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Agata Zdyb
1
 

Nanostruktury w energetyce 

1. Wstęp 

Nanotechnologia to termin obejmujący wytwarzanie, charakteryzację, własności 

oraz użytkowanie obiektów, które mają przynajmniej jeden wymiar mniejszy od 100 

nm. Ze względu na różnorodność metod otrzymywania poszczególnych typów 

nanomateriałów, szeroki wybór adekwatnych metod badania ich szczególnych 

własności i zachodzących w nich zjawisk oraz liczne możliwości perspektywicznych 

zastosowań nanotechnologia obejmuje szereg zagadnień z zakresu m.in. inżynierii 

materiałowej, fizyki, chemii i biologii oraz technik i technologii tworzenia i badania 

obiektów w skali nanometrycznej. Nanomateriały, ze względu na swoje ograniczone 

rozmiary i ujawniające się wskutek tego efekty kwantowe, różnią się od materiałów 

wykonanych z tego samego pierwiastka lub związku chemicznego mających dużą, 

makroskopową objętość. Rozmiary, a co z tym się wiąże, także strukturę wewnętrzną 

nanomateriałów można zaprojektować, tak aby wykazywały one własności 

wymagane do odpowiednich badań eksperymentalnych lub konkretnych zastosowań.  

Historia rozwoju nanotechnologii sięga lat 50. XX w., a za symboliczny moment 

jej narodzin uważa się wygłoszenie wykładu pt. „There is plenty of room at the 

bottom” przez amerykańskiego naukowca, Noblistę w dziedzinie fizyki Richarda 

Feynmana. Tytuł tego wykładu odnosił się bezpośrednio do szerokiego spektrum 

możliwości poznawczych w świecie mikroskopowym, czyli u podstaw budowy 

materii. W kolejnych latach rozwój nowoczesnych technik otrzymywania obiektów 

w skali nanometrycznej oraz metod ich charakteryzacji przyczynił się do 

urzeczywistnienia futurystycznych wizji Richarda Feynmana dotyczących badań 

obiektów w skali atomowej i zastosowania ich w miniaturyzacji urządzeń.  

Nanomateriały obecnie znajdują zastosowania w urządzeniach elektronicznych 

i elektrooptycznych np. laserach (kropki kwantowe w mikroprocesorach), 

w budownictwie (nanocząstki TiO2 o własnościach fotokatalitycznych w samoczysz-

czących powłokach), kosmetyce (bakteriobójcze nanocząstki srebra, nanokapsuły 

zawierające substancje aktywne), medycynie (nanocząstki magnetyczne stosowane 

w nowoczesnej diagnostyce, nanokapsuły transportujące leki w organizmie) oraz 

w technologiach kosmicznych (mechanicznie odporne nanopowłoki).  

Przedstawiona praca poświęcona jest roli nanomateriałów w energetyce. 

Omówione są rodzaje nanostruktur, sposoby ich otrzymywania, wyjątkowe 

własności oraz możliwości ich wykorzystania w ogniwach słonecznych, do 

przechowywania wodoru, wychwytu i wiązania CO2 oraz w termoelektrycznej 

konwersji energii.  

  

                                                                
1 a.zdyb@pollub.pl, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, 

Politechnika Lubelska, www.pollub.pl  

mailto:a.zdyb@pollub.pl
http://www.pollub.pl/
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2. Charakterystyka nanostruktur 

Do nanostruktur zaliczane są zwykle obiekty o rozmiarach do 100 nm. Bardziej 

precyzyjne jest jednak kryterium mówiące o ograniczeniu przynajmniej jednego 

wymiaru nanostruktury do ok. 100 nm, ponieważ wytwarzać można nie tylko 

pojedyncze nanoobiekty, ale też struktury bardziej złożone np. heterostrukturalne 

wielowarstwy, każda o grubości kilku nanometrów lub aglomeraty kilkudziesięciu 

nanocząstek mających średnicę poniżej 20 nm. Ze względu na to, że w tak małych 

strukturach ujawniają się efekty kwantowe, do ich opisu stosowane są prawa 

mechaniki kwantowej. Występowanie tych szczególnych efektów leży u podstaw 

wyjątkowych własności nanostruktur, odróżniających je od materiałów o dużej 

objętości.  

Klasyfikacja nanostruktur obejmuje obiekty: 

 ograniczone w trzech wymiarach – quasi zerowymiarowe, np. nanocząstki, 

nanopory, kropki kwantowe; 

 ograniczone w dwóch wymiarach – quasi jednowymiarowe, np. nanodruty, 

nanowłókna, nanorurki; 

 ograniczone w jednym wymiarze – quasi dwuwymiarowe, np. nanowarstwy, 

nanopłytki, filmy Langmuira-Blodgett. 

Nanomateriały mogą powstawać także w matrycy innego materiału o dużej 

objętości jak np. nanometrowe wydzielenia w stopach metali, a ich struktura może 

być amorficzna lub quasi-krystaliczna.  

3. Wykorzystanie nanomateriałów w energetyce 

3.1. Zastosowania nanostruktur węglowych 

W różnego rodzaju zastosowaniach, także w energetyce, szczególne miejsce 

zajmują odmiany alotropowe węgla mające postać nanostruktur, czyli grafen i jego 

modyfikacja – tlenek grafenu, nanorurki węglowe i fulereny.  

Grafen jest najcieńszym znanym obecnie materiałem, stanowi on bowiem 

monoatomową warstwę zbudowaną z atomów węgla ułożonych w strukturę plastra 

miodu. Każdy atom węgla w tej strukturze ulega hybrydyzacji sp
2
 i tworzy trzy silne 

wiązania kowalencyjne z atomami sąsiadującymi. Czwarty elektron spośród 

elektronów walencyjnych atomu węgla stanowi chmurę zdelokalizowaną. Taka 

struktura zapewnia wyjątkowe własności elektryczne, optyczne, mechaniczne, 

termiczne i elektrochemiczne grafenu [1]:  

 ruchliwość elektronów – wynosi 15000 cm
2
/Vcm; 

 powierzchnia właściwa – ok. 1500 m
2
/g; 

 transmitancja optyczna – 97,7%; 

 przewodnictwo cieplne – w granicach 4840-5300 W/mK; 

 przewodnictwo elektryczne – 2000 S/cm. 

Grafen, szczególnie ze względu na swoje własności optoelektroniczne jest 

doskonałym materiałem do zastosowań w ogniwach słonecznych jako przednia 

elektroda poddawana bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Znaczenie mają 

tu trzy główne cechy grafenu. Po pierwsze bardzo mała absorpcja światła w zakresie 

widzialnym oraz w podczerwieni sprzyja szerszemu wykorzystaniu widma światła 
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słonecznego przez ogniwa fotowoltaiczne zbudowane z materiałów półprze-

wodnikowych wykazujących czułość w tym zakresie, jak np.: siarczek miedziowo-

indowo-galowy lub ditlenek tytanu sensybilizowany barwnikami organicznymi 

stosowany w barwnikowych ogniwach słonecznych. Z drugiej strony, małej 

absorpcji światła towarzyszy doskonałe przewodnictwo elektryczne, zapewnione 

przez swobodę ruchu elektronów w idealnej strukturze dwuwymiarowego kryształu, 

jakim jest grafen, już w temperaturze pokojowej. Trzecią cechą, mającą znaczenie 

zwłaszcza w ogniwach cienkowarstwowych wytwarzanych na elastycznych 

podłożach jest giętkość grafenu oraz jego odporność mechaniczna. Grafen łączy więc 

własności, które sprawiają, że jest on bardzo dobrym kandydatem do zastąpienia 

obecnie stosowanego tlenku cyny domieszkowanego indem (ITO – ang. indium tin 

oxide) oraz tlenku cyny domieszkowanego fluorem (FTO – fluorine doped tin oxide), 

czyli powszechnie stosowanych transparentnych przewodzących tlenków (TCO  

– ang. transparent conductive oxide) w roli przedniej, oświetlanej elektrody.  

W energetyce, możliwe zastosowania znajduje również nanostruktura tlenku 

grafenu (GO – ang. graphen oxide), który ma postać pojedynczych płaszczyzn 

węglowych z tlenowymi grupami funkcyjnymi. Tlenek grafenu otrzymywany jest 

w procesie rozwarstwienia tlenku grafitu, który powstaje wskutek utlenienia grafitu. 

Pod wpływem działania silnych utleniaczy tlenowe grupy funkcyjne wprowadzane są 

na pojedyncze warstwy węgla. Powstały tlenek grafitu może być zawieszony 

w wodzie, a następnie pod wpływem ultradźwięków odseparowane zostają warstwy 

tlenku grafenu. Wprowadzone grupy funkcyjne mogą być częściowo usunięte pod 

wpływem działania reduktorów, takich jak np. borowodorek lub wodorek sodu [2].  

GO dzięki postaci swojej struktury może być wykorzystywany do przecho-

wywania wodoru. Wodór służący jako paliwo energetyczne otrzymywany jest 

w procesach zgazowania węgla lub reformingu, które w połączeniu z sekwestracją 

ditlenku węgla stanowią stosunkowo mało szkodliwą dla środowiska metodę 

produkcji. Wodór może dalej służyć w ogniwach paliwowych produkujących energię 

elektryczną, w bezpośrednim spalaniu w celu uzyskania ciepła w przestrzeni 

kosmicznej lub zastąpić gaz ziemny w przemyśle. Stosowanie wodoru jako czystego 

paliwa ma wiele zalet, jednak przechowywanie znacznych ilości tego gazu jest 

bardzo kłopotliwe, wymaga specjalnej infrastruktury oraz wieloetapowej procedury 

w warunkach wysokiego ciśnienia i niskiej temperatury. W związku z tym, że 

obecnie nie ma metody pozwalającej na przechowywanie wodoru w prosty sposób, 

tak jak w przypadku popularnych paliw ciekłych, przyszłość wykorzystania tego 

paliwa w aspekcie ekonomicznym wymaga nowych, udoskonalonych metod 

przechowywania. Ciekawe możliwości w tym zakresie oferuje nanostruktura tlenku 

grafenu. Poszczególne warstwy tlenku grafenu można trwale połączyć w ustalonej 

odległości 100 nm wprowadzając mostki złożone z dużych cząsteczek organicznych. 

Powstała struktura zwana (GOF – ang. grafen oxide framework) zawiera wolne 

przestrzenie, które mogą być wypełniane zaadsorbowanym wodorem. Ta metoda 

przechowywania wodoru stosowana może być przy ciśnieniu atmosferycznym, 

temperaturze 70 K i umożliwia zgromadzenie tego gazu w ilości 1% wagowego [3]. 

Nanorurki węglowe to alotropowa odmiana węgla, która oferuje szerokie 

możliwości zastosowań, również w energetyce. Nanorurki mają postać zwiniętej 
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w rulon warstwy grafenu, która na brzegach może mieć różne ułożenie atomów: 

fotelowe (ang. armchair), zygzakowe (ang. zigzag) i skrętne (chiral). Struktury te 

mogą być jednościenne (jeżeli zwinięta jest pojedyncza warstwa) lub wielościenne 

(gdy kilka warstw grafenu zwiniętych jest koncentrycznie w rulon). Średnica 

nanorurek wynosi od 1 nm dla jednościennych do 10 nm w przypadku nanorurek 

wielościennych dostępnych komercyjnie, a długość 5-15 m. Nanorurki są więc 

nanostrukturami jednowymiarowymi i posiadają wyjątkowe własności m.in. bardzo 

dobrą stabilność termiczną i chemiczną. Ze względu na to, że są doskonałymi 

adsorbentami potencjalnie mogą znaleźć zastosowanie w usuwaniu organicznych 

i nieorganicznych zanieczyszczeń zarówno z powietrza, jak i z roztworów wodnych. 

Dużą wydajność adsorpcji nanorurki zawdzięczają porowatej strukturze i wystę-

powaniu szerokiej gamy grup funkcyjnych na powierzchni. Własności te mogą być 

zmieniane lub nasilane poprzez chemiczną modyfikację nanorurek i wpływ 

temperatury w celu poprawy wydajności w określonych zastosowaniach.  

W energetyce nanorurki, jako doskonały adsorbent, służyć mogą do 

wychwytywania i wiązania ditlenku węgla, który obok metanu, tlenków azotu 

i freonów, zaliczany jest do gazów cieplarnianych, a powstaje jako produkt spalania 

konwencjonalnych paliw, takich jak: węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny. 

Technologie sekwestracji, czyli wychwytywania i przechowywania CO2 (ang. CCS  

– carbon capture and storage) rozwijają się w znacznym stopniu szczególnie od 

czasu przyjęcia Protokołu z Kioto w 2005 r. Ten akt prawny jest międzynarodowym 

porozumieniem mającym na celu ograniczenie globalnego ocieplenia poprzez 

redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także ich wychwytywanie i bezpieczne 

przechowywanie. Technologie sekwestracji są drogie i skomplikowane, jednak 

wykorzystanie nowoczesnych materiałów stwarza szansę na znaczne zwiększenie ich 

wydajności. W adsorpcji ditlenku węgla na dużą skalę stosowane mogą być 

materiały nowej generacji, takie jak: aktywny węgiel, zeolity oraz właśnie nanorurki 

węglowe.  

3.2. Zastosowania nanocząstek ditlenku tytanu 

Do ogniw słonecznych, w których zastosowanie mają nanocząstki należą ogniwa 

barwnikowe opracowane po raz pierwszy w 1991 r. przez M. Gratzela [4, 5]. Ogniwa 

barwnikowe są układami fotoelektrochemicznymi, składają się więc z dwóch 

elektrod, pomiędzy którymi znajduje się elektrolit. Urządzenia o takiej budowie, 

choć znane były już od wielu lat, nie miały wystarczająco dobrej wydajności 

konwersji energii słonecznej na energię elektryczną i dopiero po wprowadzeniu do 

ich struktury nanocząstek wykazały wzrost wydajności i wzbudziły szerokie 

zainteresowanie, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie artykułów 

poświęconych tej tematyce. Elektrodę, która jest oświetlana stanowi szkło pokryte 

przewodzącym filmem (np. tlenkiem cyny domieszkowanym indem – ITO, lub 

fluorem – FTO) z naniesioną mezoporowatą warstwą złożoną z nanocząstek ditlenku 

tytanu – materiału, który jest nietoksyczny, tani i łatwo dostępny. Związek ten 

występuje w przyrodzie w trzech strukturach krystalicznych (anataz, brukit i rutyl), 

jednak badania eksperymentalne wykazały, że najbardziej odpowiednia do 

zastosowań w ogniwach barwnikowych jest struktura anatazu. Nanocząstki TiO2 
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w postaci gęstej zawiesiny nakładane są na elektrodę metodą sitodruku lub 

rozprowadzane są przy pomocy szklanej bagietki. Naniesiona warstwa nanocząstek 

ma typowo grubość 5-20 m, masę ok. 1-4 mg/cm
2
 i porowatość 50-60% przy 

średnim rozmiarze porów wynoszącym 15 nm. W strukturze ogniw barwnikowych 

nanocząstki ditlenku tytanu mogą być zastąpione przez nanocząstki innych 

szerokopasmowych półprzewodników, takich jak np. ZnO lub Nb2O5. Badania 

struktury takiej mezoporowatej warstwy w wysokorozdzielczym mikroskopie 

transmisyjnym (HRTEM – ang. high resolution transmission elektron microscopy) 

wykazują obecność płaszczyzn krystalograficznych (101) oraz (100) i (001) na 

powierzchni obserwowanych nanocząstek. Nanokrystaliczna warstwa TiO2 bierze 

udział w absorpcji światła słonecznego, jednak nie bezpośrednio, ponieważ ditlenek 

tytanu wykazuje absorpcję promieniowania w zakresie nadfioletu. W celu 

umożliwienia wykorzystania widzialnego spektrum światła stosowany jest proces 

sensybilizacji. W tym celu nanocząstki TiO2 pokrywane są zaadsorbowaną warstwą 

dużych cząsteczek barwników organicznych, które mają zdolność absorpcji 

promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym i ze względu na 

pełnioną rolę zwane są sensybilizatorami. Proces adsorpcji na powierzchni 

nanocząstki następuje z udziałem grupy karboksylowej, fosfonianowej lub 

hydroksamowej, w zależności od budowy molekuły barwnika sensybilizującego. 

Ważnym czynnikiem w procesie adsorpcji barwnika na nanocząstkach jest 

odpowiedni dobór stężenia barwnika, ponieważ przy zbyt wysokich stężeniach 

zachodzi agregacja cząsteczek barwnika, która wywołuje konkurencyjne do 

pożądanego przekazu ładunku procesy dyssypacyjne. Molekuła sensybilizatora po 

zaabsorbowaniu fotonu przechodzi w stan wzbudzony, a następnie może przekazać 

elektron z tego stanu do pasma przewodnictwa ditlenku tytanu. Elektron taki po 

przejściu pomiędzy nanocząstkami budującymi mezoporowatą warstwę dociera do 

elektrody i następnie może uczestniczyć w przepływie prądu w zewnętrznym 

obwodzie ogniwa, do przeciwelektrody, którą stanowi szkło pokryte warstwą 

przewodzącą np. platyny lub grafitu. Obszar pomiędzy elektrodami wypełniony jest 

elektrolitem, który bierze udział w transporcie ładunku elektrycznego i regeneracji 

molekuł barwnika.  

Do barwników, które służą w zjawisku sensybilizacji nanocząstek w tego rodzaju 

ogniwach należą przede wszystkim kompleksy rutenu zapewniające wysokie 

wydajności ogniw, a także liczne barwniki pochodzenia naturalnego ekstrahowane 

z liści, kwiatów i owoców różnorodnych roślin. Dwa podstawowe warunki muszą 

być spełnione, aby dany barwnik mógł służyć jako sensybilizator w urządzeniu typu 

DSSC. Wymagana jest adsorpcja cząsteczki barwnika na powierzchni nanocząstki 

ditlenku tytanu i utworzenie trwałego kompleksu oraz absorpcja światła w zakresie 

widzialnym. Adsorpcja zapewniana jest przez odpowiednie grupy funkcyjne 

w strukturze molekuły barwnika. Zakres absorpcji światła słonecznego różni się dla 

barwnika w postaci wolnej i w postaci zaadsorbowanej na nanocząsteczce. Barwnik, 

który w wolnej, niezaadsorbowanej postaci wykazuje absorpcję promieniowania 

słonecznego w nadfiolecie, po procesie związania i utworzenia kompleksu 

z nanocząstką może mieć pasmo absorpcji w zakresie długości promieniowania 

widzialnego. Właśnie to zjawisko nazywane jest sensybilizacją, czyli „uczulaniem” 
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nanocząstek na światło widzialne. Efekt ten, znany od ponad stu lat, pierwotnie 

wykorzystywany był w fotografii czarno-białej, a później barwnej i dopiero przez 

twórcę ogniwa barwnikowego został wykorzystany na potrzeby produkcji energii 

elektrycznej. Przykładem barwnika, który po zaadsorbowaniu na nanocząstkach 

ditlenku tytanu tworzy kompleks z nowym pasmem absorpcji w widzialnej części 

widma jest katechol. W postaci wolnej, w roztworze rozpuszczalnika związek ten 

wykazuje absorpcję przy długości fali 275 nm, a po utworzeniu kompleksu 

z nanoczastką pojawia się pasmo przy 400 nm związane w tym przypadku 

dodatkowo ze zjawiskiem przeniesienia ładunku (CT – ang. charge transfer). Taka 

zmiana w widmie absorpcji świadczy o wysokim stopniu sprzężenia pomiędzy 

zaadsorbowaną cząsteczką a ciałem stałym, czyli TiO2. Inne barwniki, jak np.: kwas 

9-karboksyantracenowy (9-ACA – ang. 9-carboxyathracene acid), kwas 

transretinowy (ATRA – ang. all trans retinoic acid), transbiksyna (ang. trans-bixin) 

także wykazują zmiany w widmie absorpcji po związaniu z nanocząstkami ditlenku 

tytanu, jednak nie są one aż tak wyraźne, jak w przypadku katecholu [6].  

Wyróżnić można kilka eksperymentalnych i teoretycznych metod pozwalających 

na ocenę przydatności danego barwnika do zastosowań w fotoogniwie 

barwnikowym. Jedną z takich metod jest spektroskopia Starka oparta na 

zaobserwowanym w 1913 r. przez Johannesa Starka zjawisku polegającym na 

rozszczepieniu linii serii Balmera atomu wodoru na symetryczne składowe o różnej 

polaryzacji pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego.  

Ta technika spektroskopowa dostarcza informacji o zmianie polaryzowalności  

i zmianie momentu dipolowego przy przejściach pomiędzy stanem podstawowym  

i stanem wzbudzonym cząsteczki. Obserwowane zmiany powiązane są z wpływem 

zewnętrznego pola elektrycznego na położenie, intensywność oraz kształt widma 

absorpcji molekuł. Pomiary widm Starka (elektrochromizmu) informują, więc 

o wpływie pola elektrycznego na energie stanów elektronowych i reakcji rozkładu 

elektronów przy zmianach natężenia tego pola. Przykładowo, dla wspomnianego 

wcześniej katecholu wyznaczona przy zastosowaniu spektroskopii Starka zmiana 

momentu dipolowego wynosi 8 D, a zmiana polaryzowalności 25 Å
3
. Pomiary 

parametrów elektrooptycznych pozwalają ocenić ilościowo zjawisko przekazu 

elektronu z molekuły barwnika na nanocząstkę, które jest pożądane z punktu 

widzenia zastosowań sensybilizowanych nanocząstek w strukturze ogniw 

barwnikowych. Dodatkowym zaobserwowanym czynnikiem sprzyjającym 

przekazowi ładunku jest zgromadzenie na powierzchni nanocząstek ładunku 

elektrycznego, który wywołuje pole elektryczne o kierunku sprzyjającym 

przekazaniu elektronów do ciała stałego, czyli TiO2. Potrzebny ładunek elektryczny 

może być wprowadzony poprzez dodanie kwasu np. octowego do roztworu 

koloidalnego, które skutkuje przesunięciem widm absorpcji w stronę fal dłuższych, 

czyli czerwieni i zwiększeniem stopnia przekazu ładunku w elektronowym stanie 

wzbudzonym. Porównanie wymienionych wcześniej barwników pod względem 

wartości ich parametrów elektrooptycznych wskazuje, że można je uporządkować 

pod kątem użyteczności do zastosowań w ogniwach w następującej kolejności: 

ATRA, biksyna, 9-ACA i katechol. 
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Innym, szerokim i ciekawym obszarem zastosowań nanocząstek TiO2 jest 

fotokatalityczny rozkład zanieczyszczeń, któremu mogą ulegać toksyczne związki 

chemiczne powstające w procesie spalania paliw konwencjonalnych. Nanocząstki 

ditlenku tytanu z zaadsorbowanymi na powierzchni cząsteczkami barwników 

organicznych są czułe na światło widzialne i pod wpływem fotonów następuje 

w nich powstawanie par elektron-dziura. Wygenerowane nośniki ładunku biorą 

następnie udział w reakcjach redoks, w których powstaje aktywny tlen i rodniki 

OH*. Rodniki te jako silne utleniacze rozkładają molekuły zanieczyszczeń, 

a następnie w wyniku dalszych procesów degradacji następuje mineralizacja 

związków organicznych. W ten sposób rozkładowi ulegają zanieczyszczenia takie 

jak: alkany, alkeny i ich chlorowcowe pochodne, związki aromatyczne i ich 

chlorowcowe pochodne.  

3.3. Nanokompozyty w termoelektrycznej konwersji energii 

Materiały typu half-Heusler w postaci nanokompozytów mają zastosowanie 

w zjawiskach Seebecka i Peltiera, czyli termoeletrycznej konwersji energii. 

