempur, 
ammonia 25%, Stanlab, ammonium chloride, Eurochem, ammonium acetate, 
Chempur, hexane, Chempur, acetic anhydride, Chempur, methylene blue, Stan-
lab, nitric acid 65%, Chempur, peroxide hydrogen 30%,Chempur. All chemicals 
and reagents used were of analytical grade.

Modification of activated carbon (WG12) was carried out as follows. 100 g of 
activated carbon (WG12) was placed in a 500 ml flask, followed by the addition 
of 300 ml of HNO3: H2O2: H2O in a volume ratio of 1:1:1. The reaction was 
carried out under reflux for 20 h at 80°C. Then the contents of the flask were 
filtered and the obtained activated carbon (WG12-U1) was dried on a sieve in 
an oven at 140°C for 2 h. The obtained WG12-U1 was acylated. 20 g WG12-
-U1 was added to a 250 ml flask and 30 ml hexane and 28 g acetic anhydride 
were added. The reaction was carried out for 2 h at the reflux temperature of 
the reaction mixture. The contents of the flask were filtered to give a precipitate 
WG12-U1A. For comparison, adsorption volumes were also acylated with ver-
miculite. 20 g of vermiculite was added to a 250 ml flask and 30 ml of hexane 
and 28 g of acetic anhydride were added. The reaction was carried out for 2 h 
at the reflux temperature of the reaction mixture. The contents of the flask were 
filtered to give the acylated vermiculite.

Further modifications consisted of impregnation of activated carbon (WG12) 
with the following salts: ammonium acetate and ammonium chloride. 20 g 
WG12 and 120 ml 7.5% ammonium acetate were added to a 250 ml beaker. 
The whole was stirred with a mechanical stirrer for 24 h at room temperature. 
The beaker contents were then dried at 80°C to obtain impregnated activated 
carbon WG12-2. In the case of impregnation of activated carbon with ammo-
nium chloride after an identical course of the reaction, the contents of the beaker 
were roasted in a porcelain crucible at 450°C for 4 hours to obtain WG12-3.

Activated carbon (WG12) was subjected to KOH impregnation. 20 g WG12 
and 60 ml 17% KOH were added to the 250 ml flask. Impregnation was car-



504 Barbara Hanna Roman, Martyna Maria Jurkiewicz

ried out for 2 hours at room temperature. Then the contents of the flask were 
filtered and the resulting precipitate was placed in a porcelain crucible and 
calcined at 850°C to give WG12-4. Activated carbon was also impregnated 
with methylene blue (WG12-5) in an amount of 20 mg/g. The last modification 
was based on the oxidation of the surface of activated carbon with nitric acid 
(V). 100 g of the WG12 bed was weighed into a 500 ml flask. Then 400 ml 
30% HNO3 was added. The contents of the flask were boiled for 1 h at the 
reflux temperature of the mixture. Then the bed was dried for 12 h at 80°C 
to obtain WG12-7.

The adsorption process was as follows. 10 g of a suitably modified adsor-
bent was placed in the adsorber with a diameter of 32 mm. Acetone and ethyl 
acetate saturated air were fed into the bed from below. The gas flow was set at 
60 l/h. A gas sample was taken at the inlet of the bed to determine the initial 
concentration. Measurements of solvent concentration change were carried out 
at the outlet of the reactor. Gas samples were analyzed by GC. Regeneration 
was carried out by thermal method by heating the bed at 350°C. The desorbate 
was condensed in a cooler system and after collection, the composition was 
weighed and analyzed to determine regeneration efficiency.

Qualitative and quantitative analysis was performed by gas chromatography 
(GC) on a Trace GC Ultra apparatus with Thermo Electron with a flame ioni-
zation detector (FID) and a RESTEK RTX-1701 column.

The following formula was used to calculate the bed adsorption amount. 
adsorbed gas (mg) per g bed:

0
0

*( * )
t

z

qa C t Cdt
m

= − ∫

mz – mass of bed [g]
q – flow [l/min]
t – time [min]
C0 – initial concentration [mg / l]
a – adsorption amount [mg / g]
Based on the following formula, the total adsorption was calculated:

 . . after ads z

z

m m
total ads

m
−

=

mafter ads. – bed mass after adsorption [g]
mz – mass of adsorbentbed [g]
total ads. – total adsorption for both gases [g/g]
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4. research results and discussion

The influence of modification of the surface of activated carbon by the mixture 
of nitric acid and 30% hydrogen peroxide, acetyl anhydride, impregnation with 
ammonium acetate and ammonium chloride salts and methylene blue loading 
were investigated. It was found that the above modifications affected the va-
riable proportions of the adsorption amount of solvents from the gas phase on 
the carbon bed.

Based on the data in Table 1, the lowest adsorption values for both solvents 
were obtained for activated carbon impregnated with ammonium acetate. In 
the case of the WG12-4 bed, the impregnation of KOH activated carbon signi-
ficantly increased the adsorption volume, in particular acetone. The surface of 
activated carbon has a non-polar character, despite the occurrence of a small 
number of polar groups. KOH impregnation of carbon causes an increase in 
oxygen functional groups on its surface, which changes its character to a more 
polar one, thanks to which acetone is adsorbed with greater efficiency. WG12-7 
had equally good adsorption reaching 608 mg/g for acetone and most for ethyl 
acetate 764 mg/g. Impregnation of WG12-5 with methylene blue only changed 
the adsorption volume of acetone, while ethyl acetate remained at the same 
level. Acetone adsorption volume decreased from 1% to 10% in modified beds 
WG12-U1, WG12-U1A, WG12-3, WG12-5 and WG12-6. Also the volume of 
ethyl acetate adsorption decreased from 3% to 13% on the WG12-U1, WG12-
-U1A, WG12-3 and WG12-6 fields.

Modifications on the surface of active carbon increase defects and dislocation 
of carbon atoms, which receives unpaired electrons, as a result of which it is 
much more likely to adsorb other molecules on its surface.

Table 1. Summary of adsorption volumes for modified activated carbon

Name of the adsorbent the size of adsorption [mg/g]
acetone ethylacetate

1. WG12 473 715
2. WG12-U1 467 667
3. WG12-U1A 424 696
4. WG12-2 242 398
5. WG12-3 443 651
6. WG12-4 619 771
7. WG12-5 432 715
8. WG12-6 444 619
9. WG12-7 608 764

Source: “Own study”
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Comparatively, adsorption of solvents from the gas phase was carried out on 
mineral deposits. Table 2 summarizes the values of the total adsorption volume 
for each bed.

The data contained in the table show that the WG12-4 deposit was charac-
terized by the best amount of total adsorption. It is associated with developing 
a larger size distribution and larger pore volume by impregnating KOH with 
activated carbon. The conclusions coincide with the results obtained by the 
Macia-Agullo team (Macia-Agullo et al. 2007).

Samples WG12-3, WG12-5 and WG12-7 showed equally good adsorption. 
The values obtained were 0.322 g/g, 0.300 g/g and 0.309 g/g, respectively. The 
WG12-U1 sample, treated with a mixture of nitric acid (V), hydrogen peroxi-
de and water, for which the adsorption volume was 0.273 g/g, was similar to 
WG12 (0.285 g/g) activated carbon. However, the use of 5A molecular sieves 
or acylated vermiculite as beds did not show any adsorption properties for gas 
phase solvents. And for beds filled with molecular sieves 3A, 4A, vermiculite, 
silica gel and WG12-2, the valuesof the total adsorption size were negligible. 
The above beds are not suitable for use as adsorbents for gas phase solvents.

Table 2. Amounts of total adsorption on carbon and mineral adsorbents
Name of the adsorbent total adsorption volume [g/g]

1. WG12 0,285
2. WG12-U1 0,273
3. WG12-U1A 0,195
4. WG12-2 0,083
5. WG12-3 0,322
6. WG12-4 0,328
7. WG12-5 0,300
8. WG12-6 0,211
9. WG12-7 0,309
10. Sieve 3A 0,002
11. Sieve4A 0,025
12. Sieve5A 0
13. Vermiculite 1·10-3

14. Acylatedvermiculite 0
15. Silica gel 0,073

Source: “Own study”
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The total adsorption for single components on the WG12 raw activated car-
bon bed was 0.227 g/g for acetone and 0.314 g/g for ethyl acetate, respectively. 
This indicates that WG12 has greater adsorption affinity for ethyl acetate. The 
figures below show examples of puncture curves.

Fig. 1. Breakthrough curves for Ac and OE on WG12

Source: „Own study”

Fig 2. Breakthrough curves for Ac and OE on WG12-4

Source: „Own study”
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Fig 3. Breakthrough curves for Ac and OE on silica gel

Source: „Own study”

6. Summary

Activated carbons modified with KOH and HNO3 achieved the best results, 
while in both cases the acetone adsorption selectivity increased significantly. At 
the same time, the volume of ethyl acetate adsorption increased slightly. Mineral 
deposits as well as molecular sieves and silica gel have not shown significant 
adsorption properties, which makes their use in industrial gas purification pro-
cesses inefficient and uneconomical.
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aBstract

iNflueNce of the carBoN surface ModificatioN oN the 
adsorPtioN of solveNts froM the gas Phase

Aim: The aim of the study was to determine the effect of deeper oxidation, acylation and 
amination of the surface of activated carbons on the ability and selectivity of adsorption of 
solvents from the gas phase.

Material and methods: WG-12 activated carbon was subjected to the following modi-
fication: a mixture of HNO3: H2O2: H2O, acetylation with anhydride, impregnation with 
ammonium acetate, ammonium chloride, methylene blue, KOH, HNO2 and water. Acetone 
and ethyl acetate were adsorbed in about 120 min. Samples were analyzed using GC. Ac-
tivated carbon was regenerated after the reaction.

Results:The analysis of the impact of activated carbon modification showed that the 
impregnation of the KOH (WG12-4) carbon bed significantly increased the adsorption 
volume, especially acetone. The influence of the order of adsorption of organic solvents 



511Influence of the carbon surface modification on the adsorption of solvents from the gas phase

on activated carbon was investigated. In both situations, acetone was displaced by ethyl 
acetate. The effect of using a different bed on the adsorption of solvents from the gas phase 
was also investigated. The WG12-4 deposit was characterized by the best amount of total 
adsorption. Other deposits showed negligible values of total adsorption volume.

słowa kluczowe: węgiel aktywny, adsorpcja, separacja gazowa.
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aNaliza systeMów oddyMiaNia 
Przewodowego i struMieNiowego dla 

wyBraNych oBiektów

1. wprowadzenie

Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi garaże podziemne zamknięte, 
których powierzchnia przekracza 1500 m2 muszą być wyposażone w samo-
czynne urządzenia oddymiające. System wentylacji oddymiającej może być 
projektowany dla różnych celów, jakimi są np. wspomaganie ekip ratowniczych 
poprzez utworzenie strefy wolnej od dymu czy kontrola wtórnych źródeł ognia 
oraz przywrócenie budynku do eksploatacji. W Polsce, zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 690 z dn. 15 czerwca 2002), instalacja wentylacji oddymiającej po-
winna: „zapewnić usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na 
godzinę, chyba, że obliczeniowo określono inną liczbę wymian zapobiegających 
zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych”.

Systemy oddymiania garaży oraz innych obiektów możemy podzielić na 
dwa rodzaje:

 – oddymianie przewodowe – polegające na utworzeniu strefy wolnej od 
dymu i oddzieleniu warstw powietrza w poziomie. System składa się 
z wentylatorów oddymiających, zazwyczaj dachowych, sieci kanałów 
o odpowiedniej odporności ogniowej, kratek wyciągowych, elementów 
regulacyjnych, które nie zawierają elementów palnych oraz klap oddy-
miających i pożarowych. Zadaniem przewodowego systemu oddymiania 
jest utrzymanie dymu na wysokości, która jest ponad strefą wolną od 
dymu. Nawiew powietrza realizowany jest za pośrednictwem czerpni 
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ściennych, terenowych zasysających powietrze podciśnieniowo podczas 
uruchamiania się systemu oddymiania.

 – oddymianie strumieniowe – polega na kierowaniu dymu w stronę ujścia 
dymu na zewnątrz i oddzieleniu warstw powietrza w pionie. System 
składa się z wentylatorów strumieniowych, zazwyczaj o przekroju okrą-
głym, wyposażonych w tłumiki od strony ssawnej i tłocznej. Wentylatory 
kierują strugi dymu w stronę szachtu wyciągowego. Szacht, służący do 
usuwania dymu, wyposażony jest w wentylator pożarowy najczęściej da-
chowy. Nawiew świeżego powietrza odbywa się podciśnieniowo poprzez 
zaprojektowane czerpnie lub żaluzje otwierane z systemu sygnalizacji 
pożarowej. Powstaje w ten sposób kontrolowany przepływ dymu w całej 
powierzchni garażu. Jeżeli nie jest możliwe zaprojektowanie czerpni dla 
systemu oddymiania, alternatywą może być system wentylacji napowie-
trzającej. W projektowaniu systemu bezprzewodowego bardzo ważny 
jest dobór odpowiedniej liczby wentylatorów strumieniowych oraz ich 
prawidłowe ukierunkowanie.

Zgodnie z danymi literaturowymi (Bukowski R. 2004; PD 7974-6:2004), 
graniczne wartości poszczególnych parametrów, będących przedmiotem analizy 
mających na celu ocenę bezpieczeństwa ekip ratowniczych w czasie rozpoczęcia 
działań gaśniczych, wynoszą odpowiednio:

 – temperatura zagrażająca życiu ludzi – 60oC,
 – zasięg widzialności zagrażający życiu ludzi – 10 m dla elementów kon-

strukcyjnych, co odpowiada widzialności z 30 m znaków podświetlanych,
 – temperatura zagrażająca bezpieczeństwu ekip ratowniczych – 100oC, 

w odległości 10 m od krawędzi.

2. analiza systemów oddymiania dla wybranych obiektów

2.1. Cel analizy

Celem analizy jest przedstawienie pod względem technicznym dwóch sys-
temów oddymiania garażu na podstawie przykładowych obiektów mieszkanio-
wych i w efekcie wskazanie czynników mających wpływ na dobór systemu.

2.2. Charakterystyka wybranych obiektów

Obiekt nr 1
Budynek wielorodzinny zaprojektowany został jako składający się z trzech 

budynków (1A, 1B, 2), połączonych garażem podziemnym. Jeden z nich składał 
się z dwóch segmentów o siedmiu kondygnacjach nadziemnych oraz dwóch 
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kondygnacji podziemnych. Drugi budynek składał się również z siedmiu kondy-
gnacji nadziemnych oraz dwóch podziemnych. W kondygnacjach podziemnych 
mieścił się dwupoziomowy garaż dla samochodów osobowych oraz komórki lo-
katorskie. Wysokość obu budynków była jednakowa i wynosiła 24,7 m. W kon-
dygnacjach podziemnych znajdował się garaż wielostanowiskowy o powierzchni 

Rys. 1. Wizualizacja obiektu nr 1.

Źródło: Krajowy Rynek Nieruchomości, 2020
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sumarycznej 3 535,0 m2. Budynek I w segmencie A na kondygnacjach I i II 
(parter i 1 piętro) zawierał lokale przeznaczone na powierzchnię komercyjną, 
natomiast kondygnacje od III do VIII zawierały pomieszczenia mieszkalne. 
Klatki schodowe w części mieszkalnej budynków stanowiły pionowe drogi 
ewakuacyjne i stanowiły wydzieloną strefę pożarową od kondygnacji podziem-
nej do ostatniej kondygnacji nadziemnej. Klatki schodowe zaprojektowano 
jako obudowane ścianami w klasie REI 60, natomiast na poziomie garaży były 
oddzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 i oddzielone od 
garaży przedsionkami przeciwpożarowymi.

Założenia dla dróg ewakuacyjnych:
1.  garaż podziemny „poziom -1”: 57 miejsc parkingowych – 114 osób – wy-

magana szerokość wyjść ewakuacyjnych ze strefy – co najmniej 1,20 m;
2.  garaż podziemny „poziom -2”: 61 miejsc parkingowych – 122 osoby – 

wymagana szerokość wyjść ewakuacyjnych ze strefy – co najmniej 1,20 m.

Obiekt nr 2
Budynek zaprojektowany został jako sześciokondygnacyjny, o różnych po-

wierzchniach poszczególnych kondygnacji. W części nadziemnej budynek był 

Rys. 1. Wizualizacja obiektu nr 2.

Źródło: Urbanity: Baza polskich inwestycji budowlanych, 2020
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przeznaczony na cele mieszkaniowe. W części piwnicznej zlokalizowane były 
stanowiska postojowe dla samochodów. Budynek zaprojektowany został w tech-
nologii tradycyjnej, fundamenty żelbetowe, ściany kondygnacji nadziemnych 
z bloków ceramicznych. Na wszystkich kondygnacjach nadziemnych budyn-
ku zaprojektowane zostały lokale mieszkalne wraz z wewnętrznym układem 
komunikacyjnym w postaci korytarzy, klatek schodowych, a także wind oso-
bowych. Na kondygnacji podziemnej pod całym budynkiem oraz pod częścią 
terenu zaprojektowany został podziemny garaż z 139 miejscami postojowymi 
dla mieszkańców, do którego prowadziła dwukierunkowa pochylnia zjazdowa. 
Oprócz części komunikacyjnej na poziomie kondygnacji podziemnej garażu 
zaprojektowane zostały pomieszczenia techniczne obsługujące prawidłowe 
funkcjonowanie budynku, a także pomieszczenia komórek lokatorskich. Dostęp 
mieszkańców do garażu podziemnego zapewniono poprzez wewnętrzne klatki 
schodowe oraz dźwigi osobowe, do których komunikacja prowadziła poprzez 
wydzielone pożarowo pomieszczenia przedsionków.

2.3. Koncepcje oddymiania dla obiektu nr 1

Rysunki 3 i 4 przedstawiają rzuty architektoniczne garaży podziemnych na 
kondygnacji -1 oraz -2 w obiekcie nr 1.

Rys. 3. Rzut architektoniczny kondygnacji -1 – obiekt nr 1.

Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 4. Rzut architektoniczny kondygnacji -2 – obiekt nr 1.

Źródło: Opracowanie własne

Koncepcja oddymiania strumieniowego dla obiektu nr 1:
Na potrzeby oddymiania strumieniowego należy nieco zmienić architekturę 

budynku. Czerpnie powietrza muszą zmienić swoją lokalizację oraz znacznie 
zwiększyć powierzchnię netto. Duży wpływ na możliwości projektowania syste-
mu oddymiania ma sama koncepcja architektoniczna oraz usytuowanie budynku.

Założenia dla instalacji oddymiania strumieniowego:
 – każda kondygnacja jest osobną strefą pożarową o powierzchni do 5000 m2,
 – należy przewidzieć dwa szachty napowietrzające, każdy o powierzchni 

3 m2 netto,
 – wentylatory oddymiające należy zlokalizować na dachu budynku,
 – niezbędne są dwa szachty oddymiające o przekroju 3,5 m2,
 – zakłada się po 10 wentylatorów strumieniowych na kondygnację.

Wentylacja oddymiająca ma działać również w trybie wentylacji bytowej. Po 
przekroczeniu 1 progu stężenia CO uruchamiają się wentylatory strumieniowe, 
po przekroczeniu 1 progu stężenia LPG, wentylatory strumieniowe włączają się 
na 2. bieg. Podczas wzbudzenia alarmu pożarowego przez dwie czujki pożarowe 
uruchamiają się wentylatory strumieniowe w odpowiedniej strefie dymowej 
oraz włączają się wentylatory oddymiające. Powietrze nawiewane jest poprzez 
czerpnie kompensacyjne.
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Koncepcja oddymiania przewodowego dla obiektu nr 1:
W przedmiotowym budynku garaż podzielony jest na dwa poziomy jako 

odrębne strefy pożarowe i dymowe. W każdym z obu poziomów garażu zastoso-
wany jest jednostrefowy system oddymiania składający się z dwóch odrębnych 
szachtów zlokalizowanych po przeciwnych stronach kondygnacji. Każdy szacht 
jest niezależnym systemem oddymiania OD1 oraz OD2.

OD1 ma sumaryczny wydatek 29 200 m3/h.
OD2 ma sumaryczny wydatek 68 000 m3/h.
Dopływ powietrza uzupełniającego realizowany jest poprzez otwarcie bramy 

garażowej oraz czerpni ściennych. Prędkość powietrza w punktach nawiewnych 
nie przekracza 2 m/s.

Główne parametry dla projektowanego systemu wentylacji mechanicznej 
oddymiającej:

 – wydajność systemu oddymiania dla strefy objętej pożarem – 97 200 m3/h,
 – nawiew powietrza poprzez otwartą bramę wjazdową oraz czerpnie ścien-

ne,
 – zakładany pożar o maksymalnej mocy 6 400 kW,
 – wentylatory wyciągowe włączają się po wykryciu pożaru poprzez dwie 

czujki dymowe,
 – jednocześnie oddymiana może być tylko jedna strefa.

Wymaganą wydajność systemu w trybie wentylacji pożarowej wyznacza się 
w oparciu o metody obliczeniowe podane w normie brytyjskiej do projektowania 
systemów usuwania dymu i ciepła (BS 7346-4:2003).

Wentylacja bytowa wyciągowa garażu realizowana jest za pomocą dwóch 
wentylatorów dachowych. Wentylatory pracują stale na 1. biegu, po przekro-
czeniu granicznego stężenia CO przełączają się na 2. bieg. Kanały wywiewne 
wykonane są z blachy ocynkowanej oraz z płyt Promatect (wspólne szachty 
z wentylacją oddymiającą). Sposób budowania kanałów samonośnych z płyty 
Promatect przedstawia rysunek nr 5.

Przewody oddymiające służą również jako przewody wentylacji bytowej 
garażu. W trybie normalnej pracy instalacji, zastosowane klapy oddymiające 
odcinają przewody rozprowadzone po garażu w celu odprowadzenia dymu, 
a wentylacja pracuje na przewodach wentylacji bytowej oraz wentylatorach 
dachowych dobranych do wentylacji bytowej garażu sterowanej detektorami CO 
i LPG. Podczas wykrycia przez dwie czujki dymu, system wyłącza wszystkie 
wentylatory bytowe obsługujące garaż. Zamykają się klapy pożarowe, a otwie-
rają klapy oddymiające. Wszystkie klapy oddymiające i pożarowe w garażu 
wyposażone są w siłowniki elektryczne sterowane sygnałem z systemu sygna-
lizacji pożarowej.
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Z powodów architektonicznych nie ma możliwości zastosowania odpowied-
niej wielkości szachtów nawiewnych oraz wyciągowych dla systemu strumie-
niowego. Bliska odległość dróg ewakuacyjnych od szachtów oddymiających 
jest kolejnym czynnikiem uniemożliwiającym zastosowanie systemu strumie-
niowego. Pozostaje tylko możliwość zastosowania wentylacji przewodowej. 
Obiekt nr 1 jest świetnym przykładem obrazującym wpływ architektury na 
koszty wykonania instalacji. Ze względu na obecność pozostałych instalacji, tj. 
kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej w obrębie tego samego szachtu instala-
cyjnego, wymusza konieczność oddzielenia szachtu oddymiającego wewnątrz 
szachtu instalacyjnego (szacht oddymiający wykonany z płyt Promatect).

2.4. Koncepcje oddymiania dla obiektu nr 2

Rysunek nr 6 przedstawia rzut architektoniczny garażu podziemnego na 
kondygnacji -1 w obiekcie nr 2.

Koncepcja oddymiania strumieniowego dla obiektunr 2:
Koncepcja projektowanego w garażu systemu strumieniowego instalacji 

wentylacji oddymiającej przewiduje, że w czasie potrzebnym do ewakuacji 

Rys. 5. Sposób budowania kanałów samonośnych z płyty Promatect L500.

Źródło: Promat – podręcznik montażowy

1.  PROMATECT-L500
2.  Pasma PROMATECT-H, szer.100mm
3.  Pręt gwintowany
4.  Zszywki stalowe, gwoździe lub wkręty
5.  Klej PROMAT-K84
6.  Dodatkowe wzmocnienie ścienne w miej-

scu przejścia pręta – klocek z płyty PRO-
MATECT-L500, 100x100xd

7.  Dodatkowe uszczelnienie w miejscu 
przejścia pręta – masa PROMASEAL-A

8.  Szyna montażowa
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ludzi, system będzie chronił przed wystąpieniem na przejściach ewakuacyjnych 
zadymienia lub temperatury, uniemożliwiającej bezpieczną ewakuacje, tj. na 
wysokości do 1,8 m od posadzki. Widzialność na skutek zadymienia nie spadnie 
poniżej 10 m, a temperatura nie przekroczy 60oC.

Dla garażu przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej strumieniowej, 
pełniącej dwie funkcje:

 – wentylacji bytowej – w warunkach normalnej eksploatacji, instalacja 
wentylacji mechanicznej wywiewnej zabezpiecza przestrzeń garażu pod-
ziemnego przed przekroczeniem stężenia CO,

 – wentylacji pożarowej – w warunkach zagrożenia pożarowego, instalacja 
wentylacji mechanicznej wywiewnej oddymiającej zabezpiecza prze-
strzeń garażu podziemnego przed zadymieniem.