Przykładem nanokompozytu o strukturze half-Heusler ABX jest 

Hf0.75Zr0.25NiSn0.99Sb0.01, utworzony z domen o rozmiarach 100-200 nm. Materiał 

ten wyróżniają dwie szczególne własności użyteczne w termoelektrycznej konwersji 

energii: występowanie kanałów dla łatwego transportu elektronów oraz tworzenie 

blokad dla transportu drgań cieplnych [7]. Współczynnik termoelektryczny oraz 

współczynnik Seebecka w takim nanokompozycie osiąga wartość większą, 

a współczynnik przewodnictwa cieplnego wartość mniejszą niż zwykła postać tego 

związku w dużej objętości. Własności te sprzyjają poprawie wydajności 

termoelektrycznej konwersji energii, w której użytkowana może być energia 

promieniowania słonecznego, a także ciepło odpadowe, np.: ciepło spalin 

odlotowych wydzielane w pojazdach przy spalaniu paliw oraz ciepło powstające 

w procesach produkcyjnych.  

4. Podsumowanie 

Nanotechnologia, ze względu na szerokie możliwości zastosowań, stanowi bardzo 

obiecującą dziedzinę, na której rozwój, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, 

przeznaczane są ogromne kwoty. W energetyce potencjał aplikacyjny mają 

nanomateriały o bardzo różnorodnych formach jak np. warstwy grafenu, nanorurki 

węglowe, nanocząstki TiO2 lub nanokompozyty. W oczekiwaniu na nowatorskie 

rozwiązania należy jednak pamiętać o możliwych zagrożeniach i negatywnym 

wpływie niektórych nanomateriałów w bezpośrednim kontakcie z żywymi 

organizmami. 
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Nanostruktury w energetyce 

Streszczenie  

Nanotechnologia to dziedzina, której przedmiotem badań są obiekty o rozmiarach do 100 nm. Zalicza 

się do nich nanowarstwy, nanopłytki, nanopręty, nanorurki, nanowłókna oraz nanocząstki i kropki 

kwantowe. Nanostruktury cechują szczególne własności, których przyczyną są ich nanometryczne 

rozmiary. Własności nanostruktur umożliwiają ich szerokie zastosowania w różnych dziedzinach  

np. w energetyce. 

W pracy omówione zostały możliwości wykorzystania nanostruktur w energetyce, które obejmują m.in.: 

stosowanie grafenu w roli przezroczystych, giętkich elektrod, wykorzystanie tlenku grafenu do 

przechowywania wodoru, zastosowanie nanocząstek TiO2 w barwnikowych ogniwach słonecznych oraz 

w katalitycznym rozkładzie zanieczyszczeń, a także nanokompozytów w termoelektrycznej konwersji 

energii.  

Słowa kluczowe: nanomateriały, energetyka, nanorurki, grafen, nanocząstki. 

Nanostructures in energetics 

Abstract 

Nanotechnology is a field focusing on the investigation of object of size from 1 to 100 nm. This type of 

objects are: nanolayers, nanodiscs, nanorods, nanotubes, nanofibers or nanoparticles and quantum dots. 

Nanostructures are characterized by specific properties, which are caused by their nanometric size. The 

features of nanostructures allow their applications in various fields e.g. in energetics.  

This work presents possibilities of nanostructures applications in energetics such as: using of graphene 

in the role of transparent, flexible electrode, employment of graphene oxide in storage of the prospective 

future fuel – hydrogene, introducing of TiO2 nanoparticles in dye sensitized solar cells and 

photocatalytic decomposition of polutions and also usage of nanocomposites in thermoelectric energy 

conversion.  

Keywords: nanomaterials, energetics, nanotubes, graphene, nanoparticles. 
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Statki powietrzne w skali mikro i nano  

– charakterystyka oraz wyzwania; technologia 

i konstrukcja zainspirowana anatomią owadów 

1. Wstęp 

Urządzenia przetwarzające ogromne ilości informacji, sterowane przez operatora 

bądź pracujące autonomicznie pomagają podejmować decyzje, a następnie działania 

na wielu płaszczyznach. Są wykorzystywane przy prowadzeniu akcji ratowniczych, 

monitorowaniu terenu czy różnego typu skażeń bądź ochronie granic terytorialnych. 

Jednak to działania militarne na terytorium obcego państwa przyczyniły się do 

silnego rozwoju bezzałogowych statków powietrznych.  

Posiadanie informacji stało się sprawą bardzo istotną z punktu podejmowania 

decyzji w działaniach strategicznych. Podczas wojny w Afganistanie każdego dnia 

gromadzone jest ponad 53 TB danych. Z kolei przetwarzanie zebranych informacji 

wykorzystywane jest do przyspieszenia planowania, koordynacji i dowodzenia 

działaniami [1]. Bezzałogowe statki powietrzne są obiektem zainteresowania 

różnorakich służb pracujących dla zapewniania bezpieczeństwa, jak np. policja czy 

straż pożarna. Opierając działania na dokładniejszych danych sytuacyjnych możliwe 

jest zapobieganie powstawaniu zagrożeń, zminimalizowanie urazów odniesionych 

podczas działań lub liczby ofiar. Dotyczy to zarówno poszkodowanych, jak 

i strażaków-ratowników. Dlatego coraz bardziej powszechnym staje się prowadzenie 

rozpoznania przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w miejscach 

gdzie wprowadzenie służb mogłoby stwarzać bezpośrednie zagrożenie, lub po prostu 

w miejscach, do których dotrzeć byłoby trudnym, uciążliwym, bądź czasochłonnym 

zadaniem [2].  

Niekiedy pojawia się potrzeba zastosowania statku powietrznego o jak 

najmniejszych gabarytach, aby dotrzeć w miejsca szczególnie niedostępne, lub 

w przypadku wykonywania lotu w wąskich pomieszczeniach. Przewiduje się, że 

skonstruowanie statku powietrznego posiadającego charakter budowy i gabaryty 

owada pozwoli na bardzo precyzyjne i dyskretne wykonywanie specyficznych 

operacji lotniczych. Ponadto, zastosowanie pełnej autonomii lotu wraz 

z wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwi zająć miejsce skonstruowanemu 

statkowi powietrznego w skali nano pośród naturalnie występujących owadów 

(Rys.1).  

                                                                
1 g.drupka@prz.edu.pl Katedra Awioniki i Sterowania, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika 

Rzeszowska. 
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Rzeszowska. 
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Rysunek 1. RoboBee w zestawieniu pośród owadów [3] 

To z kolei pozwoliłoby na przejęcie niektórych obowiązków owadów, 

w przypadku zmniejszenia ich populacji w przyrodzie. 

2. Przedmiot opracowania 

2.1. Charakterystyka BSP 

Bezzałogowy statek powietrzny można zdefiniować, jako napędzany obiekt 

powietrzny, który nie przenosi operatora oraz używa sił aerodynamicznych, aby 

zapewnić pojazdowi nośność. Może latać sam lub być zdalnie pilotowany. Służy, 

jako obiekt jednorazowego użytku lub może być do odzyskania po zakończeniu lotu. 

Określenie bezzałogowy statek powietrzny, niekiedy także nazywany jako 

bezzałogowa platforma powietrzna jest aktualną i oficjalną terminologią. 

Terminologia ta zastąpiła poprzednio stosowane określenie pojazd zdalnie 

sterowany. Bezzałogowe systemy mogą wykonywać różne zadania, także bojowe, 

rozpoznanie oraz wsparcie lotnicze [4].  

Bezzałogowe statki powietrzne zyskały w ostatnich dekadach duże 

zainteresowanie. Powodem skupienia na nich uwagi jest potrzeba posiadania bardzo 

dokładnych informacji w czasie rzeczywistym. UAV służą w głównej mierze do 

wykrywania potencjalnych zagrożeń, a w dalszym etapie do podjęcia odpowiednich 

działań przez operatora lub autonomiczny system.  

W roku 1997 Defence Advanced Research Project Agency (DARPA) rozpoczęła 

badania pilotażowe latających konstrukcji i równocześnie określiła wymiary 

maksymalne dla statków klasy mikro (<150 mm, <100g) oraz nano (<100mm, <10g). 

Wizualizacja porównania wielkości została przedstawiona na rysunku poniżej 

(Rys.2). Problem jednak dla tak małych urządzeń pojawia się na etapie zastosowania 

odpowiedniego mechanizmu napędowego oraz nośnego. 
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Rysunek 2. Przedstawienie różnicy wielkości pomiędzy bezzałogowymi statkami powietrznymi będącymi 

w zastosowaniu oraz operatorem [5] 

Statki klasy mikro (MAVs) i nano (NAVs) są to statki powietrzne o kształtach 

podobnych do klasycznych statków powietrznych lub statków, do stworzenia których 

inspiracją były latające owady. Małe urządzenia są bardziej poręczne, a ze względu 

na swe gabaryty, wykonywanie misji możliwe jest także wewnątrz budynków [6]. 

Dla bezzałogowych statków powietrznych została wprowadzona klasyfikacja ze 

względu na masę i przybliżony promień działania, a także wysokość operacyjną 

(Tab.1, Rys.3). 

 

 
Rysunek 3. Klasyfikacja BSP ze względu na zasięg [1] 
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Tabela 1. Klasyfikacja BSP ze względu na zasięg [1] 

Klasa Kategoria 
Szczebel 

zastosowania 

Wysokość 

operacyjn

a 

Promień 

działania 

(uzależniony 

od zasięgu 

łączności) 

Uwagi 

Klasa I 

Masa 

mniejsza 

od 150kg 

MICRO 

Taktyczny 

(pluton, 

sekcja) 

do 61m 5km 

Mosquito,  

Bird-Eye-100, 

Dragon-Eye, 

Black Widow 

MINI 
Taktyczny 

(kompania) 
do 304m 25km 

Bird-Eye-500, 

Orbiter, 

Skylark 

SMALL 
Taktyczny 

(pułk, batalion) 
do 366m 80km 

I-View MK 

50, Skylark II, 

Scan Eagle 

Klasa II 

Masa  

150-600kg 

TACTICA

L 

Taktyczny 

(dywizja, 

brygada) 

do 914m 200km 

Searcher MK 

II, Sperwer, 

Shadow 

Klasa III 

Masa 

powyżej 

600kg 

MALE Operacyjny 
do 12 

192m 

Systemy 

SATCOM 

Predator, 

Heron I, I-

GNAT 750 

HALE 
Strategiczny 

(narodowy) 

do 19 

812m 

Systemy 

SATCOM 
Global Hawk 

 

Zasięg może jednak nieznacznie różnić się, w zależności od warunków 

atmosferycznych i przeszkód terenowych [1].  

2.2. Porównanie gabarytów oraz parametrów UAV, MAV i NAV 

2.2.1. UAV 

Obecnie (maj 2018 roku) największym bezzałogowym statkiem powietrznym jest 

RQ-4 Global Hawk. Podstawowym założeniem było uzyskanie dużego pułapu 

i długiego czasu lotu. Przy rozmiarach 14,5 m długości i rozpiętości skrzydeł  

39,8 m prędkość maksymalna RQ-4 wynosi 660 km/h. Zasięg maksymalny to 22 700 

km i zależy od masy całkowitej. Maksymalna masa statku gotowego do lotu to 

14 628 kg. Global Hawk jest w stanie osiągnąć pułap ponad 18 km. 

Global Hawk umożliwia prowadzenie rozpoznania przez 24 godziny, a w jego 

zasięg znajduje się dowolny punkt na kuli ziemskiej. Działania wykonywanie przez 

ten statek powietrzny odbywają się po uprzednim jego zaprogramowaniu. Operator 

ma jednak możliwość zmiany poleceń lub całkowitego przerwania zadania. Ze 

względu na zastosowane systemy pasywnie i aktywnie zakłócające promieniowanie 

elektromagnetyczne Global Hawk (Rys. 4) jest bardzo trudny do wykrycia [7].  
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Rysunek 4. Global Hawk [7] 

2.2.2. MAV 

Statki klasy mikro (MAV – Micro Air Vehicle) są definiowane, jako małe 
urządzenia latające służące do wykonywania użytecznych zadań. Maksymalny czas 
lotu MAV mieści się w przedziale 20-60 minut, promień operacyjny według różnych 
źródeł wynosi do 10 km, a masa z ładunkiem nie przekracza 100 g. 

2.2.3. NAV 

Statki klasy nano (NAV) cechują się promieniem operacyjnym nie większym 
niżeli 1 km. Maksymalna wysokość lotu to około 100 m, a czas lotu z reguły nie 
przekracza 60 minut. Maksymalna masa startowa (z ładunkiem) powinna być 
mniejsza niż 25 g [8].  

Pierwszym komercyjnie dostępnym statkiem klasy nano był PD-Black Hornet 
(Rys.5) (obecnie na wyposażeniu norweskiej armii). Zapewnia on możliwość 
prowadzenia bezpośredniego rozpoznania, a zarazem, ze względu na swoje gabaryty, 
nie stanowi większego zagrożenia dla innych obiektów w przestrzeni powietrznej. 
Niewielki rozmiar sprawia, że jest on niemal niesłyszalny, a dostrzeżenie go 
z niewielkiego dystansu wymaga znacznego skupienia uwagi przez obserwatora. 
Masa modelu PD-Black Hornet to zaledwie 18 g, już z uwzględnieniem kamery. 
Prędkość maksymalna wynosi 5 m/s i możliwym jest utrzymywanie się w powietrzu 
powyżej 25 minut. Nawigacja odbywa się z pomocą sygnału GPS oraz obrazu 
rejestrowanego kamerą. Możliwe jest także zaprogramowanie trasy autonomicznego 
lotu.  

Black Hornet wykorzystywany jest do misji poszukiwania i ratownictwa, 
prowadzenia rozpoznania wewnątrz budynków, szybkiego zbierania informacji nt. 
sytuacji poza zasięgiem wzroku operatora, czy tzw. kontrolą tłumu. Ponadto może 
być wykorzystany przy inspekcjach instalacji jądrowych lub przy wykrywaniu 
skażeń w zakładach chemicznych.  

Całkowita waga systemu wynosi 1,3 kg, a zasięg łączności to 1500 m. Dużą 
zaletą jest możliwość eksploatacji po odbyciu krótkiego szkolenia, bez posiadania 
uprzednio jakiegokolwiek doświadczenia w pilotażu. Poniższe zdjęcia przedstawiają 
zestaw umożliwiający przeprowadzenie lotu [7].  
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Rys 5. Black Hornet [9] 

2.3. Podział ze względu na zastosowaną konstrukcję 

Z uwagi na cel wykorzystania BSP i warunki, w jakich odbywa się lot, istnieje 
podział pod względem różnych typów konstrukcji, które zostały przedstawione 
w tabeli 2 [8].  

Tabela 2. Typ konstrukcji BSP Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8] 

Stałe skrzydło Wirnik nośny Ornithopter Entomopter 

Konstrukcja oparta 
jest na zastosowaniu 
klasycznych skrzydeł 

Zastosowanie 
konstrukcji jedno lub 
wielowirnikowca 

Inspiracją do kon-
strukcji był ruch 
skrzydeł ptaka (mały 
kąt i mała prędkość 
ruchu) 

Inspiracją były 
owady (szybki ruch 
i szybka zmiana kąta 
padania skrzydła) 

 
Konstrukcja statku powietrznego, w której używa się stałego skrzydła jest typową 

dla lotów z relatywnie większymi prędkościami. Dla MAV i NAV są to prędkości 
rzędu od 6 do 20 m/s. Dlatego też, rozwiązania te nie są stosowane wewnątrz 
budynków. Znajdują jednak idealnie swe zastosowanie w misjach gdzie pożądane są 
większe prędkości lotu, np. przy poszukiwaniu ludzi w otwartym terenie lub 
w przypadku obserwacji pożarów lasu. Skrzydło zapewnia siłę nośną i przez to loty 
wymagają mniejszego zużycia energii niżeli lot helikoptera o tej samej masie. Zatem 
poszukiwanie rozwiązań, aby uzyskać niewielki, a zarazem zwrotny obiekt latający, 
posiadający odpowiednią siłę nośną, która zminimalizuje zużycie energii stało się 
przedmiotem zainteresowań naukowców. Ponieważ wykonywanie misji na bardzo 
ograniczonej przestrzeni jest możliwe jedynie przy uzyskaniu wystarczająco dobrej 
zwrotności, a dotarcie do celu przy bardzo skomplikowanej konfiguracji 
pomieszczeń wymaga czasu, wobec tego konieczne okazało się poszukiwanie takich 
rozwiązań, aby zapewnić odpowiednią wydajność lotu przy możliwie małych 
gabarytach statku powietrznego [10].  

3. Robotyka inspirowana biologią 

3.1. Latające mikroroboty 

Większość najbardziej zaawansowanych robotów, jakie opracowuje się obecnie 

jest wciąż znacznie mniej precyzyjne niżeli samoorganizacja mrówek lub termitów, 

które wspólnymi działaniami potrafią budować imponujące mrowiska i kopce. 
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Dlatego naukowcy czerpią inspiracje ze świata owadów, aby tworzyć 

inteligentniejsze urządzenia. 

Znane jest z historii wykorzystanie zwierząt do działań zbrojnych. Wraz 

z postępem cywilizacji zmienił się jednak charakter tego typu działań. Pojawiły się 

nowe możliwości dokładnej i wnikliwej obserwacji natury. Obserwacje te służą do 

analizy i czerpania z tych informacji wiedzy do późniejszego zastosowania 

w konstrukcjach. Eksperymenty zaczęły mieć miejsce przy wykonywaniu prób na 

owadach. Celem pozyskiwania informacji takich jak zdjęcia czy dane terenowe 

dołączano np. pszczołom lub chrząszczom (Rys.6) elementy elektroniczne.  

To rozwiązanie okazało się jednak bardzo kosztowne [8].  

 
Rysunek 6. Chrabąszcz z dołączonymi elementami elektronicznymi [8] 

Wówczas na Uniwersytecie Harvarda zaczęto opracowywać możliwości 

tworzenia systemów latających odzwierciedlających owady. Przy użyciu mikro 

materiałów kompozytowych został stworzony tzw. „RoboBee” (Rys.7). Korpus 

zbudowany jest z włókna węglowego, a skrzydła z cienkich nylonowych powłok. 

Przemieszcza się on w sposób zbliżony do ruchu dla naturalnych owadów. 

 

Rysunek 7. RoboBee [11] 

Tworzenie nowych technologii w niniejszej dziedzinie polega na przezwyciężaniu 

wyzwań stawianych przez ograniczenia wynikające z niewielkiej budowy owadów. 

Obecnie prowadzone są badania nad budową sztucznych mięśni, inteligentnych 

czujników, przechowywania energii i uzyskiwania ultra niskiej mocy obliczeniowej. 
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Wciąż poszukiwane są metody programowania dla sposobu poruszania się 

i koordynacji roju sztucznych owadów. Istnieje duże wyzwanie dla stworzenia 

autonomicznych i niezależnych grup tzw. RoboBee. Przyszłościową koncepcją jest 

stworzenie możliwości dynamicznego reagowania na środowisko tychże „owadów”. 

Przypuszcza się, że w przyszłości mogą być one używane do sztucznego zapylania 

upraw, w przypadku braku potencjału przywrócenia naturalnego stanu owadów 

zapylających [11].  

Jednakże tworzenie urządzeń latających, których budowa zaczerpnięta jest 

z obserwacji owadów, wciąż stanowi wyzwanie dla obecnego stanu techniki. 

Biolodzy starają się analizować żywe stworzenia, a inżynierowie próbują dopasować 

modele zapewniając podobną wydajność. Natomiast wyzwaniem dla projektantów 

jest stworzenie nowego latającego robota uzyskując wymagane parametry. Tworzone 

są konstrukcje ważące mniej niż 2 gramy (Rys.8) i według nieoficjalnych doniesień 

były one już wykorzystywane do działań szpiegowskich w USA [12].  

 

Rysunek 8. BSP ważący poniżej 2 g [12] 

3.2. Aerodynamika owadów 

Owady uskrzydlone, aby poruszać się w powietrzu muszą zapewnić sobie siłę 

nośną dzięki odpowiedniemu ruchowi skrzydeł, oraz zmieniać pozycje skrzydeł 

w sposób, który zapewni równoważenie się sił. 

Obserwacja gołym okiem poruszania skrzydeł owadów nie pozwala jednak na 

uzyskanie wielu informacji. Jest tak ze względu na dużą częstotliwość ruchów. 

Należało, zatem dokonać interpretacji lotu owadów poprzez sporządzenie sekwencji 

obrazu z bardzo dużą liczbą klatek na sekundę. Ruch ten niemniej jednak jest 

indywidualny, odpowiednio dla danego rzędu owadów uskrzydlonych. Wynika to 

z budowy korpusu i skrzydeł. Budowa zaś zależna jest również od środowiska, 

w jakim przystosowane są do życia dane owady i przy niniejszym opracowaniu, 

wyraźne różnice zostały ukazane pomiędzy motylem, ważką, szarańczą 

i chrabąszczem (Rys. 9).  

Dla przykładu odtworzenie w spowolnionym tempie ruchów skrzydeł szarańczy 

ukazuje, że siła ciągu uzyskiwana jest przez zmianę kąta ustawienia przedniej pary 
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skrzydeł. Siła nośna natomiast zapewniana jest poprzez tylną parę skrzydeł. Tylna 

para skrzydeł jest utrzymywana w sposób ciągły w dodatnim kącie ustawienia. 

W przypadku chrabąszcza lot musi odbywać się szybko i ze stałą prędkością. 

Powodem są dwie pary skrzydeł, z których jedna jest chitynową pokrywą, będącą 

stałą powierzchnią nośną podczas lotu. Natomiast druga para skrzydeł zapewnia siłę 

ciągu. Dlatego lot chrabąszcza nie jest zbyt precyzyjny. 

Motyle, które zostały obdarzone przez naturę w bardzo delikatne skrzydła, są 

w stanie latać w bardzo swobodny sposób. Fakt ten wynika z dużej powierzchni 

nośnej, której obciążenie jednostkowe jest bardzo małe. To z kolei pozwala na 

wykonywanie ruchów o mniejszej częstotliwości dla utrzymania się w powietrzu. 

Ruch skrzydeł u motyli otrzymał miano „efektu pompowania”. Polega to na tym, że 

w górnym położeniu stykają się przednie części skrzydeł, co tworzy trójkątną 

szczelinę. Z tej to właśnie szczeliny wyciskane jest powietrze. Rozchodzenie 

skrzydeł ma swój początek znów od ich części przedniej. Największa siła napędowa 

powstaje we wspomnianych fazach. Jest to porównywalne do fazy startowej lotu 

u ptaków. 

Wielkości charakterystyczne dla lotu owadów to amplituda i częstotliwość 

ruchów skrzydeł. Zmiana tych wielkości w niewielkiej mierze powoduje znaczące 

zmiany w locie owadów [13].  

 

Rysunek 9. Przykładowe owady. Opracowanie własne na podstawie [14-16] 
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Faliste skrzydła ważki wykazują nie tylko doskonałą nośność, ale także 

wyjątkowe właściwości anty-turbulencyjne w porównaniu z konwencjonalnymi 

profilami skrzydeł opracowanymi dla niskich prędkości. Badania wykazały, że 

podczas lotu, na skrzydłach ważki wytwarzają się wiry przy pofałdowanych do 

wewnątrz miejscach. Rezultatem jest usprawnienie przepływu powietrza. Na rysunku 

10 przedstawione zostało skrzydło z kątem natarcia 5 stopni. Widoczne są wiry 

tworzące się tuż nad i pod powierzchnią falistą [17].  

 

Rysunek 10. Wiry powietrza w opływie skrzydła ważki [17]  

Ważki poza wykorzystywaniem skrzydeł jedynie do poruszania się w powietrzu, 

używają ich do wytwarzania wirów powietrza, aby schwytać ofiarę, co wskazuje na 

ogromne możliwości i umiejętności wykorzystania wirów powietrza przez owady 

(Rys. 11). 

 

Rysunek 11. Chwytanie ofiary przez ważkę za pomocą wytworzonych wirów powietrza [18] 

Wiry wokół skrzydła tworzą się ze względu na falisty przekrój skrzydeł, co 

zostało przedstawione poniżej (Rys.12) [18].  
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Rysunek 12. Falisty przekrój skrzydła ważki [19] 

3.2.1. Naturalna budowa skrzydeł owadów 

Ptaki, nietoperze i owady uzyskują niezwykłą wydajność lotu, dlatego 

koncentrując się na projektowaniu MAV naukowcy inspirują się biologią. Jednakże 

prawdziwym wyzwaniem okazuje się zrozumienie mechanizmów, jakie rządzą przy 

locie z wykorzystaniem trzepocących skrzydeł. Różnica jednak pomiędzy ptakami 

i nietoperzami, a owadami polega na tym, że owady nie posiadają aktywnych mięśni 

wzdłuż rozpiętości skrzydeł. Niemniej jednak zagłębiając się w budowę tychże 

skrzydeł można stwierdzić, że cechą charakterystyczną jest kształt komórek je 

wypełniających (Rys.13) [20].  

  

Rysunek 13. Kształt komórek wypełniających skrzydło owada [21] 

Zauważyć można także, że struktura żebrowa skrzydła stanowiąca krawędź 

natarcia jest zdecydowanie grubsza niżeli krawędź spływu (Rys.14). Taka budowa 

jest w niejaki sposób podobna do przekroju poprzecznego skrzydła samolotu. 
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Rysunek 14. Skrzydła ważki [22] 

Kształt skrzydeł ważki zachowuje pewną hierarchię w swojej budowie. Istotne 

jest miejsce każdej komórki w konstrukcji oraz wartości zawartych kątów, jakie 

tworzą ściany tychże komórek. Czworokątne komórki stanowią o sztywności, gdy 

komórki o kształcie plastrów miodu tworzą elastyczne wypełnienie. Warto także 

zwrócić uwagę, że w miejscach, gdzie występują komórki o wspomnianym kształcie 

plastrów miodu, struktura żebrowa jest zdecydowanie cieńsza (Rys. 15-IV). To z kolei 

umożliwia falowanie skrzydła. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest uzyskanie 

adaptacji dla przepływu nieustalonego [15]. Elastyczność takiego skrzydła pociąga za 

sobą zwiększenie możliwości przenoszenia ciężarów. Szczególnie jest to widoczne 

w budowie trzmiela, gdzie korpus w stosunku do skrzydeł jest bardzo duży [23].  

 

Rysunek 15. Porównanie konstrukcji kratownicowych z komórkami skrzydła ważki [22] 
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3.3. Konstruowanie RoboBee 

3.3.1. Budowa kadłuba i napędu 

Budowa kadłuba RoboBee stanowi swego rodzaju odzwierciedlenie egzo-

szkieletu owada i jest to obudowa wykonana z włókna węglowego, do której 

przytwierdzone są wszystkie pozostałe elementy. Napędem jest, nie jak w przypadku 

innych robotów silnik, ponieważ Robobee jest zbyt mały. Dla takiej skali urządzenia 

nie istniała alternatywa silnika elektromagnetycznego. Należało użyć rozwiązania, 

które byłoby odpowiednikiem mięśni. Zastosowano, zatem piezoelektryczny napęd. 

Ceramiczne listwy rozszerzają się i kurczą przy doprowadzeniu pola elektrycznego. 

Do poruszania skrzydłami służy przekładnia i zawiasy z tworzywa sztucznego, 

których zadaniem jest zamiana płaszczyzny ruchu (Rys.16). Przy czym w każdym 

skrzydle trzepotanie jest kontrolowane niezależnie w czasie rzeczywistym (ok. 120 

razy na sekundę). 

 

Rysunek 16. Płaszczyzna ruchu skrzydeł RoboBee [11] 

Tworzenie tak małych latających robotów stawia ogromne wyzwania, ponieważ 

skalowanie tradycyjnych rozwiązań staje się niekiedy niepraktyczne. Wciąż trwają 

prace nad wprowadzeniem wydajnych rozwiązań będących odpowiednikiem mózgu 

owada. Sterowanie nadal odbywa się przez połączenie urządzenia z zewnętrznym 

komputerem za pomocą przewodów. Prototypy RoboBee są także zasilane przez 

cienki przewód, ponieważ nie istnieją jeszcze odpowiednie rozwiązania do 

magazynowania energii w tak małej skali, aby było możliwym zamontować 

akumulator w korpusie robota. Istotnym jest, zatem opracowanie takiego ogniwa 

paliwowego, w którym gęstość energii jest bardzo duża [11].  

3.3.2. Budowa sztucznych skrzydeł  

Sztuczne skrzydła tworzone poprzez naukowców Uniwersytetu Harvarda 

powstają przy dobieraniu odpowiednich parametrów sztywności. Jednak dla 

uproszczenia procesu produkcji, niektóre pierwowzory zostały zmodyfikowane, 

w sposób zapewniający uzyskanie przybliżonych właściwości mechanicznych. 
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Pominięto między innymi trójwymiarowość budowy skrzydła, a niektóre krzywizny 

zostały zredukowane. Ponadto żyłki tworzące rusztowanie skrzydła, których średnica 

u naturalnych owadów jest zróżnicowana w zależności od miejsca na skrzydle, tutaj 

zostały wytworzone jednolicie.  

 

Rysunek 17. Proces tworzenia sztucznych skrzydełek [20] 

Proces tworzenia skrzydeł (Rys. 17) polega na tym, że przejrzystą maskę skrzydła 

nakłada się na krzemową przesłonkę pokrytą fotorezystem. Następnie wystawia się 

na działanie promieni UV (Rys. 17-1). Nienaświetlony fotorezyst usuwa się 

rozpuszczalnikiem (Rys. 17-2). Stosowane są różne metody do uzyskania kształtu 

wzorca (Rys. 17-1, 2). Następnie wykonuje się odlew polidimetylosilokanu (PDMS) 

na wzorzec stanowiący strukturę pożądanego kształtu będącego odpowiednikiem 

żyłek w skrzydłach u owadów, o wymiarach równym, jakich oczekuje się w efekcie 

końcowym [20]. PDMS jest to polimer z grupy siloksanów, którego łańcuch główny 

składa się z naprzemiennie połączonych atomów tlenu i krzemu [24]. (Rys. 17-3).  

Po utwardzeniu elastomer jest odrywany i obracany (Rys. 17-4), co stanowi 

wgłębienia gotowe do otrzymania końcowego produktu. Syntetyczne skrzydła muszą 

być bardzo lekkie, a zarazem elastyczne. Materiałem wybranym do wypełnienia 

formy, ze względu na swe właściwości zostało włókno węglowe, z którego 

wykonane i laserowo obrobione żyły są wkładane w kanaliki przygotowanej formy 

(Rys. 17-5). Następnie na konstrukcję przęseł układa się cienką polimerową błonę 

tworząc na wierzchu membranę (Rys. 17-6). Montaż musi odbywać się przy 

zapewnieniu równomiernego docisku podczas dopasowywania błony (Rys. 17-7).  

Po utwardzeniu skrzydło jest odrywane od podłoża i usuwa się zbędne żyłki  

(Rys. 17-8). Kroki 5-8 mogą być powtarzane kilkukrotnie, celem uzyskania bardziej 

złożonej geometrii.  

Całe skrzydło jest kombinacją konstrukcji stanowiącej silne przęsła i delikatną 

warstwę pokrywającą.  

Na rysunku 18 zostały przedstawione wzory skrzydeł, jakie stworzono podczas 

prowadzonych badań. 
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Rysunek 18. Stworzone konstrukcje skrzydeł [20] 

Podczas badań tworzone były jedynie płaskie skrzydła. Jednak badania wskazują, 
że kluczowe znaczenie dla lotu owadów mają odpowiednie wygięcia i pofałdowania. 
Te pofałdowania mogą mieć bardzo duży wpływ na aerodynamikę podczas 
odchylania lub obracania skrzydeł. 

Przedstawiona została koncepcja możliwości tworzenia skrzydeł o profilu 
łukowym (Rys. 19a) oraz falistym (Rys. 19b). 

 
Rysunek 19. Profil łukowy skrzydła [20] 

4. Wyzwania dla aerodynamiki, ograniczenia wagi i zużycia energii  

Wyzwaniem przy projektowaniu mikro i nano statków powietrznych jest dobranie 
odpowiednich metod i narzędzi dla uzyskania właściwej efektywności 
aerodynamicznej. Bezzałogowe statki powietrzne w skali mikro i nano są nie tylko 
skalowane do mniejszej postaci. Muszą one ponadto zachować jednocześnie cechy 
większych obiektów.  

Problemy aerodynamiki dla mikro i nano statków powietrznych związane są 
z małą liczbą Reynoldsa. Zarówno prędkość, jak i rozmiary tychże obiektów są kilka 
rzędów mniejsze w porównaniu do pełnowymiarowych samolotów [10]. Liczba 
Reynoldsa, jako stosunek sił bezwładności do sił lepkości, dla samolotów 
załogowych jest znacznie większa. Jest to wynikiem dużych prędkości względem 
powietrza. Może to sugerować, że obiekty o niewielkich rozmiarach, jak np. liść, czy 
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jaskółka (Tab.3) oddziałują z powietrzem w większej mierze siłami lepkości niżeli 
inercji. Zatem przyjmując, że liczba Reynoldsa dla małych modeli latających jest 
mniejsza niżeli 100 000, daje nam to około jedną dziesiątą wartości, jaka jest dla 
dużych samolotów [25].  

Tabela 3. Liczba Reynoldsa dla obiektów latających [25] 

 
Wyzwaniem dla konstrukcji obiektów w skali nano jest to, że przy 

zminimalizowanych rozmiarach obiekty te muszą zachować cechy analogiczne jak 
przy budowie większych statków powietrznych. Poczyniono wiele wysiłków, aby 
zrozumieć lot dla ultra niskiej liczby Reynoldsa, obserwując zachowanie owadów, 
których rozmiar jest jeszcze mniejszy niżeli nano UAV i chociaż aerodynamika 
w niskiej liczbie Reynoldsa nie jest jeszcze dokładnie zrozumiana, wiadome jest, że 
efektywność (doskonałość) aerodynamiczna, definiowana, jako współczynnik siły 
nośnej do współczynnika oporu, gwałtownie spada poniżej liczby Reynoldsa około 
100 000, co zostało przedstawione na wykresie 1. 

 

Wykres 1. Doskonałość aerodynamiczna dla niskiej liczby Reynodlsa [10]  
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Poza problemami związanymi z redukcją parametrów fizycznych pojawiają się 

problemy integracji systemów. Można nietrudno zostać wprowadzonym w błąd, że 

większe samoloty są znacznie bardziej skomplikowane. Złożoność staje się jednak 

oczywista, jeśli uzna się, że podobnie jak to ma miejsce w większych statkach 

powietrznych, wymagane jest utrzymanie parametrów lotu, jak wysokości, 

stabilności, prędkości. Znacznie mniejsze rozmiary sprawiają jednak duży problem 

ograniczonej wagi dla źródła energii (Wykres 2). Dlatego tak istotnym jest 

ograniczanie zużycia energii do minimum. 

 

Wykres 2. Procentowy udział wagi poszczególnych elementów w budowie BSP [10] 

Na etapie projektowania, zarówno waga, jak i możliwości gromadzenia energii 

powinny być dokładnie kontrolowane. W szczególności masa całkowita powinna być 

możliwie niska, gdyż to między innymi masa powoduje większe zużycie energii. 

Przedstawione zostało porównanie procentowego przydziału wagi poszczególnych 

elementów – elektroniki, silnika, baterii, elementów konstrukcyjnych (wykres 2). 

Zwrócono uwagę, że wraz z miniaturyzacją wzrasta procentowy udział wagi 

elementów napędowych i akumulatorów. Wykres 2 ujawnia problem skalowania 

akumulatorów i silników przy jednoczesnym zachowaniu wydajności. Natomiast 

elementy elektroniczne zachowują niemal równe proporcje. 

Analogicznie, porównanie zostało dokonane dla poboru mocy (wykres 3). Na 

uwagę zasługuje procentowy udział poboru mocy systemu komunikacji dla NAV, 

który jest 20-krotnie większy niżeli dla MAV. Ponadto zużycie energii w systemie 

komunikacji może wzrastać ze względu na wiele czynników. Są to np. dystans od 

nadajnika, częstotliwość transmisji, kompresja przesyłanych danych. Natomiast 

pobór energii poprzez systemy wizyjne związane mogą być z oczekiwaną jakością 

obrazu [10]. 
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Wykres 3. Porównanie zużycia energii poprzez poszczególne podzespoły elektroniczne [10] 

5. Możliwości wykorzystania mikro i nano statków powietrznych 

Głównym zastosowaniem, jakim kierowano się przy opracowywaniu 
bezzałogowych statków powietrznych były działania militarne. Właściwie, jak we 
wielu dziedzinach nauki, to chęć opracowania nowych sposobów walki jest 
powodem uzyskania rozwiązań do komercyjnego zastosowania. Dzięki minimalizacji 
rozmiarów, latające systemy są w stanie prowadzić rozpoznanie już nie tylko na, 
zewnątrz, ale także wewnątrz budynków. Ultralekkie systemy latające są w stanie 
zapewnić natychmiastowy przegląd pola, ustalając dokładne miejsca zagrożenia 
i sytuację bez wysyłania ludzi i narażania ich na niebezpieczeństwo.  

Na 24. Międzynarodowej Konferencji nt. Bezzałogowych Statków Powietrznych, 
która odbyła się w 2009 roku w Bristolu w Wielkiej Brytanii określono, że 
zredukowane rozmiary bezzałogowych statków powietrznych zapewniają najlepszą 
i obecnie jedyną tak dobrą możliwość prowadzenia rozpoznania wewnątrz 
budynków. Zatem należało poszukiwać jak najlepszych konstrukcji do lotów gdzie 
pole manewrowe jest bardzo ograniczone. Przyszłością zastosowań BSP nie są 
jednakże jedynie operacje zbrojne, ponieważ opracowywane są obecnie rozwiązania 
dla poprawy działań ratowniczych. Szczególnie istotne w przyszłości może okazać 
się używanie urządzeń typu Robobee lub następnych wersji, do akcji ratowniczych 
wewnątrz zniszczonych budynków, pod gruzami czy podczas prowadzenia działań 
ratowniczych w kopalniach. Umieszczenie natomiast odpowiednich czujników, jak 
np. detektorów gazu, promieniowania lub jakichkolwiek innych mierników pozwolić 
może na uzyskanie przejrzystych informacji nt. zagrożeń. Jednakże należy wówczas 
opracować detektory w skali umożliwiającej umieszczenie ich na BSP oraz wydajne 
zasilanie [10].  

6. Podsumowanie 

W latach 60 XX wieku rozpoczęły się wnikliwe obserwacje ruchu owadów 
skrzydlatych, za pomocą spowolnionego ruchu uzyskanego z kamer o możliwościach 
rejestrowania bardzo wielu klatek na sekundę. To umożliwiło uzyskanie sensownych 
informacji nt. aerodynamiki owadów. Obecnie, próby lotu RoboBee na niniejszym 
etapie zakończyły się powodzeniem. Opracowanie techniki, aby unieść w powietrze 
sztuczną pszczołę, wymagało około dziesięciu lat pracy. Można, zatem 
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przypuszczać, że te elementy, których skonstruowanie jeszcze dziś stanowi 
wyzwanie, w najbliższym czasie będą dopracowane tak, aby w zupełności bez 
przewodów, RoboBee mógł swobodnie latać, stanowiąc pomoc dla służb 
ratowniczych. Projekty w badaniu nad opracowaniem bezzałogowych statków 
powietrznych mogą w konsekwencji poprawić możliwości monitorowania oraz 
ingerowania w otoczenie i środowisko.  

Lot owadów charakteryzuje się powiązaniem wielu zjawisk aerodynamicznych. 
W rozwiązaniach klasycznych statków powietrznych, do generowania sił 
aerodynamicznych wykorzystuje się tzw. aerodynamikę ustaloną, w której siły 
powstające dzięki opływowi powietrza wokół skrzydła są stałe w czasie. Zatem 
klasyczna dynamika lotu nie pozwala na wytłumaczenie mechanizmu powstawania 
sił w przypadku lotu owadów. Zjawiskiem trudnym do analizy i modelowania jest 
także opływ profilu dla obiektów latających w zakresie małych liczb Reynoldsa. 
Wytworzenie sztucznych skrzydeł jest już dość dobrze dopracowane i zapewnienie 
kształtów, niemalże odzwierciedlających te, jakie posiadają owady, jest tylko kwestią 
precyzji, ilości oraz wielkości nakładanych warstw. Problemem jest wciąż 
zapewnienie odpowiedniego źródła zasilania, które będzie stanowić ogniwo 
paliwowe o dużej gęstości energii. Można przypuszczać, że wkraczanie w kolejne 
etapy poprowadzą do pojawiania się kolejnych potrzeb i koncepcji. Wówczas to 
istotnym będzie stworzenie sensorów posiadających odpowiednio małe rozmiary. 
Minimalizacji wymaga także system sterowania, który nadal stanowi osobną część 
obiektu latającego połączonego przewodami. Niedługo okazać się może faktem, że 
możliwości, jakie posiada obecnie PD-Black Hornet (opisany w rozdziale 1.2 NAV), 
ważący 18 g, będzie posiadać RoboBee, którego waga docelowa ma być taka, jaką 
dysponuje naturalna pszczoła – ok. 100 mg.  

Szczególnie interesującym jest fakt, jak przekonują naukowcy z Uniwersytetu 
Harvarda, że technika, którą opracowują, może przyczynić się do rozwoju wielu 
innych dziedzin życia, np. przy wytwarzaniu złożonych urządzeń medycznych. 
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Statki powietrzne w skali mikro i nano – charakterystyka oraz wyzwania. 
Technologia i budowa zainspirowana anatomią owadów 

Streszczenie 
W opracowaniu wykazane zostały ogólne różnice pomiędzy istniejącymi bezzałogowymi statkami 
powietrznymi (w skrócie UAV lub BSP). Uwzględnione zostały rozbieżności pod względem 
zastosowanej konstrukcji oraz skali, w jakiej te obiekty są budowane. Przedstawione zostały ponadto 
przykładowe obiekty latające będące obecnie w użyciu, gabaryty tych obiektów oraz ich potencjalne 
możliwości. Takie zestawienie pozwala na wstępie precyzyjniej określić możliwości i potrzeby 
prowadzenia badań dążących do minimalizacji rozmiarów obiektów latających. Głównym celem 
niniejszego opracowania jest zorganizowany przegląd wyników przeprowadzonych badań nt. budowy 
i aerodynamiki owadów oraz zastosowanie na podstawie tychże obserwacji rozwiązań przy 
konstruowaniu statków powietrznych w skali nano. Opracowanie oparte zostało częściowo o efekty prac 
przy konstruowaniu tzw. RoboBee na Uniwersytecie Harvarda. Ukazane zostały etapy tworzenia 
latającego systemu, wzorowanego na naturalnych owadach. Zaprezentowany został dotychczasowy stan 
zaawansowania tych prac oraz problemy związane z redukcją parametrów fizycznych. Końcowa część 
zawiera informacje odnośnie problematyki i wyzwań związanych z minimalizacją statków 
powietrznych. 
Słowa kluczowe: aerodynamika owadów, bezzałogowe statki powietrzne, MAV, NAV, UAV, robo bee. 

Aircraft on a micro and nano scale – characteristics and challenges; technology 
and design inspired by the anatomy of insects 

Abstract 
The study shows general differences between unmanned aircraft (abbreviated UAV or BSP) both with 
no weight restrictions and in terms of the construction used when an objects are built in the scale micro 
or nano. An exemplary flying objects currently in use, the dimensions of these objects and their 
potential possibilities has been also presented as a part of subject the article. The main objective of this 
study is a organized review of the results of the conducted research on the construction and 
aerodynamics of insects and the application of solutions based on these observations in the construction 
of aircraft at the nano scale. The part of review constitute the study based in part on the effects of work 
on the construction of the so-called RoboBee at Harvard University. The stages of creating a flying 
system, modeled on natural insects has been shown. There has been presented the current state of 
progress of these works and problems related to the reduction of physical parameters. The final part 
contains information on the issues and challenges associated with the minimization size of an aircraft. 
Keywords: aerodynamics of insect flight, unmanned aerial vehicle, micro aerial vehicle, nano aerial 
vehicle, robo bee. 
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Nowe systemy dostarczania docetakselu do komórki 
nowotworowej oparte o osiągnięcia nanotechnologii  

1. Wstęp 

Żyjemy w okresie intensywnego rozwoju nanotechnologii. Nauka ta odnosi się do 
technik i sposobów, dzięki którym możemy otrzymać obiekty mające nano rozmiary. 
Nanocząstki to struktury, które mają co najmniej w jednym wymiarze od 1 do 100 
nm. Nanostruktury wykorzystywane są w wielu dziedzinach takich jak elektronika 
czy medycyna [1]. Obecnie obserwowany jest intensywny rozwój gałęzi 
nanotechnologii, wśród których możemy wyróżnić nanomedycynę. Dziedzina ta 
wykorzystuje nanostruktury w nanodiagnostyce, nanofarmakologii, czy też 
nanoonkologii. Najlepiej rozwijającym się sektorem nanomedycyny jest 
nanofarmakologia. Zajmuje się ona opracowywaniem nanosytemów dostarczania 
nośników wraz z lekami oraz kierowaniem ich do patologicznej zmiany w komórce 
lub w tkance. Nie można zapomnieć, że poza tworzeniem systemów dostarczania, 
nauka ta daje możliwości tworzenia nanoleków i doskonalenia już powstałych [2].  

Celem niniejszego opracowania jest zestawienie i porównanie dostępnych danych 
literaturowych dotyczących modyfikacji systemu dostarczania docetakselu do 
komórki nowotworowej. Analizie poddano literaturę naukową opisującą skuteczność 
aktywności przeciwnowotworowej zarówno wolnej postaci leku, jak i kilku różnych 
jego nanoform.  

2. Docetaksel – budowa chemiczna, mechanizm działania oraz farmakologia 

2.1. Wprowadzenie 

Taksany to stosunkowo nowa grupa leków cytostatycznych, które są 
otrzymywane na drodze półsyntetycznej, głównie z igieł cisu. Obecnie 
wykorzystywanymi klinicznie taksanami są paklitaksel i docetaksel. Paklitaksel 
został wyizolowany z kory cisu krótkolistnego Taxus brevifolia, współcześnie 
powstaje na drodze półsyntetycznej z igieł cisu europejskiego Taxus baccata [3]. 
Docetaksel to półsyntetyczna pochodna 10-deacetylobakatyny III, substancja ta 
otrzymywana jest z igieł cisu europejskiego [4]. 