Wentylacja ogólna (bytowa)
Podczas pracy w systemie wentylacji ogólnej, nawiew jest realizowany 

poprzez otwory kompensacyjne, a wyciąg – szachtem wyprowadzonym ponad 
dach. Wentylacja bytowa przewiduje kilka trybów pracy uzależnionych od 
poziomu detekcji CO. Podczas normalnej pracy instalacji tj. braku sygnału 
o zanieczyszczeniu od czujek CO, wentylatory strumieniowe pracują okreso-
wo, przewietrzając garaż. Podczas wykrycia zanieczyszczeń przez czujki CO, 
następują kolejno dwa tryby pracy:

 – I próg detekcji CO: wydajność wyciągu ok. 65 m3/h na jedno miejsce 
postojowe,

 – II próg detekcji CO: wydajność wyciągu ok. 110 m3/h na jedno miejsce 
postojowe.

Dla pierwszego progu detekcji wentylatory strumieniowe pracują na niż-
szym biegu w sposób ciągły. Dla drugiego progu detekcji wentylatory stru-

Rys. 6. Rzut architektoniczny kondygnacji -1 – obiekt nr 2.

Źródło: Opracowanie własne
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mieniowe pracują na wyższym biegu w sposób ciągły, aż do usunięcia za-
nieczyszczeń.

Wentylacja pożarowa
Podczas pracy w systemie wentylacji pożarowej, kondygnacja garażu -1 sta-

nowi jedną strefę pożarową, podzieloną na dwie strefy detekcji dymu – A oraz B.
Oddzielenie stref dymowych odbywa się za pomocą kurtyny dymowej nad 

przejazdami.
Strefa dymowa A
Podczas pożaru w strefie dymowej A wydajność szachtu oddymiającego 

wynosi 160 000 m3/h. Nawiew realizowany jest przez nawiewy grawitacyjne. 
Wentylatory strumieniowe pracują na drugim biegu.

Strefa dymowa B
Podczas pożaru w strefie dymowej B wydajność szachtu oddymiającego 

wynosi 160 000 m3/h. Nawiew realizowany jest przez otwory kompensacyjne. 
Wentylatory strumieniowe pracują na drugim biegu.

Dym z obu stref dymowych wyciągany jest poprzez wspólny, żelbetowy 
szacht oddymiający. Do szachtu doprowadzone są kanały pożarowe odrębnie 
dla każdej ze stref. Podczas pożaru w jednaj ze stref dymowych zamykają się 
klapy oddymiające w drugiej strefie. Oddymiana może być jednocześnie tylko 
jedna strefa dymowa.

Koncepcja oddymiania przewodowego dla obiektu nr 2:

Rys.7. Koncepcja oddymiania przewodowego dla kondygnacji -1

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku obiektu nr 2 nie ma ograniczeń od strony architektonicznej. 
Możliwe jest zastosowanie zarówno oddymiania przewodowego jak i strumie-
niowego. Kryterium wyboru systemu oddymiania opiera się o:
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 – koszt wykonania instalacji,
 – czas wykonania instalacji,
 – możliwość wyeliminowania kolizji z pozostałymi instalacjami monto-

wanymi pod stropem garażu,
 – koszt eksploatacji urządzeń i instalacji,
 – prawdopodobieństwo występowania awarii.

2.5. System Sygnalizacji Pożarowej
Należy wspomnieć, że każdy budynek, w którym występuje oddymianie, 

wyposażony jest w System Sygnalizacji Pożarowej (SSP). System ten wykry-
wa pożar w garażu, klatkach schodowych, drogach ewakuacji oraz realizuje 
funkcje monitorowania i sterowania urządzeniami ppoż. System oddymiania 
klatek schodowych otrzymuje sygnał z ROP (Ręczny Ostrzegacz Pożarowy) 
lub z modułów sterujących SSP oraz realizuje otwarcie klap oddymiających 
na szczytach klatek.

Zazwyczaj przewiduje się dwustopniowe alarmowanie. Zadziałanie czujki 
pożarowej wywołuje alarm I stopnia (alarm wstępny), który jest sygnalizowany 
akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji pożaru. Czas T1 tej sygna-
lizacji przeznaczony jest na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwier-
dzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas 
T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pożarowej i ewentualne skasowanie 
alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 
wywoła alarm II stopnia (alarm zasadniczy). Alarm ten spowoduje zadziałanie 
urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji pożaru oraz 
przekazanie informacji do sieci monitoringu pożarowego Państwowej Straży 
Pożarnej.

Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożaru wywołuje od razu alarm II stopnia.
Alarm pożarowy II stopnia w strefie alarmowej powoduje zrealizowanie 

następujących funkcji:
 – powiadomienie straży pożarnej,
 – załączenie sygnalizacji akustycznej i akustyczno-optycznej,
 – zamknięcie klap przeciwpożarowych na przewodach wentylacji bytowej,
 – zwolnienie kontroli dostępu na drzwiach ewakuacyjnych,
 – wyłączenie wentylacji bytowej,
 – zjazd pożarowy wind na przystanek ewakuacyjny,
 – zamknięcie bram ppoż. w garażu,
 – otwarcie klap oddymiania na klatkach schodowych,
 – załączenie wentylacji oddymiającej,
 – zamkniecie zaworów wody bytowej.
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3. Podsumowanie

Oba rozwiązania, zarówno oddymianie strumieniowe jak i przewodowe, 
muszą działać skutecznie. Rozpatrywanie wyższości rozwiązań technicznych 
może opierać się o łatwiejszy technicznie montaż, rozruch urządzeń i całego 
systemu oraz mniejszą awaryjność urządzeń.

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi, który system jest technicznie bardziej 
odpowiedni dla danego obiektu. Bez znajomości architektury budynku nie 
można stwierdzić, że dane rozwiązanie będzie dla inwestora mniej kosztow-
ne. Pod względem zainwestowanych środków należy patrzeć na rozwiązanie 
wielobranżowo. Dużym kosztem do porównania przy różnych rozwiązaniach 
technicznych będzie sterowanie i zasilanie do urządzeń, klap ppoż.

Częstą przyczyną stosowania instalacji strumieniowej jest mała ilość miejsca 
w przestrzeni podsufitowej. Wszystko zależy od kształtu, powierzchni garażu, 
który albo umożliwia skuteczny wyciąg i przemieszczanie się w stronę wywie-
wu dymu albo to utrudnia. Przeszkodą przy stosowaniu oddymiania strumie-
niowego jest konieczność zaprojektowania szachtów oddymiających o dużej 
przepustowości. Kolejny problematyczny temat to transfer świeżego powietrza 
do skompensowania ilości powietrza wywiewanego. Wielkość otworów i krat 
transferowych musi być przewidziana już na samym początku projektu archi-
tektonicznego. Prędkość powietrza na nawiewie nie może przekraczać 2 m/s, 
przy większej prędkości dym zostaje rozwiany po powierzchni garażu i nie 
można kontrolować drogi jego przepływu. Na etapie koncepcji projektu archi-
tektonicznego można dostosować budynek do określonego sposobu wentylacji 
oddymiającej, później może to być kłopotliwe, a niekiedy niemożliwe.

Każdy obiekt należy analizować indywidualnie, w porozumieniu ze wszyst-
kimi branżami. Koszt wykonania instalacji oddymiania w dużym stopniu zależy 
od zakresu branż.

Obiekt nr 1 obrazuje, w jaki sposób zakres wykonania szachtu oddymiające-
go wpływa na koszt jego wykonania. Elementem bezpośrednio kosztowo oraz 
technicznie związanym z instalacją oddymiania, w szczególności w odniesieniu 
do urządzeń, jest branża elektryczna. Zasilanie dla urządzeń ppoż. musi być 
wykonane kablem ognioodpornym. W przypadku oddymiania strumieniowego 
zapotrzebowanie na te kable jest większe niż przy oddymianiu przewodowym. 
W przypadku budynków zaprojektowanych pod określony system oddymiania, 
warto jest globalnie sprawdzić koszty ewentualnej zamiany systemów. Nie 
zawsze to, co wydawałoby się tańsze, faktycznie takie jest.

Niezależnie od obranej koncepcji projektowej należy pamiętać, że najważniejsi 
są ludzie i dlatego trzeba zadbać, aby droga ewakuacji była dla nich bezpieczna.
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aBstract

aN aNalysis of duct aNd jet faN sMoke extractioN systeMs 
iN selected facilities.

The purpose of the study is to examine from a technical point of view two garage smoke 
extraction systems based on exemplary residential buildings.

Selection of the system for building no. 1: there is no possibility to perform jet fan system 
in the object. The architecture of the building prevents the installation of more than two 
airshafts. The position of the shafts is inconvenient due to the close distance of the smoke 
extraction shaft from the escape route.

Selection of the system for building no. 2: in the object of interest, there is a possibility 
of jet fan ventilation. This variant was chosen due to lower installation costs compared to, 
e.g. duct smoke extraction. There is a single reinforced concrete smoke extraction shaft 
leading from the garage to the roof.

Both solutions, jet fan and duct system must work efficiently. Without the knowledge 
of the building’s architecture, one cannot conclude that a given solution would be less 
expensive for the Investor.

słowa kluczowe: oddymianie strumieniowe, oddymianie przewodowe, analiza wentylacji 
oddymiającej
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BetoNowe koNstrukcje cieNkościeNNe ze 
zBrojeNieM w Postaci siatek tekstylNych

1. wstęp

Zbrojenie z siatek tekstylnych powstało jako alternatywa zbrojenia stalo-
wego. Wyróżnia je wiele korzystnych cech, dzięki którym swobodne kształ-
towanie konstrukcji nie nastręcza większych problemów. Wysoka podatność 
na kształtowanie, wysoka sztywność, łatwość w montowaniu i odporność na 
warunki środowiskowe sprawiają, że zalicza się je do materiałów coraz częściej 
spotykanych w budownictwie. Materiał ten charakteryzuje się również bardzo 
dobrą wytrzymałością na rozciąganie w kierunku ułożenia wiązek drutów oraz 
brakiem podatności na te rodzaje korozji, które zagrażają stali. Dodatkowo 
oszczędność materiału w konstrukcjach przekłada się na zmniejszenie kosztów, 
co zwiększa jego atrakcyjność. Jednak, mimo licznych pozytywnych cech, przy 
stosowaniu tego materiału można napotkać problemy. Są one przede wszystkim 
związane z konstrukcją powłok i ich wznoszeniem (czyli ogólnie rozumianym 
wykonawstwem). Kolejnym z nich jest także brak odpowiedniej literatury poru-
szającej zagadnienia związane z projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji 
cienkościennych ze zbrojeniem z siatek tekstylnych. W artykule przybliżono 
tematykę TRC (z ang. Textile reinforcement concrete), która w ostatnich latach 
znacząco zyskała na popularności.

Niniejszy artykuł dotyczy cienkościennych konstrukcji zbrojonych siatkami 
tekstylnymi TRC. Według ogólnej opinii specjalistów z branży budownictwa, 
TRC można z całą odpowiedzialnością zakwalifikować do wysokiej jakości 
materiałów budowlanych. Konstrukcje, na których się skupiono, złożone są 
z betonu i siatki tekstylnej wykonanej z odpornych na korozję włókien. Siatka 
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ta zastępuje stosowane powszechnie zbrojenie stalowe, które jest o wiele mniej 
odporne na niekorzystne oddziaływanie środowiska zewnętrznego. Wprowa-
dzeniem do omawianego problemu będzie przytoczenie początków podobnych 
konstrukcji – historii oraz własności, które wyłoniły się na przestrzeni dziejów 
(Scheerer i in. 2017).

Faktem jest, że podwaliny mechaniczne, konstrukcyjne i technologiczne wy-
wodzą się od starożytnych cywilizacji, które tworzyły początki naszej kultury. 
Budowle, które były wznoszone w tamtym okresie, niekiedy możemy oglądać 
w dzisiejszych czasach. Starożytni Grecy i Rzymianie wznosili swoje budowle 
przeważnie dzięki kunsztowi rzemiosła oraz doświadczeniu budowlanemu. 
Jednak z biegiem czasu zaczęli drążyć i badać zagadnienia fizyki, rozkładu sił 
w konstrukcjach oraz stateczności. Należy tutaj wspomnieć o kopule znanego 
rzymskiego Panteonu wzniesionego w 27 r. p.n.e. (rys. 1). Jego średnica osiąga 

rozpiętość 43,3 m. Konstrukcja kopuły wykonana została z cegieł i zaprawy 
betonowej, której podstawowym składnikiem był cement zawierający popioły 
wulkaniczne, dzięki którym osiągał wysokie właściwości pucolaniczne. Kopuła 
w dolnej części ma grubość 6,0 m natomiast w górnej (na krawędzi świetlika) 
2,0 m, ciężar 1 m2 wynosi około 14000 kg. Kolejnym przykładem, który podkre-
śli, że z biegiem czasu inżynierowie coraz bardziej rozumieli pracę konstrukcji 
i potrafili minimalizować koszty oraz odpowiednio wykorzystywać materiał, jest 
kopuła bazyliki św. Piotra w Watykanie wzniesiona w XVI wieku. Jej średnica 
wynosi 40 m a średni ciężar osiągał 8000 kg/m2 (Grabiec 1999).

Prekursorem ewolucji i sztuki projektowania jest starorzymski architekt 
Marcus Vitruvius Pollio (Witruwiusz) żyjący w I wieku p.n.e. Z jego dzieła 

Rys. 1. Kopuła Panteonu w Rzymie

Źródło: https://lente-magazyn.com/cud-
-swiatla-oculus-rzymskiego-panteonu/ 
(dostęp 26.02.2020)
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O architekturze ksiąg dziesięć wyłaniają się metody konstruowania sklepień 
wykonanych z zaprawy i włókien.

Współczesnymi przykładami betonowych konstrukcji cienkościennych zbro-
jonych siatkami stalowymi mogą być: kadłub statku z 1945 roku zaprojektowany 
przez firmę „Inż. Nervi i Bartoli” oraz konstrukcja hali budynku wystawowego 
w Turynie z 1948 r. (wymiary poszczególnych elementów, z których złożona jest 
konstrukcja, to: 4,5 × 2,5 m, wysokość fali – 1,45 m, grubość powłoki 0,38 m) 
pokazana na (rys. 2) (Grabiec 1999).

Współcześnie konstrukcje cienkościenne zbrojone siatkami tekstylnymi 
zostały zastosowane na początku lat 80. w Niemczech przez projektantów 
Aachen&Dresden.

W dzisiejszych czasach większy nacisk kładzie się na aspekty ekonomiczne 
przy projektowaniu, a w konsekwencji zmniejsza się ilości zużycia materia-
łów budowlanych. Zapewne w niedalekiej przyszłości zostaną wprowadzone 
obowiązkowe wymagania dotyczące oszczędności i redukcji materiałów, do 
których inżynierowie będą musieli się stosować. Związane jest to z ochroną 
środowiska, ograniczaniem materiałów, kosztów itd. Wprowadzenie na rynek 
idei konstrukcji betonowych ze zbrojeniem tekstylnym, które zastąpi dotąd 
stosowane zbrojenie stalowe, można powiedzieć, że jest wręcz idealne. Liczne 
badania wskazują, że zbrojenie z siatek tekstylnych jest bardzo dobrym zamien-
nikiem zbrojenia stalowego. Wyróżnia je wysoka podatność na kształtowanie, 
wytrzymałość, łatwość formowania i montażu, oszczędność materiału w kon-
strukcjach oraz odporność na warunki środowiskowe. Poszczególne zalety tego 

Rys. 2. Hala wystawowa w Turynie projektu 
Nerviego

Źródło: https://lente-magazyn.com/cud-swia-
tla-oculus-rzymskiego-panteonu/ (dostęp 
26.02.2020)
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typu kompozytów (beton plus zbrojenie tekstylne) zostaną omówione w dalszej 
części niniejszego artykułu.

Mimo wszystkich przytoczonych zalet występują także pewnego typu wady. 
Pierwszą z nich jest brak powszechnie dostępnej literatury i norm określających 
projektowanie konstrukcji betonowych ze zbrojeniem tekstylnym. W Polsce 
ogólnie dostępna literatura omawia jedynie projektowanie konstrukcji cien-
kościennych z zastosowaniem siatek stalowych (Grabiec 1999, Fluge 1972). 
Kolejnym problemem jest stosowanie oszczędnych i dających możliwość wtór-
nego wykorzystania deskowań.

W kolejnych rozdziałach skupiono się między innymi na krótkim omówieniu 
mechaniki i zasad projektowania cienkościennych konstrukcji betonowych na 
przykładzie powłok. Poruszony zostanie również problem wykonawstwa.

2. cel pracy

Podstawowym celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie technologii wy-
konywania cienkościennych konstrukcji powłokowych ze zbrojeniem w postaci 
siatek geotekstylnych. Technologia ta nie jest często stosowana w Polsce mimo 
wielu zalet, jakie posiada. Wobec tego w tej pracy prezentowane są jej wady 
i zalety głównie na tle cienkościennych konstrukcji powłokowych ze zbrojeniem 
w postaci stalowych prętów zbrojeniowych. Analizowane są nie tylko aspekty 
materiałowe, ale także technologiczne, które w tego typu konstrukcjach mogą 
mieć nawet większe znaczenie.

3. idea pracy powłok

Powłoki są elementami trójwymiarowymi, które dzięki swojej bardzo małej 
grubości w stosunku do wymiarów charakterystycznych w płaszczyźnie ściśle 
stycznej, pracują w płaskim stanie naprężenia. Formułując teorię powłok wpro-
wadza się, podobnie jak w przypadku teorii płyt, tzw. powierzchnię środkową, 
a dzięki temu zabiegowi lokalnie zadanie ma charakter zadania dwuwymiarowe-
go, choć w skali globalnej ciągle jest zadaniem trójwymiarowym (w odróżnieniu 
od teorii płyt). Redukcja grubości prowadzi do zdefiniowania sił przekrojowych 
(jako całek po grubości płyty), na które składają się siły normalne, poprzeczne 
i momenty zginające. Związek między siłami przekrojowymi a przemieszcze-
niami powłoki wyprowadza się dzięki założeniom kinematycznym (Timoshenko 
i in. 1962). Grubość powłoki może być stała lub zmienna od punktu do punktu. 
Można powiedzieć, że jeśli znana jest powierzchnia środkowa powłoki i jej 
grubość w każdym punkcie, to znamy jej geometrię.
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W obecnych czasach dostępny jest szeroko rozwinięty na przestrzeni lat apa-
rat obliczeń powłok o dowolnych kształtach. Mistrzami obliczeń w tej dziedzinie 
byli między innymi Flüge, Finsterwalder, Jacobsen, Własow i inni.

Korzystając z teorii powłok sprężystych, można w sposób analityczny bądź 
numeryczny (zwykle stosując metodę elementów skończonych) obliczyć więk-
szość zadań dotyczących powłok (Grabiec 1999; Csonka 1969).

W przypadku sformułowań analitycznych można oprzeć się na rozwiązywaniu 
zagadnień powłok według teorii stanu błonowego i stanu zgięciowego. Teoria 
stanu zgięciowego daje możliwość ścisłego określenia rozkładu sił w przekro-
jach. Siły w tym stanie powodują zginanie powierzchni środkowej, obciążenia 
wywołują zakrzywienia powierzchni, jednak długości jej elementów liniowych 
nie ulegają zmianie (rys. 3b). W obliczeniach opartych na stanie błonowym wpro-
wadza się uproszczenie w postaci pominięcia sztywności na zginanie i skręcanie 
powłoki. Układ sił w tym stanie pokazano na (rys. 3a). Uproszczenie w postaci 
stosowania stanu błonowego daje zadowalające wyniki, jednak należy pamiętać, 
że teoria błonowa może być stosowana jedynie w przypadkach, kiedy równo-
waga wewnętrzna sił wewnętrznych występujących w powłoce nie wymaga 
uwzględniania sił zginających i skręcających (Csonka 1969).

Rys. 3. Siły stanu błonowego i zgięciowego.

Źródło: Opracowanie własne

4. zbrojenie cienkościennych konstrukcji powłokowych

W Polsce betonowe konstrukcje cienkościenne zbrojone są zazwyczaj me-
talowymi siatkami utworzonymi z dwóch rzędów krzyżujących się prętów 
prostych bądź uformowanych w sposób uwzględniający lokalnie krzywizny po-
włoki. Powszechnie wiadomo, że stal wykorzystywana do zbrojenia konstrukcji 
z betonu w wyniku kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym ulega degradacji, 
co niekorzystnie wpływa na trwałość konstrukcji. Postępująca w ten sposób 
destrukcja (korozja stali, karbonatyzacja betonu etc.) wpływa na obniżenie bez-
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pieczeństwa i trwałości elementu betonowego. W rezultacie jedyną skuteczną 
metodą spowolnienia procesów destrukcyjnych jest stosowanie minimalnych 
grubości otulenia zbrojenia.

Konieczne jest podkreślenie, że już sama nazwa omawianych konstrukcji 
wskazuje na to, że ich grubość jest niewielka. Toteż niekiedy trudno jest tak 
zaprojektować przekroje konstrukcji cienkościennych, aby były jednocześnie 
odporne na czynniki środowiskowe i mogły charakteryzować się tak ważną 
w obecnych czasach oszczędnością materiału (jak najcieńsze przekroje).

Alternatywą podatnej na korozję stali są siatki tekstylne TRC, które są te-
matem artykułu. Są one stosunkowo nowym materiałem, który jest stosowany 
w konstrukcjach cienkościennych jako alternatywa dla stali. Początkowo siatki 
tekstylne główne wykorzystanie znajdowały w geotechnice i drogownictwie. 
Charakteryzują się brakiem podatności na korozję oraz bardzo dobrą wytrzy-
małością na rozciąganie w kierunkach głównych osnowy. Siatki tekstylne są 
wykonywane z włókien, które wytwarzane są z tzw. przędzy. Istnieje wiele 
rodzajów surowców, z których wytwarza się omawiane zbrojenie, są to między 
innymi: węgiel, szkło, bazalt, aramidy. Najczęściej stosowane są włókna wę-
glowe, które w porównaniu ze stalą mają wysoką wytrzymałość na rozciąganie, 
co daje dobre parametry techniczne. Z kolei włókna szklane charakteryzują się 
nieco gorszymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi od węglowych. 
Jeżeli chodzi o cenę obu materiałów, która odgrywa istotną rolę w popycie, to 
zdecydowanie tańsze są włókna szklane. Kolejnym materiałem są włókna arami-
dowe, które wyróżniają się dobrą wytrzymałością w kierunkach poprzecznych. 
Dzięki temu są one wykorzystywane między innymi w konstrukcjach umiej-
scowionych na terenach sejsmicznych. Warto również wspomnieć o włóknach 
PBO (benzobizoksazolpoliparafenylenu), które swoimi właściwościami prze-
wyższają włókna węglowe (Gelbrich, Funke, Kroll 2018). Włókna stosowane 

Rys. 4. Siatka tekstylna z włókien 
węglowych

Rys. 5. Siatka tekstylna 
z włókien 

 aramidowych

Rys. 6. Siatka tekstylna 
z włókien 
 szklanych

Źródło: Scheerer i in. 2017 Źródło: Opracowanie 
własne

Źródło: Opracowanie 
własne



532 Michał Salamonowicz, Adrian Saczko

do produkcji siatek tekstylnych charakteryzują się wyższą wytrzymałością na 
rozciąganie w porównaniu ze stalą. Jako włókna niemetaliczne cechują się 
odpornością na korozję, co daje znaczącą przewagę nad stalą. Ponadto włókna 
szklane, aramidowe i węglowe są lekkie – ich gęstość objętościowa wynosi od 
1600 do 2000 kg/m3. Inne zalety to między innymi bardzo dobra wytrzymałość 
zmęczeniowa, łatwy i szybki transport, dowolność kształtowania elementów. Na 
rysunkach od 4. do 6. pokazano przykłady tekstylnych siatek zbrojeniowych.

5. technologia wykonania i wznoszenia cienkościennych powłok 
zbrojonych siatkami

W niniejszym rozdziale szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom prak-
tycznym związanym z konstrukcją powłok betonowych zbrojonych siatkami 
tekstylnymi, kształtowaniem, doborem odpowiedniego betonu oraz wykonaw-
stwem.

Wcześniej wspomniano, że stosowanie siatek tekstylnych jako zbrojenia 
do konstrukcji betonowych cienkościennych (powłok) jest korzystne między 
innymi dlatego, że daje możliwość wykonywania dowolnych kształtów. Dzięki 
temu można realizować najbardziej wyrafinowane i oryginalne projekty według 
myśli architektów. Należy jednak pamiętać podczas kształtowania geometrii 
powłok, że bardzo duże znaczenie ma warunek, aby powłoka była jak naj-
mniej narażona na działanie zginania. Wiąże się to z pożądanym i omówionym 
wcześniej stanem błonowym. Wobec czego dobrana powierzchnia środkowa 
powinna charakteryzować się ciągłością kąta nachylenia i krzywizn. Ponadto 
nie można dopuścić do sytuacji, aby grubość powłoki zmieniała się skokowo. 
Jeśli nie zostaną spełnione wymienione warunki, to w punktach osobliwych 
mogą powstać niechciane koncentracje sił przekrojowych.

Podczas wytwarzania cienkościennych powłok zbrojonych zbrojeniem tekstyl-
nym w celu zapewnienia równej odległości siatki zbrojeniowej od powierzchni 
zewnętrznych stosuje się między innymi dystanse. Ich wymiary wahają się od 0,005 
m do 0,02 m. W związku z tym konieczne jest projektowanie betonu o frakcjach 
kruszywa w granicach od 0,001 m do 0,007 mm czyli betonu drobnoziarnistego. 
Typowe zalecane właściwości betonów stosowanych w tego typu konstrukcjach 
to: wytrzymałość na ściskanie 6,5⋅107 ÷ 9,0⋅107 N/m2 oraz moduł sprężystości 
w granicach 2,5·1010 ÷ 3,0·1010 N/m2 (Scheerer i in. 2017).

W przypadku powłok betonowych zbrojonych siatkami stalowymi frakcje 
kruszywa (piasku) betonu nie powinny przekraczać 0,0025 m, a minimalna 
klasa betonu to C20/25.
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Z powyższych informacji wyłaniają sią wnioski, że proces wykonywania 
czyli układanie zbrojenia, betonowanie oraz przygotowywanie deskowania do 
form są dość skomplikowane i wymagają zaangażowania w prace odpowied-
nio wyszkolonych pracowników. W obecnym, można powiedzieć globalnym, 
systemie współpracy znanych jest kilka metod wytwarzania tzn. sposobów 
betonowania, wykonywania szalunków, deskowania itd.

Najbardziej rozpowszechnionymi sposobami wytwarzania cienkościennych 
konstrukcji betonowych ze zbrojeniem tekstylnym jest metoda torkretowania, 
metoda gięcia świeżo wyjętych z form elementów płaskich, metoda z użyciem 
odpowiednich form oraz metody ręcznego formowania. Najdogodniejsze jest 
wytwarzanie oddzielnych elementów konstrukcji w niewielkiej odległości od 
placu budowy, a następnie złożenie elementów w jedną całość. Oczywiście nie 
zawsze taka sytuacja jest możliwa.

Idea torkretowania polega na układaniu betonu pod ciśnieniem przy użyciu 
miksokreta na uprzednio przygotowanym deskowaniu. Po nałożeniu odpowied-
nio wyliczonej warstwy betonu następuje umieszczenie siatki zbrojeniowej, 
a następnie ponowne betonowanie. Po zakończonym procesie następuje docie-
ranie powierzchni (rys. 6-8) (Scheerer i in. 2017).

Rys. 6. Nakładanie warstw 
betonu

Rys. 7. Układanie zbrojenia Rys. 8. Docieranie 
powierzchni

Źródło: Scheerer i in. 2017 Źródło: Scheerer i in. 2017 Źródło: Scheerer i in. 2017

W metodzie tej szczególną rolę odgrywa deskowanie, które niekiedy może 
być najbardziej kosztownym elementem procesu wznoszenia konstrukcji. Naj-
bardziej rozpowszechnionymi są deskowania wykonywane z drewna (rys. 9 
i rys. 10) wykonywane na zamówienie. Jednak trzeba brać pod uwagę fakt, 
że przy wykonywaniu znacznych powierzchniowo konstrukcji powłokowych 
umiejscowionych w niedogodnych warunkach nie będzie możliwości zastoso-
wania deskowania drewnianego. W ślad tej myśli powstał nowatorski pomysł 
deskowania poduszkowego.
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Rys. 9. Element konstrukcji deskowania 
drewnianego wykonywany poza placem 

budowy

Rys. 10. Deskowanie po złożeniu 
elementów w całość

Źródło: Scheerer i in. 2017 źródło: Scheerer i in. 2017

Kolejnym sposobem wykonywania deskowania jest metoda ręcznego for-
mowania, która wymaga od brygady wysokiego poziomu wykwalifikowania 
i kunsztu artystycznego. Stosuje się ją w przypadku, gdy konstrukcja charak-
teryzuje się wirtuozyjnością kształtów, płynnie zmienną grubością itd. Należy 
mieć na względzie fakt, że sposób ten jest niezwykle pracochłonny i w rezultacie 
bardzo kosztowny (zwykle trzy razy droższy od torkretowania). Przykładem 
takiej konstrukcji jest most Rottachsteg w USA (rys. 11 i rys. 12) (Scheerer 
i in. 2017).

Ciekawym rozwiązaniem, które pojawiło się na rynku, opierającym się na 
powszechnie znanej konstrukcji origami jest metoda zwana „oribeton” (ang. 
oricrete). Jej pomysłodawcą byli naukowcy Uniwersytetu RWTH Aachen.

Rys. 11. Metoda ręcznego formowania

a) b)

 
Źródło: Scheerer i in. 2017 
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Sposób wykonania takich konstrukcji jest prosty. Korzysta się tutaj z torkre-
towania. Na początku przygotowaną wcześniej formę wykłada się folią i ukła-
da się na niej odpowiednio przycięte drewniane listewki (rys. 13). Następnie 
układa się warstwy betonu wraz ze zbrojeniem w postaci siatek tekstylnych. 
Po wyschnięciu betonu usuwa się listewki, a przygotowany „płaszcz” ustawia 
się w zaprojektowaną konstrukcję (rys. 14 i rys. 15).

Rys. 13. Ułożone listewki Rys. 14. Beton po wyschnięciu

Źródło: Scheerer i in. 2017 Źródło: Scheerer i in. 2017
Pielęgnacja powłokowych konstrukcji cienkościennych wykonanych z be-

tonu nie różni się niczym od pielęgnacji powszechnie stosowanych konstrukcji 
żelbetowych.

6. dyskusja

Kształtowanie i teoria pracy konstrukcji cienkościennych

Należy wziąć pod uwagę fakt, że kształtowanie powłok ma decydujący wpływ 
na rozkład sił wewnętrznych. W związku z tym zarówno powłoki ze zbroje-

Rys. 12. Most Rottachsteg

Źródło: Scheerer i in. 2017
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niem stalowym jak i zbrojone siatkami tekstylnymi powinny być wykonywane 
z wyjątkową starannością.

Tak jak wspomniano wcześniej, należy dążyć do sytuacji, w których powłoki 
są w minimalnym stopniu narażone na czynniki wywołujące zginanie. Nieko-
rzystną sytuacją jest występowanie osobliwych punktów koncentracji naprężeń 
na powierzchni środkowej. Jeśli takie punkty pojawią się w konstrukcji, to w ich 
pobliżu wystąpi zginanie powierzchni powłokowej. Aby uzyskać oczekiwany 
przez projektantów, błonowy stan naprężenia należy już na etapie kształtowa-
nia konstrukcji dokładnie przemyśleć sposób opisania jej za pomocą funkcji. 
Mogą to być między innymi powłoki eliptyczne lub powłoki o eliptycznych 
powierzchniach etc. Należy również rozważyć odrzucenie powierzchni o zbyt 
niskich wyniosłościach i powierzchniach płaskich, w których powstają duże siły 
wewnętrzne niekorzystnie wpływające na pracę w stanie błonowym. W przy-
padku takich sytuacji, w otoczeniu punktów obciążenie działające na powłokę 
równoważone będzie jedynie przez siły zginające (Scholzen i in. 2015).

W rzeczywistości w wielu obszarach konstrukcji cienkościennych należa-
łoby zastosować teorię zgięciową, która zazwyczaj jest zagadnieniem bardzo 
skomplikowanym. Tak jak wspomniano wcześniej, najbardziej pożądanym 
jest założenie stanu błonowego pracy konstrukcji cienkościennych. Wiążą się 
z tym pewne uproszczenia. Dlatego też, przy zakładanej z góry pewnej nie-
pewności obliczeń statycznych powinno się zwracać szczególną uwagę na 
dokładność wykonania – szczególnie na grubość projektowanych przekrojów. 
Wyniki najbardziej zbliżone do rzeczywistości, wyznaczone przy omawianych 
uproszczeniach, można uważać za pewne w punktach odległych od brzegów 
powłok. Pracę brzegów powłoki można opisać w tym przypadku jedynie przy 
pomocy przybliżonych wzorów.

Należy również wspomnieć, że zastosowanie do obliczeń teorii zgięciowej 
nie daje w pełni wiarygodnych wyników mimo tego, że uważana jest ona za 

Rys. 15. Konstrukcja oribeton

Źródło: Scheerer i in. 2017
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zapewniającą najbardziej prawdopodobne wyniki. Opiera się ona na zasadach 
torii sprężystości, która ze względu na przyjęte założenia, szczególnie w przy-
padku powłok ze zbrojeniem stalowym, daje przybliżone wartości.

W celu zrównoważenia powyższych wątpliwości korzystne jest przyjmowa-
nie grubości powłok z pewnym zapasem. Dodatkowo należy zwrócić szczególną 
uwagę na solidne wykonanie brzegów powłoki i odpowiednie powiązanie ich 
z dźwigarami nośnymi. Warto w tych miejscach zwiększyć grubość powłoki 
(Csonka 1969).

Zbrojenie

Zbrojenie w postaci siatek tekstylnych jest materiałem stosunkowo nowym 
na rynku budowlanym. Mimo tego liczne badania doświadczalne i wykonane tą 
metodą konstrukcje dają przykład, że jest to bardzo dobry materiał zbrojeniowy 
konstrukcji cienkościennych.

Konstrukcje cienkościenne zbrojone siatkami tekstylnymi mają wiele przy-
miotów w stosunku do zbrojenia stalowego, są to między innymi: możliwość 
wznoszenia wirtuozyjnych i nowatorskich projektów, wysoka wytrzymałość, 
świetna odporność na degradujące czynniki środowiskowe, jak również ochrona 
środowiska.

Wykonawstwo

Cienkościenne konstrukcje betonowe zbrojone włóknami tekstylnymi wyma-
gają znacznie większego zaangażowania i większej dokładności w wykonaw-
stwie niż konstrukcje zbrojone siatkami stalowymi. Związane jest to głównie 
z ich niewielką grubością.

Istotnym problemem jest również deskowanie, które niekiedy jest pracochłon-
ne i bardzo kosztowne. Obecnie w większości przypadków stosuje się desko-
wanie tradycyjne, wykonane z drewna, płyt lub innych podobnych materiałów. 
Metoda ta jest szczególnie kosztowna przy wznoszeniu konstrukcji unikalnych 
w swoim rodzaju. Po wykonaniu konstrukcji forma jest nieprzydatna w realizacji 
kolejnych projektów tego typu. Formy tradycyjne mogą być w zadowalający 
sposób wykorzystywane do tworzenia oddzielnych, powtarzalnych elementów 
konstrukcyjnych, które wykonuje się w zakładzie prefabrykacji, a następnie 
przewozi na plac budowy w celu montażu. Nowatorskim rozwiązaniem, które 
w ostatnich latach pojawiło się na runku, jest deskowanie w postaci poduch 
powietrznych. Stosuje się je przeważnie przy budowie wielkogabarytowych 
konstrukcji, np. tunelów, przekryć dachowych. Po wykonaniu konstrukcji nie 
jesteśmy zmuszeni, żeby cały materiał użyty na deskowanie uległ zniszczeniu.
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7. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury można stwierdzić, że inno-
wacyjne rozwiązanie, jakim jest zastosowanie zbrojenia tekstylnego do cienko-
ściennych konstrukcji betonowych, jest dobrym zamiennikiem dla siatkowego 
zbrojenia stalowego. Szczególnie w obecnych czasach, kiedy Ziemia boryka się 
z problemami środowiskowymi, a surowce naturalne są nadmiernie eksploato-
wane, ten produkt powinien być wdrażany na rynek budowlany.

Konstrukcje cienkościenne zbrojone siatkami tekstylnymi charakteryzują 
się, tak ważną, oszczędnością materiałów. Wykonywane tą metodą konstrukcje 
z reguły,są o kilka centymetrów cieńsze od tych zbrojonych siatkami stalowymi. 
W wyniku czego uzyskujemy oszczędności na ilości zużytego betonu. Ponadto, 
liczne badania doświadczalne wykazują, że siatki tekstylne mają zadowalającą 
wytrzymałość i mogą być zamiennikami stosowanych do tej pory siatek sta-
lowych.
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aBstract

thiN-walled coNcrete structures with reiNforceMeNt iN 
the forM of textile Meshes

A large number of structures, including thin-walled shells are made of steel reinforced 
concrete. These structures in serviceability state are exposed to the negative environment 
impacts. In consequence the corrosion problems of reinforcing steel in filigree structural 
elements turn out. It is a result of corrosion caused by carbonation of the concrete cover 
leading to reducing safety and durability of the concrete element.

Due to this fact, more and more often computational situations and usage conditions 
are the reason for bringing alternative solutions for reinforcing steel in. Then, thin-walled 
concrete structures are strengthened with textile reinforcement (TR) that is made from 
various materials.

Therefore, the article presents this type of reinforcement both in the context of mechanical 
behavior of concrete reinforced with orthotropic textile grids, shaping technology and con-
structing of thin-walled structures from such material. Steel reinforcement will also be com-
pared with textile reinforcement and examples of TRC structures made so far will be shown.
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PreParatyka oraz charakterystyka 
MeMBraN Pes zawierających dodatek 

cieczy głęBoko eutektyczNej

wstęp

Ze względu na swoje właściwości, membrany z polieterosulfonu (PES) są 
jednymi z najczęściej stosowanych membran do ultrafiltracji (UF) oraz mikro-
filtracji (MF) (Boussu 2006). Membrany z PES-u są najczęściej stosowane do 
oczyszczania wody i ścieków przez wzgląd na obniżenie zużycia energii, chemi-
kaliów oraz materiałów eksploatacyjnych. Jednakże stosowanie membran wiąże 
się z ich blokowaniem – foulingiem. Fouling to proces blokowania membran 
skutkujący obniżeniem strumienia permeatu oraz znacznym skróceniem żywot-
ności membrany. Fouling powodowany jest przez substancje, takie jak koloidy 
czy zawieszone substancje organiczne oraz nieorganiczne, obecne w nadawie, 
które mogą osadzać się w porach lub na powierzchni membrany (Ciston 2008).

Prowadzone są liczne badania na temat zapobiegania blokowania membran 
poprzez ich modyfikacje w celu zmiany lub nadania pożądanych właściwości m.in. 
poprawę hydrofilowości czy właściwości separacyjnych (Singh 2012). Bardzo 
często poprawia się właściwości membran poprzez naniesienie cienkiej warstwy 
hydrofilowych polimerów na powierzchnię membrany, obróbkę plazmową oraz 
poprzez reakcje chemiczne (Qin 2005). Pożądaną zmianę właściwości można tak-
że uzyskać przez wprowadzenie w strukturę membrany odpowiednich dodatków 
już na etapie ich otrzymywania (Jiang 2018). Obecnie stosuje się bardzo szeroki 
wachlarz dodatków używanych podczas produkcji membran w celu poprawy ich 
właściwości. Te dodatki można podzielić na kilka grup: sole nieorganiczne, nisko-
cząsteczkowe związki organiczne, amfifilowe kopolimery, surfaktanty, hydrofilo-
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we polimery (Luo 2005), nanocząsteczki nieorganiczne (Li 2009), alkohole oraz 
wiele innych (Ghanbari 2015). Zastosowanie tych dodatków może zmodyfikować 
strukturę membrany oraz właściwości separacyjne poprzez zmianę właściwości 
termodynamicznych oraz kinetycznych roztworu porotwórczego.

Ciecze głęboko eutektyczne (DES) to mieszanina składająca się ze związku 
organicznego, najczęściej soli amoniowej oraz chlorku metalu lub donora wiązań 
wodorowych. Dzielą one z cieczami jonowymi wiele właściwości, takich jak 
niska prężność par czy niepalność, ale w przeciwieństwie do nich są przyjazne 
środowisku, łatwe oraz tanie w przygotowaniu. W ostatnich latach DES-y 
znalazły zastosowanie w syntezie organicznej, jonotermalnej, produkcji baterii 
litowo-jonowych oraz paneli słonecznych (Chunxiao2016). Istnieją także donie-
sienia literaturowe zajmujące się badaniem wpływu obecności DES-u w mie-
szaninie porotwórczej na właściwości membran (Jiang 2018). Modyfikacja 
membran za pomocą DES-u otrzymanego z chlorku tetrabutyloamoniowego 
oraz imidazolu pozwala zwiększyć strumień permeatu podczas ultrafiltracji 
oraz poprawić właściwości separacyjne.

cel pracy

Celem pracy było określenie właściwości fizykochemicznych, morfologii, 
przepuszczalności, właściwości separacyjne oraz odporności na fouling mem-
bran polimerowych przygotowanych metodą inwersji faz (wariant mokry). 
Membrany wykonane z polieterosulfonu modyfikowano cieczami głęboko 
eutektycznymi, jako rozpuszczalnik zastosowano N,N-dimetyloformamid. 
Właściwości separacyjne określono stosując roztwory poliglikoli etylenowych 
(PEG) oraz dekstranów, natomiast badanie odporności na blokowanie poprzez 
zastosowanie surowiczej albuminy wołowej (BSA).

stosowane materiały

Do wytwarzania membran zastosowano polieterosulfon (PES, Ultrason 
E6020P; BASF SE, Niemcy), N,N-dimetyloformamid (DMF, cz.d.a., Avantor 
Performance Materials Polska S.A.), glicerol, chlorek choliny, imidazol (Sigma 
Alidrich, Niemcy) oraz mocznik. Badania blokowania membran prowadzono 
z użyciem surowiczej albuminy wołowej (BSA, Probumin, Merck, Niemcy).

Preparatyka cieczy głęboko eutektycznych

Ciecze głęboko eutektyczne przygotowane były poprzez zmieszanie wy-
branych komponentów. Składniki umieszczone w szklanym naczynku były 
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podgrzewane do całkowitego rozpuszczenia, a następnie energicznie zmieszane 
płaską łyżeczką. Stosunki molowe składników oraz warunki przygotowania 
określonych cieczy głęboko eutektycznych przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Skład cieczy głęboko eutektycznych (ChCl – chlorek choliny, 
Gl – glicerol, U – mocznik, Im – imidazol)

ciecz 
des

udziały molowe tempera-
tura
[˚c]

czas 
ogrzewa-
nia [min]chcl gl u im

ChCl/Gl 1 2 - - 60 30
ChCl/U 1 - 2 - 80
Gl/Im - 1 - 1 90

Źródło: Opracowanie własne

Preparatyka membran

Membrany polimerowe z polieterosulfonu przygotowano metodą inwersji 
faz (wariant mokry). Membrana niemodyfikowana została przygotowana po-
przez rozpuszczenie polimeru (15% wagowych) w N,N-dimetyloformamidzie 
(85% wagowych). Otrzymany roztwór błonotwórczy wcześniej pozostawiony 
do odgazowania na dwie godziny rozprowadzany był na płycie szklanej za po-
mocą automatycznego aplikatora (Elcometer 4340, Elcometer Ltd., UK). Płytę 
z filmem polimerowym umieszczano w kąpieli żelującej w nierozpuszczalniku, 
którym była woda (20 ± 1oC) o przewodności 0,05 µS/cm (Elix 3, Milipore).

Membrany modyfikowane przygotowano poprzez wprowadzenie cieczy 
głęboko eutektycznych do roztworu polimerowego (15% wagowych). Ciecz 
głęboko eutektyczną dodawano w ilości 1% wagowych przy zmniejszeniu ilości 
rozpuszczalnika do 84% wagowych. Następnie po uzyskaniu homogenicznego 
roztworu postępowano jak w przypadku membrany niemodyfikowanej.

charakterystyka membran

Kąty zwilżania membran wyznaczone zostały metodą siedzącej kropli przy 
zastosowaniu goniometru OCA 15EC firmy Dataphisics. Badania przepro-
wadzono przy użyciu wody (0,05 µS/cm, Elix 3, Milipore), objętość kropli 
wynosiła 7µl. Dynamiczny kąt zwilżania wyznaczono na tym samym aparacie 
metodą siedzącej kropli z igłą dozującą wewnątrz kropli. Szybkość dozowania 
0,2 µl/s, objętość dozowanej kropli 10 µl. Membrany wcześniej przygotowano 
poprzez odwodnienie ich w alkoholu etylenowym oraz wysuszono w suszarce 
w temperaturze 40˚C (24h).
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Porowatość membran wyznaczono metodą wagową. Próbki zwilżonych mem-
bran o wymiarach 5 cm x 5 cm osuszono powierzchniowo na bibule oraz zważono 
na wadze analitycznej. Następnie próbki umieszczono w suszarce w temperaturze 
105˚C i wysuszono do stałej masy. Próbki membran po wysuszeniu ponownie 
zważono. Porowatość membran była obliczona na podstawie wzoru:

𝑃𝑃 =
(𝑚𝑚 − 𝑚𝑠𝑠) ρ𝑤𝑤⁄

(𝑚𝑚 − 𝑚𝑠𝑠) ρ𝑤𝑤⁄ + 𝑚𝑤𝑤 /ρ𝑝
× 100% 

gdzie: mm – masa membrany mokrej, ms – masa membrany suchej, ρw – gęstość 
wody, ρp – gęstość polimeru.

Topografię powierzchni membran zbadano za pomocą mikroskopu sił ato-
mowych (AFM) NanoScope V Multimode 8 (Bruker Corp.). Pomiary prze-
prowadzono z zastosowaniem sondy z azotku krzemu w trybie ScanAsyst. 
Powierzchnia skanowanej membrany wynosiła 10 μm × 10 μm.

Morfologia membran została określona z użyciem skaningowego mikroskopu 
elektronowego z emisją polową (UHR FE-SEM) Hitachi SU8020. Próbki mem-
bran wcześniej odwodnione w alkoholu etylenowym zostały przełamane przy 
użyciu ciekłego azotu. Próbki membran mocowane były do stolika aluminio-
wego przy użyciu taśmy węglowej, dodatkowo pokrywano je warstwą chromu 
(Q150T ES, Quorum Technologies Ltd., UK). Zastosowano technikę pomiarową 
z wykorzystaniem elektronów wtórnych (SE) o napięciu przyspieszającym 5kV.

Rysunek 1. Schemat instalacji do ultrafiltracji 
(a – zbiornik nadawy, b – pompa tłokowa, c – zawór 
iglicowy z manometrem, d – moduł membranowy)

Źródło: Mozia 2019
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Właściwości transportowe, separacyjne oraz odporność na fouling membran 
polimerowych określono na laboratoryjnej instalacji do ultrafiltracji przedsta-
wionej na rysunku 1.

Właściwości transportowe określono podczas ultrafiltracji wody (20 ± 1oC) 
o przewodności 0,066 µS/cm (Elix 3, Milipore). Właściwości antyfoulingowe 
podczas ultrafiltracji roztworu BSA (1g/l), natomiast właściwości separacyjne 
z użyciem dwóch związków wielkocząsteczkowych, liniowych PEG-ów oraz 
rozgałęzionych dextranów (0,5 g/l). Stopień retencji membran określony został 
na podstawie pomiarów stężenia węgla organicznego w pobranych próbkach 
nadawy oraz permeatu, następnie obliczony na podstawie wzoru:

gdzie, CN – oznacza stężenie w nadawie, a CP – stężenie w permeacie.

omówienie wyników oraz dyskusja

Wyniki pomiarów statycznego (SCA) oraz dynamicznego kąta zwilżania 
przedstawione zostały w tabeli 2. Zastosowane modyfikacje zwiększyły hydro-
filowość powierzchni. Największy wpływ w przypadku SCA zaobserwowano 
dla membrany Gl/Im, hydrofilowość powierzchni tej membrany wzrosła o 8,5% 
w stosunku do membrany niemodyfikowanej. Jednak w przypadku postępują-
cego (ACA) oraz cofającego (RCA) kąta zwilżania największy wpływ zaobser-
wowano w przypadku membrany ChCl/Gl. Histereza przedstawiona w tabeli 
jest różnicą kątów ACA oraz RCA i określa heterogeniczność powierzchni 
membrany. Największy wpływ na histerezę również został zaobserwowany 
w przypadku membrany ChCl/Gl.

Tabela 2. Wyniki pomiarów kątów zwilżania
kąty zwilżania [o] histereza [o]akronim Statyczny Postępujący cofający

NM 63,14 91,33 39,73 51,60
ChCl/Gl 61,17 72,53 31,73 40,80
Gl/Im 57,80 74,42 35,77 38,65

ChCl/U 60,33 74,41 37,58 36,83

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 2. przedstawia wyniki pomiarów porowatości otrzymanych mem-
bran.
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Rysunek 2. Porowatość otrzymanych membran
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Źródło: Opracowanie własne

Zastosowanie cieczy DES wpłynęło na całkowitą porowatość otrzymanych 
membran. Zaobserwowano niewielki wzrost porowatości membran z 70% 
w przypadku membrany niemodyfikowanej do 73% w przypadku membran 
modyfikowanych cieczami głęboko eutektycznymi. Zastosowanie różnych cieczy 
głęboko eutektycznych nie wpłynęło więc znacząco na całkowitą porowatość 
membran, zaobserwowane zmiany mieściły się w zakresie do maksymalnie 0,5%.