2.2. Budowa chemiczna docetakselu i paklitakselu 

Oba wspomniane leki, pod względem chemicznym, są do siebie bardzo podobne. 
Ich budowa chemiczna oparta jest na rdzeniu taksanowym. Docetaksel to związek 
składający się z 14-członowego pierścienia taksanowego oraz przyłączonymi, 
w pozycji C-4 i C-5, pierścieniami oksentanowymi. W pozycji C-13 przyłączony jest 
łańcuch estrowy, pełni on istotną funkcję w aktywności przeciwnowotworowej 
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taksanów. Taksany są związkami lipofilowymi i nierozpuszczalnymi w wodzie. 
Docetaksel posiada w pozycji 10 i 5’ grupę hydroksylową i grupę alkoksylową,  
a z kolei paklitaksel grupę acetylową i podstawnik fenylowy. Główny mechanizm 
działania leków z tej grupy polega na hamowaniu depolimeryzacji mikrotubul i ich 
trwałej stabilizacji, przez co niemożliwy jest, między innymi, pełny podział komórki 
czy prawidłowy transport substancji wewnątrz komórki [5]. 

2.3. Porównanie farmakokinetyki docetakselu i paklitakselu 

Mimo podobieństw w budowie, czy w mechanizmie działania, zaobserwowano 
różnice w profilu aktywności, jak i w mechanizmach wykształcania przez komórkę 
oporności na działanie poszczególnych taksanów. Niektóre linie komórkowe 
nowotworów, które wykazywały oporność na działanie paklitakselu, nie wykazywały 
takiej oporności wobec docetakselu i odwrotnie. Po podaniu dożylnym maksymalnej 
tolerowanej dawki (MTD – najwyższa dawka leku, przy której osiągany jest pożądany 
efekt, bez efektów niepożądanych) docetakselu, która wynosi 100 mg/m

2
, można 

stwierdzić liniową farmakokinetykę (proporcjonalna zależność między dawką leku, 
a jego stężeniem we krwi) według modelu trójkompartmentowego. Natomiast okres 
połowicznego półtrwania wynoszą: t1/2α 4-5 min, t1/2β 36-60 min, t1/2α 11,1 godz. Pole 
znajdujące się pod krzywą stężenia leku (AUC – miara zaabsorbowanego ułamka 
dawki podanej) jest wprost proporcjonalne do podanej dawki i niezależne od klirensu 
docetakselu. DTX cechuje się sporą objętością dystrybucji, wynosi ona 113 L [6]. 

2.4.  Docetaksel – mechanizm działania 

Głównym przeciwnowotworowym mechanizmem działania docetakselu jest 
wpływ na mikrotubule, które są podstawowymi składnikami wrzeciona 
podziałowego. Mikrotubule to rurkowate struktury, o średnicy około 25 nm, 
zbudowane z 13 równoległych protofilamentów. Protofilamenty powstają w wyniku 
polimeryzacji białka tzw. tubuliny. Białko to występuje w postaci heterodimerów, 
połączonych wiązaniem niekowalencyjnym, składających się z alfa i beta tubuliny 
o masie cząsteczkowej po ok. 50 kDa. Izotopy tubuliny układają się liniowo 
i naprzemiennie w protofilamencie, w taki sposób, że alfa tubulina znajduje się na 
jednym końcu, a beta tubulina na drugim [7, 8]. Taka budowa protofilamentów 
nadaje biegunowość mikrotubulom, która jest ważna dla procesu montażu 
i demontażu mikrotubul. DTX wpływa na pętle M β-tubuliny, a efektem tego 
oddziaływania jest stabilizacja mikrotubul. W zależności od uporządkowania 
mikrotubul pętla M może zmieniać swoją konformację. Zmiana kąta, występującego 
w połączeniu heterodimerów, możliwa jest dzięki strukturze przestrzennej pętli M. 
Zauważono, że pętla aminokwasowa, która stabilizuje pętlę M znajdującą się  
w α-tubulinie, łączy strukturę B9 i B10. Za to pętla M występująca w β-tubulinie nie 
jest stabilizowana, powoduje to jej ruchomość i wpływa na utrzymanie 
depolimeryzacji mikrotubul. W momencie zmniejszenia ruchomości, zmniejsza się 
stan niestabilnej dynamiczności mikrotubul [9]. DTX stabilizując pętle M  
w β-tubulinie, łączy struktury B9 i B10. W wyniku modelowania komputerowego 
okazało się, że w chwili przyłączenia się docetakselu do β-tubuliny, dochodzi do 
zmniejszenia sprężystości struktur, które są obecne w miejscu przyłączenia leku.  
Do usztywnienia dochodziło w obszarze aminokwasów występujących w pętli M  
(214-224 i 272-285) oraz dochodziło do zahamowania zmian konformacyjnych 
w okolicach aminokwasów 35-44 (pętla łącząca strukturę B2 z helisą H1). 



 

Nowe systemy dostarczania docetakselu do komórki nowotworowej oparte o osiągnięcia nanotechnologii 

 

37 

 

DTX powoduje zaburzenia związane z polimeryzacją i depolimeryzacją, mogą 
być one spowodowane zmniejszeniem zmian konformacyjnych helisy H3. 
W oddziaływaniu tworzącym się między GTP (znajdującym się w miejscu E), 
a sąsiednim heterodimerem, uczestniczy helisa H3. Oddziaływanie to jest mocne, 
w momencie hydrolizy GTP dochodzi do osłabienia połączeń oraz do możliwości 
oderwania się od mikrotubuli heterodimeru. Docetaksel, wpływając na strukturę 
helisy H3, powoduje, że jest ona obojętna na proces hydrolizy GTP [10]. 

 DTX wpływa również na prawidłowe funkcjonowanie centrosomu. Zauważono, 
że docetaksel był cytotoksyczny w fazie S wobec komórek nowotworowych HeLa, 
w tej linii komórkowej lek wywoływał odłączenie się macierzy, która otacza 
centriole. Skutkiem tego jest pojawienie się w fazie G2 wrzeciona podziałowego 
o zaburzonej strukturze [11]. Dowiedziono, że docetaksel wpływa na prawidłową 
pracę aparatu mitotycznego. Zaburza powstawanie prawidłowego wrzeciona 
kariokinetycznego poprzez niewłaściwą organizację centrosomu – na jednym 
biegunie komórki brakuje centrosomu, a na przeciwnym biegunie powstają dwa 
centrosomy. Skutkiem tego jest nieprawidłowy rozdział chromosomów i powstanie 
komórek aneuploidalnych [12]. Docetaksel wpływa również na białka uczestniczące 
w stabilizacji połączenia występującego między mikrotubulami, a centrosomami  
– białka NuMa. Wykazano, że białko NuMa gromadziło się w biegunie komórki 
gdzie nie było centrosomów [11]. Lek aktywuje punkt kontrolny wrzeciona 
podziałowego SAC, powodem tego procesu jest przyłączenie DTX do β-tubuliny, co 
skutkuje powstawaniem mikrotubul o niepoprawnej strukturze i dynamice.  
Możemy wyróżnić dwa sposoby działania leku, spowodowane aktywacją punktu 
kontrolnego cyklu komórkowego [13]: 

 wywołane niskim stężeniem leku – krótkie zatrzymanie w punkcie SAC, 
powstanie komórek aneuploidalnych; 

 wywołane wysokim stężeniem leku – dłuższe zatrzymanie w punkcie kontrolnym, 
dochodzi do poślizgu mitotycznego i opóźnionego zakończenia mitozy.  
Z tego powodu komórka przechodzi do fazy pseudo-G1 i indukowana jest 
apoptoza.  

Według badań, w których wykorzystano linię komórkową MCF-7 traktowaną 
docetakselem o stężeniu 100 nM, dochodziło do ekspresji genów kodujących białka 
m.in. BUB1 i MAD2L1. Białka te uczestniczą w regulacji punktu kontrolnego SAC, 
wpływają one na białka promujące anafazę. Zaobserwowano, że po 48 godzinach 
hodowli doszło do zmniejszenia ekspresji tych genów, po tym można wnioskować 
o poślizgu mitotycznym. Może on być wynikiem zmienionej ekspresji genów 
kodujących białka w punktach kontrolnych SAC oraz G2/M [14]. 

Na podstawie badań przeprowadzonych na komórkach pozbawionych białek p53, 
p21 i pRb i z zatrzymanym cyklem komórkowym w fazie M, wywnioskowano, że 
z powodu uszkodzenia wrzeciona podziałowego dochodzi do poślizgu mitotycznego 
i wkroczenia w fazę S, pomimo prawidłowego funkcjonowania punktu kontrolnego 
SAC. W ten sposób prowadzi to do powstawania poliploidalnych komórek.  
Aby temu zapobiec, konieczny jest sprawnie działający punkt kontrolny G1, który 
zależny jest od białek pRb oraz p53 [15]. 

Innymi mechanizmami działania docetakselu jest zachwianie poprawnego 
funkcjonowania białek cyklu komórkowego np. białka p34cdc‐2, co prowadzi do 
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śmierci komórki na drodze apoptozy, czy też aktywacja kinazy fosforylującej białka 
Jun – JNK, kinaz Raf-1 i białek z rodziny Bcl-2. Jeżeli do białka Bcl-2 zostanie 
przyłączona reszta fosforanowa (odpowiada za zatrzymanie procesu apoptozy), 
białko zostaje inaktywowane i wywoływana zostaje śmierć komórki poprzez szlak 
apoptotyczny [16]. 

Docetaksel, poza działaniem cytotoksycznym, wykazuje działanie 
antyangiogenne. Zgodnie z badaniami in vitro i in vivo, DTX wpływa hamująco na 
angiogenezę (proces powstawania nowych naczyń krwionośnych), lek może 
zatrzymać powstawanie przerzutów i wzrost guza [17]. 

3. Docetaksel w formie nanocząstek w badaniach in vitro 

3.1. Nanocząstki o strukturze kasetowej 

Rak piersi jest jednym z głównych powodów śmierci wśród kobiet.  
Podstawową przyczyną niepowodzenia terapii są przerzuty powstające często jeszcze 
przed rozpoczęciem leczenia. W celu zahamowania przerzutowania raka piersi 
zaproponowano nowe metody leczenia takie jak hormonoterapia, terapia 
antyangiogenna czy też terapia genowa [18, 19]. Niestety, terapie te nie przyniosły 
satysfakcjonujących efektów w tym aspekcie. Nanotechnologia daje nadzieję na 
znalezienie skutecznego sposobu na zapobieganie przerzutom raka piersi i jego 
rozwoju poprzez wzmocnienie efektu EPR (efekt wzmocnienia przepuszczalności 
naczyń i zatrzymywania cząstek w tkance guza nowotworowego) w miejscach 
przerzutu i w guzach pierwotnych. Pasywne dostarczanie leków często nie jest 
wystarczające, aby uzyskać odpowiednie nagromadzenie się leku w guzie lub 
przerzucie, które pozwoliłoby osiągnąć zadowalający efekt terapeutyczny bez 
efektów ubocznych w zdrowych tkankach. Transport aktywny obejmuje nośniki lub 
jego fragmenty, którymi mogą być białka, cukry, peptydy lub swoiste przeciwciała, 
mogą one wiązać się do antygenów czy receptorów znajdujących się na komórkach. 
Aby poprawić system dostarczania terapeutyku, nanocząstki konstruowane są w taki 
sposób, aby reagowały na specyficzne endogenne bodźce występujące 
w mikrośrodowisku guza, takie jak: niższe pH, wyższe wewnątrzkomórkowe 
stężenie glutationu, odmienną ekspresję niektórych proteaz np. urokinazy czy 
metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej [20]. 

W celu zatrzymania procesu przerzutowania i dalszego rozwoju raka piersi 
opracowano nowy system dostarczania docetakselu – zamkniętego w nanocząstkach 
o strukturze kasetowej. Docetaksel – lek przeciwnowotworowy stosowany często 
w leczeniu raka piersi – został zamknięty w miceli PSV (DPM) – cząsteczki te są 
wrażliwe na zmiany potencjału redox. Następnie DPM wprowadzono do liposomów 
– wrażliwych na obecność MMPs – zawierających na swojej powierzchni  
PPV (ang. methoxy polyethylene glycol-peptide-vitamin E succinate, koniugat 
zbudowany z glikolu metoksypolietylenowego, peptydu i bursztynianu witaminy E). 
Ten system dostarczania (DPM@PL), może opóźnić degradację zamkniętego  
w miceli docetakselu podczas krążenia w naczyniach krwionośnych w warunkach  
in vivo. Badania przeprowadzono na mysim modelu 4T1 raka sutka. 

Struktura kasetowa podwójnie czułych nanocząstek pozwala na wysoką 
enkapsulację (99,02%) oraz gwałtowne uwalnianie się leku (>90% w ciągu  
10 pierwszych godzin) w mikrośrodowisku z niskim poziomem glutationu [21]. 
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3.2. Nanocząstki wrażliwe na zmiany pH 

W kolejnym badaniu autorzy skonstruowali nanocząstki, od których pod 
wpływem zmiany pH odłącza się łańcuch PEG (glikol polietylenowy). Jest to 
możliwe dzięki temu, że pH w tkance guza jest niższe (pH=5-6), niż w środowisku 
fizjologicznym (pH=7,4). Przyłączanie glikolu polietylenowego do nanocząstki 
powoduje wydłużenie czasu przebywania koniugatu w krwiobiegu, ale ma 
negatywny wpływ na wychwyt komórkowy. Aby pokonać ten problem, 
przygotowano unikalną nanocząstkę z polimeru hybrydowego (LPH), którego 
kationowa powierzchnia pokryta jest PEG-b-PAsp (ang. co-polymer polyethylene 
glycol-b-polyaspartic acid, kopolimer glikolu polietylenowego kwasu 
poliasparginowego). W pH 5-6 cząstki kwasu asparaginowego wchodzącego w skład 
kopolimeru są neutralizowane i odłączane od nanocząstki, co powoduje odsłonięcie 
dodatnio naładowanego rdzenia lipidowego. Uważa się, że kationowa natura 
nanocząstek wpływa na zwiększenie ich pobierania przez komórkę, co prowadzi do 
wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia DTX. Badania zostały przeprowadzone na 
komórkach kolczystego raka skóry SCC-7 i dwóch liniach komórek raka piersi, 
MCF7 i MDA-MB-231. 

W celu poprawy zdolności przezwyciężania oporności na leki (MDR), 
bursztynian glikolu polietylenowego d-α-tokoferolu (TPGS) zamknięto wewnątrz 
nanocząstek. Oczekuje się, że TPGS będzie hamował fragment ATPazowy 
glikoproteiny P i tym samym przezwyciężał efekt MDR.  

Hybrydowe nanocząstki skutecznie poprawiały działanie chemoterapeutyczne 
DTX. pH-czułe nanocząstki LPH wykazują korzystny schemat uwalniania leku.  
Co ważniejsze, DTX-LPH wykazuje dużą zdolność do indukowania apoptozy  
i zabijania komórek nowotworowych. Udowodniona wysoka skuteczność enkapsulacji 
jest głównym powodem wydłużenia czasu występowania leku w krwiobiegu [22]. 

4. Podsumowanie 

Celem współczesnej chemioterapii jest kierowanie powstających komórek 
nowotworowych na szlak apoptotyczny. Można to osiągnąć, dzięki stosowaniu 
docetakselu zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z innym środkiem 
leczniczym. Badania pokazują, że docetaksel wykazuje takie zdolności. Docetaksel, 
wpływając na mikrotubule budujące wrzeciono podziałowe, powoduje powstanie 
aneuploidalnych komórek i wejście komórki w szlak apoptozy.  

Docetaksel stosowany jest w terapiach uzupełniających po zabiegach 
chirurgicznych, dzięki czemu zmniejsza możliwość nawrotu choroby czy też śmierci. 
W terapiach opierających się tylko na nim, wykazuje ogromną skuteczność działania.  

Docetaksel mimo wielu zalet, wykazuje też wiele wad. Jednym z głównych 
problemów jest brak selektywności dystrybucji leku w stosunku do zmian 
nowotworowych. Nie można zapomnieć o tym, że docetaksel jest związkiem 
lipofilnym, nierozpuszczalnym w wodzie, co wpływa na jego skuteczność.  
Innym czynnikiem wpływający na efekty leczenia jest coraz większa oporność na 
cytostatyki. Lekooporność na taksany może być spowodowana gorszym transportem 
związku do komórki nowotworowej oraz zwiększoną ekspresja białek ABC, które 
wiążą ATP. Białka te powodują usuwanie docetakselu z komórki. 

Sposobem na ominięcie zjawiska oporności czy poprawę przeciwnowotworowych 
właściwości związków terapeutycznych jest opracowywanie nowych systemów ich 
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dostarczania. Projektowane nanocząstki, mogą być pokrywane ligandami, które łączą 
się z receptorami znajdującymi się na powierzchni komórek nowotworowych.  
Lek dostarczany w nanocząstkach pokrytych ligandem może być bezpośrednio 
dostarczany i uwalniany w komórkach guza. Nanocząstki stosowane jako nośniki 
leków dają możliwość zmniejszenia efektów ubocznych i poprawę leczenia.  

Przyszłością, jak i wyzwaniem onkologii, jest poszukiwanie nowych leków, 
modyfikowanie już istniejących terapeutyków oraz konstruowanie nowych 
efektywnych i specyficznych metod dostarczania leków do komórek 
nowotworowych. Dzięki terapii celowanej możliwe jest zniesienie działań 
niepożądanych i poprawa skuteczności działania. Nanotechnologia pozwala na 
wcześniejszą diagnozę, kontrolowanie procesu leczenia oraz przezwyciężenie wad, 
które pojawiają się w klasycznej metodzie leczenia. 
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Nowe systemy dostarczania docetakselu do komórki nowotworowej oparte 
o osiągnięcia nanotechnologii  

Streszczenie  
Mimo postępu nauki i techniki nie udało się, jak dotąd, przezwyciężyć wielu problemów związanych 
z chorobami cywilizacyjnymi. Jednym z głównych tego typu problemów są choroby nowotworowe. 
Dzięki prężnie rozwijającej się nanotechnologii mamy szansę na pokonanie nowotworów. Nanocząstki 
umożliwiają wczesną diagnostykę choroby, a zatem również wcześniejsze rozpoczęcie leczenia. Jednym 
z obecnie stosowanych leków jest docetaksel – inhibitor mitozy. Mimo wielu zalet nie jest on 
pozbawiony wad takich jak brak selektywności działania, co skutkuje pojawianiem się cytotoksyczności 
względem zdrowych komórek oraz rozwojem oporności. Możemy te problemy rozwiązać poprzez 
zastosowanie nanocząstek, które wykorzystują odmienne warunki występujące w zmianie 
nowotworowej np. niższe pH czy wyższe stężenie glutationu. Dzięki wykorzystaniu specyficznych 
warunków mikrośrodowiska guza możliwy jest rozwój terapii celowanej. Naukowcy próbują stworzyć 
nanocząstki, które wykazywałyby wielofunkcyjność w leczeniu. Nanoonkologia daje szansę na wczesną 
diagnostykę, skuteczniejsze leczenie chorego poprzez wybiórcze działanie nanocząstki oraz 
dostarczanie leku w efektywniejszych dawkach.  
Słowa kluczowe: choroba nowotworowa, nanocząstka, nanotechnologia, docetaksel, terapia celowana. 

The new systems for delivery of docetaxel to the cancer cell based on 
developments in nanotechnology 

Abstract  
Despite of notable scientific and technological achievements, we have not come over many barriers. 
One of main the difficulties are cancers. Thanks to dynamic development of nanotechnology there is 
a possibility to starve the cancer diseases. Nanoparticles give the possibility of an early diagnostics, 
thereby it provides the possibility of earlier treatment. One of currently applied medicines is docetaxel  
– mitosis inhibitor. Despite his many advantages, it has some disadvantages such as like selectivity of 
operation, what results in showing up cytotoxicity in regard to healthy cells and development of 
resistivity. One may solve these problems applying nanoparticles, which take advantage of different 
conditions existing in neoplastic lesion, for instance lower pH or higher concentration of glutathione. 
Thanks to usage of specific conditions in the tumour microenvironment, there is possibility of 
development for targeted therapy. Scientists try to create/elaborate nanoparticles which would exhibit 
the multifunctionality in the treatment process. Nanooncology gives the chance on early diagnostics, 
more efficient treatment process by selective operation of nanoparticle and supply of the medicine in 
more effective doses. 
Keywords: cancer, nanoparticle, nanotechnology, docetaxel, targeted therapy. 
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Nanocząstki  

jako nośniki związków biologicznie aktywnych 

1. Wstęp 

Nanotechnologia jest dziedziną nauki, która zajmuje się projektowaniem 

i tworzeniem nanostruktur o wielkości nanometrycznej. Początki rozwoju nano-

technologii datuje się na lata 50. ubiegłego wieku, kiedy to Richard Feynman 

przedstawił koncepcję miniaturyzacji oraz możliwości tkwiące w wykorzystaniu 

technologii mogącej operować na poziomie nanometrowym. Kolejne lata przyniosły 

dynamiczny rozwój nanotechnologii, ponieważ skonstruowano pierwszy mikroskop 

tunelowy umożliwiający badanie nanocząstek, odkryto fulereny, nanorurki węglowe 

oraz kropki kwantowe [1]. Późniejsze badania dotyczyły zastosowania nanocząstek 

w diagnostyce i terapii wielu chorób, zwłaszcza nowotworowych. Szczególną uwagę 

poświecono możliwości dostarczania leków w terapii celowanej. Ponadto nośniki 

o wielkości nanometrycznej mogą być wykorzystywane w medycynie, farmacji oraz 

kosmetologii. W powyższych dziedzinach związki aktywne biologicznie są transpor-

towane za pomocą nośników: liposomów, miceli, dendrymerów, nanorurek 

węglowych [2]. Szerokie zastosowanie nanotechnologii pozwala na zdefiniowanie jej 

jako interdyscyplinarnej gałęzi nauki, która wykorzystuje elementy chemii, biologii, 

fizyki czy informatyki [3].  

2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury na temat rodzajów, budowy oraz 

charakterystyki nanocząstek, jak również wykorzystania ich jako nośników 

związków biologicznie aktywnych. 

3. Rodzaje nanocząstek 

Nanocząstki (łac. nanos – karzeł) definiowane są jako struktury, których wielkość 

(przynajmniej w jednym wymiarze) nie przekracza 100 nm [4]. Do nanocząstek 

zalicza się wszystkie struktury w skali nano, obejmujące zarówno rozdrobnione 

materiały nieorganiczne np. srebro, złoto, miedź, dwutlenek tytanu, tlenek cynku, 

pęcherzyki, sfery, a nawet nanoemulsje. Badania nad strukturą nanocząstek 

wykazały, że wraz z miniaturyzacją zmieniają się ich właściwości. Nanocząstki 

srebra, w postaci nanokompozytów wykazują silne właściwości przeciwbakteryjne, 

dzięki czemu mogą być wykorzystane w wyrobach medycznych np. materiałach 

opatrunkowych [5]. 

                                                                
1 kikasperkiewicz@gmail.com, Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 
2 angelika.adamus@umed.lodz.pl, Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 
3 elzbieta.budzisz@umed.lodz.pl, Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 
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3.1. Podział nanocząsteczek 

Nanocząstki możemy podzielić ze względu na pochodzenie na: naturalne  

– tworzące biosferę, niewynikające z działalności człowieka oraz syntetyczne 

(zaprojektowane i wytworzone przez człowieka). Wśród sztucznie wytworzonych 

nanocząstek, w zależności od wielkości i kształtu wyróżnia się: fulereny, nanorurki 

węglowe, kropki kwantowe, nanosfery, nanopręty, nanowłókna (Rys.1). 

 

Rysunek 1. Podział nanocząstek ze względu na pochodzenie [opracowanie własne] 

3.1.1. Fulereny 

Fulereny stanowią nową odmianę allotropową węgla (obok diamentu i grafitu) 

i obejmują grupę cząsteczek o wzorze C2n (n>16). Najlepiej poznanymi w tej 

rodzinie są fulereny, które zawierają 60 lub 70 atomów węgla, mają kształt pustego 

dwudziestościanu ściętego i wykazują największą stabilność (Rys. 2). Ogólnie 

fulereny tworzą zamkniętą, regularną i pustą w środku kulę, elipsoidę lub rurkę. 

Mogą zawierać od 20 do 960 atomów węgla i są wykorzystywane jako składniki 

mieszanek polimerowych. W procesie fotopolimeryzacji można otrzymać dimery, 

trimery lub większe usieciowane powłoki fulerenowe [6].  

 

Rysunek 2. Budowa przestrzenna fulerenu a) C60 i b) C70 [opracowanie własne] 
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Fulereny wykazują wysoką lipofilowość, co stanowi problem z punktu widzenia 

zastosowania tych struktur w transporcie związków aktywnych biologicznie.  

Dzięki możliwości modyfikacji powierzchni poprzez wprowadzenie hydrofilowych 

grup funkcyjnych, które z cząsteczką fulerenu tworzą kompleks problem został 

rozwiązany [7]. Fulereny mogą przenosić leki przeciwwirusowe, przeciw-

nowotworowe, antybiotyki wewnątrz sfery, zostało to udowodnione w licznych 

badaniach in vitro [8]. Te struktury chemiczne mogą również przenosić poszczególne 

nośniki genów [9]. Przemysł farmaceutyczny wykorzystuje fullereny w kontrolo-

waniu uszkodzeń występujących w układzie nerwowym na skutek choroby 

Alzheimera i Lou Gehrig'sa, spowodowanych działaniem wolnych rodników [10].  

3.1.2. Nanorurki węglowe 

Nanorurki węglowe otrzymano w 1992 roku na bazie fulerenów. Występują 

w postaci zamkniętych lub otwartych cylindrów o średnicy rzędu od jednego do 

kilku nanometrów i długości nawet kilkunastu centymetrów (Rys.3) [11]. Fulereny 

i nanorurki odznaczają się niezwykłymi cechami fizyko-chemicznymi, są twarde jak 

diament, elastyczne, sprężyste, wytrzymałe na zrywanie i zgniatanie, są bardzo 

dobrymi przewodnikami ciepła, co stwarza perspektywy ich szerokiego 

wykorzystania w wielu dziedzinach techniki. Nanorurki znajdują zastosowanie jako 

układy transportujące i magazynujące substancje czynne np.: leki, dzięki czemu 

ochraniają je przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych [3].  

Oprócz przenoszenia substancji czynnych pełnią rolę identyfikatorów komórek 

nowotworowych za pomocą metody fotoluminescencyjnej. W celu wzmocnienia 

działania nanorurek węglowych połączono je z przeciwciałami, które łączyły się 

z receptorami komórek nowotworowych w wyniku reakcji chemicznej. Naświetlanie 

promieniowaniem o długości fali 785 nm spowodowało fotoluminescencję nanorurek 

węglowych w zakresie bliskiej podczerwieni, a fotodetekcja pozwoliła na 

rozróżnienie komórek zmienionych nowotworowo od komórek zdrowych [12]. 

 

Rysunek 3. Budowa przestrzenna nanorurki węglowej [13] 

3.1.3. Nanopręty 

Nanopręty ze złota zostały wykorzystane jako znaczniki w technice obrazowania 

i śledzenia komórek macierzystych multispektralną tomografią akustyczno-optyczną. 

Zastosowanie złotych nanoprętów jako środków kontrastujących pozwala na 

dokładne obrazowanie tkanek na głębokość do 5 cm. Złote nanopręty zostały 

wykorzystane jako środki kontrastujące ze względu na silną absorpcję w bliskiej 

podczerwieni. Ponadto modyfikacja krzemionką nanoprętów, aby nie zachodziła 
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agregacja wewnątrzkomórkowa, wykazała brak toksyczności wobec tkanek. 

Opracowanie technologii obrazowania z wykorzystaniem nanoprętów są niezwykle 

istotne dla medycyny, zwłaszcza w onkologii eksperymentalnej i klinicznej. 

Możliwość obserwacji komórek w czasie rzeczywistym może pomóc w wyjaśnieniu 

ich potencjału immunoterapeutycznego, jak również w optymalizacji projektowania 

leków [14]. 

3.1.4. Nanosfery 

Nanosfery są otrzymywane z nanokapsułek, czyli koloidalnych nanocząstek, 

które znajdują zastosowanie w transporcie związków biologicznie aktywnych. 

Z powodu budowy pęcherzykowej, często nazywane są systemami kulistymi lub 

pęcherzykowymi. Substancja aktywna enkapsulowana jest do rdzenia wodnego 

nośnika, który otoczony jest polimerową powłoką. Łatwiej zamykaniu ulegają 

substancje o charakterze lipofilowym w postaci koloidalnej lub płynnej.  

Nośniki pęcherzykowe wykazują wysoką biozgodność zewnętrznej polimerowej 

otoczki, biodegradowalność i rozkład związków, które ją budują. Najczęściej 

wybieranym polimerem pełniącym rolę otoczki jest chitozan lub cyklodekstryny, 

dzięki czemu substancja aktywna ulega stopniowemu uwalnianiu poprzez 

enzymatyczną degradację polimeru [15].  

3.1.5. Nanowłókna 

Nanowłókna charakteryzują się średnicą w zakresie 50-500 nm, niewielkim 

przekrojem poprzecznym, którego średnica jest około 100 razy mniejsza od długości. 

Nanowłókna występują zarówno w materiałach naturalnych (np. włókna kolagenowe 

w tkankach), jak i w materiałach wytwarzanych przez człowieka. Pełnią rolę 

materiału wzmacniającego w kompozytach lub występują jako składniki tkanin 

i włóknin stosowanych w medycynie jako nici chirurgiczne, systemy transdermalne 

do uwalniania leków, materiały opatrunkowe [16, 17].  

3.1.6. Kropki kwantowe 

Kropki kwantowe (Quantum dots, QDs) to nanocząstki o wielkości od 1 nm do 12 

nm. Zbudowane są z materiałów wykazujących właściwości półprzewodnikowe. 

Kropki kwantowe o największym znaczeniu to struktury core-shell z rdzeniem CdSe 

otoczone powłoką z siarczku cynku, a także kropki kwantowe kadmowo-tellurowe 

oraz kadmowo-arsenowe. Dzięki właściwościom: wysokiej stabilności, braku 

toksyczności oraz silnej luminescencji mogą być wykorzystywane w technikach 

obrazowania.  

Wykorzystywane dotychczas techniki obrazowania do diagnostyki nowotworów 

charakteryzują się niską czułością oraz brakiem metod wykrywania markerów 

nowotworowych. Kropki kwantowe wykazują możliwość emitowania światła pod 

wpływem wzbudzania ich określoną wiązką promieniowania oraz absorbują 

promieniowanie podczerwone [3]. Najpopularniejsze kropki kwantowe są kadmowo-

selenowe, otoczone powłoką z siarczku cynku. Można również spotkać kropki 

kwantowe kadmowo-tellurowe oraz kadmowo-arsenowe. Rdzenie QDs można 

połączyć z molekułami typu peptydowego takimi jak: białka czy przeciwciała oraz 

z kwasami nukleinowymi, aby na zasadzie ich powinowactwa do miejsca 
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docelowego mogły dotrzeć do odpowiedniego narządu czy tkanki np. guza, węzłów 

chłonnych. Otoczka z siarczku cynku chroni rdzeń i daje możliwość dokonywania 

modyfikacji w zakresie rozpuszczalności lub zmiany przyłączonych cząsteczek 

(z odpowiednimi grupami farmakoforowymi odpowiedzialnymi za aktywność biolo-

giczną) przy jednoczesnym zachowaniu właściwości fluorescencyjnych QDs [18]. 

3.2. Nanocząsteczki wykorzystywane w medycynie 

Oddzielną grupę nanocząstek wykorzystywanych w medycynie, a zwłaszcza 

w kosmetologii stanowią micelle, liposomy i ich pochodne: niosomy, sfingosomy, 

nanoemulsje. 

3.2.1. Liposomy 

Liposomy to kuliste, pęcherzykowe struktury lipidowe o wielkości od 10 nm do 

1000 nm i otoczone dwuwarstwą fosfolipidową (Rys.4). Otrzymywane są w wyniku 

hydaratacji fosfolipidów. Podstawowym budulcem pęcherzyków liposomowych są 

cząsteczki o właściwościach hydrofobowo-hydrofilowych pochodzenia naturalnego 

np. fosfolipidowe pochodne glicerolu lub syntetyczne np. alkilofosfolipidy. 

Cząsteczki tego typu posiadają polarne, hydrofilowe „głowy” oraz niepolarne, 

hydrofobowe „ogony”. Istnieje możliwość modyfikacji zewnętrznej błony lipidowej 

przez wbudowanie komponentu o określonym ładunku, co jest wykorzystywane 

w farmacji w zastosowaniu liposomów jako nośników leków [19-21]. 

 

Rysunek 4. Budowa liposomu [opracowanie własne] 

Liposomy można podzielić na kilka grup, w zależności od wielkości średnicy, 

ilości dwuwarstw fosfolipidowych budujących pęcherzyki tłuszczowe oraz 

zastosowanie w medycynie (Rys.5) [22, 23]. 

W grupie liposomów jednowarstwowych wyróżnia się: 

 liposomy typu SUV – małe, jednolamelarne liposomy (small unilamellar 

vesicles) o wielkości 25-100 nm; 

 liposomy typu LUV – duże, jednolamelarne liposomy (large unilamellar 

vesicles) o wielkości powyżej 100 nm. 

W grupie liposomów wielowarstwowych wyróżnia się: 

 liposomy typu MLV – duże, wielolamelarne liposomy (multilamellar large 

vesicles) o wielkości 100-1000 nm. Otoczka zbudowana jest z wielu dwuwarstw 

lipidowych, dzięki czemu liposomy wykazują zdolność do inkorporowania 

substancji lipofilowych.  
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 liposomy typu MVV – wielopęcherzykowe liposomy (multivesicular vesicles) 

zbudowane z jednej lub wielu dwuwarstw lipidowych. Powstają w wyniku 

otrzymywania liposomów typu MLV jako produkt uboczny.  

 

Rysunek 5. Typy liposomów uwzględniając ich wielkość oraz liczbę warstw podwójnej błony lipidowej [24] 

3.2.2. Micele 

Micele to struktury sferyczne o charakterze amfifilowym złożone z hydrofilowej 

„głowy” i hydrofobowego „ogona” (Rys. 6). Micelle mogą transportować zarówno 

hydrofilowe, jak i hydrofobowe związki chemiczne. Te struktury są szczególnie 

interesujące w kontekście dostarczania do komórek związków słabo rozpuszczalnych 

w wodzie [25].  

 

Rysunek 6. Struktura miceli [opracowanie własne] 

3.3. Dendrymery 

Istotną grupą związków transportujących biologicznie aktywne związki są 

dendrymery, nazywane również arbolami ze względu na rozgałęzioną strukturę 

przypominającą drzewo (Rys.7.). Są to nanocząstki zbudowane Z polimerów, 

zbliżone kształtem do kuli o średnicy od 1 nm do kilkudziesięciu nanometrów. Ich 

wnętrze tworzy rdzeń otoczony promieniście dendromami, które tworzą środkową 

część nanocząsteczki. Warstwy zewnętrzne powstające w wyniku rozgałęzienia 

nazywane są generacją. Obecność wolnych grup funkcyjnych w strukturze 

nanocząstki w wyniku zwiększenia ilości jej warstw powierzchniowych 

i modyfikacji wpływają na jej wielkość. Zdanie nadal nielogiczne, czy powinno być: 

Na wielkość nanocząstki wpływa ilość wolnych grup funkcyjnych, które mogą 

podlegać licznym modyfikacjom. Ilość tych grup skutkować może ponadto 

zwiększeniem ilości warstw powierzchniowych dendrymeru [14].  
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Rysunek 7. Ogólna budowa dendrymeru [opracowanie własne] 

4. Zastosowanie nanocząstek w medycynie i farmacji  

W medycynie wykorzystywane są nanocząstki takich metali jak: srebro, złoto, 
miedź, które cechują się np. właściwościami przeciwbakteryjnymi [26]. Znane są 
również badania nad wykorzystaniem nanocząstek z antybiotykami, głównie 
amoksycyliną, erytromycyną, klindamycyną, penicyliną G oraz wankomycyną 
w połączeniu z nanocząstkami nanosrebra otrzymując większą aktywność 
przeciwbakteryjną. Znane są również badania wykorzystujące nanocząstki 
z antybiotykami, głównie amoksycyliną, erytromycyną, klindamycyną, penicyliną G 
oraz wankomycyną. Dotyczy to głównie nanosrebra [27]. Nanocząstki srebra 
używane są jako biosensory optyczne, służą diagnostyce kolczystokomórkowego 
raka skóry głowy i szyi [28]. Skuteczną bronią w leczeniu nowotworów są nanopręty 
złota. Charakteryzują się one dużą absorpcją w bliskiej podczerwieni oraz zakresie 
widzialnym oraz efektywnym wytwarzaniem energii cieplnej powodujących 
destrukcję komórek nowotworowych [29]. Nanocząstki typu rdzeń-powłoka, 
w których rdzeń wykonany jest ze złota są stosowane jako nośniki leków i molekuł 
biologicznych, między innymi: peptydów, białek, kwasów nukleinowych. Złoto 
w postaci nanocząstek może być wykorzystywane jako nośniki insuliny [30]. 
Metalem równie często wykorzystywanym w medycynie, szczególnie 
nanomedycynie jest miedź, która w postaci nanocząstek tlenku miedzi używane są 
w zwalczaniu zakażeń szpitalnych, działają przeciwwirusowo w stosunku do wirusa 
grypy A oraz wirusa SARS [31]. Kolejnymi nanocząstkami stosowanymi jako 
nośniki przeciwciał lub enzymów o specyficznym działaniu są nanorurki węglowe.  

Mogą one zawierać przeciwciała lub enzymy o specyficznym działaniu [32]. Z kolei 
inne nanocząstki fulereny stosuję się w obrazowaniu nowotworów w trakcie 
zabiegów, a także przy obserwacji węzłów chłonnych przy ogniskach nowotwo-
rowych. Do wnętrza nanostruktur wprowadza się również radioaktywne izotopy 
otrzymując endohedralne metalofuleren [7]. Zmniejszenie guzów nowotworowych 
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naskórka u myszy nastąpiło na skutek połączenia odpowiedniego cytostatyku 
z dendrymerem, znane jest również połączenie dendrymeru z ibuprofenem w celu 
zwiększenia stężenia tego leku w komórkach raka płuc [33, 34]. Do nanocząstek 
wykorzystywanych komercyjnie możemy zaliczyć: nanocząstki złota, nanocząstki 
srebra, kropki kwantowe, nanorurki węglowe, dendrymery. Nanocząstki złota są 
komercyjnie stosowane w diagnostyce HIV, naczyń krwionośnych, nanocząstki 
srebra – bandaże ACTICOAT, wzmacniacze sygnału, kropki kwantowe – w cytometrii 
przepływowej, biodetekcji, luminescencyjnych biomarkerach, nanorurki węglowe  
– diagnostyka układu oddechowego, dendrymery – leczenie nowotworów, HIV, 
zapaleń [14]. W farmacji nanocząstki głównie używane są jako nośniki leków 
przeciwnowotworowych. Przykłady nośników oraz odpowiadające im choroby 
nowotworowe przedstawiono na wykresie poniżej (Rys 8). 

 

 

Rysunek 8. Przykłady nośników leków przeciwnowotworowych  
[opracowanie własne na podstawie Rzeszutek i in.] 

5. Substancje biologicznie aktywne zamykane w nanocząstki 

Bardzo popularnymi strukturami, które przenoszą substancje biologicznie 
aktywne są liposomy. Przenoszone substancje czynne mogą mieć charakter 
hydrofilowy bądź hydrofobowy. Do substancji biologicznie aktywnych zamykanych 
w liposomy możemy zaliczyć takie grupy substancji, jak: białka: elastynę, kolagen, 
tubulinę, glikoproteinę, fibronektynę, albuminę, ekstrakty roślinne z następujących 
roślin: aloes, tymianek, chmiel, skrzyp polny, źeń-szeń, arnika, związki syntetyczne: 
witaminy, pantenol, allantoinę, kofeinę, kwas hialuronowy, DHA, farnezol, a także 
inne substancje biologicznie czynne, np.: heparynę, glutation, aminokwasy, 
antybiotyki, koenzym Q10 [35]. Innymi substancjami dostarczanymi za pomocą 
nośników liposomowych są również środki przeciwgrzybiczne, przyspieszające 
gojenie się ran, środki przeciwzapalne i przeciwbólowe, np. brucyna. Brucyna 
w formie liposomalnej posiada zwiększoną zdolność przenikania transdermalnego 
oraz zmniejszony poziom kumulacji w tkankach podskórnych. Lek podany w postaci 
liposomu charakteryzuje się dłuższym czasem działania przeciwbólowego [2]. 
Kolejnym ciekawym przykładem substancji biologicznie aktywnej zamykanej 
w liposomach jest tuftsyna, będąca związkiem chemicznym o szerokim spektrum 
aktywności biologicznej, posiada właściwości immunostymulujące, przeciwbakteryjne, 
przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe, przeciwgrzybiczne. Umieszczenie tuftsyny 
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w liposomach lub na powierzchni liposomu zwiększa aktywność cytotoksyczną tych 
komórek i w konsekwencji efekt terapeutyczny leku [36]. W liposomach mogą być 
umieszczone również enzymy, jak T4 endonukleazy V, który naprawia uszkodzenia 
DNA. W badaniach prowadzonych przez zespół Yarosh został on umieszczony 
w liposomach, a następnie zaaplikowany na skórę myszy oraz na fibroblasty.  
T4 endonukleaza V podawana w liposomach zwiększa usuwanie uszkodzeń z DNA 
i zmniejsza liczbę zmian nowotworowych u myszy (Rysunek 9) [37]. 

 
Rysunek 9. Działanie enzymu T4N5 [opracowanie własne na podstawie 

http://www.androspharma.com/en/technology-1_en.htm] 

Tan i współpracownicy opracowali liposomalną postać inhibitora reduktazy 
dihydrofolianowej. Związek w tej postaci okazał się bardziej skuteczny niż 
standardowy metotreksat. Liposomalna postać M-V-05 jest stosowana w leczeniu 
raka piersi [38]. Substancjami biologicznie czynnymi zamkniętymi w liposomach, 
mogą być również hormony. Hormonami enkapsulowanymi w liposomach są, 
między innymi: estradiol, testosteron, insulina oraz melatonina. [39]. Spośród miceli 
w medycynie ciekawym przykładem są micele polimerowe z modyfikowaną 
peptydem Tat, głównym zastosowaniem tych miceli jest nieinwazyjne dostarczanie 
leków do mózgu [40].  

Już w roku 1994 roku Weiner i wsp. zaproponowali użycie dendrymeru PAMAM 
jako nośnika dla kompleksów gadolinu, dzięki czemu powstał produkt Gadomer 17 
(obecnie w II fazie badań klinicznych) [41]. 

6. Podsumowanie 

Przedstawiony powyżej przegląd literatury na temat nanocząstek pozwala 
wnioskować, że nanotechnologia, a w szczególności nanomedycyna i nanofarmacja 
jest obiecującą alternatywą dla stosowanych dotychczas terapii w leczeniu 
i diagnostyce wielu chorób, zwłaszcza nowotworowych. Dzięki osiągnięciom 
nanotechnologii możliwe jest projektowanie nanocząstek wykorzystywanych jako 
nośniki substancji czynnych o znacznie większej aktywności biologicznej niż 
tradycyjne leki. Do nanocząstek wykorzystywanych w medycynie należą między 
innymi: liposomy, micelle, mikrokapsułki, dendrymery, nanorurki. Jest to grupa 
najlepiej dotąd poznanych nośników substancji aktywnych biologicznie. 
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Nanocząstki jako nośniki związków biologicznie aktywnych 

Streszczenie  

Nanotechnologia to nauka stanowiąca obiekt zainteresowania naukowców różnych dziedzin. Niniejszy 

artykuł przedstawia charakterystykę nanocząstek oraz przegląd literatury na temat substancji 

biologicznie aktywnych zamykanych w nanocząstki. Nanoczastki to struktury o wielkości 

nanometrycznej, do nanocząstek możemy zaliczyć: liposomy, micele, dendrymery, nanorurki węglowe, 

fulereny, a także wiele innych. Substancjami biologicznie aktywnymi zamykanymi w nanocząstki są np. 

białka, antybiotyki, substancje przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, przeciwbólowe, enzymy.  

Słowa kluczowe: nanonośniki, nanotechnologia, liposomy, micele, dendrymery 

Nanoparticles as carriers of biologically active compounds 

Abstract 

Nanotechnology is a science that is the object of interest for scientists in various fields. This article 

presents the characteristics of nanoparticles and a review of literature on biologically active substances 

encapsulated in nanoparticles. Nanoparticles are structures of nanometric size and include: liposomes, 

micelles, dendrimers, carbon nanotubes, fullerenes, and many others. Biologically active substances 

encapsulated in nanoparticles for example: proteins, antibiotics, antifungal, anti-inflammatory, analgesic 

substances, enzymes. 

Keywords: nanocarriers, nanotechnology, liposomes, micelles, dendrimers  
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Nanokosmetyki 

1. Wprowadzenie 

Aby zrozumieć, dlaczego nanotechnologia jest tak intensywnie wykorzystywana 
w kosmetyce, należy uświadomić sobie, że skóra ludzka jest bardzo szczelną barierą. 
Większość kosmetyków jest aplikowana właśnie na skórę. Składa się ona 
z następujących warstw: rogowej, naskórka, skóry właściwej, tkanki podskórnej. 
W samym naskórku wyróżnia się pięć następujących warstw, zaczynając od 
najbardziej zewnętrznej tj.: warstwa rogowa, jasna, ziarnista, kolczysta i podstawna. 
Do funkcji skóry należą m.in. ochrona przed wnikaniem szkodliwych substancji oraz 
wydalanie nadmiaru wody i potu. Jej skomplikowana budowa stanowi przeszkodę 
dla przenikania produktów kosmetycznych, co powoduje powierzchniowe działanie 
wielu substancji, które nie mają możliwości dotarcia do głębszych warstw skóry. 
Stąd tak wielkie zainteresowanie wykorzystaniem nanotechnologii do produkcji 
kosmetyków. Nanomateriały pozwalają na transport substancji czynnej do skóry 
właściwej, a nawet głębiej, co umożliwia wywarcie pożądanego efektu. Oczywiście 
nanokosmetyki są dużo droższe. Fakt ten jednak rekompensuje dużo skuteczniejsze 
działanie w stosunku do klasycznych produktów kosmetycznych [1, 2].  

Wątpliwości może budzić bezpieczeństwo nanokosmetyków. Tak małe cząsteczki 
(1-100 nm) są w stanie dotrzeć do krwioobiegu, a stamtąd są rozprowadzane po 
całym organizmie. Należy zaznaczyć, że nie każdy materiał, którego wymiary 
znajdują się w granicach 1-100 nm, jest nanomateriałem. Większość substancji po 
sproszkowaniu zawiera pewne ilości drobin o wymiarach poniżej 100 nm. Nie można 
jednak zakwalifikować takiego materiału jako nanomateriał. Gdy proces 
rozdrobnienia tej substancji zostanie przeprowadzony w taki sposób, aby uzyskać 
materiał o założonym udziale nanocząsteczek, wówczas można go nazwać 
nanomateriałem. Oprócz charakterystycznej wielkości nanocząsteczki muszą 
wykazywać specyficzne właściwości, których nie posiada materiał o takim samym 
składzie, ale w skali makro [2].  