Poniżej na rysunkach 3. oraz 4. przedstawiono zdjęcia AFM powierzchni 
membran polimerowych. Zdjęcia przedstawiają obraz 2D oraz 3D, na zdję-
ciach umieszczono również chropowatość powierzchni określonej na podstawie 
zdjęć 3D.

Rysunek 3. Zdjęcia AFM 2D otrzymanych membran (A – membrana 
niemodyfikowana, B – membrana modyfikowana ChCl/Gl, C – membrana 

modyfikowana ChCl/U, D – membrana modyfikowana Gl/Im)

Źródło: Opracowanie własne
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Na podstawie zdjęć można stwierdzić, że zastosowanie cieczy DES nie 
wpłynęło w znaczący sposób na topografię powierzchni membran. Różnice 
w chropowatości otrzymanych membran były nieznaczne. Największą chro-
powatość zaobserwowano w przypadku membrany ChCl/U.

Zdjęcia przekrojów otrzymanych membran wykonanych mikroskopem SEM 
przedstawione są na rysunku 5. Wszystkie membrany miały strukturę asyme-
tryczną z cienką warstwą separacyjną w górnej części membrany. Przez cały 
przekrój membrany przebiegały podłużne palczaste pory rozszerzające się ku 
dolnej części membrany. Pomiędzy palczastymi porami oraz w dolnej warstwie 
membrany zaobserwować można również gąbczastą strukturę.

Na przedstawionych zdjęciach można zauważyć różnice pomiędzy strukturą 
membran. Zastosowanie cieczy DES zwiększyło ilość podłużnych palczastych 
porów oraz zwiększyło ich długość.

Rysunek 4. Zdjęcia AFM 3D otrzymanych membran (A – membrana 
niemodyfikowana, B – membrana modyfikowana ChCl/Gl, C – membrana 

modyfikowana ChCl/U, D – membrana modyfikowana Gl/Im)
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Źródło: Opracowanie własne



547Preparatyka oraz charakterystyka membran PES zawierających dodatek cieczy

Właściwości transportowe membran określono na podstawie pomiarów 
maksymalnego strumienia permeatu podczas ultrafiltracji wody przy ciśnieniu 
transmembranowym TMP=1,2 oraz 3 bar. Wyniki przedstawiono na rysunku 6.

Rysunek 5. Zdjęcia przekrojów otrzymanych membran (A – membrana 
niemodyfikowana, B – membrana modyfikowana ChCl/Gl, C – 

membrana modyfikowana ChCl/U, D – membrana modyfikowana Gl/Im)
 B 

D C 

A 

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 6. Właściwości transportowe otrzymanych membran
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Zastosowanie cieczy DES znacznie wpłynęło na właściwości transportowe 
otrzymanych membran. Najniższy wzrost, jedynie 23%, zaobserwowano w przy-
padku membrany modyfikowanej cieczą ChCl/Gl, najwyższy – 78% natomiast 
dla membrany Gl/Im. Wzrost właściwości transportowych można powiązać ze 
wzrostem hydrofilowości, porowatości oraz zmianami zaobserwowanymi na 
zdjęciach przekroju membrany. Wyższa hydrofilowość powierzchni membrany 
zwiększa również jej przepuszczalność podobnie jest z porowatością oraz struk-
turą membrany. Bardziej zwarta, a tym samym mniej porowata membrana będzie 
miała mniejszą przepuszczalność. W dostępnych doniesieniach literaturowych 
autorzy również zaobserwowali wzrost maksymalnego strumienia permeatu po 
zastosowaniu cieczy DES jako modyfikatorów.

Odporność na fouling określona została podczas procesu ultrafiltracji roz-
tworu surowiczej albuminy wołowej (1g/l). Proces prowadzony był przez 2h. 
Po procesie ustalona również została retencja wynosząca 99% niezależnie od 
rodzaju membrany.

Rysunek 7. Zmiany strumienia maksymalnego permeatu ultrafiltracji albuminy 
wołowej
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Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 7. przedstawia zmiany strumienia w odniesieniu do maksymalnego 
strumienia permeatu podczas procesu ultrafiltracji surowiczej albuminy woło-
wej. Zastosowanie cieczy DES pogorszyło odporność na fouling w porównaniu 



549Preparatyka oraz charakterystyka membran PES zawierających dodatek cieczy

do membrany niemodyfikowanej. W przypadku membran otrzymanych z uży-
ciem ChCl/U oraz ChCl/Gl obniżenie strumienia jest minimalne. Obniżenie 
wydajności membrany niemodyfikowanej wynosiło 54%, natomiast w przy-
padku ChCl/U wynosiło 55%, a ChCl/Gl 58%. Większy spadek strumienia 
w porównaniu z membraną niemodyfikowaną zauważono dla membrany Gl/
Im i wynosił on aż 63%. Membrana ta charakteryzowała się dużo większymi 
wartościami maksymalnego strumienia permeatu, tak więc zgodnie z literaturą 
mogła wykazywać również największą podatność na blokowanie.

Rysunek 8. Zmiany strumienia permeatu podczas ultrafiltracji
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Źródło: Opracowanie własne

Jednakże, analizując zmiany strumienia permeatu podczas procesu (rysu-
nek 8) zauważyć można, że pomimo większego blokowania membran, strumie-
nie permeatów były wciąż wyższe niż membrany niemodyfikowanej.

Właściwości separacyjne określono na podstawie separacji związków wiel-
kocząsteczkowych poli(glikoli etylenowych) o wielkości 4,20 oraz 35 kDa oraz 
dekstranów 110 oraz 500 kDa. Wyniki przedstawiono na rysunku 9.

Zastosowana modyfikacja pozytywnie wpłynęła na właściwości separacyjne 
otrzymanych membran. Zastosowanie cieczy DES opartych na chlorku choliny 
znacznie zwiększyło separację poli(glikoli etylenowych), co może wskazywać 
na obecność drobnych porów w warstwie separacyjnej membrany. Modyfika-
cja membrany przy użyciu cieczy Gl/Im nie wpłynęła znacząco na separację 
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PEG-ów, natomiast zwiększyła znacznie separację dekstranów, tak więc na 
powierzchni membrany prawdopodobnie znajdowały się większe pory niż 
w przypadku innych modyfikacji.

Podsumowanie i wnioski

Zastosowanie cieczy głęboko eutektycznych jako modyfikatorów membran 
zmieniło ich właściwości w porównaniu do membrany niemodyfikowanej. 
Wzrost hydrofilowości spowodowany został wprowadzeniem do membrany 
grup hydroksylowych obecnych w cieczach głęboko eutektycznych. Zasto-
sowanie DES-u nie wpłynęło znacząco na porowatość membran, pozwoliło 
na wzrost porowatości o 3% (4,2% lub o 0,03) względem membrany nie-
modyfikowanej. Różnice porowatości membran modyfikowanych nie były 
większe niż 0,5%.

Analizując zdjęcia AFM, stwierdzono, że wykorzystanie cieczy głęboko 
eutektycznych nie wpłynęło znacząco na zmianę chropowatości powierzch-
ni otrzymanych membran. Chropowatość membran była bardzo podobna, 
najwyższą chropowatość uzyskano dla membrany ChCl/U (Ra = 5,0 ± 0,4). 
Zdjęcia przekrojów wykonanych na mikroskopie SEM pozwoliły określić, 
że struktura wszystkich membran była asymetryczna z obecną cienką war-
stwą separacyjną, palczastymi porami oraz gąbczastą strukturą. Zastosowanie 

Rysunek 9. Wyniki separacji dla badanych membran
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modyfikatorów pozwoliło zwiększyć ilość oraz długość palczastych porów 
w strukturze membrany.

Modyfikacja membran cieczami DES spowodowała pogorszenie odporność 
na fouling. W przypadku membran ChCl/U oraz ChCl/Gl uzyskano nieznacz-
nie obniżone wyniki w porównaniu do membrany niemodyfikowanej. Zaob-
serwowano natomiast prawie 10% obniżenie właściwości antyfoulingowych 
membrany przygotowanej przy zastosowaniu cieczy DES glicerol/imidazol. 
Jednakże analizując strumienie permeatu po dwóch godzinach procesu, pomi-
mo większego blokowania były one wyższe dla wszystkich modyfikowanych 
membran, co skutkowało zwiększeniem wydajności procesów.

Zastosowane modyfikacje zwiększyły właściwości separacyjne dextranów. 
W przypadku separacji poli(glikoli etylenowych) wzrost właściwości separa-
cyjnych zaobserwowano jedynie w przypadku modyfikacji cieczami na bazie 
glicerolu.
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aBstract

PreParatioN aNd characterisatioN of ultrafiltratioN 
Pes MeMBraNes with deeP eutectic solveNts as Novel 

additives

The aim of this work was to prepare polyethersulfone (PES) membranes with deep eu-
tectic solvents (DES) as novel additives. Ultrafiltration polyethersulfone membranes were 
prepared by wet phase inversion method with deep eutectic solvents as a components of 
casting dope and N,N-dimethylformamide (DMF) as a solvent and ultrapure water as a non-
solvent. DES additives imidazole/glycerol (Im/Gl), choline chloride/glycerol (ChCl/Gl) and 
choline chloride/urea (ChCl/U) were used with the molar ratio 1:1 and 1:2 respectively. The 
topography of the membranes surface was characterized by atomic force microscope (AFM). 
The structure of the membranes was examined on the scanning electron microscope (SEM). 
The permeability and antyfouling properties were evaluated by ultrafiltration process on 
laboratory scale ultrafiltration unit. The content of DES includes 1wt% based on the weight 
of the polymer. Membrane modification resulted in change of hydrophilicity, porosity, water 
permeability, separation properties and fouling resistance.

keywords: deep eutectic solvents, poliethersulfone, polimer membranes, ultrafiltration
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słowa kluczowe: ciecze głęboko eutektyczne, polieterofulfon, membrany polimerowe, 
ultrafiltracja
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wprowadzenie

Korozja metali jest procesem niszczenia struktury metalu w wyniku procesów 
elektrochemicznych lub reakcji środowiska (Rodríguez i in. 2003).

Materiał pokrywa się warstwą zawierającą utlenioną postać metalu. Aby wy-
stąpiła korozja, na powierzchni metalu musi powstać mikroogniwo. Tworzenie 
mikroogniwa jest spowodowane występowaniem różnicy potencjału zachodzą-
cej w wyniku wystąpienia różnicy w wielkości sąsiadujących powierzchni lub 
kontaktu z odczynnikiem chemicznym o wartości potencjału większej niż metalu 
korodującego. Czynnikami powodującymi korozję są roztwory elektrolitów, 
w szczególności mocnych kwasów (kwasy beztlenowe grupy 17 układu okre-
sowego), kwasów utleniających (siarkowego (VI), azotowego (V) i chlorowego 
(VII)), soli (sole obojętne tj. chlorki potasu i sodu, siarczany (VI), azotany (V)) 
(Valdez i in. 2012). Czynnikiem powodującym korozję mogą być również tem-
peratura, uszkodzenia powierzchni i odkształcenia niesprężyste (Atkins 2012). 
Opracowano wiele metod zapobiegania lub ochrony metali przed korozją, takich 
jak ochrona barierowa, galwanizacja i ochrona katodowa (Fayyad i in. 2014; 
Qian i in. 2015).

Zewnętrzne konstrukcje metalowe są eksploatowane w warunkach pogo-
dowych. W ten sposób narażone są na działanie środowisk o zróżnicowanej 
agresywności korozyjnej. Zabezpieczenie konstrukcji metalowych przed ne-
gatywnymi skutkami korozji jest szczególnie pracochłonne i kapitałochłonne. 
Wynika to z wystąpień trudnodostępnych miejsc oraz oczekiwanego krótkiego 
czasu realizacji prac antykorozyjnych. W związku z powyższym prace te po-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrochemia
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winny być wykonane bardzo dokładnie, przy wyborze optymalnych materiałów. 
Dobór odpowiednich zabezpieczeń antykorozyjnych wymaga dobrej znajomości 
rodzaju i intensywności czynników środowiskowych, a także stasowania od-
powiednich metod atestacji powłok ochronnych w celu dokonania właściwej 
selekcji i wyboru najlepszych zestawów powłok, spośród dużej ilości dostępnej 
na rynku krajowym (Głuszko 2008).

Jedną z metod ochrony metali przed korozją jest pokrywanie ich warstwami 
lakierów. Lakiery antykorozyjne składają się z rozpuszczonych lub zawieszo-
nych cząstek oligomerycznych o długości łańcuchów węglowych od 10000-
50000. Cząsteczki o długich łańcuchach węglowych są dobrymi izolatorami 
ze względu na swoją budowę chemiczną. Pojedyncze wiązania węgiel-węgiel 
posiadają moment dipolowy o wartości zbliżonej do zera. Ta cecha budowy 
cząsteczkowej powoduje niewielką możliwość dysocjacji cząstek i niewielką 
możliwość uwalniania elektronów, co wpływa na wysoką wartość potencjału 
elektrochemicznego w szerokim zakresie odczynników (Porębska 2013). Wy-
soki potencjał elektrochemiczny powłok organicznych jest jednocześnie zaletą 
i wadą. W przypadku utrzymania ciągłości powłoki jest ona praktycznie nie-
przenikalna dla elektrolitów, jednak po naruszeniu struktury powłoki chroniony 
materiał może korodować nawet szybciej. W celu zapobieżenia temu zjawisku 
prowadzone są badania nad domieszkowaniem ochronnego materiału organicz-
nego nanocząstkami mineralnymi, w celu poprawienia ochrony materiału po 
naruszeniu ciągłości powłoki (Hang i in. 2007).

W kompozytach konstrukcyjnych jako osnowę najczęściej stosuje się żywice 
epoksydowe (Oliwai in. 2015). Są one szeroko stosowane w powłokach, ma-
teriałach elektronicznych, klejach i matrycach do kompozytów wzmacnianych 
włóknami, ze względu na ich wyjątkowe właściwości mechaniczne, wysoką 
wytrzymałość adhezyjną, dobrą odporność na ciepło i wysoką odporność elek-
tryczną (Jin i in. 2015).

Spośród najważniejszych cech usieciowanych żywic epoksydowych wymie-
niamy kruchość i twardość, odporność na działanie wody, dobrą przyczepność 
do metali, szkła i drewna (kleje epoksydowe), wytrzymałość na rozciąganie 
i ściskanie, odporność na działanie czynników chemicznych (Czub i in. 2002; 
Rabek 2013; Lascano i in. 2019). Zastosowanie podkładów epoksydowych 
składających się z mieszanki żywicy styrenowo-akrylowej oddziałuje na wła-
ściwości antykorozyjne materiałów (Shangguan i in. 2015; Dong, Liu 2016; 
Ye i in. 2019).

W pracy jako powłokę ochronną zastosowano farbę ochronną o składzie 
chemicznym opartym o chlorowany kauczuk. Oprócz właściwości antykoro-
zyjnych kauczuk chlorowany wykazuje się również wysoką odpornością na 
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zapłon. Kauczuki chlorowane otrzymywane są obecnie dwiema podstawowymi 
metodami:

 – metodą syntezy z zawiesiny,
 – metodą syntezy z roztworu.

Otrzymywane kauczuki różnią się od siebie właściwościami termicznymi. 
Temperatura rozkładu kauczuku chlorowanego otrzymanego z roztworu jest 
wyższa niż materiału otrzymywanego z reakcji w zawiesinie (Cai i in. 2007).

Kauczuk chlorowany znalazł szerokie zastosowanie w ochronie materiałów 
budowlanych oraz metalicznych przed działaniem środowiska o wysokiej 
wilgotności. Jako polimer wykazuje dobre właściwości barierowe i jest nie-
przenikalny dla: kwasów, zasad, roztworów soli, olejów oraz gazów (Sakhri 
i in. 2009).

Istnieje wiele metod oceny odporności korozyjnej materiałów konstrukcyj-
nych. Możemy je podzielić na dwie podstawowe grupy:

 – metody grawimetryczne,
 – elektrochemiczne.

Metody grawimetryczne polegają na poddaniu materiału działaniu środo-
wiska korozyjnego (elektrolitu lub innego utleniacza) przez określony czas. 
Po czasie badania próbka jest wyjmowana, oczyszczana z produktów korozji 
i ważona. Różnica masy przed i po czasie działania środowiska agresywnego 
jest miarą odporności materiału, im mniejsza zmiana masy, tym odporność 
materiału jest większa (Pietro 2016).

Metody elektrochemiczne możemy podzielić na stałoprądowe i zmienno-
prądowe. W obydwu metodach badany materiał pełni rolę elektrody pracującej 
w układzie elektrochemicznym. W obydwu metodach utworzone ogniwo pomia-
rowe musi zostać poddane początkowej stabilizacji układu do osiągnięcia stanu 
równowagi. Stan równowagi w układzie elektrochemicznym jest oznaczany 
przez badanie zmiany potencjału w czasie. W metodach stałoprądowych przez 
próbkę materiału jest przepuszczany prąd stały o liniowo rosnącym potencjale. 
W wyniku działania prądu metal ulega początkowemu anodowaniu, a następnie 
katodowaniu. W metodach zmiennoprądowych po stabilizacji przez próbkę prze-
puszczany jest prąd o zmiennej częstotliwości. Metody te określa się mianem 
elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Jest to zaawansowana 
technika wykorzystywana do charakteryzowania szerokiej gamy systemów 
elektrochemicznych i określania udziału procesów elektrolitycznych w tego 
rodzaju systemach. Można ją zatem wykorzystać do zbadania dynamiki ruchu 
ładunków na powierzchni międzyfazowej. Zakłada się, że zachowanie stali 
w kontakcie z elektrolitem można zobrazować za pomocą prostych obwodów 
składających się z elementów oporowych, pojemnościowych i indukcyjnych. 
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Po przyłożeniu do układu potencjału prądu przemiennego mierzy się prąd wy-
nikowy, a impedancję związaną z tymi elementami uzyskuje się z wyrażenia 
analogicznego do prawa Ohma. Wyniki można przedstawić za pomocą wykre-
sów zależności impedancji urojonej od rzeczywistej zwanej wykresem Nyquista 
(Encinas-Sánchez i in. 2019).

cel pracy

Określenie wpływu ilości naniesionych warstw lakieru chlorokauczukowego 
na ochronę antykorozyjną w środowisku kwaśnym i obojętnym. Ochronę anty-
korozyjną oceniono metodą grawimetryczną oraz spektroskopii impedancyjnej.

Materiał i metody badań

Do badań wykorzystano blaszki stalowe. Próbki wycięto z płaskownika 
o wymiarach 10 x 40 x 04 mm. Blaszki przeszlifowano papierem ściernym, 
oczyszczono i odtłuszczono w 2-propanolu, a następnie suszono w temperaturze 
100°C przez 30 minut. Naniesiono jedną, dwie i trzy warstwy chlorokauczu-
kowej farby ochronnej. Dla każdego układu materiał-lakier wykonano sześć 
próbek.

Badania elektrochemiczne wykonano na potencjostacie Atlas 1131 Elec-
trochemical Unit & Impendance Analyser. Aparat wykorzystuje pomiar prądu 
w naczynku elektrochemicznym wyposażonym w trzy elektrody, zamocowane 
w naczynku trójelektrodowym: chlorosrebrową elektrodę odniesienia, platynową 
przeciwelektrodę oraz próbkę, która pełni rolę elektrody pracującej. Badania 
przeprowadzono w temperaturze pokojowej, w 1 M roztworze NaCl przy czasie 
stabilizacji wynoszącym 30 minut.

Zakres pomiarowy w tym przypadku zaczynał się na 100 kHz, a kończył 
na 1 mHz. Widma impedancyjne wyznaczono dla 12 punktów przy amplitu-
dzie prądu zmiennego wynoszącej 50 mV. Badania wykonano na próbkach 
lakierowanych w wersji jedno-, dwu- i trzywarstwowej. Wyniki badań anali-
zowano, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe typu 
Atlas Corr 11. Szybkości korozji uzyskane z eksperymentów polaryzacyjnych 
porównano z metodą pomiaru zmiany masy próbki po 72 godzinach działania 
1 M HCl w temperaturze 60oC. Pomiaru masy badanego materiału, przed i po 
działaniu środowiska korozyjnego dokonano z wykorzystaniem wagi labo-
ratoryjnej firmy RADWAG. Wszystkie pomiary wykonywano w trzech po-
wtórzeniach. Porównując wyniki poszczególnych próbek, zestawiono widma  
impedancyjne.
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wyniki badań

Na badane elementy metaliczne naniesiono różne ilości warstw farby ochron-
nej chlorokauczukowej. Kolejne nanoszenia wykonano po 1 godzinie. Na rysun-
ku 3 przedstawiono przyrost masy próbki po naniesieniu poszczególnych powłok.

Rysunek 3. Zależność masy powłoki od ilości naniesionych warstw.

Źródło: Opracowanie własne

Masy próbek wykazują charakterystykę liniową, a stosunki wzajemne mas 
są bliskie ilości warstw (1:2,3:3,9). Dodatnie odchylenie może wskazywać na 
pozostałości rozpuszczalnika, który nie odparował. Powodem tego może być 
zbyt szybkie nałożenie drugiej warstwy lub inkludowanie rozpuszczalnika 
wewnątrz struktury porowatej materiału.

Zależność grubości warstwy chlorokauczukowej od ilości operacji nanoszenia 
przedstawiono na rysunku 4.

Rysunek 4. Zależność grubości powłoki od ilości naniesionych warstw.

Źródło: Opracowanie własne
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Podobnie jak masa, grubość powłoki wykazuje charakterystykę liniową, 
jednak dodatnie odchylenia są inne. Stosunek poszczególnych średnich grubości 
wynosi 1:2,2:4,5. O ile stosunek grubości i masy pomiędzy próbką z dwiema 
i jedną warstwą jest praktycznie, jednakowy, co może świadczyć o jednorod-
ności materiału w przypadku powłoki pojedynczej i podwójnej, to przyrost 
grubości dla próbek trójwarstwowych jest znacznie większy niż przyrost masy. 
Może to świadczyć o pogorszonym pochłanianiu materiału powłokotwórczego 
przez drugą warstwę w stosunku do warstwy pierwszej. Ta zależność może 
doprowadzić do ciekawych zależności w testach elektrochemicznych.

Wybrane próbki poddano testom starzeniowym przeprowadzonym w środo-
wisku 1 M HCl w 60oC w czasie 72 h. Współczynnik pH 1 M kwasu solnego 
wynosił 0. Badanie przeprowadzono w pojemnikach z polipropylenu o pojemno-
ści 100 ml. Procesowi oddziaływania temperatury poddano układy zawierające 
próbki badane i kwas, oraz naczynka zawierające sam kwas jako próbę odniesie-
nia. Po 72 h zmierzono pH roztworów. Współczynnik pH kwasu wzrósł z 0 do 
0,243. Na rysunku 5 przedstawiono różnicę pomiędzy wartościami pH czystego 
kwasu po 72 h, a wartościami pH roztworów z materiałem badanym.

Rysunek 5. Zmiany pH roztworu kwasu po 72 h.

Źródło: Opracowanie własne

Wszystkie roztwory z materiałami badanymi wykazywały wartość pH niższą 
niż dla czystego kwasu. Zgodnie z oczekiwaniami największą różnicę pomię-
dzy roztworem czystego kwasu, a roztworem z próbką badaną zaobserwowano 
dla materiału niepokrytego lakierem. Różnice maleją wraz z wzrostem ilości 
warstw. Efekt ten można wytłumaczyć przechodzeniem jonów żelaza do roz-
tworu, a następnie ich hydrolizą, która powoduje dodatkowe pochłanianie jo-
nów hydroksylowych. Mniejsza dostępność do metalicznego żelaza prowadzi 
do mniejszych zmian zachodzących w roztworze w porównaniu do roztworu 
odniesienia. Warto zauważyć, że różnice pomiędzy roztworami działającymi na 
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próbki pokryte dwiema i trzema warstwami są praktycznie jednakowe. Z tego 
punktu widzenia wprowadzenie dodatkowej warstwy nie poprawia właściwości 
ochronnych. Po 72 h określono również zmianę masy próbek badanych, wyniki 
przedstawiono na rysunku 6.

We wszystkich próbkach pokrytych zaobserwowano mniejsze straty masy 
materiału niż w próbkach niepokrytych. Wbrew oczekiwaniom wraz z wzrostem 
ilości warstw różnica masy rośnie. Możliwym powodem jest reakcja chloro-
kauczuku z kwasem solnym lub wpływ zainkludowanego rozpuszczalnika na 
strukturę lakieru, co umożliwia migrację materiału. Należy zauważyć, że róż-
nice pomiędzy poszczególnymi układami pokrytymi nie są znaczące, znacznie 
odstaje jedynie wartość próbki pokrytej trzema warstwami lakieru.

Właściwości ochronne oceniono również metodą elektrochemiczną spek-
troskopii impedancyjnej w celu oceny izolacji materiału w elektrochemicznym 
środowisku obojętnym (1 M NaCl). Zależność urojonej części impedancji od 
rzeczywistej części impedancji przedstawiono na rysunku 7. Ze względu na 

Rysunek 6. Zmiana masy próbek po 72 h w 1 M kwasie solnym.

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 7. Widma impedancyjne materiałów pokrytych i niepokrytych lakierem.

Źródło: Opracowanie własne
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znaczne różnice pomiędzy prądami odpowiedzi w warunkach zmiennoprądo-
wych wykresy przedstawiono dla krzywych w skali logarytmicznej.

Wartości impedancji zmierzone dla próbek pokrytych lakierem wykazują 
wielkości impedancji od 10000 do 100000 razy większe niż określone dla próbek 
niepokrytych. W przypadku próbek pokrytych nie zaobserwowano większych 
różnic pomiędzy próbkami pokrytymi jedną warstwą a trzema warstwami la-
kieru. Obie wykazują widma impedancji o zbliżonej charakterystyce do powłok 
ochronnych izolujących metal od środowiska przewodzącego prąd elektryczny. 
Próbki pokryte dwiema warstwami lakieru posiadają charakterystyki bardziej 
zbliżone do materiałów metalicznych. Wyniki te różnią się od zależności uzy-
skanych dla badania grawimetrycznego, jednak decydujące znaczenie może 
tu mieć wpływ stosowanego odczynnika, którym w poprzednim badaniu był 
kwas solny.

Podsumowanie

Na podstawie uzyskanych badań przedstawionych w niniejszej pracy można 
stwierdzić, że pokrycie materiału metalicznego lakierem chlorokauczukowym 
wpływa na zmniejszenie oddziaływania odczynników jonowych obojętnych 
i kwaśnych. W przypadku odczynnika kwaśnego zasadnym wydaje się ogra-
niczenie ilości stosowanych warstw do dwóch, gdyż trzecia warstwa może 
powodować pogorszenie właściwości ochronnych. Wprzypadku występowania 
środowiska obojętnego stosowanie jednej i trzech warstw umożliwia lepszą 
ochronę niż pokrycie materiału dwiema warstwami. Na efekt ten może wpływać 
wiele czynników. Jednym z podstawowych może być inkludowanie rozpusz-
czalnika w większej ilości warstw, co może powodować jej degradację i zmiany 
mechaniczne. Ze względu na zdecydowanie nieliniowe zmiany właściwości 
ochronnych w funkcji ilości wprowadzonego materiału powłokotwórczego, 
zasadnym jest dalsze badanie przez przeprowadzenie innych testów w szerszym 
zakresie środowisk reakcyjnych.
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aBstract

corrosioN PerforMaNce of varNish coatiNgs

The paper evaluates the impact of chlorinated rubber varnish applied on corrosion protec-
tion in both acid and neutral environments. Corrosion protection was assessed by gravimetric 
and impedance spectroscopy.

Based on the results obtained in this paper, it can be concluded that the metallic mate-
rial merged with chlorinated rubber varnish improves the effect of reducing the impact of 
neutral and acid ionic reagents. In the case of an acid reagent, it seems reasonable to limit 
the number of layers used to two, since the third layer may even cause deterioration of its 
protective properties. If an neutral environment occurs, using one and three layers allows 
to obtain better protection than covering the material with two layers. Due to the decidedly 
non-linear changes in protective properties asafunction of the amount of coating-forming 
material introduced, it is reasonable to further experiment by conducting other tests in 
a wider range of reactive environments.
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aNaliza PorówNawcza Metod 
oBliczeNiowych stoPNia turBiNowego

wykaz ważniejszych oznaczeń i indeksów

wstęp i cel pracy

Rozwój technologii komputerowych i ciągły wzrost dostępności do odpo-
wiednich zasobów mocy obliczeniowej spowodował popularyzację obliczeń 
numerycznych. Aktualnie korzysta się na szeroką skalę z numerycznej me-
chaniki płynów, czyli tak zwanych obliczeń CFD. Właściwie przygotowane 

c –  prędkość bezwzględna,
D –  średnica,
H, h –  spadek entalpii,
i –  entalpia właściwa,
l –  praca jednostkowa,

  –  strumień masy,
N –  moc,
n –  prędkość obrotowa,
p –  ciśnienie,
R, r –  promień,
s –  entropia właściwa,
t –  temperatura,
u –  prędkość obwodowa,
V –  objętość właściwa,
α –  kąt wektora prędkości bez-

względnej,

β –  kąt wektora prędkości względ-
nej,

Δhk –  strata w kierownicy,
Δhw. –  strata w wirniku,
Δhwyl –  wylotowa starta entalpii,
η  –  sprawność,
μ  –  współczynnik wydatku,
ϱ –  reakcyjność,
φ –  współczynnik prędkości bez-

względnej,
ψ –  współczynnik prędkości względ-

nej,
ω –  prędkość kątowa.
a –  w kierunku osiowym,
s –  izentropowy charakter przemiany,
u –  w kierunku obwodowym
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modele obliczeniowe pozwalają uzyskać bardzo dokładne wyniki na podstawie 
przeprowadzonych symulacji trójwymiarowych. Odpowiednio skorelowana 
symulacja może umożliwić przeprowadzenie analizy i znalezienie zależności 
w przepływie dla różnych geometrii obiektu. Ponadto wykorzystując różne 
algorytmy, można przeprowadzić optymalizację kształtu bez prowadzenia kosz-
townych badań na rzeczywistym przedmiocie. W ubiegłym stuleciu podczas 
procesu projektowania jakiegokolwiek obiektu technicznego posługiwano się 
głównie tzw. wzorami empirycznymi czyli takimi, które zostały opracowane 
na podstawie badań. Zawierały one jednak pewne uproszczenia mające na celu 
skrócenie i uproszczenie wykonywanych obliczeń. Do dzisiaj z powodzeniem 
można stosować te wzory, szczególnie dla uproszczonych przypadków, uzysku-
jąc przy tym bardzo dobre wyniki. Takim przypadkiem może być np. przepływ 
czynnika roboczego w pracującej turbinie.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonej 
analizy. Porównano efekty obliczeń parametrów termodynamicznych czynnika 
pracującego w turbinie nadkrytycznej, przeprowadzonych w arkuszu kalkula-
cyjnym, jak również symulacji trójwymiarowych w programie Ansys CFX. 
Sama zasada działania tego programu nie została opisana, natomiast skupiono 
się przede wszystkim na opracowaniu otrzymanych wyników i wyciągnięciu 
odpowiednich wniosków.

analiza pracy stopnia

Projektowana turbina jest turbiną akcyjną, oznacza to, że prawie cały spa-
dek entalpii będzie realizowany w wieńcach kierowniczych. Ma to również 
wpływ na znaczne zmniejszenie oddziaływania siły poosiowej, która przy tak 
wysokich wartościach parametrów obiegu mogłaby sprawiać kłopoty konstruk-
cyjne (Gundlach 2008). Czynnikiem roboczym w analizowanym przypadku 
jest para wodna. W turbinie osiąga ona ekstremalnie wysokie parametry po 
wyjściu z kotła. Wartości tych parametrów przekraczają ciśnienie i temperaturę 
krytyczną dla wody. Turbina pracująca na takich parametrach jest w stanie 
osiągnąć sprawność – prawie 10 punktów procentowych więcej niż większość 
kilkudziesięcioletnich pracujących bloków w Polskim Systemie Elektroenerge-
tycznym. Opanowanie produkcji nowych gatunków stali, odpornych na tak wy-
sokie parametry czynnika, pozwoliło na bezpieczne i niezawodne podniesienie 
parametrów pary świeżej do ciśnień rzędu 300 barów przy temperaturze ponad 
600℃ (Stępczyńska i in. 2012). Przyjmuje się, że dla wzrostu temperatury 
pary świeżej o 20℃ sprawność takiego obiegu rośnie o 1 punkt procentowy, 
a podwyższenie ciśnienia pary świeżej o 10 barów powoduje przyrost spraw-
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ności równy 0,2 punktu procentowego (Breeze 2012). Dla bloków pracujących 
w obciążeniu podstawowym systemu elektroenergetycznego ma to ogromne 
przełożenie na koszty produkcji energii elektrycznej i obsługi, które oscylują 
na poziomie milionów złotych.

Do zaprojektowania kanałów przepływowych należało na początku przyjąć 
pewne założenia, konieczne do rozpoczęcia obliczeń. Tok obliczeniowy został 
wykonany na podstawie (Malko, Wojciechowski 2012; Perycz 1988). Po zakoń-
czeniu obliczeń dla wszystkich stopni dokonano iteracyjnej poprawy wartości 
otrzymanych wyników. Miało to na celu uzyskanie odpowiednich spadków en-
talpii na grupach stopni. Dostosowano również długości łopatek, co ostatecznie 
skutkowało osiągnięciem zadowalającej geometrii kanału przepływowego. Projekt 
części przepływowej ma ogromne znaczenie dla bezpiecznej, jak również efek-
tywnej pracy turbiny. Procesem projektowania zajmuje się zazwyczaj grupa wielu 
wyspecjalizowanych w tej dziedzinie oraz posiadających duże doświadczenie 
inżynierów. Jest to „baza wyjściowa”, pierwszy krok na drodze do zbudowania 
konwencjonalnego bloku energetycznego. Stopień turbiny określany jest jako 
jeden zespół obejmujący wieniec przyrządów ekspansyjnych (wieniec kierow-
niczy) plus wieniec łopatek wirnikowych (łopatek pracujących) (Perycz 1988).

Indeksy przy nazwach parametrów odpowiadają charakterystycznym przekro-
jom przedstawionym na rysunku 1, gdzie w sposób uproszczony przedstawiono 

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 1. Przekrój przez stopień osiowy (rysunek poglądowy)
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przekrój przez stopień osiowy wraz z pokazanym kierunkiem przepływu stru-
mienia masowego czynnika roboczego. Uzyskane w wyniku obliczeń wartości 
wybranych parametrów dla rozważanego pierwszego stopnia części wysoko-
prężnej zostały zawarte w tabeli 1. Nazwy wszystkich użytych w niniejszym 
artykule nazw parametrów fizycznych zostały przedstawione alfabetycznie na 
początku artykułu w wykazie.

Parametr Jednostka Wartość
po [bar] 189,12
Hs [kJ/kg] 117,00
m [kg/s] 436,79
to [℃] 536,56
Co [m/s] 84,61
ρ [-] 0,30

hsw [kJ/kg] 35,10
hsk [kJ/kg] 81,90
io [kJ/kg] 3368,91
i1s [kJ/kg] 3287,01
μ1 [-] 0,90
μ2 [-] 0,90
α1 [°] 10,00
ν [-] 0,51
ω [rad/s] 314,16
Ds [m] 1,57
C1s [m/s] 413,47
s0 [kJ/kgK] 6,33
p1s [bar] 145,95
v1s [m3/kg] 0,02
lk [m] 0,0288

∆lw [m] 0,002
∆lk [m] 0,002

Parametr Jednostka wartość
lw [m] 0,0328
φ [-] 0,98
C1 [m/s] 405,20
C1a [m/s] 70,36
W1a [m/s] 70,36
C1u [m/s] 399,05

C1 [m/s] 405,20
u [m/s] 246,71

W1u [m/s] 152,34
β1 [°] 24,79
w1 [m/s] 167,81
i1 [kJ/kg] 3290,40
s1 [kJ/kgK] 6,33
i2 [kJ/kg] 3257,25
i2s [kJ/kg] 3255,30
p2 [bar] 130,03
V2s [m3/kg] 0,02

Parametr Jednostka wartość
Ψ [-] 0,98

W2s [m/s] 313,62
W2 [m/s] 307,35
β2 [°] 12,74

W2a [m/s] 67,78
W2u [m/s] 299,78
C2a [m/s] 67,78
C2u [m/s] 53,08
C2 [m/s] 86,09

Parametr Jednostka wartość
α2 [°] 51,93

∆hk [kJ/kg] 3,38
∆hw [kJ/kg] 1,95
∆hwyl [kJ/kg] 3,71

lu [kJ/kg] 111,54
Nu [MW] 48,72
ls [kJ/kg] 116,87
ηu [%] 95,44

Tabela 1.
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Kolejno na podstawie otrzymanych wyników zostały dobrane odpowiednie 
profile łopatkowe dla łopatek kierowniczych i wirnikowych, a następnie zosta-
ły wykonane podstawowe obliczenia wytrzymałościowe zarówno dla łopatek 
wirnikowych jak i tarczy (zostały one wykonane w arkuszu kalkulacyjnym Mi-
crosoft Excel). Wykonana analiza została w tym miejscu uproszczona poprzez 
celowe nieuwzględnienie w obliczeniach wytrzymałości łopatek kierowniczych, 
zakładając, że większe obciążenia przenoszą ruchome łopatki wirnikowe. Jeśli 
obliczone naprężenia dla łopatek wirnikowych zmieściły się w bezpiecznym 
zakresie, to sytuacja będzie identyczna w przypadku wytrzymałości łopatek 
kierowniczych. Po otrzymaniu wszystkich wyników zostały one iteracyjnie 
poprawione, w celu uzyskania jak najlepszych parametrów. Pierwszym kro-
kiem do przeprowadzenia analizy numerycznej przepływu czynnika roboczego 
w programie Ansys CFX było wygenerowanie geometrii profili kierowniczych 
i wirnikowych w utworzonym na tej podstawie skrypcie w programie Matlab. 
Profile zostały dopasowane na podstawie znanych z wcześniej wykonanych 
obliczeń wymiarów kanału przepływowego oraz wartości kątów wlotowych 
i wylotowych czynnika. Rysunki 2 oraz 3 przedstawiają odpowiednio łopatki 
kierownicze oraz wirnikowe pierwszego stopnia części wysokoprężnej pro-
jektowanej turbiny. Na rysunku 3 można zauważyć, że łopatka wirnikowa jest 
łopatką typu akcyjnego. Oznacza to, że jest ona przeznaczona do pracy w takim 
stopniu turbinowym, w którym prawie cały spadek entalpii jest „przerabiany” 
przy pomocy łopatek kierowniczych. Profil łopatki kierowniczej, przedstawiony 
na rysunku 2, ma charakterystyczny kształt zwany profilem lotniczym. Takie 
typy profili są odpowiednie dla wyższych wartości reakcyjności stopnia, jednak 
w tym przypadku spełnia on swoje zadanie – czyli odpowiednio ukierunkowuje 

Rysunek 2. Profil kierowniczy

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 3. Profil wirnikowy

Źródło: Opracowanie własne
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przepływ pary, która następnie wpływa z ogromną prędkością i odpowiednim, 
założonym kątem na wieniec wirnikowy. 

Na podstawie wygenerowanej mapy punktów stworzono model trójwy-
miarowy łopatki. Tak przygotowaną geometrię zaimportowano do modułu 
CFX w programie Ansys. W celu zminimalizowania zaburzeń przepływu, co 
mogłoby skutkować błędnymi wynikami analizy, wydłużono geometrię kanału 
przed kierownicą. Tak samo postąpiono z kanałem za wirnikiem. Taka zmiana 
kanału przepływowego z pewnością powinna podnieść jakość obliczeń. Ko-
lejno wygenerowano siatkę obliczeniową dla domeny płynu, którą iteracyjnie 
poprawiono w celu uzyskania prawidłowych wartości jej parametrów. Bardzo 
ważnym aspektem na tym etapie pre-procesingu jest uzyskanie odpowied-
nich parametrów dla warstwy przyściennej (ang. boundary layer). W obsza-
rze warstwy przyściennej gradient prędkości jest największy, jest to związane 
z lepkością płynu. Zagęszczenie siatki we wszystkich obszarach styku płynu 
ze ścianką, jak również w miejscach występowania nieciągłości w geometrii, 
gdzie występuje zjawisko spiętrzenia naprężeń, ma na celu uzyskanie lepszych 
wyników analizy. Przed kierownicą celowo został wydłużony kanał przepły-
wowy, w celu zapewnienia odpowiedniej stabilizacji zadanych parametrów, 
aby zminimalizować prawdopodobieństwo powstania zaburzeń w przepływie 
czynnika, co skutkowałoby znaczącym obniżeniem jakości obliczeń. Tak samo 
postąpiono za wieńcem wirnikowym. Wygenerowana siatka została następnie 
zoptymalizowana pod względem jej jakości oraz ilości węzłów. Nadmierna do-
kładność także nie jest wskazana. Następnie zostały nadane warunki brzegowe 
oraz periodyczność regionów (w analizie brano pod uwagę całe koło kierownicze 
i wirnikowe). W ten sposób uzyskano model całego kanału przepływowego 
przez jeden stopień turbiny.

Po wprowadzeniu niezbędnych do analizy warunków początkowych, takich 
jak m.in. prędkość obrotowa, ciśnienie odniesienia czy temperatura na wlocie, 
przystąpiono do obliczeń. Podczas analizy wyników skupiono się na zjawiskach 
zachodzących pomiędzy palisadami, jak również zwrócono uwagę na wartości 
wybranych parametrów. Zostały one przedstawione w kolejnej części.

Na rysunku 4 przedstawiono rozkład wartości energii kinetycznej turbulencji. 
Można zauważyć, jak za krawędziami spływu łopatek wirnikowych jej wartość 
rośnie, tworząc charakterystyczne ślady. Są one nazywane śladami krawę-
dziowymi. Związane są one ze skończoną grubością krawędzi spływu profilu. 
W tych charakterystycznych miejscach tworzą się zawirowania, które są spo-
wodowane zmniejszaniem się warstwy przyściennej z obu stron łopatki. Straty 
te uwidaczniają się także w postaci zmniejszenia składowej osiowej prędkości 
bezwzględnej strumienia czynnika roboczego w tych miejscach. Jest to naturalne 
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zjawisko, występujące w każdej pracującej w warunkach rzeczywistych ma-
szynie przepływowej. Zadaniem projektanta jest takie ukształtowanie geometrii 
kanału przepływowego, aby zminimalizować te straty. W tym przypadku straty 
te nie wpływają znacząco na pogorszenie przepływu. Można zatem stwierdzić, 
że kanał przepływowy został odpowiednio ukształtowany w fazie projektowej.

Na rysunkach 5 i 6 zostały przedstawione odpowiednio rozkłady: składowej 
prędkości w kierunku osiowym oraz globalnego ciśnienia na analizowanym 
stopniu części wysokoprężnej turbiny nadkrytycznej.Innym sposobem przed-
stawiania wyników analizy w programie Ansys jest możliwość stworzenia wy-
kresów. Na rysunkach 7 i 8 zostały przedstawione odpowiednio rozkłady dwóch 
charakterystycznych parametrów przepływu. Na obu wykresach na osi rzędnej 
zaznaczono promień odniesiony łopatki. Promieniem odniesionym nazywa się 
stosunek aktualnej wartości promienia, na której mierzona jest wartość danego 
parametru, do wartości całkowitej promienia tj. dokładnie w połowie odległości 
łopatki promień odniesiony będzie wynosił 0,5. Warto zauważyć, iż wartości 
odniesione parametrów fizycznych nie mają jednostek.

Wartości obydwu parametrów należy odczytywać w zakresach około 0,2 0,8, 
gdzie przepływ się stabilizuje. Pierwszy wykres przedstawia rozkład kąta wloto-
wego (kąta α1). Można zauważyć, że jego rozkład jest praktycznie niezmienny 
w tym przedziale i wynosi około 9,7°. Wartość kąta napływu wedle obliczeń 

Rysunek 4. Straty krawędziowe na stopniu turbinowym

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 5. Rozkład składowej osiowej 
prędkości na stopniu turbinowym

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 6. Rozkład ciśnienia globalnego na 
stopniu turbinowym

Źródło: Opracowanie własne

przeprowadzonych w arkuszu kalkulacyjnym powinna wynieść około 10°. Ta 
niewielka różnica jest spowodowana najprawdopodobniej wpływem uproszczeń 
przyjętych w obliczeniach wykonanych w programie Excel, które nie pozwa-
lają uzyskać takiej dokładności jak symulacje trójwymiarowe. Ze względu na 
minimalną różnicę otrzymanych wyników można stwierdzić, że oba warianty 

Rysunek 7. Rozkład wartości kąta wlotowego na łopatkę wirnikową

Źródło: Opracowanie własne
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mogą być traktowane jako poprawne. Obliczenia te są obliczeniami jednowy-
miarowymi i nie pozwalają na osiągnięcie tak wysokiej dokładności jak analiza 
CFD, która uwzględnia zmianę parametrów we wszystkich kierunkach. Na 
rysunku 7 został ukazany rozkład wartości kąta napływu α1.

Natomiast na rysunku 8 przedstawiono rozkład wartości prędkości wzdłuż 
długości łopatki. Zauważyć można spadek prędkości przepływu w przedziale 
0,4 do 0,8 promienia odniesionego. Jest to spowodowane znacznym wzrostem 
pola powierzchni przekroju kanału przepływowego w kierunku promieniowym 
i jest zjawiskiem jak najbardziej powszechnym. W turbinie trzeba także zwracać 
szczególną uwagę na zaburzenia między wieńcami kierowniczymi i wirniko-
wymi. Nie można dopuścić w tych miejscach do tzw. zjawiska wentylacji, 
czyli cofania się czynnika. Zjawisko to powoduje ogromne straty nasilające 
się z każdym kolejnym stopniem. Na rysunku 9 został przedstawiony przy-
bliżony widok na wektory prędkości zaraz za łopatką kierowniczą. Widać, że 
żaden z wektorów nie jest zwrócony przeciwnie do kierunku osiowego, tzn. nie 
występują wiry wtórne, a ma tutaj miejsce tylko niewielkie zaburzenie przepły-
wu. Możliwe jest w tym wypadku stwierdzenie, że kanał przepływowy został 
odpowiednio przygotowany i pozwala na optymalne ukierunkowanie czynnika 
na elementach ekspansyjnych.

Na rysunku 10 został przedstawiony widok trójwymiarowy na linie prędkości 
przepływu przez jeden stopień turbiny. Jest to niewątpliwie najciekawszy rysunek. 

Rysunek 8. Rozkład wartości prędkości na łopatce wirnikowej

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 9. Wektory prędkości bezwzględnej za palisadą kierowniczą

Rysunek 10. Rozkład trójwymiarowy linii prędkości w stopniu 
turbinowym części wysokoprężnej

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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Nawet osoba nie znająca podstaw teorii termodynamicznej w maszynach przepły-
wowych, na jego podstawie jest w stanie zrozumieć zasadę działania np. turbiny.

Podsumowanie

Zastosowane do obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym modele obliczeniowe 
jednowymiarowe dają bardzo dobre odzwierciedlenie dla tego przypadku, ze 
względu na dużą wartość parametru λ, czyli dużego stosunku wartości średniej 
średnicy Ds do długości łopatki l. Taka wartość tego parametru skutkuje również 
stałymi rozkładami parametrów wzdłuż długości łopatki (m.in. przedstawione 
wcześniej rozkłady prędkości oraz kąta wlotowego α1). Zmniejszenie spadków 
entalpii na poszczególnych stopniach spowodowałoby zmniejszenie średniej 
średnicy podziałowej Ds i w rezultacie najprawdopodobniej zwiększyłyby 
się niekorzystne przepływy wtórne (Chodkiewicz 2008). Założone do obli-
czeń wartości współczynników prędkości są za duże i uzyskana sprawność 
w rzeczywistych warunkach pracy takiej turbiny najprawdopodobniej uległa-
by zmniejszeniu o kilka punktów procentowych, jednak przy takim poziomie 
zaawansowania obliczeń, jaki został przedstawiony w niniejszym artykule, 
jest to normalne zjawisko. Wyniki obliczeń termodynamicznych są zgodne 
z wartościami przyjętymi na początku rozważań.

Otrzymane wartości są poprawne z teoretycznego punktu widzenia i w ni-
czym nie odbiegają od typowych parametrów pracy dla takiego typu turbin. 
Obliczenia numeryczne CFD udowodniły, że przepływ czynnika w układzie 
łopatkowym jest prawidłowy i nie występują w nim znaczne zaburzenia. Moż-
na zatem stwierdzić, że kanał przepływowy został odpowiednio ukształtowa-
ny, a profile łopatkowe zostały dobrze dobrane. Warto by zwrócić uwagę, że 
projektem takiej turbiny, na skalę przemysłową, zajmuje się ogromna ilość 
doświadczonych inżynierów, z czego każdy pracuje nad jedynie wybranym 
elementem konstrukcyjnym lub pojedynczym zagadnieniem. W rzeczywistości 
jest to proces wieloetapowy i zajmuje zazwyczaj wiele miesięcy od początku 
projektu do ukończenia budowy bloku energetycznego.