Istnieją obawy co do wpływu nanokosmetyków na zdrowie człowieka. Nie należy 
jednak zapominać, że bezpieczeństwo każdego produktu kosmetycznego, jaki jest 
wprowadzany na rynek musi być udowodnione. Uspokoić może fakt, że 
nanokosmetyki podlegają surowszym restrykcjom prawnym niż „tradycyjne” 
kosmetyki [2, 3]. 
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W niniejszej pracy podjęto próbę podsumowania aktualnej wiedzy na temat 
bezpieczeństwa nanocząsteczek wchodzących w skład kosmetyków. Przedstawiono 
przegląd danych literaturowych dróg wchłaniania i rozprzestrzeniania nano-
kosmetyków w organizmie człowieka, a także ryzyka uczuleń lub narażeń 
ogólnoustrojowych w porównaniu z tradycyjnymi produktami kosmetycznymi.  

2. Regulacje prawne dotyczące obecności nanomateriałów w kosmetykach 

W związku z rosnącym zainteresowaniem dotyczącym wykorzystania 
nanotechnologii w produkcji kosmetyków, istnieje konieczność jednoznacznego 
zdefiniowania pojęcia nanokosmetyku na szczeblu międzynarodowym.  
Są one rozumiane jako kosmetyki, które w swoim składzie posiadają nanostruktury 
i/lub powstały przy wykorzystaniu nanotechnologii. Zadaniem nanostruktur jest 
zwiększanie efektywności działania „tradycyjnego” kosmetyku [4].  

Wykorzystanie nanomateriałów w kosmetykach podlega ścisłej kontroli zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie kosmetyków (WE) nr 1223/2009. Niektóre materiały 
w „nano” skali mogą różnić się pod względem właściwości fizykochemicznych, 
zachowania biokinetycznego i/lub efektów biologicznych od ich odpowiedników 
w skali „makro”. SCCS (Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów,  
ang. Scientific Committee on Consumer Safety) opublikował szczegółowy poradnik 
dotyczący badań oceny bezpieczeństwa nanomateriałów (SCCS/1484/12) oraz 
zalecenia dotyczące jakości danych, na które powołują się producenci 
(SCCS/1524/13, korekta z 27 marca 2014 r.). Dokumenty te są szczególnie ważne 
dla osób badających bezpieczeństwo nanomateriałów oraz producentów tego typu 
produktów [4-7].  

Wykorzystanie nanomateriałów w produktach kosmetycznych jest regulowane 
rozporządzeniem UE w sprawie kosmetyków (WE nr 1223/2009). Rozporządzenie 
ma na celu również uporządkowanie mechanizmu zgłaszania, etykietowania i oceny 
bezpieczeństwa produktów kosmetycznych zawierających nanomateriały [4, 7]. 

Substancje klasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne bądź działające 
szkodliwie na rozrodczość (CMR, ang. Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to 
Reproduction) nie powinny być wykorzystywane do produkcji nanokosmetyków. 
Odstępstwem od tej reguły są środki, których działanie nie w każdym przypadku 
niesie ze sobą ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów. Substancje te są 
oznaczane jako CMR 2 i objęte ścisłą kontrolą SCCS [4]. Związki klasyfikowane 
jako CMR mogą być używane w kosmetykach, ale tylko w pewnych 
nadzwyczajnych przypadkach, m.in.:  

 jeżeli substancja spełnia wymogi bezpieczeństwa dla żywności, np. występuje 
naturalnie oraz nie ma swojego odpowiednika; 

 jeżeli została zaakceptowana przez SCCS do użycia w kosmetykach [4].  
SCCS w porozumieniu z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA, ang. 

European Chemicals Agency), Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA, ang. European Food Safety Authority) oraz innymi zainteresowanymi 
instytucjami mają obowiązek dokonywania badań dotyczących działania 
poszczególnych substancji. Ryzyko narażenia powinno obejmować zarówno zdrowe 
osoby dorosłe, jak i tzw. wrażliwe grupy ludności. Do wrażliwej grupy należą dzieci 
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poniżej trzeciego roku życia, osoby starsze, kobiety w ciąży bądź będące w okresie 
laktacji, a także ludzie o obniżonej odporności immunologicznej [4].  

Dopuszczalna jest śladowa zawartość substancji niedozwolonej w produkcie 
kosmetycznym. Wyjątek ten obejmuje związki, których obecność jest nie do 
uniknięcia, mimo stosowania się do wszystkich zasad dobrej praktyki produkcji. 
Dostają się one do kosmetyku podczas wytwarzania, przechowywania bądź 
przepakowywania, natomiast nie są dodawane intencjonalnie do receptury [4].  

Powiadomienie konsumentów o produktach kosmetycznych zawierających 
nanomateriał stało się obowiązkowe od dnia 11 stycznia 2013 r. Jeżeli produkt 
kosmetyczny jest wykonany z bezpiecznych surowców, producenci mogą przystąpić 
do jego rejestracji w czasie sześciu miesięcy przed wprowadzeniem na rynek. 
Rejestracja dokonywana jest drogą elektroniczną z podaniem stosowanych 
informacji. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać następujące dane [4]: 

 identyfikację nanomateriału, w tym nazwę chemiczną (wg nomenklatury 
IUPAC, ang. International Union of Pure and Applied Chemistry); 

 specyfikację nanomateriału, w tym wielkość cząsteczek oraz ich właściwości 
fizyczne i chemiczne; 

 szacunkową ilość nanomateriałów zawartą w produktach kosmetycznych, jaką 
zamierza się wprowadzać rocznie do obrotu;  

 profil toksykologiczny nanomateriału;  

 dane dotyczące bezpieczeństwa nanomateriału z uwzględnieniem kategorii 
kosmetyku, w którym został zastosowany;  

 dające się racjonalnie przewidzieć warunki narażenia. 
Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do bezpieczeństwa nanomateriałów 

zastosowanych w kosmetyku, Komisja Europejska kontaktuje się z SCCS, którego 
zadaniem jest wydanie stosownej opinii w ciągu sześciu miesięcy od przesłania 
dokumentów przez Komisję. Jednocześnie producent zobowiązany jest do 
uzupełnienia brakujących danych, zaś opinia SCCS, dotycząca danego produktu 
kosmetycznego, podawana jest do wiadomości publicznej [4].  

W styczniu 2014 roku został ogłoszony spis wszystkich nanomateriałów 
stosowanych w kosmetykach. Znalazły się tam również nanocząsteczki stosowane 
jako barwniki, substancje konserwujące oraz promieniochronne. Wykaz ten jest 
regularnie aktualizowany i możliwy do wglądu każdej zainteresowanej osoby [4, 8].  

Oprócz rozporządzenia o kosmetykach z 2009 r., istnieją także inne dokumenty 
zawierające regulacje prawne dotyczące zgłaszania produktów kosmetycznych oraz 
postępowania w celu oceny ich bezpieczeństwa ze szczególnym odniesieniem do 
nanomateriałów. Aby zapewnić zgodność w obszarach legislacyjnych, w 2011 r. 
Komisja Europejska przyjęła zalecenie dotyczące nadrzędnej definicji nanomateriału 
(2011/696/UE). Zgodnie z tą definicją nanomateriał jest rozumiany jako naturalny, 
będący produktem ubocznym lub wytworzony celowo materiał zawierający cząstki 
w stanie niezwiązanym lub w postaci agregatu/aglomeratu, gdzie przynajmniej 
połowa cząsteczek ma wymiary zewnętrze w zakresie wielkości 1-100 nm [7, 9].  

W odniesieniu do kwestii oceny bezpieczeństwa nanokosmetyków Komitet 
Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń (SCENIHR, ang. 
Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Risks) przyjął stanowisko 
dotyczące metod oceny bezpieczeństwa nanomateriałów (SCENIHR 2007, 
SCENIHR 2009). Stwierdzono, że metodyka wykorzystywana do oceny 
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bezpieczeństwa konwencjonalnych związków chemicznych, może mieć 
zastosowanie w przypadku nanokosmetyków. Jednakże, w niektórych sytuacjach 
powinna zostać odpowiednio zmodyfikowana z uwzględnieniem szczególnych cech 
nanomateriałów [10-13]. Ze względu na wysokie wartości energii 
powierzchniowych, nanocząsteczki mogą w sposób naturalny tworzyć skupiska. 
Powstawaniu aglomeratów sprzyjają również niektóre środki stabilizujące bądź 
zmniejszające napięcie powierzchniowe lub skład pożywki. Prowadzi to do 
zafałszowania wyników. Kluczową kwestią, przed rozpoczęciem badań, jest szeroko 
rozumiana i rzetelna ocena właściwości fizyko-chemicznych ocenianych 
nanomateriałów. Kłopot stanowią cząstki nierozpuszczalne bądź słabo 
rozpuszczalne, które podczas testów występują w pożywce w postaci zawiesiny. 
Możliwość sedymentacji lub skłonność do przylegania nanocząsteczek do ścianek 
naczynia stanowi również trudność w ocenie ich bezpieczeństwa.  
Ponadto, nanomateriały mają zdolność do adsorbowania i przenoszenia różnych 
substancji, co może dawać błędne wyniki [14, 15].  

Charakterystykę nanomateriału należy przeprowadzić zarówno na poziomie 
surowca, jak i w gotowego preparatu kosmetycznego. Określane są następujące 
właściwości: 

 specyfikacja: właściwości fizyczne i chemiczne; 

 postać fizyczna; 

 masa cząsteczkowa; 

 czystość, skład i kody substancji; 

 zanieczyszczenia towarzyszące; 

 rozpuszczalność; 

 współczynnik podziału LogPow; 

 dodatkowe specyfikacje, np. pH, barwa, zapach; 

 stabilność. 
W razie wszelkich wątpliwości SCCS ma prawo poprosić producenta o dodatkowe 

informacje, dotyczące przebiegu poszczególnych procesów produkcyjnych, 
modyfikacji surowca lub czynności przygotowawczych przeprowadzanych w celu 
otrzymania zamierzonego efektu działania nanomateriału [7].  

Staranny wybór metod oceny bezpieczeństwa powinien zapewnić wystarczające 
środki do zebrania odpowiednich danych charakteryzujących badany nanomateriał. 
Zastosowanie więcej niż jednej metody zwiększa dokładność mierzonych wartości.  
Z tego powodu zarówno SCCS (SCCS/1484/12), jak i EFSA, już na etapie 
charakterystyki nanocząsteczek, zalecają wykonanie co najmniej jednego sposobu 
pomiaru rozkładu ich wielkości i obrazowania cząsteczek [5, 16].  

Po dokonaniu szczegółowych badań charakteryzujących dany nanomateriał 
przeprowadzane są testy określające ryzyko narażenia. W związku z zakazem 
testowania zarówno surowców kosmetycznych, jak i gotowych produktów 
z wykorzystaniem zwierząt, jedyną drogą oceny bezpieczeństwa kosmetyków są 
systemy in vitro [17].  

Początkowym celem badań powinno być określenie parametrów ADME 
(absorpcja, dystrybucja, metabolizm i wydalanie, ang. Absorption, Distribution, 
Metabolism and Excretion) w celu zbadania zachowania biokinetycznego i losu 
nanomateriału oraz identyfikacji prawdopodobnych narządów docelowych. 
Następnie przeprowadzane są testy obejmujące: 
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 absorpcję przezskórną; 

 podrażnienie (skóra i oko); 

 działanie żrące (skóra i oko);  

 działanie uczulające na skórę;  

 fototoksyczność; 

 mutagenność/genotoksyczność.  
W zależności od wyniku testów mogą być również wymagane dalsze badania na 

temat rakotwórczości i szkodliwego działania na rozrodczość [7].  
Większość kosmetyków jest aplikowana na skórę. Metody oceny narażenia 

skórnego nanokosmetyku nie różnią się znacząco od metod stosowanych wobec 
„tradycyjnych” kosmetyków. Jednak niektóre założenia i modele stosowane do 
oceny wchłaniania przez skórę konwencjonalnych składników chemicznych nie mają 
zastosowania do nanocząsteczek. W związku z tym, ich absorpcja musi być 
określona doświadczalnie. W przypadku aerozoli/natryskiwanych produktów 
kosmetycznych zawierających nanomateriały, należy zmierzyć wielkość kropelek, 
a także rozkład wielkości suchych resztkowych cząstek aerozolu.  
Prawdopodobieństwo i zakres przemieszczania się nanomateriałów przez bariery 
skórne, płucne lub żołądkowo-jelitowe należy określić symulując rzeczywiste 
scenariusze stosowania [8].  

Jeżeli badania wykażą, że nanomateriał został wchłonięty ogólnoustrojowo, 
przeprowadzane są kolejne testy, mające na celu potwierdzenie, czy materiał był 
wchłonięty w postaci nanocząsteczkowej, czy w postaci solubilizowanej/ 
metabolizowanej. Ma to szczególne znaczenie przy określaniu mechanizmu oraz 
skutków działania cząsteczek. Jeśli nie można jednoznacznie określić formy, w jakiej 
materiał został wchłonięty, przyjmuje się, że w 100% miał on postać 
nanocząsteczkową [7].  

Szczególną uwagę zwraca się na genotoksyczność nanomateriałów. W przypadku 
oceny genotoksyczności in vitro należy określić zarówno potencjalne działanie 
uszkadzające chromosomy, jak i mutacje genów. Do określania aberracji 
chromosomowych komórek ssaków wykorzystywany jest najczęściej test 
mikrojądrowy (Tab. 1). Przeprowadzane są również badania mutacji genów komórek 
ssaków in vitro (np. Testy hprt, tk lub xprt). Test Amesa uważa się za niewłaściwy, 
ze względu na ograniczony wychwyt nanomateriału przez bakterie oraz działanie 
bakteriobójcze/bakteriostatyczne wielu nanocząsteczek [5, 7]. 

Nowe techniki in vitro, takie jak testy transformacji komórek, mogą być także 
przydatne do identyfikacji nanomateriałów genotoksycznych, jak również 
niegenotoksycznych [7].  

Większość obecnie dostępnych metod alternatywnych, które można zastosować 
zamiast testów na zwierzętach, jest zatwierdzonych jedynie dla konwencjonalnych 
form substancji chemicznych, ale nie dla nanocząsteczek. Badania te mogą być 
jednak przeprowadzane z uwzględnieniem szczególnych właściwości nano-
materiałów [5]. Na przykład w badaniach genotoksyczności należy uwzględnić 
również rozważania dotyczące narażenia na komórki i/lub badane narządy docelowe. 
W dokumencie zawierającym wytyczne SCCS (SCCS/1484/12) można znaleźć 
bardziej szczegółowe uwagi, które powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie 
potencjalnego narażenia na nanomateriały zawarte w produktach kosmetycznych. 
Poradnik zawiera informacje pomocne w spełnieniu wymagań dotyczących oceny 
bezpieczeństwa nanomateriałów przeznaczonych do stosowania w kosmetykach. 
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W SCCS/1484/12 wyróżnia się główne elementy oceny ryzyka związanego 
z nanocząsteczkami w odniesieniu do możliwego wykorzystania jako składniki 
kosmetyków, tj. ogólne względy bezpieczeństwa (sekcja 3), charakterystyka 
materiału (sekcja 4), ocena narażenia (sekcja 5), identyfikacja zagrożeń i charak-
terystyka odpowiedzi na dawkę (sekcja 6) oraz ocena ryzyka (sekcja 7) [5, 7]. 

Aby zmniejszyć niepewność dotyczącą bezpieczeństwa nanomateriałów, OECD 
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ang. Organisation for Economic 
Co-operation and Development) przedstawiło wytyczne, które mają zastosowanie do 
badania wpływu nanomateriałów na zdrowie człowieka (Tab. 1). Oczywiście 
w pewnych przypadkach istnieje potrzeba modyfikacji poszczególnych testów. 
W każdym wariancie należy dokonać wstępnej charakterystyki badanego nano-
materiału, następnie można przejść do przeprowadzenia poniższych testów [18]. 

W tabeli 1 przedstawiono spis zwalidowanych metod alternatywnych metod 
oceny bezpieczeństwa nanomateriałów, które ze względu na unikalne właściwości 
nanocząsteczek, muszą zostać indywidualnie dostosowane do badanego związku.  

Tabela 1. Przegląd testów opracowanych przez OECD przydatnych w ocenie toksyczności nanomateriałów 
Opracowanie własne na podstawie [18].  

Wytyczne 
OECD 

Test 

Absorpcja przez skórę 
428 Metoda dostarcza informacji na temat absorpcji badanej substancji przez skórę. 

Jako materiał do badań wykorzystywane są modele 3D sztucznej skóry. 
Substancja testowa jest aplikowana na skórę w określonej objętości (1-5 mg 
ciała stałego/cm2 skóry lub do 10 μl cieczy/cm2 skóry). Doświadczenie powinno 
być wykonywane w stałej temperaturze (32°C), gdyż wpływa ona na pasywną 
dyfuzję chemikaliów. Po 24 h narażenia mierzona jest absorpcja badanej 
substancji w danym okresie [19]. 

Działanie żrące na skórę 
430 Celem badania jest określenie zdolności danego związku chemicznego do 

wywoływania nieodwracalnych uszkodzeń tkanek w skórze. Jako materiał 
testowy wykorzystywane są trzy krążki skóry. Badaną substancję nakłada się na 
okres maksymalnie 24 h na powierzchnię naskórka. Materiały korozyjne mogą 
być identyfikowane poprzez ich zdolność do wywoływania utraty normalnej 
integralności warstwy rogowej naskórka, co mierzone jest jako obniżenie TER 
(Przezskórna oporność elektryczna ang. Transcutaneous Electrical Resistance) 
poniżej poziomu progowego (5kΩ dla szczura) [20]. 

431 Test umożliwia identyfikację mieszanin działających żrąco na skórę. Badany 
materiał (stały lub ciekły) nanosi się równomiernie i miejscowo na 
trójwymiarowy ludzki model skóry, zawierający co najmniej zregenerowany 
naskórek z funkcjonalną warstwą rogową naskórka. Materiały żrące są 
identyfikowane na podstawie ich zdolności do obniżania żywotności komórek 
poniżej danych poziomów progowych w określonych okresach narażenia [21].  

435 
 
 

Metoda badawcza wykorzystuje sztuczną membranę zaprojektowaną do 
reagowania na substancje żrące w sposób podobny do skóry zwierzęcej 
w warunkach in situ. Badanie umożliwia klasyfikację poszczególnych substancji 
ze względu na szybkość przenikania przez membranę. Metoda może być 
wykorzystywana do badania ciał stałych, cieczy i emulsji. System testowy 
składa się z dwóch elementów: syntetycznej makrocząsteczkowej bio-bariery 
i systemu chemicznego wykrywania (który wykrywa substancję testową) [22]. 
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Działanie drażniące/żrące na skórę 

404 Badaną substancję nanosi się na cały obszar modelu skóry. Po 4 h ekspozycji 
substancja jest ona usuwana. Jeśli wynik testu jest negatywny, przeprowadza się 
badanie potwierdzające, że oceniana substancja nie wywołuje podrażnienia 
skóry. Na miejsce badania aplikowane jest 0,5 ml płynu lub 0,5 g ciała stałego. 
Czas obserwacji wynosi 14 dni [23]. 

Działanie drażniące na oko 

437 Metoda ta może być stosowana do klasyfikacji substancji jako silnie drażniące. 
Materiał do badań stanowią oczy bydła zabitego w celach komercyjnych 
(ubojnie). Na rogówkę nanosi się badaną substancję na 10 minut. Po 4 h 
dokonuje się pomiaru przepuszczalności i zmętnienia rogówki [24]. 

 Fototoksyczność  

432 Badanie ocenia właściwości fototoksyczne substancji poprzez zmniejszenie 
żywotności komórek wystawionych na działanie substancji chemicznej 
w obecności lub przy braku światła. Cytotoksyczność w tym teście wyrażana jest 
jako zależna od stężenia redukcja wychwytu czerwieni obojętnej (NR, ang. 
Neutral Red), mierzona 24 h po traktowaniu badaną substancją chemiczną 
i napromieniowaniu miejsca aplikacji [25]. 

Test genotoksyczności in vitro 

487 Test wykrywa aktywność klastogennych i aneugennych substancji testowych 
w komórkach, które uległy podziałowi w trakcie lub po ekspozycji na badaną 
substancję. Genotoksyczność jest określana jest na podstawie zdolności badanej 
substancji do tworzenia mikrojąder [26]. 

Test aberracji chromosomowych in vitro 

473 Celem testu jest zidentyfikowanie czynników, które powodują strukturalne 
aberracje chromosomowe w hodowanych somatycznych komórkach ssaczych. 
Aberracje te mogą być dwojakiego rodzaju: chromosomowe lub chromatydowe 
[27]. 

Test mutacji genów in vitro komórek ssaków 

476 Test ten może być stosowany do wykrywania mutacji genowych indukowanych 
przez substancje chemiczne. Cytotoksyczność zazwyczaj określa się przez 
pomiar względnej wydajności przeżycia lub względnego całkowitego wzrostu 
kultur po okresie narażenia na badany związek [28]. 

 
Unia Europejska podaje oddzielne przepisy, którym podlegają nanomateriały 

w konkretnych gałęziach przemysłu. Różnią się one w zależności od tego, czy 
nanocząstki zostaną wykorzystane w kosmetologii, do produkcji żywności czy też 
w medycynie. Rozporządzenie w sprawie kosmetyków [4] wymaga, aby producenci 
powiadamiali o obecności nanomateriałów w produkcie wprowadzanym do obrotu. 
Nie ma konieczności zaznaczania na etykiecie, jakie jest zagrożenie związane z ich 
obecnością. Jednak wszystkie te składniki powinny być wskazane na liście 
komponentów poprzez dodanie przedrostka „nano”. Ma to na celu umożliwienie 
konsumentom dokonywania świadomych wyborów [29]. 

Istnieje kilka sposobów dostarczania kupującym informacji o nanomateriałach 
w produktach kosmetycznych. Jedną z możliwości jest umieszczenie pewnych 
danych na etykietach opakowania produktu. Innym sposobem jest zgromadzenie 
uporządkowanych informacji na temat nanomateriałów w systemie informatycznym 
dostępnym dla konsumentów. Niektóre państwa członkowskie UE, mianowicie 
Francja, Dania, Belgia i Szwecja, mają już własne systemy rejestracji 
nanomateriałów i/lub produktów je zawierających [30]. Informacje publiczne na 
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temat nanocząsteczek i ich obecności w kosmetykach można znaleźć również 
w wielu bazach danych i zasobach sieciowych. Katalogi takich zasobów znajdują się 
na platformie internetowej JRC poświęconej nanomateriałom (JRC Web Platform on 
Nanomaterials). Zawierają one przegląd publicznie dostępnych informacji na temat 
nanocząsteczek w UE i poza nią. Obejmują one sekcje dotyczące ram regulacyjnych, 
ogólnych danych na temat nanomateriałów, ich produktów, polityki, badań, etyki 
i opinii społeczeństwa [29]. 

3. Nanokosmetyki jako nowy trend w kosmetologii 

Szerokie zastosowanie nanoskalowych materiałów w kosmetykach wynika 
z faktu, że nanocząsteczki uzyskują nowe właściwości, które różnią się od cząstek 
o dużej skali. Te innowacyjne cechy obejmują kolor, przezroczystość, rozpusz-
czalność i reaktywność chemiczną, co sprawia, że nanomateriały są atrakcyjne m.in. 
w branży kosmetycznej [31-33].  