Ważnym wnioskiem wysuwającym się z przedstawionej w artykule analizy 
jest to, że maszyny, takie jak turbiny parowe, jeszcze przez wiele lat będą nie-
odzownym elementem systemów energetycznych. Dalej będą one podstawowym 
filarem w przemyśle energetycznym, szczególnie w Polsce. Zadaniem obecnych, 
jak również przyszłych inżynierów jest przesuwanie barier sprawnościowych 
oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu nie-
ustannego wzrostu bezpieczeństwa oraz wydajności oraz niezawodności pro-
jektowanych i konstruowanych maszyn i systemów.
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aBstract

coMParative aNalysis of turBiNe stage calculatioN 
Methods

Conventional power engineering is a strong pillar of today’s worldwide electricity pro-
duction. The challenge for the modern energy industry are increasingly stringent emission 
standards, including CO2. Continuous efforts are made to improve the efficiency of the 
systems, and thus reduce the consumption of fossil fuels. For turbines operating in the KSE 
basic load layer, every percentage of efficiency is of great importance. The first step when 
designing a steam system are thermodynamic calculations of the circuit.

This article presents a comparative analysis of the calculation methods of the first gen-
eration supercritical flow turbine.

The results obtained after carrying out numerical calculations of the flow in the Ansys 
program for the one stage of the designed turbine are surprisingly similar to those obtained 
in spreadsheet. The analysis confirms the correctness of the adopted design assumptions, 
as well as highlights the natural phenomena occurring during turbine operation.
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Paletowe i koNteNerowe jedNostki 
ładuNkowe – ProekologiczNe 
rozwiązaNia i alterNatywNe 

wykorzystaNie

wstęp

Logistyka, jak każda działalność człowieka, generuje określone korzyści 
ekonomiczne, ale równocześnie oddziałuje na środowisko naturalne. Ekologicz-
na logistyka to jeden z trendów stawiający wyzwania firmom produkcyjnym 
i handlowym w branży TSL1. Dąży się do planowania i realizowania przepływu 
surowców i produktów w sposób efektywny pod względem ekonomicznym 
(minimalizowanie kosztów związanych z operacjami na ładunkach), ale także 
pod względem ochrony środowiska naturalnego – ograniczania emisji CO2, 
pyłów i innych zanieczyszczeń. Częstotliwość, ogrom i różnorodność prze-
mieszczanych ładunków wywiera wpływ na środowisko naturalne. Nie tylko 
wykorzystuje surowce energetyczne jako paliwo w transporcie, ale również 
surowce potrzebne do produkcji opakowań transportowych i jednostek ładun-
kowych.

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie proekologicznych rozwiązań 
w paletyzacji i konteneryzacji, jak również sposobów na alternatywne zagospo-
darowanie wyeksploatowanych jednostek ładunkowych.

1 TSl – pochodzi od słów transport – spedycja – logistyka. Jest to zespół działań, 
łączących w sobie działania z zakresu transportu, spedycji i logistyki w jedną, spójną całość.
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charakterystyka i podział jednostek ładunkowych

Opakowanie transportowe stanowi zabezpieczenie przechowywanego wy-
robu przed czynnikami mechanicznymi i klimatycznymi, które występują na 
drodze od producenta do odbiorcy. Odpowiednio zaprojektowane i właściwie 
wykonane opakowanie transportowe jest jednym z podstawowych warunków 
prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw. Przemieszczane asortymenty 
są zróżnicowane, aby zapewnić im odpowiednią ochronę podczas transportu, 
magazynowania i dystrybucji należy je formować w jednostki ładunkowe.

Jednostka ładunkowa utworzona jest z szeregu mniejszych jednorodnych 
lub niejednorodnych wyrobów opakowanych lub nieopakowanych. Jej forma 
i kształt stanowi zabezpieczenie przed rozformowaniem podczas przeładunku, 
transportu i składowania. Jednostki ładunkowe można podzielić na: pakietowe, 
kontenerowe oraz paletowe.

Pakietowe jednostki ładunkowe składają się z co najmniej dwóch jednako-
wych sztuk, tworzących jeden zwarty pakiet, sformowany przy użyciu środków 
zespalających (spinających). Zwarty pakiet zapewnia trwałość formy podczas 
magazynowania i transportu oraz podczas zmechanizowanych prac przeładun-
kowych (http://navigator.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/POSTA%C4%86-
-FIZYCZNA-SK%C5%81ADOWANYCH-ZAPAS%C3%93W.doc.pdf, dostęp: 
26.02.2020).

Kontenerowy transport ładunków jest jedną z młodszych form przewozu 
towarów. Został zapoczątkowany w połowie XX wieku, a jego celem było 
uproszczenie i przyspieszenie operacji związanych z formowaniem i prze-
mieszczaniem ładunków. W 1986 roku Komitet Techniczny 104 Między-
narodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO – International Organization 
for Standardization), zdefiniował kontener (PN-ISO 830), jako urządzenie 
transportowe trwałe i wytrzymałe zapewniające wielokrotne użycie. Kontener 
stanowi urządzenie ładunkowe – metalową skrzynię służącą do transportu 
ładunków. Umożliwia przewóz ładunków kilkoma środkami transportu, uży-
wany jest głównie w transporcie morskim i kolejowym. Poniżej znajduje się 
podział kontenerów:

 – kontener ISO o długości 20 stóp (długość zew. 6058 mm, szerokość zew. 
2438 mm),

 – kontener ISO o długości 40 stóp (długość zew. 12192 mm, szerokość 
zew. 2438 mm),

 – kontener bardzo wysoki (kontener dużych rozmiarów),
 – kontener lotniczy (kontener spełniający normy określone dla transportu 

lotniczego).

http://navigator.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/POSTA%C4%86-FIZYCZNA-SK%C5%81ADOWANYCH-ZAPAS%C3%93W.doc.pdf
http://navigator.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/POSTA%C4%86-FIZYCZNA-SK%C5%81ADOWANYCH-ZAPAS%C3%93W.doc.pdf
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Kontenery mają zwykle wysokość 2438 mm, ale występują również inne 
wysokości – 2591 mm kontenery wysokie, kontenery bardzo wysokie o roz-
miarach przekraczających rozmiary ISO. Oprócz podziału kontenerów możemy 
wyróżnić również rodzaje:

 – kontenery zamknięte,
 – kontenery specjalnego przeznaczenia np. wentylowany zamknięty, 

 otwarty,
 – kontenery na konkretne ładunki np. izotermiczny, chłodzony, ogrzewany, 

zbiornikowy.
Konteneryzacja zrewolucjonizowała transport ładunków drogą morską (Ro-

man, Pietrzak 2014). Nastąpił rozwój wymiany handlowej w Europie, rozwój 
przewozów kontenerowych między Azją a Ameryką i Europą. Przesyłanie 
towarów przy użyciu kontenerów jest przyszłościowym rodzajem transpor-
tu oraz generatorem zmian zachodzących w całym systemie transportowym. 
Mobilność kontenerów, elastyczność w transporcie, łatwość przechowania 
w portach oraz możliwość oszacowania kosztów frachtu stanowią podstawowe 
zalety konteneryzacji.

Paletowe jednostki ładunkowe formuje się, używając palet płaskich, słup-
kowych, skrzyniowych. Stanowią pomocnicze urządzenie magazynowo-trans-
portowe i zaprojektowane są tak, aby można było łatwo podnosić je za pomocą 
wózków widłowych. Paletowa jednostka ładunkowa to zwielokrotniony ładunek 
jednostkowy sformowany na palecie o pojemności nieprzekraczającej 1 m³ 
i maksymalnej masie brutto 1 000 kg. Wykonane są z różnych materiałów, 
spośród których możemy wyróżnić przede wszystkim drewno, a także metal, 
papier, tekturę, tworzywa sztuczne i mieszane. Wymiary palet zostały znor-
malizowane i uzgodnione w skali międzynarodowej. Spowodowane to było 
faktem, iż brak zsynchronizowania rozmiarów opakowań towarów z rozmia-
rami palet powodował straty wynikające z nieprawidłowego rozmieszczenia 
i wykorzystania środków transportowych oraz powierzchni magazynowych. 
Obecnie najczęściej spotykanymi typami palet są: „europaleta” (EUR, EUR 
1, EPAL) – 1200 × 800 × 144 mm, obciążenie do 1500 kg, 1/2 (EUR 6, EPAL 
6) – 800 × 600 × 144 mm, ISO (EUR 2, EPAL 2) – 1200 × 1000 × 144 mm 
(tzw. angielka lub przemysłowa), EUR 3 (EPAL 3) – 1000 × 1200 × 144 mm, 
przeznaczona do kontenerów – 1135 × 1133 mm, palety CP przeznaczone dla 
przemysłu chemicznego. Obecnie palety o wymiarach 800 x 1200 mm (CEN) 
i 1000 mm X 1200 mm (ISO) są standardowymi paletami wykorzystywanymi 
do przenoszenia i składowania towarów (Europejska Komisja Gospodarcza 
Eurostat ITF Międzynarodowe Forum Transportu, Ilustrowany słownik statystyk 
transportu, Wydanie czwarte 2011).
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Proekologiczne rozwiązania w paletyzacji i konteneryzacji

Kontenery są bez wątpienia istotnym środkiem logistycznym, przeznaczo-
nym do zbiorowego pakowania ładunków i przede wszystkim ich sprawnego 
i bezpiecznego przemieszczania. Zarówno wymieniona konteneryzacja, a także 
paletyzacja czyli przemieszczanie ładunku na palecie (bardzo często też przy 
użyciu kontenera), są ważnymi elementami związanymi z łańcuchem logi-
stycznym. Zabezpieczają towary w czasie transportu, jak również gwarantują 
integralność ładunku. W związku z powszechnym użyciem kontenerów i palet 
oraz ich ogromnym znaczeniem w transporcie dąży się do poszukiwania coraz 
to nowych rozwiązań w ich budowie i wykorzystaniu. Również restrykcje 
w przepisach międzynarodowych rodzą potrzebę poszukiwania rozwiązań po-
legających na minimalizowaniu emisji spalin i zanieczyszczeń generowanych 
podczas transportu (https://www.biznes-mentor.pl/przedsiebiorca/konteneryza-
cja-i-paletyzacja dostęp:03.03.2020).

Jednym z działań podejmowanych na rzecz środowiska jest ciągłe unowocze-
śnianie floty kontenerowej. Firma CMA CGM inwestuje w nowe i niezawodne 
kontenery, które charakteryzują się głównie mniejszym zużyciem paliwa przez 
statek o 1-2 tony dziennie, co zmniejsza emisję CO2 o 3,6 tony. Od 2005 roku CMA 
CGM wykorzystuje również kontenery z bambusową podłogą. Ma to znaczący 
wpływ, ponieważ podłogi w kontenerach zazwyczaj są wykonywane z drewna 
pozyskiwanego z lasów pierwotnych. Bambus jest pożądanym surowcem – rośnie 
około 4-7 lat w przeciwieństwie do drzew rosnących ok. 60 lat (https://www.
cmacgm-group.com/en/innovation/smart-shipping dostęp: 10.03.2020).

Następnym trendem jest tworzenie coraz lżejszych kontenerów. Stwarza to 
potrzebę poszukiwania materiałów, które obniżą ciężar konstrukcji kontenera, 
ale wciąż będą wytrzymałe. Wciąż dąży się do wprowadzenia innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych umożliwiających proekologiczne zachowanie oraz 
efektywność transportu. CMA CGM od 2008 roku wprowadza do floty kon-
tenerowej konstrukcje ze stali lekkiej o dużej wytrzymałości. Dzięki zastoso-
waniu nowoczesnych, lekkich metali możliwe jest obniżenie masy kontenera 
40-stopowego high-cube o 550 kg przy zachowaniu standardów wytrzyma-
łościowych (https://www.cmacgm-group.com/en/innovation/smart-shipping 
dostęp: 10.03.2020).

Duży wpływ na działania ekologiczne wobec środowiska ma również zasto-
sowanie kontenerów chłodniczych o niższym zużyciu energii, które zmniejszają 
zużycie energii elektrycznej i paliwa o 30%. Jednostki są również wyposażone 
w program zarządzający zużyciem energii, co pozwala na monitorowanie tem-
peratury i minimalizację strat podczas kontenerowego przewozu ładunków.

https://www.biznes-mentor.pl/przedsiebiorca/konteneryzacja-i-paletyzacja
https://www.biznes-mentor.pl/przedsiebiorca/konteneryzacja-i-paletyzacja
https://www.cmacgm-group.com/en/innovation/smart-shipping
https://www.cmacgm-group.com/en/innovation/smart-shipping
https://www.cmacgm-group.com/en/innovation/smart-shipping
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Hapag-Lloyd wprowadza ekologiczne rozwiązania w zakresie ochrony za-
sobów naturalnych. Zamienia podłogi drewniane w kontenerach na bardziej 
odporne podłogi stalowe w 100% nadające się do recyklingu. Poza tym stal jest 
bardziej higieniczna (https://www.hapag-lloyd.com/en/products/fleet/container.
html dostęp: 10.03.2020).

Palety są najczęściej używanymi jednostkami ładunkowymi. Ze względu na 
materiał, z którego są wykonane, można wyróżnić kilka ich rodzajów (drew-
niane, z tworzyw sztucznych, tekturowe, kartonowe, styropianowe). Najpopu-
larniejszym rodzajem palety jest ta wykonana z drewna poddanego obróbce 
mechanicznej i chemicznej. Każdej palecie drewnianej przypisany jest również 
układ oznaczenia na wspornikach, rozstawienie klamer i gwoździ, a także numer 
licencji (Wróbel 2014). Nadmierna eksploatacja palety może przyczynić się do 
jej zużycia, co często traktowane jest jako odpad.

Reuse jest najbardziej rekomendowanym sposobem zagospodarowania wszel-
kich odpadów. Opiera się wykorzystaniu odpadu do tego samego celu, do które-
go był przeznaczony pierwotnie produkt. Dokładne przepisy, ustalające sposób 
postępowania z tego typu odpadami zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów. Dokument 
ten określa m.in., że aby móc prowadzić skup odpadów drewnianych typu palet, 
należy uzyskać specjalne zezwolenie, jak również pozwolenie na użytkowanie 
konkretnego obiektu budowlanego, przeznaczonego do tego typu prac. Najczę-
ściej prace z zakresu recyklingu palet obejmują ich demontaż, naprawę oraz 
przystosowanie do dalszego użytkowania. Konstrukcje, które nie nadają się do 
dalszego stosowania, podlegają utylizacji. Dodatkowo firmy zajmujące się tą 
działalnością są zobowiązane do wystawiania dokumentów, potwierdzających 
przekazanie, odzysk bądź recykling danych śmieci – KPO (Karta przekazania 
odpadów), DPO (Dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku 
odpadów opakowaniowych) lub DPR (Dokument potwierdzający recykling 
odpadów opakowaniowych). Każda paleta nadaje się do naprawy, pod wa-
runkiem, że uszkodzone są nie więcej niż 3 elementy. Żadna z palet nie może 
zostać po prostu wyrzucona. Zostaje ona oddana do profesjonalnego skupu, 
gdzie zostaje „rozłożona” na mniejsze elementy, gdzie uszkodzone fragmenty 
zostają wymienione na nowe pochodzące zazwyczaj z innych palet, które rów-
nież zostały przekazane do skupu. W ten sposób poprzez kompletację zostaje 
stworzony pełnowartościowy i w pełni użyteczny produkt, który ponownie 
wraca do obiegu. Recykling palet drewnianych jest korzystny nie tylko z punktu 
widzenia działalności na rzecz ochrony środowiska, ale również z przesłanek 
ekonomicznych. Przedsiębiorca ma w ten sposób szanse pozbycia się uszko-
dzonych produktów w sposób zgodny z prawem, zyskując dodatkowe fundusze 

https://www.hapag-lloyd.com/en/products/fleet/container.html
https://www.hapag-lloyd.com/en/products/fleet/container.html
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na własne cele (https://www.swiat-uslug.pl/handel-i-przemysl/recykling-palet-
-na-czym-to-polega/ (dostęp:10.03.2020).

Przerób drewna i elementów drewnopochodnych (stare meble, palety, elemen-
ty budowlane lub rozbiórkowe, opakowania, odpady zielone, płyty OSB, płyty 
wiórowe) ma miejsce na szerszą skalę od niedawna. Dotychczas zasadniczym 
problemem była zawartość substancji chemicznych utrudniająca bądź wręcz 
uniemożliwiająca ich przetwarzanie. Postęp technologiczny pozwolił jednak 
na ominięcie problemów związanych z chemicznymi dodatkami i umożliwił 
traktowanie odpadów drewnopochodnych jako pełnowartościowych surowców. 
Odzysk surowców jest stosunkowo prosty. Pierwszym etapem jest odbiór odpa-
dów od klienta, następnie oczyszczenie elementów z zanieczyszczeń, domieszek 
czy dodatkowych elementów. Po oczyszczeniu następuje proces dalszej obróbki, 
mający na celu przetworzenie poszczególnych elementów. Dzięki temu można 
wyprodukować z danego surowca kolejne konstrukcje. W zależności od potrzeb 
oraz rodzaju mogą to być:

 – materiały opałowe – z przygotowanych zrębków tworzy się konkretny 
kształt pelletu i sprzedaje w workach; tak przygotowany opał jest chęt-
nie stosowany zarówno w jednorodzinnych domach prywatnych, jak 
i siedzibach firm,

 – płyty wiórowe – można z nich budować wytrzymałe konstrukcje, naj-
częściej meble; są one łatwe w obróbce oraz wytrzymałe na stosunkowo 
duże obciążenia; w ich przypadku często stosuje się laminowanie,

 – masa celulozowa – tworzy się z niej różnego rodzaju elementy papierowe 
– książki, zeszyty, torebki, plakaty i wiele innych,

 – biomasa lub paliwo w elektrociepłowniach – ekologiczny materiał, za-
pewniający niską spiekalność oraz wysoką kaloryczność (http://www.
presseko.pl/recykling_odpadow_drewnianych.php dostęp: 09.03.2020).

W ciągu ostatnich kilku lat wynajmowanie palet transportowych stało się 
coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem. Jest to sposób na zmniejszenie 
produkcji nowych palet i przedłużenie „życia” oraz prężną eksploatację palet 
istniejących. Pooling palet – czyli wynajem palet – pozwala na zmniejszenie 
kosztów wynikających z gospodarki paletowej. System outsourcingu palet 
przede wszystkim pozwala na zmniejszenie produkcji palet, wielokrotne wy-
korzystanie tych już istniejących lub tych, które właśnie wróciły do obiegu po 
naprawie. Pooling palet przyczynia się również do zmniejszenia emisji CO2 
i innych zanieczyszczeń. Firmy zajmujące się poolingiem wykorzystują lokali-
zacje blisko głównych tras i autostrad. Firma LPR (operator poolu paletowego 
- palety czerwone), której działalność polega na poolingu palet przeprowadziła 
badanie wraz z francuską Agencją Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią. 

https://www.swiat-uslug.pl/handel-i-przemysl/recykling-palet-na-czym-to-polega/
https://www.swiat-uslug.pl/handel-i-przemysl/recykling-palet-na-czym-to-polega/
http://www.presseko.pl/recykling_odpadow_drewnianych.php
http://www.presseko.pl/recykling_odpadow_drewnianych.php
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Celem było wskazanie emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji palet, 
transportu, magazynowania czy recyklingu. Wyliczenia dowodzą, że pooling 
paletowy wytwarza około 50% mniej gazów cieplarnianych w porównaniu 
z innymi sposobami zarządzania nośnikami, a kluczową rolę w tym procesie 
spełnia racjonalny system transportowy (http://www.outsourcingportal.eu/pl/po-
oling-palet-sposob-na-oszczednosci-w biznesie-i-zrownowazone-rozwiazania-
dla-srodowiska dostęp: 09.03.2020).

Pooling palet to usługa, która coraz częściej sprawdza się w transporcie 
ładunków. Koncepcja ta jest bardzo prosta i skuteczna z perspektywy ochrony 
środowiska. Firma CHEP również zajmuje się outsourcingiem palet. Firma 
specjalizuje się w usługach wynajmu różnych rodzajów palet (pooling pale-
towy) wyróżniających się kolorem niebieskim oraz białym oznaczeniem logo 
CHEP. Firma CHEP oferuje palety wyłącznie w systemie wynajmu (outsourcing 
paletowy), nie sprzedaje palet (http://ecr.pl/projekty/slownik-terminow-logi-
stycznych/dostęp: 13.03.2020). Udostępnia klientom palety, które są wyko-
rzystywane do magazynowania i dystrybucji, a następnie odbiera je i poddaje 
ewentualnej naprawie. Idea ta wpasowuje się idealnie w ochronę środowiska 
oraz zrównoważony rozwój (http://raportcsr.pl/o-zrownowazonym-rozwoju-i-
ochronie-srodowiska-na-warsztatach-ecr-polska/ dostęp: 12.03.2020). Ta dzia-
łalność pozwala znacznie zredukować zapotrzebowanie na surowce naturalne 
oraz zapobiega ich marnotrawieniu, jednocześnie ograniczając emisję CO2. 
Działania prowadzone przez firmę CHEP pozwalają na znaczną redukcję śladu 
węglowego w całym łańcuchu dostaw.

alternatywne wykorzystanie palet i kontenerów

Wtórne użycie przedmiotów traktowanych jako odpad i nadanie im „wartości 
wyższej niż przetwarzane surowce” nosi nazwę upcyclingu. Termin ten został 
użyty po raz pierwszy w 1994 roku. Określenie to zostało rozpowszechnione 
przez Williama McDonough oraz Michaela Braungarta, autorów książki „Cra-
dle to Cradle: Remaking the Way We Make Things” z 2002 roku. Koncepcja 
autorów książki wiąże się ze zmianą systemu produkcji i skierowaniem jej 
na ścieżkę ekologiczną. Upcycling definiowany jest jako wtórne użycie pro-
duktu – przetwarzanie śmieci z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości 
oraz walorów estetyczno-użytkowych. Polega na traktowaniu odpadów jako 
wartościowe surowce, które stają się materiałem do stworzenia nowego, często 
nowoczesnego i innowacyjnego produktu (Turoń, Golba 2017). Ze śmieci moż-
na zrobić meble, elementy dekoracji i naczynia, które w oryginalny i ciekawy 
sposób mogą uatrakcyjnić domowe wnętrza, np. stoliki z europalet, lampki ze 

http://www.outsourcingportal.eu/pl/pooling-palet-sposob-na-oszczednosci-w�biznesie-i-zrownowazone-rozwiazania-dla-srodowiska
http://www.outsourcingportal.eu/pl/pooling-palet-sposob-na-oszczednosci-w�biznesie-i-zrownowazone-rozwiazania-dla-srodowiska
http://www.outsourcingportal.eu/pl/pooling-palet-sposob-na-oszczednosci-w�biznesie-i-zrownowazone-rozwiazania-dla-srodowiska
http://ecr.pl/projekty/slownik-terminow-logistycznych/
http://ecr.pl/projekty/slownik-terminow-logistycznych/
http://raportcsr.pl/o-zrownowazonym-rozwoju-i-ochronie-srodowiska-na-warsztatach-ecr-polska/
http://raportcsr.pl/o-zrownowazonym-rozwoju-i-ochronie-srodowiska-na-warsztatach-ecr-polska/
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szklanych butelek, zawieszki na klucze ze sprzączki od samochodowych pasów 
bezpieczeństwa. Upcycling to sprzeciw wobec marnowania materiałów, którego 
celem jest ograniczenie konsumpcji oraz produkcji powodującej zmiany klimatu 
(https://rme.cbr.net.pl/index.php/ekologia-i-srodowisko/626-archiwum-rme/
lipiec-sierpien-nr-74/ekologia-i-srodowisko/906-upcycling-wyzsza-forma-
recyklingudostęp: 13.03.2020).

Pozyskanie odpadów pochodzących z branży TSL i wykorzystanie ich np. 
w architekturze jest jednym z przykładów upcyclingu. Wśród odpadów, które 
stanowią surowiec do wytworzenia nowych produktów, są palety transportowe 
stosowane w logistyce. Palety są chętnie nabywane z punktów skupu nie tylko 
przez przedsiębiorstwa, ale także klientów indywidualnych. Wykorzystywane są 
jako materiał do produkcji mebli domowych, boazerii czy desek podłogowych, 
albo w ogrodzie jako kwietniki, skrzynie, ogrodzenia. Koszty ich nabycia są 
niewielkie, a możliwości ich modyfikacji i wykorzystania ogromne. Nadanie 
nieprzydatnym na pierwszy rzut oka materiałom drugiego życia pozwala na 
stworzenie unikatowych rozwiązań.Rysunek 1 przedstawia meble ogrodowe 
wykonane z palet. przedstawia meble ogrodowe wykonane z palet.