Zalety nanocząsteczek stosowanych w kosmetykach w stosunku do tradycyjnych 
kosmetyków są następujące [34-38]: 

 wydłużenie czasu zapachu kosmetyku; 

 skuteczniejsza ochrona przeciwsłoneczna poprzez zmniejszenie stężenia 
absorbera UV; 

 zachowania aktywnych składników, takich jak witaminy i przeciwutleniacze; 

 lekkość; 

 przeźroczystość; 

 usprawnienie przenikania kosmetyku przez bariery biologiczne; 

 wydłużenie czasu działania substancji aktywnych. 
Nanomateriały, dzięki niewielkim rozmiarom i dużej powierzchni właściwej, 

zapewniają efektywny transport substancji czynnych przez skórę. Systemy nośnikowe, 
takie jak micele, lipidy, polimery, umożliwiają przenoszenie wyższych stężeń 
składników kosmetyku do głębszych warstw skóry w przeciwieństwie do 
„tradycyjnych” produktów kosmetycznych. Nanocząsteczki stanowią ochronę przed 
czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby powodować zmianę postaci substancji 
aktywnych kosmetyku. Ponadto, są one czynnikami kontrolującymi uwalnianie 
substancji czynnych, zwiększającymi ich rozpuszczalność oraz zapobiegającymi 
wzajemnym, niekorzystnym oddziaływaniom substratów kosmetycznych [32, 33, 39]. 

Nanokosmetyki mogą działać punktowo na wybrany fragment skóry. Ich zaletą 
jest także biodegradowalność [34-36]. Umożliwiają one osiągnięcie efektów, które 
przy zastosowaniu „tradycyjnych” kosmetyków byłyby niemożliwe.  
Przykładem mogą być prace nad wprowadzeniem nanokryształków do cieni do 
powiek dających efekt trójwymiarowości. Z kolei innowacją w lakierach do paznokci 
są nanostruktury, które zwiększają ich trwałość, twardość i odporność na 
odpryskiwanie. Wykorzystanie dwutlenku tytanu w preparatach przeciwsłonecznych 
zapewnia lepszą ochronę przed promieniowaniem UV. Nanotechnologia pozwala 
także na stworzenie unikatowej formuły kremu dopasowanego do wieku, kondycji 
skóry, rasy czy warunków życia danej osoby [32, 33, 39]. 

Z kolei nanoemulsje są chętnie stosowane ze względu na brak występowania 
efektów takich jak sedymentacja czy flokulacja, które zachodzą w makroemulsjach 
i sprawiają, że ich konsystencja jest niejednorodna. Zastosowanie nanoemulsji 
pozwala na skuteczny transport substancji czynnych przez kolejne warstwy skóry, 
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zminimalizowanie trans-naskórkowej utraty wody oraz zwiększenie ochrony skóry 
[40]. Wprowadzone do produktów nanokryształy zapewniają sprawną penetrację 
powierzchniowych warstw skórnych. Niektóre związki, np. rutyna i hesperydyna, nie 
były możliwe do wykorzystania w kosmetykach w skali „makro”, zaś po 
przekształceniu w nanokryształki stały się bezpieczne i działają jako antyoksydanty. 
Nanokryształy zapewniają przedłużone uwalnianie substancji czynnych. Można je 
dodawać do dowolnego preparatu stosowanego miejscowego, tj.: sól, krem czy płyn 
[38, 41]. Dendrymery, czyli polimery o trójwymiarowej budowie przypominające 
kształtem kule, mogą transportować substancję czynną do miejsca docelowego 
i umożliwiają jej kontrolowane uwalnianie [42]. Nanosrebro wykazuje właściwości 
bakterio-, grzybo- i wirusobójcze. Mechanizm jego działania polega na dezaktywacji 
enzymów metabolicznych tych drobnoustrojów. Na rynku pojawiają się coraz 
częściej antyperspiranty z nanosrebrem, które mają chronić właśnie przez tymi 
mikroorganizmami [42, 43].  

Właściwości złota w skali „nano” są zupełnie inne niż w skali „makro”. Zyskuje 
ono swoje unikalne właściwości dopiero po rozpuszczeniu lub zdyspergowaniu. 
Nanozłoto jest doskonałym transporterem wielu związków chemicznych, np. 
przeciwutleniaczy. Te nanocząsteczki inicjują m.in. syntezę kolagenu.  
Ponadto przyspieszają procesy regeneracyjne komórek, hamują rozwój łuszczycy, 
bielactwa czy niwelują wypryski. Nanozłoto może być dodawane do toników, 
peelingów i mleczek oczyszczających skórę. Wykorzystuje się je również do 
produkcji past czy płynów do higieny jamy ustnej oraz szamponów 
przeciwłupieżowych [2, 43, 44]. 

Wykorzystanie nanotechnologii w produkcji kosmetyków pozwala także uniknąć 
dodawania do składu produktu drażniących środków powierzchniowo-czynnych [40].  

Niewątpliwie, wykorzystywanie nanocząsteczek w kosmetykach niesie za sobą 
pewne problemy, które są szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konsumentów. 
Wady uch użycia w produktach kosmetycznych są następujące: 

 mniejsze cząsteczki mają większą reaktywność i mogą prowadzić do 
wytwarzania reaktywnych form tlenu. Konsekwencją może być uszkodzenie 
białek, błon komórkowych i dna; 

 nanocząsteczki mogą być przyczyną stresu oksydacyjnego i śmierci komórek; 

 wdychane nanocząsteczki, np. kwarcu, węgla, krzemianów czy azbestu 
wywołują zapalenie i zwłóknienie płuc, cytotoksyczność, a nawet nowotwory 
złośliwe [38, 39, 45]. 

Ze względu na budowę nanomateriały można podzielić na trzy następujące grupy: 
nanosfery, nanokapsuły, nanoemulsje.  

Nanosfery są to systemy nośnikowe o wielkości rzędu 100 nm. Odpowiadają za 
transport m.in. aminokwasów, składników organicznych i wyciągów roślinnych. Ich 
zalety są następujące: zwiększają trwałość transportowanego związku i poprawiają 
właściwości sensoryczne preparatu. Poprzez absorpcję substancji pochłaniającej 
promieniowanie UV (2,2’,4,4’ tetrahydroksybenzofenonu) do wnętrza nanosfery, 
powstał produkt chroniący przed promieniowaniem UV lepszy od konwencjonalnych 
środków [2, 46].  

Nanokapsuły mogą uwolnić umieszczoną w nich substancję aktywną 
w określonym momencie w miejscu docelowym. Pozwala to na wykorzystanie 
mniejszej ilości substancji czynnej oraz jej lepsze zagospodarowanie. Dodatkową 
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zaletą nanokapsuł jest możliwość przenikania do głębszych warstw skóry, co 
zwiększa efektywność działania kosmetyku. Działają one jak nośniki. Substancja 
czynna może być rozpuszczona, unieruchomiona wewnątrz nośnika lub 
zaadsorbowana na jego powierzchni, a następnie transportowana do pożądanego 
miejsca. Nanokapsuły chronią zamkniętą w nich substancję przed niekorzystnym 
działaniem czynników zewnętrznych, przez co zwiększa się trwałość kosmetyku. 
Zastosowanie tych nanomateriałów zapobiega wzajemnym reakcjom pomiędzy 
poszczególnymi składnikami produktu. Wykorzystanie nośników pozwala także na 
kontrolowanie zapachu czy barwy kosmetyku [2].  

Nanoemulsje są to nanometryczne układy dyspersyjne kropli jednej cieczy 
w drugiej. Łączą one tradycyjne składniki kosmetyczne, takie jak woda, oleje 
i środki powierzchniowo czynne w układzie dwufazowym, w którym kropelki 
o wielkości 50-100 nm są zdyspergowane w zewnętrznej (wodnej) fazie. Ich 
wielkość zapewnia wyższą stabilność i lepszą przydatność do przenoszenia 
składników aktywnych w stosunku do „tradycyjnych” kosmetyków. Nanoemulsje 
zwiększają również okres trwałości produktu [31, 47, 48], zaś mały rozmiar kropli 
sprawia, że są przezroczyste i przyjemne w dotyku. Stosowane są głównie 
w odżywkach i płynach kosmetycznych [47], a także preparatach przeciw-
działających starzeniu się skóry [2].  

4. Podsumowanie 

Wykorzystanie nanotechnologii do produkcji kosmetyków ma wiele zalet, ale 
budzi także pewne wątpliwości dotyczące jej bezpieczeństwa. Rozmiary 
nanocząsteczek pozwalają na łatwiejsze przenikanie do głębszych warstw skóry,  
co zwiększa skuteczność stosowanych preparatów kosmetycznych. Materiały tych 
rozmiarów mogą dostawać się do krwioobiegu, skąd są transportowane po całym 
organizmie. Może wówczas dochodzić do ich kumulacji w określonych tkankach lub 
narządach i wywoływania niekorzystnych skutków [2].  

Producenci starają się zapewnić bezpieczeństwo nanokosmetyków wprowa-
dzanych na rynek. Zarówno dla wytwórców, jak i konsumentów działanie tych 
preparatów jest innowacyjne. Produkty kosmetyczne, zawierające nanomateriały  
są skuteczniejsze od „tradycyjnych” kosmetyków. Zawarte w nich substancje czynne 
są transportowane w miejsce docelowe i uwalniane w określonym czasie. 
Nanocząsteczki zapewniają lepszą ochronę przed promieniowaniem UV, zapobiegają 
niekorzystnym reakcjom składników produktu i przeciwdziałają tworzeniu się 
reaktywnych form tlenu [2]. 

Bezpieczeństwo produktu kosmetycznego może być udowadniane poprzez 
wykorzystanie dostępnych danych oraz wykonanie dodatkowych badań 
toksykologicznych. Pierwszym krokiem jest charakterystyka badanego związki 
polegająca na określeniu jego właściwości fizycznych i chemicznych. W odniesieniu 
do tego punktu, należy wziąć pod uwagę fakt, że materiał w nanoskali może 
wykazywać nowe właściwości fizykochemiczne, które są zupełnie odmienne od 
materiału o tym samym składzie chemicznym w skali „makro” [39, 40, 49-51]. 

 Toksyczność, wchłanianie, dystrybucja, metabolizm i wydalanie dla 
nanomateriałów w produktach kosmetycznych można określać za pomocą analizy 
drogi narażenia, pobierania i absorpcji oraz poprzez wykonanie testów oceny 
toksyczności. Oprócz kluczowych właściwości chemicznych i fizycznych, które 
mogą wpływać na profil toksyczności nanomateriałów, należy określić wpływ tych 
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właściwości na funkcję preparatu kosmetycznego. Testy toksykologiczne powinny 
uwzględniać toksyczność zarówno składników, jak i zanieczyszczeń mogących 
pojawić się w produkcie [39, 40, 50, 52].  

Nanotechnologia w kosmetologii jest dziedziną nową i szybko rozwijającą się. 
Coraz więcej znanych koncernów kosmetycznych (L’Oreal Paris, NANTES, Johnson 
& Johnson, Chanel, Dr Rimpler GmbH, Amore Pacific, Beate Johnen, Lavylites) 
wprowadza to rozwiązanie do swojej oferty. Stwarza to konieczność opracowywania 
innowacyjnych systemów testowych do oceny bezpieczeństwa, a co za tym idzie 
zwiększa się dostępność informacji dotyczących nanomateriałów stosowanych 
w kosmetykach. Przepisy prawne UE stanowią sprawną barierę zapobiegającą 
wprowadzaniu do obrotu niebezpiecznych dla zdrowia produktów [2].  
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Nanokosmetyki 

Streszczenie 
Nanotechnologia to szybko rozwijająca się dziedzina, która zdominowała różne gałęzie przemysłu. 
Nanomateriały zostają włączane w skład receptury kosmetyków ze względu na swoje atrakcyjne 
właściwości. Cząsteczki w skali „nano” są m.in. twardsze, bardziej wytrzymałe, odporne chemicznie 
w porównaniu do materiałów w skali „makro”. Obecność nanocząsteczek w kosmetykach jest ściśle 
regulowana przez przepisy prawa europejskiego i krajowego (WE NR 1223/2009, OECD 2009, EFSA 
2011, SCCS/1564/15). Unia Europejska wymaga rejestracji wszystkich produktów, które zawierają 
nanomateriały w terminie sześciu miesięcy przed wprowadzeniem ich na rynek. Nanokosmetyki 
podlegają dodatkowym procedurom rejestracyjnym w porównaniu do standardowych kosmetyków. 
Obostrzenia są spowodowane troską o bezpieczeństwo konsumentów oraz dobro środowiska 
naturalnego. Mimo swoich niezaprzeczalnych zalet, potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem 
nanokosmetyków nie jest do końca ustalone.  
Niniejsza praca zawiera przegląd informacji dotyczących nanokosmetyków, w tym aktów prawnych 
regulujący zasady ich produkcji i wprowadzania na rynek w krajach Unii Europejskiej. W powyższym 
przeglądzie literatury opisano korzyści oraz potencjalne ryzyko wynikające ze stosowania 
nanokosmetyków. Prawdopodobieństwo pojawienia się skutków ubocznych jest nieznaczne, aczkolwiek 
nie niemożliwe.  
Słowa kluczowe: nanokosmetyki, nanotechnologia, przemysł kosmetyczny, bezpieczeństwo 
nanokosmetyków. 

Nanocosmetics  

Abstract 

Nanotechnology is a rapidly growing field that has dominated various industries. Nanomaterials are 

included in the composition of cosmetics due to their attractive properties. Particles in the "nano" scale 

include harder, more durable, chemically resistant compared to materials on the "macro" scale. The 

presence of nanoparticles in cosmetics is strictly regulated by European and national law (WE No 

1223/2009, OECD 2009, EFSA 2011, SCCS / 1564/15). The European Union requires the registration 

of all products that contain nanomaterials within six months before being placed on the market. 

Nanocosmetics are subject to additional registration procedures compared to standard cosmetics. The 

restrictions are caused by concern for consumer safety and the well-being of the natural environment. 

Despite its undeniable advantages, the potential risks associated with the use of nanocosmetics are not 

fully established. 

This paper contains an overview of information on nanocosmetics, including legal acts regulating the 

principles of their production and placing on the market in European Union countries. The above 

literature review describes the benefits and potential risks of using nanocosmetics. The likelihood of 

side effects is slight, although not impossible. 

Keywords: nanocosmetics, nanotechnology, cosmetics industry, safety of nanocosmetics. 



 

68 

 

Sławomira Maria Dumała
1
 

Osobiste narażenie na nanocząsteczki  

w zależności od wykonywanych czynności  

i miejsca pobytu 

1. Wstęp 

Według Światowej Organizacji Zdrowia powietrze wewnętrzne ma większy 

wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie niż powietrze zewnętrzne.  

Pomimo ostatnich doniesień o zanieczyszczeniu atmosfery w Polsce, głównie 

cząstkami PM, twierdzenie to pozostaje prawdziwe, ponieważ zagrożenie dla 

zdrowia człowieka zależy nie tylko od stężenia, ale przede wszystkim od czasu 

ekspozycji na czynnik szkodliwy, a człowiek przebywa w pomieszczeniach prawie 

90% życia [1].  
Na początku XX wieku prof. Fanger zainicjował nowy kierunek badań związany 

z jakością powietrza wewnętrznego. Początkowo zakładano, że zanieczyszczenia 

wewnętrzne pomieszczeń to głównie dwutlenek węgla, kurz, pył, para wodna, 

mikroorganizmy oraz zapachy, których jedynym źródłem jest powietrze zewnętrzne 

i substancje toksyczne powstałe w wyniku działalności człowieka. Coraz liczniej 

prowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że duża liczba związków organicznych 

i nieorganicznych znajdujących się w powietrzu wewnętrznym występuje na 

wyższym poziomie niż w powietrzu zewnętrznym, co sugerowało istnienie 

endogennych (wewnętrznych) źródeł zanieczyszczenia powietrza [2].  

W roku 1982 Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła termin „syndrom 

chorego budynku” (ang. Sick Building Syndrome – SBS) odnoszącego się do szeregu 

fizjologicznych, psychicznych oraz neurologicznych zaburzeń doświadczanych przez 

ludzi podczas przebywania w środowisku wewnętrznym budynku. Według tej 

definicji budynek nazywa się chorym, jeżeli 20% jego użytkowników potwierdzi, że 

głównym powodem ich złego samopoczucia jest przebywanie w jego wnętrzu. 

Oznacza to, że objawy chorobowe ujawniają się oraz nasilają tylko podczas 

znajdowania się w tym budynku, natomiast ustępują zaraz po jego opuszczeniu [3]. 

Schorzenia, jakie wywołuje SBS zostały przypisane czynnikom psychospołecznym, 

indywidualnym oraz środowiskowym.  

Dotychczas prowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że w większości 

przypadków stężenie zanieczyszczeń wewnątrz budynków jest zdecydowanie 

większe niż w jego najbliższym otoczeniu, a ich skład jakościowy i ilościowy jest 

bardziej stabilny. Zagrożenie stwarza nie tylko obecność drobnoustrojów, ale także 

metabolity mikroorganizmów tj. endotoksyny i mykotoksyny. Odgrywają bowiem 

znaczącą rolę w reakcjach zapalnych i przyczyniają się do pogorszenia 

funkcjonowania płuc oraz infekcji organizmu. Szkodliwa jest również nadmierna 
                                                                
1 s.dumala@pollub.pl; Zakład Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, Wydział Inżynierii 

Środowiska, Politechnika Lubelska, www.wis.pollub.pl 
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ilość drobnoustrojów saprofitycznych, szczególnie gdy ich skład jest mało 

zróżnicowany i dominują organizmy jednego gatunku [4-6]. W drogach 

oddechowych znajdują się 4 części, w których drobnoustroje mogą się namnażać 

i być rozproszone w wydychanym powietrzu: w nosie, jamie ustnej, gardle i płucach. 

Każda zapewnia inne siedlisko, do których przystosowały się różne patogeny: 

gruźlica w płucach, Streptococcus agalactiae w gardle itp. Generowanie patogenów 

następuje przede wszystkim poprzez nos i usta, najczęstszej ze śliną podczas 

rozmowy, kaszlu lub kichania. Przy każdym wdechu jesteśmy narażeni na inhalację 

aerozli/bioaerozoli, ponieważ stanowić mogą od 5 do 34% zanieczyszczeń powietrza 

wewnętrznego. Szczególnym zagrożeniem są cząsteczki, których wielkość nie 

przekracza 10 µm. Przy czym cząstki o średnicy 4,7-10 μm osadzają się w gadle, 3,3-

4,7 μm docierają do tchawicy i oskrzeli pierwszorzędowych, 1,1-3,3 μm mogą 

przedostać się do oskrzeli drugorzędowych i końcowych, a te poniżej 1,1 μm do 

oskrzelików płucnych. Za najbardziej niebezpieczne uważa się cząstki o rozmiarze 

mniejszym niż 2,5 μm [7, 8]. 

Według PN:EN wśród cząstek aerozolowych możemy wyróżnić: 

 Frakcję pozatchawiczną – udział masowy cząstek frakcji wdychanej 

niewnikających poza krtań [9]; 

 Frakcję tchawiczną – udział masowy cząstek frakcji wdychanych wnikających 

poza krtań; 

 Frakcję tchawiczno-oskrzelową – udział masowy cząstek frakcji wnikających 

głębiej poprzez krtań, lecz nie dostających się do bezrzęskowych dróg 

oddechowych; 

 Frakcję respirabilną – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która 

stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany 

gazowej; 

 Frakcję torakalną – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych w obrębie 

klatki piersiowej, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu 

w obszarze tchawiczo-oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej [10]; 

 Frakcję wdychaną cząstek – frakcja wdychana, która stanowi frakcję masową 

wszystkich zawieszonych w powietrzu cząstek i która jest wdychana przez nos 

i usta [11].  

Patogeny przenoszone drogą powietrzną muszą przetrwać w otaczającym 

środowisku, co sprawia, że czynniki takie jak temperatura powietrza i wilgotność 

względna są bardzo istotne w ocenie ich cyklu życia. Wykazano, że warunki średnio 

wilgotne (40-60%) są bardziej śmiertelne dla niepatogennych bakterii [12]. Wirusy 

z większą ilością lipidów mają tendencję do większej trwałości przy niższej 

wilgotności względnej, podczas gdy wirusy o mniejszej lub zerowej zawartości 

lipidów są bardziej stabilne przy wyższej wilgotności względnej [13]. Loosli i in. 

(1943) wykazali, że poziom wilgotności w zakresie 80-90% utrzymywany przez 

30 minut sprawia, że wirus grypy nie zakaża myszy, podczas gdy w niższym 

poziomie wilgotności (17-24%) posiada największą infekcyjność [14]. Lowen i in. 

(2007) przeprowadzając doświadczenia na świnkach morskich w komorze badawczej 

potwierdzili, że skuteczność przenoszenia wirusa grypy A zależy od wilgotności 

względnej. Cztery zainfekowane zwierzęta zostały oddzielone od czterech zdrowych: 
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każde zwierzę znajdowało się w klatce, aby uniknąć jakiegokolwiek kontaktu. 

Jedyna możliwa droga transmisji patogenu była drogą powietrzną. Przy niskiej 

wilgotności względnej (20% lub 35%) odnotowano największą zdolność patogenu do 

infekowania. W 50% zakażono tylko jedno zwierzę i przy 80% wilgotności 

względnej nie zaobserwowano przenoszenia wirusa. We wszystkich przypadkach 

utrzymywano stałą temperaturę 20°C. Autorzy sugerują, że suche powietrze może 

wysuszyć błonę śluzową nosa, doprowadzić do uszkodzenia nabłonka i/lub 

zmniejszyć możliwość oczyszczania śluzowo-rzęskowego, przez co gospodarz jest 

podatny na infekcje dróg oddechowych. To oczywiście zależy również od stabilności 

wirusa, jak również mechanizmu tworzenia zarodków kropelek: przy niskich 

wilgotnościach kropelki odparowują szybciej, kurczą się i zmieniają swój rozmiar, 

jeśli ich średnica jest mniejsza niż 10 µm zwiększa się możliwość zdeponowania 

w płucach [15]. 

W innych badaniach przeżycie niektórych wirusów okazało się niezależne od 

wilgotności względnej [16]. Miller i Artenstein (1967) wykazali, że pikornawirusy 

i adenowirusy, przeżywają lepiej w wysokiej wilgotności względnej. Odra i wirusy 

otoczkowe, najlepiej egzystują w aerozolu o niskiej wilgotności względnej [17, 18]. 

Wpływ na przeżywalność wirusów ma nie tylko wilgotności względna, ale również 

temperatura. W 20°C i w umiarkowanej wilgotności koronawirus był najbardziej 

stabilny, ale okazał się również względnie stabilny przy niskiej wilgotności [19]. To 

samo badanie potwierdziło, że podobną przeżywalność wirusa w temperaturze 6°C 

i wilgotności 80%. Wykazano także, że niższe temperatury zwiększają przeżywalność 

rinowirusów przy wysokich wilgotnościach względnych [20]. 

Ekspozycja na najdrobniejsze cząstki (ang. ultrafine particles – UFP) uważana 

jest za poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Dlatego w ostatnich latach wiele 

uwagi poświęcono badaniom nanocząstek unoszących się w powietrzu, ocenie ich 

negatywnego wpływu na zdrowie człowieka, interakcji z innymi związkami czy 

identyfikacji głównych źródeł emisji. Aby właściwie ocenić ekspozycję na UFP, 

wymagany jest osobisty monitoring. Uważa się, że jest on jedynym sposobem 

powiązania narażenia na cząstki drobne z wykonywanymi działaniami 

i odwiedzanymi mikro środowiskami.  