Rysunek 1. Meble ogrodowe wykonane z palet

Źródło: http://ladnydom.pl/Ogrody/1,113385,17582619, Drugie_zycie_palet.html 
(dostęp:10.03.2020)

Kolejnym przykładem upcyclingu jest wtórne wykorzystanie wielkoforma-
towych komponentów, takich jak kręgi betonowe, kadłuby samolotów, a także 
kontenery transportowe. Stanowią one materiał o pokaźnym rozmiarze, dużej 

https://rme.cbr.net.pl/index.php/ekologia-i-srodowisko/626-archiwum-rme/lipiec-sierpien-nr-74/ekologia-i-srodowisko/906-upcycling-wyzsza-forma-recyklingu
https://rme.cbr.net.pl/index.php/ekologia-i-srodowisko/626-archiwum-rme/lipiec-sierpien-nr-74/ekologia-i-srodowisko/906-upcycling-wyzsza-forma-recyklingu
https://rme.cbr.net.pl/index.php/ekologia-i-srodowisko/626-archiwum-rme/lipiec-sierpien-nr-74/ekologia-i-srodowisko/906-upcycling-wyzsza-forma-recyklingu
http://ladnydom.pl/Ogrody/1,113385,17582619,%20Drugie_zycie_palet.html
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wytrzymałości, łatwej dostępności i stosunkowo niskiej cenie. Wykorzysty-
wane są w architekturze jako materiał budulcowy ze względu na trwałość, 
odporność na zniszczenia i warunki atmosferyczne. Ich niewątpliwą zaletą jest 
modularność – zdolność do ich łączenia, modyfikowania, dzięki czemu tworzą 
one pomysłowe i unikatowe rozwiązania. Sukces wykorzystania kontenerów 
w budownictwie wynika przede wszystkim z masowości ich wytwarzania i ga-
barytów. Przekształcenie pojemnika transportowego w dom, kawiarnię, bar lub 
sklep to pozytyw dla człowieka i dla środowiska. Kontenery są używane do 
wysyłania towarów na całym świecie, dlatego są solidne i trwałe. Pozostawienie 
ich do rdzewienia i gnicia, gdy przestaną być przydatne, jest niedopuszczalne 
chociażby ze względu na energię i zasoby użyte do ich wytworzenia. Najbar-
dziej sensownym rozwiązaniem, zwłaszcza z perspektywy środowiska, jest ich 
recykling i ponowne wykorzystanie (https://gs-a.pl/project/domy-kontenerowe-
-modulowe/ dostęp: 26.02.2020).

Kontenery są wykonywane w tych samych wymiarach, co ma szczegól-
ny wpływ na projektowanie i łączenie ich w spójne całości. Można je łączyć 
w różnych konfiguracjach, tworząc parterowe mieszkania, jak i wielopiętrowe 
budowle. Architektura socjalna wymaga szybkich i tanich rozwiązań (Kuzia 
2018). Zastosowanie kontenerów umożliwia przestawianie elementów i rozbu-
dowywanie struktury, zmianę położenia i przeznaczenia. Rysunek 2. Przykład 
domu kontenerowego przedstawia przykład domu kontenerowego.

Rysunek 2. Przykład domu kontenerowego

Źródło: https://gs-a.pl/project/domy-kontenerowe-modulowe/(dostęp: 13.03.2020)

https://gs-a.pl/project/domy-kontenerowe-modulowe/
https://gs-a.pl/project/domy-kontenerowe-modulowe/
https://gs-a.pl/project/domy-kontenerowe-modulowe/


585Paletowe i kontenerowe jednostki ładunkowe – proekologiczne rozwiązania

Oprócz użycia kontenerów do celów socjalno-bytowych, tworzy się również 
galerie sztuki, ośrodki towarzyskie – przestrzenie o charakterze rozrywkowo-
-kulturalnym, które cieszą się dużą popularnością.

Rysunek 3. Przestrzeń imprezowo–kulturalna „100cznia Gdańsk” przedsta-
wia „miasteczko kontenerowe” na terenie Stoczni Gdańskiej zbudowane z 17 
kontenerów o wysokości 12 metrów, które idealnie wpisują się w klimat miasta.

Rysunek 3. Przestrzeń imprezowo–kulturalna „100cznia Gdańsk”

Źródło: https://m.gospodarkamorska.pl/Edukacja,Praca/starter-w-100czni-
oferuje-warsztaty-prelekcje-spotkania-oraz-coworking-pod-zurawiami.html 
(dostęp: 13.03.2020)

Kontenery chłodnicze stanowią alternatywę dla magazynów chłodniczych. 
Możliwe jest odpowiednie schłodzenie lub zamrożenie towaru – utrzymywanie 
temperatury od -30 do 30oC. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w budowie 
kontenera sprawiają, że są one energooszczędne i przyjazne dla środowiska. 
Znajdują one zastosowanie na różnych płaszczyznach: począwszy od chłodzenia 
dużej ilości podczas imprez masowych, aż po możliwości przechowywania krwi 
lub produktów krwiopochodnych.

Przeznaczenie kontenera na magazyn lub biuro w okresie zwiększonego 
zapotrzebowania na dane produkty, usługi, stwarza możliwości zaadoptowania 
go na dodatkowy budynek. To rozwiązanie znajduje często zastosowanie ze 
względów finansowych. Na rynku jest coraz więcej firm oferujących obsługę, 
wypożyczenie, dzierżawę, transport, serwis, sprzedaż kontenerów, co świadczy 
o zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi.

https://m.gospodarkamorska.pl/Edukacja,Praca/starter-w-100czni-oferuje-warsztaty-prelekcje-spotkania-oraz-coworking-pod-zurawiami.html
https://m.gospodarkamorska.pl/Edukacja,Praca/starter-w-100czni-oferuje-warsztaty-prelekcje-spotkania-oraz-coworking-pod-zurawiami.html


586 Jolanta Sobierajska

Podsumowanie

Jest wiele sposobów na ochronę środowiska naturalnego – począwszy od 
wprowadzenia rozwiązań dotyczących budowy jednostek ładunkowych, aż po 
alternatywne wykorzystanie wygenerowanych w branży TSL odpadów. Świa-
domy upcycling stanowi drugie życie dla śmieci i odpadów, co ma bezpośredni 
wpływ na środowisko naturalne. W parze z ochroną środowiska są także walory 
estetyczne i artystyczne. Realizowane projekty budowlane ukazują możliwości 
zastosowania materiałów wtórnych w kształtowaniu nowoczesnej architektu-
ry. Takie rozwiązania mają również aspekt społeczny, są po prostu trendem, 
za którym podążają ludzie. Upcycling to przede wszystkim sprzeciw wobec 
marnowania materiałów. Celem jest ograniczenie konsumpcji oraz produkcji, 
która powoduje zmiany klimatu, większe zużycie energii, zatrucie powietrza 
i wód. Rzeczom spisanym na straty przywraca się piękno i znaczenie. W obliczu 
globalnej katastrofy klimatycznej ważne są zrównoważone rozwiązania, aby 
zmniejszyć ślad węglowy, który pozostawia każdy człowiek.
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aBstract

Pallet aNd coNtaiNer loadiNg uNits - ecological 
solutioNs aNd alterNative use

The study presents the characteristics of pallet and container loading units along with 
their division into types used in transport. Pro-ecological solutions in palletization and 
containerization were presented - above all the approaches of manufacturing and com-
mercial enterprises to innovation and ecology. Ways of reuse - reuse, as well as recycling 
and upcycling of already existing loading units - often damaged or worn out - were also 
presented. It was noted that an important aspect in the field of environmental protection 
and pro-ecological activities is the search for new solutions in the construction of the use 
of loading units, but also the effective management of waste generated from them. This 
article presents several alternative ideas for using pallets and containers that perfectly match 
the upcycling concept.

słowa kluczowe: jednostka ładunkowa, kontener, paleta, recykling, upcycling
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Wraz z rozwojem przemysłu nauka dąży do coraz bardziej efektywnych oraz 
przede wszystkim ekologicznych metod otrzymywania produktów oraz półpro-
duktów pochodzących z syntezy organicznej. Głównym problemem, z którym 
boryka się przemysł organiczny jest emisja związków takich, jak: halogenopo-
chodne, alkohole, aldehydy, związki aromatyczne, ketony oraz etery. Zbiorczo te 
związki znane są jako lotne związki organiczne (LZO) oraz stanowią znaczące 
źródło zanieczyszczenia powietrza (Kamal i in. 2016). LZO uwalniają się nie 
tylko podczas syntezy, ale mogą również być emitowane przez gotowe produkty 
(Cui i in. 2014). Problem ten dotyczy wielu wyrobów technicznych z tworzyw 
sztucznych, w tym także klejów. Kleje, również te zaliczane do produktów 
specjalnych tzw. nowej generacji, niejednokrotnie otrzymywane są w procesach 
polimeryzacji z użyciem rozpuszczalników organicznych. Jednym z takich 
produktów są strukturalne filmy adhezyjne (z ang. Structural Adhesive Films 
– SAF), które otrzymuje się przemysłowo, np. na drodze polimeryzacji w roz-
puszczalniku organicznym, co skutkuje potrzebą odparowania rozpuszczalnika 
podczas uzyskiwania finalnego produktu (dwustronnie klejącej taśmy) (Petrie 
2007). Z tego powodu poszukuje się nowych metod otrzymywania adhezyjnych 
taśm strukturalnych, które w swoim składzie nie będą wykorzystywały proble-
matycznych w dalszym zagospodarowaniu rozpuszczalników organicznych. 
Jedną z nich jest metoda otrzymywania fotoreaktywnych epoksyakrylanowych 
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SAF na drodze telomeryzacji w rozcieńczalniku epoksydowym (Pat. PL426430, 
2020). Zastosowanie w procesie telomeryzacji rozcieńczalników epoksydowych 
ma kluczowe znaczenie.

Aktywne rozcieńczalniki nie są lotne, posiadają jedną lub wiele reaktyw-
nych grup funkcyjnych i jednocześnie cechują się niską lepkością. Substancje 
te można podzielić, ze wzglądu na ilość grup funkcyjnych, na mono- oraz 
polifunkcyjne (Petrie 2005). Aktywne rozcieńczalniki w układach z żywicą 
epoksydową działają z jednej strony jako rozcieńczalnik, powodując obni-
żenie lepkości układu, a z drugiej strony dzięki posiadaniu w swojej budo-
wie grup funkcyjnych mogą wchodzić w reakcje z oligomerami zawartymi 
w mieszaninie, tworząc sieć polimerową (Chen i in. 2015). Wśród tego typu 
rozcieńczalników ważną rolę pełnią te, które posiadają pierścienie oksiranowe. 
Monoepoksydowe aktywne rozcieńczalniki w swojej budowie zawierają tylko 
jedną grupę epoksydową, podwyższają szczyt temperaturowy procesu utwar-
dzania i powoduj niższą gęstość usieciowania (Czub i in. 2002). Przykładowymi 
rozcieńczalnikami monoepoksydowymi są: eter allilowo-glicydylowy oraz eter 
butylowo-glicydylowy. Natomiast rozcieńczalniki, które posiadają w swojej 
budowie więcej niż jedną grupę epoksydową, nazywa się poliepoksydowymi. 
Ze względu na ilość grup funkcyjnych nie powodują obniżenia funkcyjności 
układu, dlatego można je dodawać w większych ilościach niż rozcieńczalniki 
monoepoksydowe (Czub i in. 2002). Przykładowymi związkami tego rodzaju 
są: eter diglicydylowy-1,6-heksanodiolu, eter diglicydylowy-1,4-butanodiolu, 
eter tirglicydylowy trimetylolopropanu oraz eter tetraglicydylowy pentaerytry-
tu. Zastosowanie w nowej, bezrozpuszczalnikowej metodzie rozcieńczalników 
epoksydowych w miejsce rozpuszczalników organicznych ma na celu obniżenie 
lepkości powstającego w procesie telomeryzacji produktu, a rozcieńczalni-
ki epoksydowe dodatkowo biorą udział w procesie termoutwardzania kleju 
(współutwardzanie z grupami epoksydowymi żywic epoksydowych z układu). 
Jednakże zastosowanie takiego rozwiązania (zastąpienia rozpuszczalnika or-
ganicznego rozcieńczalnikiem epoksydowym) nie jest praktycznie możliwe 
w klasycznym procesie polimeryzacji monomerów epoksyakrylanowych, dla-
tego wprowadzono proces telomeryzacji.

Telomeryzacja jest to łańcuchowa reakcja oligomeryzacji taksogenu (mo-
nomeru) z reaktywnym związkiem pełniącym rolę przenośnika łańcucha (tzw. 
telogenu), w wyniku której otrzymuje się oligomery (liczba jednostek powtarzal-
nych taksogenu n=2÷100) zawierające grupy terminalne (fragmenty telogenu) 
(Chen i in. 2003). Proces ten może przebiegać według mechanizmu zarówno 
rodnikowego, jak i jonowego, jednakże oba te mechanizmy zachodzą przez 
etapy: inicjacji, propagacji, przeniesienia łańcucha oraz terminacji. Produkty 
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otrzymane w różnych mechanizmach telomeryzacji prowadzą do uzyskania 
produktów o różnych właściwościach, takich jak: budowa, polidyspersyjność 
oraz średnie masy cząsteczkowe telomerów (Boutevin 2000). Telomeryzacja 
jest procesem bardzo złożonym ze względu na ilość rodników biorących w niej 
udział. Może być ona inicjowana pod wpływem temperatury, jonów metali, 
promieniowania UV, promieniowania γ emitowanego przez rozpad 60Co itp. 
Przebieg procesu telomeryzacji przedstawiono na schemacie 1.

Schemat 1 Mechanizm procesu telomeryzacji.

Źródło: Starks, 1974

Powyższy schemat odnosi się jedynie do procesu homotelomeryzacji, czyli 
do przypadku, w którym reagują ze sobą jedynie jeden telogen i jeden tak-
sogen. W układzie, w którym zastosuje się większą ilość taksogenów i/lub 
telogenów, zwiększa się ilość występujących rodników i procesu jest bardzo 
skomplikowany do opisania. Z tego względu rzadko kiedy charakteryzuje 
się układy wieloskładnikowe (Starks 1974). Proces telomeryzacji znany jest 
od 1946 roku (po raz pierwszy nazwany został tak przez Petersona i Webera) 
(Pat. US 2 395 292, 1946). Początkowo telomery stosowane były jako pla-
styfikatory, surfaktanty czy dodatki do polimerów (Gordon, Loftus 1989). 
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W odniesieniu do modyfikacji żywic epoksydowych jak dotąd ukazała się 
jedna publikacja dotycząca zastosowania kotelomerów bromostyreno-bu-
tadienowych (Nae i in. 1986). W pracach (Weisbrodt 2018 oraz Weisbrodt 
2019) nad sposobami otrzymywania klejów typu SAF prowadzono syntezy 
otrzymywania kotelomerów epoksyakrylanowych jako modyfikatorów żywic 
epoksydowych.

Kleje konstrukcyjne typu SAF (strukturalnych/konstrukcyjnych filmów 
adhezyjnych) stanowią najbardziej wyrafinowaną gałąź klejów strukturalnych, 
ponieważ posiadają właściwości typowych (ciekłych i stałych) klejów struktu-
ralnych (tj. wysoką wytrzymałość mechaniczną, szczególnie na ścinanie) oraz 
właściwości samoprzylepne umożliwiające wstępne połączenie elementów 
przed procesem utwardzania dzięki temu, że wytwarza się je w formie dwu-
stronnie klejącej taśmy, pozwalającej na prostą i wygodną aplikację kleju na 
podłoże (Bendek, Feldstein 2009). Filmy klejowe SAF, tak samo jak konwen-
cjonalne kleje konstrukcyjne, swoje optymalne właściwości termomechaniczne 
uzyskują dopiero po procesie utwardzania (np. pod wpływem temperatury, 
wilgoci, promieniowania UV). Minimalna wartość wytrzymałości na ścina-
nie, jaką muszą wykazywać utwardzone złącza klejowe utworzone z SAF, 
ustalona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM) 
to 6,9 MPa (1000 psi). Pierwszymi wyrobami typu SAF były produkty firmy 
3M opracowane w roku 1997. Taśmy te przeznaczone były do łączenia meta-
licznych elementów samochodowych oraz lotniczych. Sprzedawane były jako 
nośnikowe, dwustronnie klejące filmy o grubości powyżej 0,5 mm. Osiągały, 
w zależności od sposobu przygotowania powierzchni, wartość wytrzymałości 
na ścinanie w granicach od 6,9 do 19,2 MPa (Pat. US 5,593,759 1997). SAF 
znajdują zastosowanie w branży lotniczej, budowlanej oraz samochodowej 
(Higgins 2000).

cel pracy

Celem pracy było otrzymanie filmów klejowych typu SAF na drodze bez-
rozpuszczalnikowej telomeryzacji w aktywnym rozcieńczalniku epoksydowym 
oraz ocena wpływu zastosowanego do syntezy rozcieńczalnika epoksydowego. 
Ponadto zbadano wpływ żywic epoksydowych na właściwości samoprzylep-
ne jednostronnie klejących filmów klejowych oraz właściwości mechaniczne 
utwardzonych klejów.



592 Mateusz Weisbrodt

Materiały i metody

Otrzymywanie i badanie telomerów epoksyakrylanowych (TEA)

Telomery epoksyakrylanowe otrzymano według patentu PL426430 (2020) 
z mieszaniny taksogenów (80% mas.), tj.: akrylanu butylu (Merck KGaA, Niem-
cy), akrylan 2-hydroksyetylu (Poly-Chem AG, Niemcy), metakrylan glicydylu 
(Dow Europe GmbH, Szwajcaria); telogenu (8% mas.), tj. tetrabromometanu 
(Sigma-Aldrich, USA), kopolimeryzującego fotoinicjatora (1,2% mas.), tj. 
4-akryloilooksybenzofenonu oraz 2,2’azobis(izobutyronitrylu) (Union Carbi-
de, USA) jako inicjatora termicznego (1,2% mas.) oraz 20% mas. aktywnego 
rozcieńczalnika epoksydowego. W tej roli testowano eter diglicydylowy-1,6-
-heksanodiolu (tj. Grilonit RV 1812 (EMS-CHEMIE AG, Szwajcaria) oraz 
eter triglicydylowy trimetylolopropanu (tj. Grilonit V51-31 (EMS-CHEMIE 
AG, Szwajcaria), Epilox p13-30(LEUNA-HARZE GmbH, Niemcy) lub Epilox 
p13-31(LEUNA-HARZE GmbH, Niemcy). Proces prowadzono w reaktorze 
szklanym o pojemności 250 ml zaopatrzonym w dopływ gazu obojętnego, 
mieszadło mechaniczne oraz termoparę w środowisku rozcieńczalnika. Mie-
szaninę reakcyjną dozowano z prędkością 0,89 g/min do ogrzanego do 90°C 
rozcieńczalnika epoksydowego. Po zakończeniu dozowania proces telomery-
zacji prowadzono jeszcze przez 180 min.

Badania właściwości roztworów telomerów akrylanowych dotyczyły trzech 
elementów.

 – Lepkość dynamiczną roztworów TEA w temperaturze pokojowej ozna-
czano przy użyciu lepkościomierza rotacyjnego BROOKFIELD DV-
-II+Pro (Brookfield, USA).

 – Zawartość części lotnych w roztworach TEA oznaczono metodą termogra-
wimetryczną przy użyciu wagosuszarki Radwag MAX-50/NP (Radwag, 
Polska). Próbkę roztworu ogrzewano przez 4 h w temperaturze 105°C. 
Procent ubytku masy próbki oznaczał zawartość części lotnych.

 – Temperatura zeszklenia (Tg) była oznaczana metodą różnicowej kalory-
metrii skaningowej (DSC Q100, TA Instruments, USA) z punktu prze-
gięcia na krzywej DSC. Próbki roztworów ogrzewano od temperatury 
-90°C do 380°C z szybkością 10°C/min.

Otrzymywanie i badanie termoutwardzalnych strukturalnych filmów 
adhezyjnych (SAF)

Kompozycje klejowe otrzymywano z roztworu telomeru TEA i żywicy epok-
sydowej (w stosunku masowym 1:1), tj.: Epidian 2 (Ciech S.A., Polska) lub 
Epidian 4 (Ciech S.A., Polska), wielofunkcyjnego monomeru (tj. triakrylanpen-
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taerytrytolu – UCB Chemicals, Belgia) w ilości 5 cz. wag/100 cz. wag. miesza-
niny TEA i żywicy epoksydowej, fotoinicjatora rodnikowego (tj. Irgacure 127 
(Ciba, Szwajcaria) w ilości 2,5 cz. wag., promotora adhezji Byk-4510 (Altana 
AG, Niemcy) w ilości 1 cz. wag. oraz utwardzacza utajonego (tj. modyfiko-
wanego dicyjanodiamidu A2014FG – Evonik, Niemcy) w ilości 1,5 cz. wag. 
Składniki kompozycji klejowych mieszano przy użyciu wysokoobrotowego 
homogenizatora. Następnie powlekano nimi folię poliestrową, otrzymując jed-
nostronnie klejące SAF (do badań właściwości samoprzylepnych) oraz folię 
silikonizowaną, w celu otrzymania dwustronnie SAF (do testów wytrzymałości 
na ścinanie). Otrzymane filmy klejowe o grubości 100 µm, sieciowano przy 
użyciu średniociśnieniowej lampy rtęciowej UV-A,B,C (Aktiprint – mini 18-2) 
dawką promieniowania UV o natężeniu 12 J/cm2 w czasie 48 s. SAF aplikowano 
na odłuszczone zakładki z duraluminium lotniczego 2024-T3 i utwardzano.

Badanie właściwości samoprzylepnych dotyczyło trzech aspektów.
 – Adhezja do stali pod kątem 180⁰ – określano zgodnie z normą AFE-

RA 4001 przy użyciu maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z010 
(Zwick/Roell, Niemcy). Końcowy wynik jest średnią z pięciu pomiarów.

 – Kleistość – określano zgodnie z normą AFERA 4015 przy użyciu ma-
szyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z010 (Zwick/Roell, Niemcy). 
Końcowy wynik jest średnią z pięciu pomiarów.

 – Kohezja w 20⁰C – określano zgodnie z normą AFERA 4012 przy użyciu 
rejestratora czasu (urządzenie konstrukcji własnej ZUT). Końcowy wynik 
stanowił średnią z pięciu pomiarów.

Badania utwardzonych złączy klejowych:
 – wytrzymałość na ścinanie – SAF o wymiarach 25x25 mm nanoszono 

na odtłuszczone handlową mieszaniną rozpuszczalników Zyvax Super 
Cleaner (Chem-Trend, Niemcy) formatki aluminium 2024 T3 o wymia-
rach 25x100x1,6 mm. Zakładkowe złącze klejowe typu aluminium-SAF-
-aluminium utwardzano metodą w stosie w temperaturze 170°C przez 60 
min. Otrzymane spoiny klejowe poddawano badaniom wytrzymałości 
na ścinanie zgodnie z normą ASTM D1002-10 przy użyciu maszyny 
wytrzymałościowej Zwick/Roell Z010 (Zwick/Roell, Niemcy). Końcowy 
wynik jest średnią z 10 pomiarów.

wyniki badań

W tabeli 1 przedstawiono właściwości roztworów telomerów epoksyakryla-
nowych (TEA) uzyskanych metoda telomeryzacji w obecności rozcieńczalnika 
epoksydowego.
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W tabeli 2 przedstawiono wyniki właściwości samoprzylepnych SAF oraz 
wytrzymałość na ścinanie utwardzonych złączy klejowych z SAF w zależności 
od telomeru epoksyakrylanowego i żywicy epoksydowej.

Tabela 1. Właściwości roztworów telomerów epoksyakrylanowych otrzymanych 
w obecności eterów glicydylowych.

Symbol ko-
polimeru

rozcieńczalnik 
epoksydowy

zawar-
tość części 

lotnych 
[% mas.]

lepkość 
[Pa·s] Tg [°c]Nazwa han-

dlowa typ

TEA1 Grilonit RV 
1812*

diglicydy-
lowy

3,12 28,0 -64,4

TEA2 Epiloks p13-
30**

triglicydy-
lowy

3,17 18,1 -52,8

TEA3 Epiloks p13-
31***

3,18 14,1 -52,6

TEA4 Grilonit 
V51-31****

3,17 20,2 -52,0

Właściwości rozcieńczalników:
* lepkość w 25°C 14 Pa·s, liczba epoksydowa 0,67-0,81 val/100g
** lepkość w 25°C 105 Pa·s, liczba epoksydowa 0,70-0,77 val/100g
*** lepkość w 25°C 130-200 Pa·s, liczba epoksydowa 0,63-0,71 val/100g
**** lepkość w 25°C 100-150 Pa·s. liczba epoksydowa 0,71-0,77 val/100g

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Właściwości samoprzylepne SAF oraz wytrzymałość na ścianie złączy 
klejowych z SAF.

Symbol kopoli-
mer

żywica 
epoksydo-

wa

adhezja
[N/25mm]

kleistość
[N]

kohezja
[min.]

Wytrzy-
małość na 
ścinanie 
[MPa]

TEA1/EP2 TEA1 EP 2 4,7 ± 0,1 15,5 ± 0,4 26 ± 1 3,8 ± 0,2
TEA1/EP4 EP 4 0,3 ± 0,1 2,1 ± 0,1 2 ± 1 *
TEA2/EP2 TEA2 EP 2 7,8 ± 0,2 19,9±0,4 30±4 7,0 ± 0,5
TEA2/EP4 EP 4 1,5±0,1 6,7±0,1 4±2 9,2 ± 1,0
TEA3/EP2 TEA3 EP 2 8,9±0,8 32,0±0,0 82±1 7,0 ± 0,1
TEA3/EP4 EP 4 0,7±0,1 7,5±0,1 8±2 6,3 ± 0,5
TEA4/EP2 TEA4 EP 2 12,3±0.3 43.6±0.2 190±3 9,0 ± 0,5
TEA4/EP4 EP 4 0,5±0,0 5,0±0,1 1±1 5,0 ± 0,1
* kompozycji nie udało się powlec na folii silikonizowanej

Źródło: Opracowanie własne
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dyskusja

Wpływ eterów glicydylowych na wybrane właściwości TEA

Roztwory kotelomerów TEA otrzymane na drodze kotelomeryzacji wolno-
rodnikowej cechują się wystarczająco niską lepkością (tj. <30 Pa∙s), co umoż-
liwia ich dalszą modyfikację. Lepkość roztworu zawierającego rozcieńczalnik 
diepoksydowy jest wyższa (28 Pa∙s) od tych, które w swoim składzie zawierały 
rozcieńczalniki triglicydylowe (14-20 Pa∙s), co wynika z mniejszej funkcyjno-
ści układów z rozcieńczalnikami diglicydylowymi. W przypadku roztworów 
z rozcieńczalnikami triglicydylowymi Epiloks p13-30 oraz Epiloks p13-31 
lepkość ich zależy od lepkości zastosowanego rozcieńczalnika. Zatem niż-
szą wartość lepkości uzyskano dla roztworów zawierających Epiloks p13-31 
(lepkość rozcieńczalnika średnio 125 Pa∙s) niż dla tych zawierających Epiloks 
p13-30 (lepkość rozcieńczalnika średnio 165 Pa∙s). Po przeprowadzeniu ana-
lizy termograwimetrycznej ustalono, iż zawartość części lotnych nie zależy od 
rodzaju zastosowanego rozcieńczalnika i wynosi około 3,1% mas. Otrzymane 
roztwory TEA cechują się niską temperaturą zeszklenia wymaganą przy za-
stosowaniach jako spoiwa klejowe. Niższą wartość Tg uzyskano dla roztworu 
TEA1 zawierającego rozcieńczalnik diglicydylowy (-64,4°C) niż w przypadku 
zastosowania rozcieńczalniki triglicydylowego (około -52°C). Różnica ta jest 
istotna i wynosi około 12°C.

Wpływ eterów glicydylowych oraz dianowej żywicy epoksydowej na wybrane 
właściwości SAF

Analizując wpływ rozcieńczalników epoksydowych oraz dianowych żywic 
epoksydowych na adhezję do stali stwierdzono, że filmy zawierające rozcień-
czalnik diglicydylowy charakteryzowały się zdecydowanie niższą adhezją (ok.5 
N/25 mm) niż te z rozcieńczalnikami triglicydylowymi. Wśród tych ostatnich 
najwyższy wynik (12,3 N/25 mm) zarejestrowano dla filmu TEA4/EP2 (z Grilo-
nit V51-31). Zastosowanie żywicy dianowej Epidian 2 wpływa znacząco lepiej 
na wartość adhezji w porównaniu do filmów zawierających żywicę Epidian 4. 
Wyniki badania adhezji przedstawiono na rysunku 1.

W przypadku kleistości i kohezji (zaprezentowanych na rysunkach 2 i 3) 
można zauważyć zależności podobne do tych obserwowanych przy adhezji, czyli 
wartości te są wyższe dla filmów zawierających rozcieńczalnik triglicydylowy 
niż dla tych zawierających rozcieńczalnik diglicydylowy. Warto nadmienić, iż 
wartość kohezji dla filmów klejowych zawierających żywicę Epidian 2 (maksy-
malnie 190 min dla filmu TEA4/EP2) jest zdecydowanie wyższa niż odpowia-
dających im filmów wytworzonych z użyciem żywicy Epidian 4 (maksymalnie 
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Rysunek 1. Wpływ rozcieńczalnika epoksydowego i żywicy  
epoksydowej na adhezję SAF.

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 2. Wpływ rozcieńczalnika epoksydowego oraz żywicy  
epoksydowej na kleistość SAF.

Źródło: Opracowanie własne
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8 min dla filmu TEA3/EP4), jednakże żaden z nich nie uzyskał bardzo dobrej 
wartości kohezji (tj. powyżej 72 h). Może być to spowodowane samą naturą 
procesu telomeryzacji, w którym powstają łańcuchy zawierające mniejszą ilość 
jednostek taksogenu, czyli obecne są jedynie łańcuchy oligomerów, niż w przy-
padku standardowej polimeryzacji rodnikowej (długie łańcuchy polimerowe). 
Ponadto otrzymane jednostronnie klejące filmy klejowe, zawierające w swoim 
składzie dianową żywicę epoksydową Epidian 2, uzyskiwały bardzo wysoką 
wartość kleistości (do 43 N). Przypuszcza się, że jest to spowodowane, tak samo 
jak niska wartość kohezji, przez krótkie łańcuchy telomerowe.

Rysunek 3. Wpływ rozcieńczalnika epoksydowego oraz żywicy  
epoksydowej na kohezję SAF.

Źródło: Opracowanie własne

Natomiast analizując wyniki utwardzonych złączy klejowych wytworzo-
nych z udziałem SAF, zauważono, że złącza zawierające filmy TEA2/EP4, 
TEA4/EP2, TEA2/EP2 oraz TEA3/EP2 osiągnęły wymaganą wartość naprężeń 
niszczących, tj. 9,2 MPa, 9,0 MPa, 7,0 MPa oraz 7,0 MPa. Pozostałe filmy 
zawierające rozcieńczalniki triglicydylowe zbliżyły się do tej wartości, lecz jej 
nie osiągnęły. Złącza zawierające rozcieńczalnik diepoksydowy cechowały się 
zdecydowanie niższą wartością wytrzymałości na ścinanie (tj. 3,8 MPa), przy 
czym nie udało się uzyskać dwustronnie klejącego filmu zawierającego żywicę 
epoksydową Epidian 4 oraz rozcieńczalnik Grilonit RV1812 ze względu na 
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niską zwilżalność podłoża przez kompozycję klejową. Wyniki przedstawiono 
na rysunku 4.

Rysunek 4. Wpływ rozcieńczalnika i żywicy epoksydowej na wytrzymałość na 
ścinanie utwardzonych złączy klejowych.

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie

Możliwe jest otrzymanie strukturalnych filmów adhezyjnych metodą bez-
rozpuszczalnikową przy zastosowaniu procesu telomeryzacji wolnorodnikowej 
w aktywnym rozcieńczalniku epoksydowym. Prowadzenie w ten sposób procesu 
umożliwia uzyskanie roztworów telomerów epoksyakrylanowych o pożądanej 
lepkości (<30 Pa·s), niskiej zawartości części lotnych (<3,5% wag.) oraz ni-
skiej temperaturze zeszklenia (<-50°C). Filmy klejowe otrzymane z roztworów 
zawierających rozcieńczalniki diglicydylowe cechowały się gorszymi właści-
wościami samoprzylepnymi oraz utwardzone złącza klejowe uzyskane z ich 
udziałem posiadały niższą wartość wytrzymałości na ścinanie niż te zawierające 
rozcieńczalniki triglicydylowe. Modyfikacja dianową żywicą epoksydową Epi-
dian 2 wpływa korzystniej na właściwości samoprzylepne otrzymanych SAF 
niż zastosowanie żywicy Epidian 4. Badania utwardzonych złączy klejowych 
wykazały, że cztery taśmy uzyskały wymaganą wartość wytrzymałości na ści-
nanie, uzyskując najwyższy wynik 9,2 MPa.
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Biorąc pod uwagę zarówno wyniki właściwości samoprzylepnych wytwo-
rzonych SAF, jak również mechaniczne utwardzonych złączy klejowych, uznać 
należy, że najlepszym układem wśród testowanych rozcieńczalników oraz żywić 
epoksydowej jest ten, który zawierał w swoim składzie eter triglicydylowy tri-
metylolopropanu o najniższej lepkości w temperaturze pokojowej, czyli Grilonit 
V51-31 (EMS-Chemie AG, Szwajcaria), oraz dianową żywicę epoksydową 
o niższej wartości liczby epoksydowej Epidian 2.
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aBstract

MechaNical ProPerties of ePoxyacrylate adhesives 
oBtaiNed By the solveNt-free Method

The aim of the study was to obtain SAF by solvent-free telomerization in an active epoxy 
diluent and to assess the impact of the diluent used for the synthesis. In addition, the effect 
of epoxy resin on the self-adhesive properties of one-sided adhesive films and the structural 
properties of the resulting adhesive lap joints were investigated.

Epoxyacrylate telomeres were obtained according to the patent PL426430 (2020) using 
commercially available substrates. Solutions were modified with Epidian 2 and Epidian 4 
epoxy resin, photoreactive additives and a latent hardener. Self-adhesive properties were 
determined in accordance with the standards AFERA 4001, AFERA 4015 and AFERA 
4012. The value of shear strength of hardened single-fold adhesive joints was tested in 
accordance with ASTM D1002-10.

It is possible to obtain structural adhesive films using a solvent-free method using the free 
radical cotelomerization method in an active epoxy diluent. Conducting this process allows 
epoxyacrylate telomere solutions to be obtained with the desired viscosity (<30 Pa·s), low 
volatiles (<3.5% by weight) and low glass transition temperature (<-50 °C).

słowa kluczowe: telomeryzacja, aktywne rozcieńczalniki epoksydowe, kleje konstrukcyjne

keywords: telomerization, active epoxy diluent, structural adhesives
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wprowadzenie

Aspekt trwałości materiałów, obok bezpieczeństwa i użytkowalności, jest 
istotnym czynnikiem niezawodności konstrukcji (Broniewicz i in. 2016). Szyb-
kość korozyjnego niszczenia wieloelementowych konstrukcji metalowych za-
leży w znacznym stopniu od czynników środowiskowych. Korozja metali jest 
nieuniknionym procesem ich powrotu do stanu, w jakim występują w rudach. 
Dlatego ochrona metali przed korozją polega na ograniczeniu szybkości tego 
procesu. Jedną ze stosowanych metod przeciwkorozyjnych jest chromowanie. 
Nanoszenie powłok metalowych odbywa się metodą zanurzenia, czyli powle-
czenia innym metalem w kąpieli między innymi poprzez osadzanie elektroche-
miczne. Kontakt elektryczny umożliwiający przepływ ładunków między anodą 
i katodą jest niezbędny do zaistnienia korozji elektrochemicznej. W roztworze 
zachodzi utlenianie metalu na powierzchni kosztem redukcji Cr6+ do Cr3+ , 
z jednoczesnym przejściem jonów metalu podłoża do roztworu. Barwa powłok 
chromianowych zależy od wzajemnego udziału związków chromu trój- i sze-
ściowartościowego – im więcej Cr6+ tym warstwy są ciemniejsze i intensyw-
niejsze), a to zależy od warunków procesu chromianowania tj. składu kąpieli, 
temperatury, czasu, wyjściowego stanu powierzchni. Osadzanie elektrolityczne 
polega na osadzaniu metalu lub stopu na innym metalu lub stopie w wyniku 
redukcji prądem elektrycznym na katodzie jonów metali do postaci atomowej. 
Otrzymane powłoki mogą mieć budowę jednowarstwową lub wielowarstwową. 
Zaletą powłok galwanicznych jest duża równomierność grubości na płaskich 
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elementach i możliwość otrzymywania powłoki o odpowiedniej grubości. Na 
stali chrom stanowi powłokę katodową (Surowska 2002).

Chromowanie elektrochemiczne stosuje się dla poprawy właściwości użyt-
kowych narzędzi i części maszyn narażonych podczas eksploatacji na zużycie 
przez tarcie, korozję i erozję (Kasprzycka i in. 2008; Senatorski i in. 2016).

W celu wyeliminowania zagrożenia korozyjnego przeważnie stosuje się 
materiały o zbliżonych potencjałach elektrochemicznych nieróżniących się 
bardziej niż 50 mV. Pomiędzy elementami o zróżnicowanych potencjałach na-
leży stosować przekładki izolujące. Jednym ze sposobów zapobiegania korozji 
jest stosowanie powłok ochronnych izolujących materiał od elektrolitu (Dudek 
i in. 2016).

Istnieje wiele składowych mających wpływ na jakość uzyskanej warstwy 
ochronnej, są to m.in.: czas trwania elektrolizy, odpowiednie przygotowanie 
kąpieli galwanicznej, wykorzystane napięcie i natężenie, zastosowana aparatura. 
Badania elektrochemiczne są jednym z rodzajów korozyjnych badań laboratoryj-
nych, w których rozróżniamy: metodę ekstrapolacji prostych Tafela, polaryzacji 
liniowej (Sterna), analizy krzywych polaryzacji oraz badania impedancyjne 
(Rogowska 2006). Oceniając jakość powłok ochronnych, często wykorzystuje 
się elektrochemiczne badania korozyjne, które mają na celu określenie szacunko-
wej szybkości korozji oraz właściwości procesów cząstkowych występujących 
podczas korodowania.

Elektrochemiczna ochrona przed korozją polega na zmianie potencjału elek-
trodowego na granicy metal – środowisko, powodując zahamowanie lub ograni-
czenie szybkości rozpuszczania metalu. Chromowanie zanurzeniowe zapewnia 
uzyskanie powłok ochronnych na elementach ze stali (Głuszko 2008; Dobrzań-
ski 2011). Według Możaryn i in. (2016) metoda zanurzeniowa jest najbardziej 
skuteczną metodą zabezpieczeń konstrukcji metalowych.

cel pracy

Celem pracy było określenie wpływu czasu elektrochemicznego nanoszenia 
warstw chromowych na ochronę antykorozyjną.

Materiał i metody badań

Do badań wykorzystano blaszki stalowe o wymiarach 40 x 10 x 4 mm. Ma-
teriały przeznaczone do badań wypolerowano papierem ściernym, a następnie 
odtłuszczono w alkoholu izopropylowym i suszono w temperaturze 100°C 
przez 30 minut. Przed wykonaniem elektrolizy wszystkie próbki zostały zmie-
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rzone i zważone. Powłoki elektrolityczne były nanoszone metodą galwaniczną 
w mieszaninie chromowej, otrzymywanej przez rozpuszczenie CrO3 w H2SO4. 
Proces chromowania elektrochemicznego prowadzono w temperaturze pokojo-
wej w czasie 5, 10, 20 minut. Jako anodę i katodę wykorzystano te same płytki, 
o tych samych rozmiarach oraz składzie chemicznym. Po wykonaniu elektrolizy 
próbki konieczna była wymiana kąpieli chromującej, w celu zapewnienia sta-
łych warunków reakcji. Po przeprowadzeniu reakcji próbki ponownie zważono 
i zmierzono w celu określenia parametrów fizycznych powłoki chromowej oraz 
wydajności prądowej procesu elektrolizy. Pomiaru masy badanego materiału 
sprzed i po chromowaniu dokonano z wykorzystaniem wag laboratoryjnych 
firmy RADWAGAS 60/220. R2 z dokładnością do 0,1 mg. Pomiary grubości 
i szerokości próbek wykonano za pomocą mikrometru o zakresie pomiarowych 
od 0-25 mm, natomiast pomiar długości przeprowadzono za pomocą suwmiarki. 
Następnie próbki poddano badaniu elektrochemicznemu w warunkach stałoprą-
dowych metodą polaryzacji liniowej. Potencjał stacjonarny ogniwa badanego 
ustalano przez 30 min. Po ustaleniu potencjału przeprowadzono anodowanie 
próbki przez obniżenie potencjału o 50 mV poniżej potencjału stacjonarnego, 
a następnie katodowano, podnosząc potencjał do 50 mV powyżej potencjału 
stacjonarnego. Z krzywej zależności potencjału próbki od gęstości prądu uzy-
skano krzywe Tafela. Z krzywych Tafela obliczono potencjał korozyjny i gęstość 
prądu korozyjnego. Wszystkie pomiary elektrochemiczne wykonywano w trzech 
powtórzeniach. Pomiary wykonano za pomocą ATLAS 1131 ELECTROCHE-
MICAL UNIT & IMPENDANCE ANALYSER. Wyniki badań analizowano, 
wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe Atlas Corr 11, 
oraz Atlas Lab. Porównując wyniki poszczególnych próbek, zestawiono poten-
cjał elektryczny na jednym wykresie w programie Microsoft Excel.

wyniki badań i dyskusja

Na rysunku 1 zaprezentowano efekt chromowania zanurzeniowego (dzięki 
reakcji chemicznej) o charakterystycznym kolorze oraz metalicznym połysku. 
Według Młynarczak i in. (2013) właściwości warstwy wierzchniej mają decy-
dujący wpływ na odporność produktów na korozję. W praktyce przemysłowej 
stosuje się dwie metody ochrony przeciwkorozyjnej: anodową i katodową, 
w zależności od charakteru metalu chronionego w stosunku do powłoki ochron-
nej. Chromowanie jest przykładem ochrony katodowej ze względu na niższy 
potencjał elektrochemiczny chromu względem żelaza.

Zgodnie z przewidywaniem, ocena wizualna wykazuje większe pokrycie 
po czasie 10 min i 20 min niż po 5min. Bardziej dogłębną analizę można prze-
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prowadzić, oceniając przyrost masy próbki po czasie elektrolizy. Zależność ta 
została przedstawiona na rysunku 2.

Przyrost masy po czasie elektrolizy wykazuje silną zależność liniową w du-
żym stopniu zgodną z prawami elektrolizy Faradaya. Stała szybkość przyrostu 
masy dowodzi, że poza klasycznym procesem przenoszenie masy nie występują 
inne procesy związane z powstawaniem ogniwa o kierunku prądu przeciwnym 
do występującego w procesie.

Zmiany gęstości powłoki nie są do końca tak oczywistą sprawą, ponieważ 
poza przyrostem masy, wpływa też na nią rozmieszczenie poszczególnych czą-

Rysunek 1. Próbki otrzymane w wyniku elektrolitycznego nanoszenia chromu

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 2. Zależność przyrostu masy od czasu elektrolizy

Źródło: Opracowanie własne
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steczek, a także częściowa ich dyfuzja do materiału początkowego. W naszym 
przypadku gęstość jest mierzona z przyrostu grubości powłok chromowych 
i ich powierzchni, wobec tego warstwy, w których obserwuje się największą 
gęstość, prawdopodobnie powstały w procesach nanoszenia z przewagą procesu 
dyfuzji chromu do wnętrza materiału ochranianego. Zależność gęstości powłoki 
od czasu elektrolizy przedstawiono na rysunku 3.

Największą gęstość otrzymujemy w wyniku kąpieli chromowej 20-minuto-
wej, a najmniejszą dla 10-minutowej. Podczas nanoszenia warstwy w czasie 5 
minut procesy dyfuzyjne zachodzą częściej ze względu na bezpośredni kontakt 
odczynnika z materiałem pokrywanym. Obniżenie gęstości warstwy po czasie 
10 minut może być związane z nanoszeniem chromu na istniejącą już warstwę 
tego samego pierwiastka, w związku z tym początkową dominującą rolę mogą 
przejmować procesy adhezji. Zwiększenie gęstości po 20 minutach może być 
spowodowane dyfuzją materiału do wnętrza wcześniej utworzonej struktury 
porowatej.

Powtarzalność i odtwarzalność zależności potencjału korozyjnego od czasu 
elektrolizy zależy od przestrzegania zasad standaryzacji powierzchni, a przede 
wszystkim szlifowania. Metoda ekstrapolacji prostych Tafela wykorzystywana 
jest głównie do wyznaczania wartości prądu korozyjnego Ikor, aby następnie 
obliczyć szybkość zachodzącej korozji (McCafferty2005; Poorqasemi i in. 
2009). Według Rogowskiej (2006) wszystkie pomiary korozyjne, w tym również 
pomiary prądowe, należy zaczynać od wyznaczenia zależności Ekor od czasu.

Rysunek 3. Zależność gęstości pozornej otrzymanej powłoki od czasu elektrolizy

Źródło: Opracowanie własne
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W analizowanych badaniach dla przygotowanych powłok wyznaczono po-
tencjał korozyjny – Ekor (rysunek 3) i prąd korozji – Ikor (rysunek 4). Badania 
przeprowadzono w zakresie polaryzacji od –0,050 V do +0,050 V wokół po-
tencjału obwodu otwartego. Do wyznaczenia wielkości badanych parametrów 
wykorzystano równanie Tafela. Wykazano, że wraz ze wzrostem czasu elek-
trolizy maleje potencjał korozyjny (rysunek 3). Świadczy to o tym, że ochrona 
katodowa jest coraz mocniejsza ze względu na to, że potencjał elektrochemiczny 
warstwy ochronnej jest mniejszy niż potencjał warstwy chronionej. Oczywiście 
w przypadku kontaktu jednocześnie z warstwą ochronną i z materiałem chro-
nionym degradacji elektrochemicznej ulegnie powłoka, a nie materiał/metal 
odpowiadający za właściwości elektryczne i mechaniczne. Analiza odchylenia 
standardowego i wartości średnich potencjału badanych materiałów może wska-
zywać, że nie ma znaczącej różnicy we właściwościach ochronnych pomiędzy 
nanoszeniem materiału ochronnego przez 20 i 10 minut. Spadek potencjału 
następujący po dodatkowych 10 minutach nie jest wartością znaczącą.

Rysunek 3. Zależność potencjału korozyjnego od czasu nanoszenia powłoki

Źródło: Opracowanie własne

Odwrotną tendencję obserwujemy przy analizie gęstości prądu od czasu 
(rysunek 4). Ma to związek z rosnącą ilością materiału, który ulega procesom 
elektrochemicznym. Gęstość prądu związana jest z emisją elektronów w wyniku 
procesu utleniania. Ponieważ ilość materiału na powierzchni rośnie, wzrasta 
również ilość elektronów wymienianych w wyniku reakcji utleniania i reduk-
cji. Większa ilość wymienianych elektronów powinna powodować wzrost 
gęstości prądu. Dobra korelacja pomiędzy przyrostem masy a gęstością prądu 
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może potwierdzać wcześniejszą hipotezę. Należy zauważyć, że gęstość prądu 
korozji dla próbek po 10 minutach nanoszenia wykazuje lekkie odchylenie 
dodatnie, natomiast przyrost masy wykazywał lekkie odchylenie ujemne od 
charakterystyki prostoliniowej. Może to wskazywać na istnienie dodatkowych 
procesów prądotwórczych na powierzchni powłoki. Procesy te mogą być zwią-
zane z niejednorodnością otrzymanych warstw i jednoczesnym wytworzeniem 
mikroogniw.

Podsumowanie

Chromowanie zanurzeniowe zapewniało uzyskanie powłok ochronnych 
o charakterystycznej dla chromu barwie i połysku na elementach ze stali. Stwier-
dzono, że za najmniejszy przyrost gęstości i najmniejszą gęstość odpowiedzialna 
może być, miedzy innymi, dyfuzja materiału powłokowego do materiału po-
wlekanego. W przypadku procesu chromowania po 5 minutach w temperaturze 
pokojowej zaszły największe procesy dyfuzyjne. Przyrost masy wskazuje na 
dość dobrą korelację z gęstością prądu. Jednak ze wzrostem czasu elektrolizy 
maleje potencjał korozyjny. Świadczy to o tym, że ochrona katodowa jest coraz 
mocniejsza, ze względu na to, że potencjał elektrochemiczny warstwy ochronnej 
jest mniejszy niż potencjał warstwy chronionej. Niejednorodność powierzchni 
może być powodem wystąpienia dodatkowych procesów redox i tym samym 
wywoływać odchylenia od liniowej charakterystyki gęstości prądu.

Rysunek 4. Zależność gęstości prądu korozyjnego od czasu elektrolizy

Źródło: Opracowanie własne
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aBstract

the iNflueNce of curreNt ParaMeters iN 
electrocheMical chroMiuM dePositioN oN corrosioN-

resistaNt ProPerties

The paper presents the results of the research conducted on the influence of current 
parameters of electrochemical coating consisting of chromium layers on anti-corrosion 
performance. In order to determine the parameters of the corrosion process, Tafel extrapo-
lation and linear polarization resistance of the electrode in a 1M NaCl solution was used.

Immersion chromium plating ensured that protective coatings with a characteristic 
chromium color and gloss on steel elements. It was found that, among others, the diffu-
sion of the coating material into the coated material may be responsible for the smallest 
density increase and density. In the case of chrome plating, the largest diffusion processes 
took place after 5 minutes at room temperature. The mass increase indicates a fairly good 
correlation with current density. However, as the electrolysis time increases, the corrosion 
potential decreases. This shows that cathodic protection is becoming stronger, due to the 
fact that the electrochemical potential of the protective layer is smaller than the potential of 
the protected layer. Surface heterogeneity may be the reason for additional redox processes 
and thus cause deviations from the linear current density characteristic.

słowa kluczowe: korozja, chromowanie elektrochemiczne, krzywe Tafela, polaryzacja liniowa 
keywords: corrosion, electrochemical chrome plating, Tafel curve, linear polarization
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