2. Metoda badawcza  

Pomiar koncentracji oraz wielkości cząstek aerozolowych przeprowadzono na 

terenie Janowa Lubelskiego (województwo lubelskie, powiat janowski). Szczególną 

uwagę zwrócono na codzienną aktywność w środowisku domowym. Badania 

przeprowadzono w budynku jednorodzinnym zlokalizowanym na teranie 

podmiejskim, przy drodze asfaltowej o niewielkim natężeniu ruchu (około 30 

samochodów/doba). W najbliższym sąsiedztwie nie ma obiektów przemysłowych 

bądź usługowych będących dodatkowym źródłem zanieczyszczenia powietrza. 

Budynek jest wolno stojący, murowany, całkowicie podpiwniczony, wyposażony 

w system wentylacji grawitacyjnej. Na całość funkcjonalną składają się 

pomieszczenia mieszkalne oraz gospodarcze rozmieszczone na trzech 

kondygnacjach. 
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Osoba wykonująca doświadczenie była wyposażona w specjalny pas z aparatem 

pomiarowym, który nosiła ze sobą przez cały okres pomiarowy. W nocy urządzenie 

umieszczano w sypialni. Uczestnik badania regularnie rejestrował swoją codzienną 

aktywność oraz uzupełniał dziennik. Do pomiaru zanieczyszczeń aerozolowych 

wykorzystano mobilne urządzenie Aerasense NanoTracer firmy Philips 

umożliwiające rejestrację koncentracji oraz wielkości cząstek aerozolowych w czasie 

rzeczywistym w zakresie 10-300 (nm). Do opracowania i analizy wyników 

pomiarowych wykorzystano oprogramowanie NanoReporter. Program umożliwia 

dostosowanie podstawowych parametrów urządzenia NanoTracer do warunków 

pracy. Dodatkowo daje możliwość przeglądania, modyfikacji oraz analizy 

pozyskanych danych w celu wygenerowania raportów pomiarowych. Jedną 

z głównych funkcji programu jest możliwość oceny badanego powietrza za pomocą 

współczynnika P-index (rys. 1). Przedstawia on logarytmiczną skalę względnego 

stopnia zanieczyszczenia powietrza najdrobniejszymi cząsteczkami (w rzeczywistym 

czasie pomiarowym) w odniesieniu do czystego powietrza. Obliczany jest na 

podstawie zmierzonej wartości stężenia cząsteczek oraz z góry założonej lub 

zmierzonej ich średniej wielkości. 

 

Rysunek 1. Graficzny zapis współczynnika P-index, gdzie P = 0 → ultra czyste powietrze np. powietrze 

alpejskie; 0 ≤ P ≤ 1 → bardzo czyste powietrze; 1 ≤ P ≤ 2 → czyste powietrze; 2 ≤ P ≤ 3 → minimalnie 

zanieczyszczone powietrze; 3 ≤ P ≤ 4 → umiarkowanie zanieczyszczone powietrze; 4 ≤ P ≤ 5 → poważnie 

zanieczyszczone powietrze; 5 ≤ P ≤ 6 → niebezpiecznie zanieczyszczone powietrze; 6 ≤ P ≤ 7 → bardzo 

niebezpiecznie zanieczyszczone powietrze [www.aerasense.com] 

Badanie przeprowadzono przez 7 dni, 24 godziny na dobę. W tym czasie budynek 

zamieszkiwany był przez pięć dorosłych, niepalących osób w wieku od 19 do 49 lat. 

3. Analiza wyników 

Z uwagi na dużą liczbę uzyskanych danych na rysunkach 2-7 przedstawiono 

wyniki wybranych dni pomiarowych. 

W pierwszym dniu pomiarowym (rys. 2 i 3) przeważającą ilość czasu spędzono 

w środowisku wewnętrznym. Najwyższa wartość koncentracji cząsteczek wyniosła 

9551 [l.cz./cm
3
], natomiast najmniejsza 2770 [l.cz./cm

3
]. Średnia wartość 

koncentracji cząsteczek osiągnęła poziom 6112 [l.cz./cm
3
]. Podczas pobytu 

w restauracji najwyższa wartość koncentracji cząsteczek powietrza wyniosła 171711 

[l.cz./cm
3
], natomiast najmniejsza 4315 [l.cz./cm

3
]. Średnia wartość koncentracji 

cząsteczek osiągnęła poziom 41344 [l.cz./cm
3
].  

Podczas pierwszego dnia pomiarowego odnotowano narażenie na cząstki 

o wielkości 42-100 nm. 
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Rysunek 2. Zmiana koncentracji cząsteczek zawartych w powietrzu wewnętrznym ŚW oraz zewnętrznym ŚZ 

podczas pierwszego dnia pomiarowego [opracowanie własne] 

 

Rysunek 3. Zmiana wielkości cząsteczek zawartych w powietrzu wewnętrznym ŚW oraz zewnętrznym ŚZ 

podczas pierwszego dnia pomiarowego [opracowanie własne] 
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Rysunek 4. Zmiana koncentracji cząsteczek zawartych w powietrzu wewnętrznym ŚW oraz zewnętrznym ŚZ 

podczas drugiego dnia pomiarowego [opracowanie własne] 

Na podstawie wykresów przedstawionych na rysunkach 4 oraz 5 stwierdzono,  

iż ponownie przeważającą ilość czasu spędzono w środowisku wewnętrznym. 

Największa wartość koncentracji cząsteczek w 1 cm
3
 powietrza wewnętrznego 

wyniosła 41424 [l.cz./cm
3
], natomiast najmniejsza 2232 [l.cz./cm

3
]. Średnia wartość 

koncentracji cząsteczek osiągnęła poziom 6367 [l.cz./cm
3
]. W środkach transportu 

miejskiego odnotowano wartość koncentracji wynoszącą max. 26105 [l.cz./cm
3
]. 

Biorąc pod uwagę wielkość cząsteczek zarejestrowano narażenie na cząstki 

mieszczące się w przedziale 40-125 nm.  

 

Rysunek 5. Zmiana wielkości cząsteczek zawartych w powietrzu wewnętrznym ŚW oraz zewnętrznym ŚZ 

podczas drugiego dnia pomiarowego [opracowanie własne] 
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Rysunek 6. Zmiana koncentracji cząsteczek zawartych w powietrzu wewnętrznym ŚW oraz zewnętrznym ŚZ 

podczas trzeciego dnia pomiarowego [opracowanie własne] 

 

Rysunek 7. Zmiana wielkości cząsteczek zawartych w powietrzu wewnętrznym ŚW oraz zewnętrznym ŚZ 

podczas trzeciego dnia pomiarowego [opracowanie własne] 

W trzecim dniu pomiarowym największa wartość koncentracji cząsteczek 

w powietrzu wewnętrznym wyniosła 81119 [l.cz./cm
3
], natomiast najmniejsza 2007 

[l.cz./cm
3
] (rys. 6, 7). Średnia wartość koncentracji cząsteczek osiągnęła poziom 

5660 [l.cz./cm
3
]. W przypadku uśrednionej wielkości cząsteczek największą wartość 

otrzymano dla cząstek o rozmiarze 150 [nm], najmniejsza dla 48 [nm], natomiast 

średnią dla 100 [nm]. W przypadku środków transportu miejskiego największa 

wartość koncentracji cząsteczek wyniosła 302278 [l.cz./cm
3
].  

Wielkość cząstek odnotowana podczas trzeciego dnia pomiarowego mieściła się 

w granicach 48-150 nm. 
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4. Podsumowanie i wnioski 

Zmianę koncentracji oraz średnicy cząsteczek zawartych w powietrzu wewnętrznym 

i zewnętrznym podczas wykonywania różnych aktywności w całym okresie 

pomiarowym przedstawiono w tabelach 1 oraz 2. 

Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że największa koncentracja cząsteczek 

przypadających na 1 cm
3
 powietrza znajdującego się w bezpośredniej strefie 

oddychania wystąpiła w środkach transportu. Najmniejszą wartość koncentracji 

cząsteczek odnotowano podczas snu oraz odpoczynku. Biorąc pod uwagę kryterium 

średnicy cząsteczek, najmniejsze cząsteczki zarejestrowano podczas sprzątania, 

natomiast największe w trakcie snu oraz odpoczynku.  

Tabela 1. Zmiana koncentracji oraz średnicy cząsteczek zawartych w powietrzu zewnętrznym podczas 

wykonywania różnych aktywności w całym okresie pomiarowym [opracowanie własne] 

 
Koncentracja [l.cząstek/cm3] Uśredniona wielkość cząstek [nm] 

minimalna średnia maksymalna minimalna średnia maksymalna 

transport  2849 122947 715109 38 68 140 

spacer 1880 28631 66565 65 93 130 

Tabela 2. Zmiana koncentracji oraz średnicy cząsteczek zawartych w powietrzu wewnętrznym podczas 

wykonywania różnych aktywności w całym okresie pomiarowym [opracowanie własne] 

 
Koncentracja [l.cząstek/cm3] Uśredniona wielkość cząstek [nm] 

minimalna średnia maksymalna minimalna średnia maksymalna 

gotowanie 1303 358970 650652 43 109 174 

sprzątanie 2732 106606 210480 29 102 174 

jedzenie 5391 57426 109461 41 86 142 

pobyt  

w restauracji 

4315 41344 171711 37 58 103 

praca przed  

komputerem 

3246 39867 76488 62 114 166 

sen oraz  

odpoczynek 

903 2060 3216 40 128 216 

 

Analizując dane uzyskane na podstawie skali wskaźnika zanieczyszczenia 

powietrza P-index programu NanoReporter stwierdzono, że w trakcie całego okresu 

pomiarowego podczas wykonywania różnych aktywności badane powietrze 

wewnętrzne posiadało głównie cechy minimalnie zanieczyszczonego (2 ≤ P ≤ 3) oraz 

czystego (1 ≤ P ≤ 2). Najmniejsze zanieczyszczenie powietrza odnotowano w trakcie 

snu oraz odpoczynku, natomiast największe w czasie gotowania oraz w środkach 

transportu (5 ≤ P ≤ 6 – niebezpiecznie zanieczyszczone powietrze). 
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Osobiste narażenie na nanocząsteczki w zależności od wykonywanych czynności 

i miejsca pobytu 

Streszczenie 

Toksyczność substancji zależy w głównej mierze od budowy chemicznej. Jednak ostatnie doniesienia 

wskazują, że rozmiar cząstek zawierających te same substancje chemiczne wpływa na zróżnicowanie 

ich potencjału toksycznego. Ekspozycja na najdrobniejsze cząstki (z ang. ultrafine particles – UFP) 

uważana jest za poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Dlatego w ostatnich latach wiele uwagi 

poświęcono badaniom nanocząstek unoszących się w powietrzu, ocenie ich negatywnego wpływu na 

zdrowie człowieka, interakcji z innymi związkami czy identyfikacji głównych źródeł emisji. Aby 

właściwie ocenić ekspozycję na UFP, wymagany jest osobisty monitoring. Uważa się, że jest on 

jedynym sposobem powiązania narażenia na cząstki drobne z wykonywanymi działaniami 

i odwiedzanymi mikro środowiskami.  

W pracy przedstawiono wyniki analizy mającej na celu ukazanie wpływu codziennych aktywności na 

osobiste narażenie UFP. Badania przeprowadzono na grupie studentów. Całodobowo monitorowano 

narażenie na nanocząstki w trakcie typowych, codziennych czynności – podczas nauki, w środkach 

komunikacji miejskiej, w domu, podczas spaceru itp. 

Słowa kluczowe: nanocząstki, SBS, Aerasense NanoTracer. 

Personal exposure to nanoparticles depending on the activities performed and 

location 

Abstract  

The toxicity of a substance depends mainly on the chemical structure. However, recent reports state that 

the size of particles containing the same chemicals affects the diversity of their toxic potential. Exposure 

to ultrafine particles (UFP) is considered a serious threat to human health. That is why in recent years 

much attention has been devoted to the study of airborne nanoparticles, the assessment of their negative 

impact on human health, interaction with other compounds, and the identification of major emission 

sources. In order to properly assess exposure to UFP, personal monitoring is required. It is believed that 

it is the only way to link the exposure to small particles with the activities performed and micro 

environments. 

The paper presents the results of the analysis pertaining to the impact of daily activities on the personal 

exposure of UFP. The research was carried out on a group of students. The 24/7 exposure to 

nanoparticles was monitored during typical everyday activities – during study, in public transport, 

at home, during walking, etc. 

Keywords: ultrafine particles, SBS, Aerasense NanoTracer. 
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Nanocząstki oraz ich wpływ  

na środowisko glebowe i rośliny 

1. Wstęp 

Nanocząstki to fragmenty materii o wielkości nieprzekraczającej 100 nanometrów 

(nm) [1-4]. Nanocząstki oraz powstałe z nich nanomateriały są przedmiotem nowej 

dziedziny nauki – nanotechnologii, budzącej nie tylko wielkie nadzieje, ale również 

wiele obaw oraz niezwykle duże zainteresowanie wśród badaczy. Powstałe przy 

użyciu nanocząstek nanomateriały znajdują szerokie spektrum zastosowania w wielu 

dziedzinach życia. Jednak z biegiem czasu coraz baczniej zaczęto przyglądać się 

skutkom, jakie niesie za sobą tak ogromny postęp w technice. Należy zaznaczyć,  

iż nie wszystkie nanomateriały są niebezpieczne, jednakże prowadzone badania 

naukowe w odniesieniu do tych samych bądź względnie podobnych nanomateriałów 

są często niespójne [5]. 

 Badania dotyczące kumulacji i wnikania nanocząstek do organizmów żywych 

sugerują, iż nanocząstki mogą wnikać do organizmów przez drogi oddechowe, 

następnie przenikać do komórek, a w konsekwencji kumulować się w nich 

i wywoływać różne schorzenia. W literaturze można spotkać doniesienia wskazujące 

na toksyczne działanie nanocząsteczek takich pierwiastków, jak: tytan, kobalt, 

żelazo, wolfram, a nawet srebro. Wielu naukowców prowadzi także badania 

dotyczące nanocząstek w aspekcie zachorowań na choroby nowotworowe [6, 7]. 

Aktualnie prowadzone badania dotyczą także wpływu nanocząstek na organizmy 

żywe w tym mikroorganizmy: bakterie czy grzyby oraz rośliny [8-10]. 

Według Mrowca [5], nanotechnologia jest aktualnie jedną z najistotniejszych 

dziedzin, dającą możliwość wytwarzania produktów na podstawie struktury 

pojedynczych atomów. Jednakże ingerencja w świat na poziomie atomowym, poza 

korzyściami niesie ze sobą zagrożenia, w postaci poważnych zmian 

w funkcjonowaniu organizmów żywych. 

2. Pochodzenie nanocząstek  

W wyniku procesów naturalnych oraz procesów związanych z formą pośredniego 

lub bezpośredniego wpływu człowieka na środowisko zachodzi stała emisja 

nanocząsteczek do atmosfery. Zarówno procesy naturalne, jak i antropogeniczne 

mogą być przyczyną zwiększonej emisji nanocząsteczek. Procesami naturalnymi są 

erozja skał, parowanie, rozkład, utlenianie minerałów i związków organicznych, 

natomiast do procesów antropogenicznych możemy zaliczyć m.in. niepełne spalanie 

różnych materiałów np. spalanie opału, emisje spalin, głównie z silników diesla, jak 
                                                                
1 ssiebielec@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

– Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB), www.iung.pulawy.pl 
2 gs@iung.pulawy.pl, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB), www.iung.pulawy.pl/ 

http://www.iung.pulawy.pl/
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również produkty uboczne różnych procesów gastronomicznych, m.in. gotowanie 

czy smażenie [11, 12]. Nanocząstki mogą także powstawać w trakcie takich 

procesów jak obróbka mechaniczna np.: spawanie, cięcie, piłowanie [13].  

Stworzone przez człowieka do określonych celów nanocząstki (engineering 

nanoparticles) są wykorzystywane w produkcji nanomateriałów, stosowanych 

aktualnie we wszystkich dziedzinach życia. Według Amerykańskiej Narodowej 

Inicjatywy Nanotechnologicznej (US Nanotechnology Initiative 2001) „Nano-

technologia to procesy wytwarzania nanomateriałów, których struktura i składniki 

wykazują nowe, znaczące właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne” [12].  

Pierwszymi odkrytymi nanomateriałami były fulereny – czarne ciała stałe 

o metalicznym połysku i nanonurki węglowe – struktury, mające postać pustych 

w środku walców [14]. Za inicjatorów tych odkryć uważa się odpowiednio, Harolda 

Kroto i Sumio Jijima.  

Fulereny otrzymuje się m.in. przy użyciu promienia laserowego w superso-

nicznym (ponaddźwiękowym) strumieniu helu. Obecnie najbardziej popularną 

i wysoce wydajną metodą otrzymywania fulerenów jest metoda płomieniowa 

polegająca na spalaniu substancji organicznych (najczęściej toluenu). Dzięki tej 

metodzie produkcja fulerenów na świecie wynosi aktualnie nawet kilkanaście ton. 

W wyniku spalania substancji organicznych otrzymywana jest tzw. sadza 

fulerenowa, będącą mieszanką wielu fulerenów. Fulureny znalazły zastosowanie 

m.in. w środkach smarujących i tworzywach o unikatowych właściwościach 

elektrooptycznych. Dodatkowo wykazano, iż niebywałą cechą fulerenów jest 

możliwość zamykania w ich wnętrzu atomów pierwiastka (ze względu na ich 

budowę), co jest istotne przy produkcji związków chemicznych, np. leków. 

Powierzchnia fulerenów składa się z układu sprzężonych pierścieni, składających się 

z pięciu i sześciu atomów węgla. Najpopularniejszy fuleren, zawierający 60 atomów 

węgla (tzw. C60) ma kształt dwudziestościanu ściętego, wyglądem przypomina piłkę 

futbolową [15].  

Nanonurki węglowe odznaczają się przede wszystkim niebywałą elastycznością 

i sprężystością, co sprawia, że możliwe jest ich skręcanie, czy zginanie. Ponadto 

posiadają unikalne własności elektryczne, do tego są znakomitymi przewodnikami 

ciepła. Te własności sprawiają, że są badane jako obiecujące materiały do 

zastosowań w nanotechnologii, elektronice, optyce i badaniach materiałowych. Ich 

wyjątkowe właściwości chemiczne, mechaniczne, elektryczne, a także magnetyczne 

spowodowały, że stały się one pożądanym materiałem i potencjalnym rozwiązaniem 

w wielu gałęziach gospodarki. Nanorurki węglowe potencjalnie mogą być 

wykorzystywane jako materiały elektrodowe w ogniwach elektrochemicznych nowej 

generacji. Wykorzystywane są również w technologiach elektronowych np.: 

komputerach nowej generacji. Ponadto ich właściwości stosowane są także 

w ochronie środowiska, w celu usuwania zanieczyszczeń, np. dioksyn [16].  
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3. Nanocząstki – zastosowanie  

W ostatnich latach obserwowany jest stały wzrost wykorzystania nanomateriałów 

w produkcji przemysłowej. W przeciągu lat 2011-2020 ich ilość ocenia się na 58 tys. 

ton powstałych nanomateriałów [2]. Obecnie nanomateriały wykorzystywane są na 

szeroką skalę w przeróżnych gałęziach przemysłowych, ponadto odnalazły swoje 

zastosowanie w takich sektorach, jak budownictwo czy energetyka. Dodatkowo stały 

się niezbędnym elementem w wyrobach gospodarstwa domowego, kosmetyce oraz 

medycynie. Należy podkreślić, iż ogromne nadzieje wiąże się z zastosowaniem 

nanocząstek w walce z ciężkimi chorobami np. nowotworami [17]. Dane literaturowe 

donoszą, iż wykorzystywane są przy produkcji filtrów przeciwsłonecznych, szkła 

odpornego na zarysowania czy nanopowłok fotokatalitycznych, zdolnych do 

usuwania zanieczyszczeń atmosferycznych. Ich właściwości bakteriostatyczne 

i dezodoracyjne również znajdują szerokie spektrum zastosowania. Wykazano także 

możliwości ich wykorzystania w procesach remediacji gleb zanieczyszczonych 

chemicznie [18, 19]. Ze względu na swoje pochodzenie nanocząstki można podzielić 

na występujące: naturalnie, celowo projektowane oraz powstałe w sposób 

przypadkowy. Biorąc pod uwagę skład chemiczny nanocząstki, można je podzielić 

na nanocząstki pochodzenia organicznego (wirusy, fulereny, nanorurki węglowe, 

dendrymery; nieorganicznego – tj. metale, m.in. Ag, Au, Cu, tlenki metali – TiO2, 

ZnO, CuO, tlenki indu (In), cyny (Sn), ceru (Ce), glinu (Al) i innych metali ziem 

rzadkich; kropki kwantowe; jonowe materiały ceramiczne. Cechy charakterystyczne 

nanomateriałów to w głównej mierze duże pole powierzchni właściwej, wysoka 

aktywność, skłonność do aglomeracji, różnorodność składu chemicznego, wyjątkowo 

wysoka wytrzymałość na rozciąganie oraz twardość [13]. 

Niestety dane literaturowe oprócz informacji o ich cennych właściwościach 

donoszą, iż ich obecność w powietrzu może być szkodliwa dla zdrowia człowieka 

[20, 21]. Ze względu na ich niewielki rozmiar mogą wnikać do komórek oraz 

kumulować się w nich, co może być przyczyną uszkodzenia komórek i innych 

organelli komórkowych [22-24]. Obecność nanocząstek w organizmie może również 

zaburzać zdolność do namnażania komórek, co powoduje ich obumieranie lub 

niekontrolowany wzrost [25]. Na podstawie przeprowadzonych badań i dostępnych 

materiałów z uwagi na potencjalną szkodliwość określono dla nich tzw. poziom 

toksyczności [26].  

Rozpatrując wpływ nanocząstek na środowisko należy zaznaczyć, iż 

w większości przypadków zostały one utworzone z materiałów niepodlegających 

degradacji, a co za tym idzie, nasuwa się wiele pytań o sposób rozkładu, 

przechowywania oraz obiegu tych materiałów w środowisku przyrodniczym. 

Okazuje się, że niektóre fulereny mogą ulec pełnej metabolizacji przy obecności 

pewnych gatunków grzybów, natomiast niektóre ulegają chemicznej transformacji  

– np. nanoFe, które utlenia się do FeO. Jeszcze inne, np. Zn, Cu, Si utleniając się 

w powietrzu, stają się potencjalnie toksyczne, a największe zagrożenie mogą 

stanowić wolne, pojedyncze nanocząstki [27, 28].  

Obecność nanomateriałów w środowisku może pochodzić ze źródeł zarówno 

punktowych (miejsca produkcji, składowiska i spalarnie odpadów oraz oczyszczalnie 

ścieków), jak również powierzchniowych (obszarowych) [29-31]. Inne przykłady 
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obecności nanocząstek w środowisku to np. środki czystości zawierające w swoim 

składzie np. nanocząsteczki srebra (nano Ag) (Maliszewska-Mazur, 2010); deszcz 

i spływ z elewacji budynków farb zawierających np. nanocząsteczki tytanu (TiO2) 

[32]; środki ochrony roślin zawierające nanocząsteczki w celach poprawy plonów 

czy ochrony przed szkodnikami i chorobami [33, 34], oraz spalanie paliwa 

silnikowego Diesel [35]. 

4. Nanocząstki – wpływ na środowisko glebowe 

Z przeprowadzonego przeglądu literatury wynika, iż niewątpliwie nanocząstki 

mają istotny wpływ na środowisko glebowe, w tym mikroorganizmy tam żyjące oraz 

rośliny. Katarzyna Wolny-Koładka i in. (2013) przeprowadzili badania dotyczące 

syntezy i charakterystyki fizykochemicznej nanocząstek srebra oraz ocenę ich 

toksyczności w stosunku do grzybów z gatunku Fusarium culmorum izolowanych 

z pszenicy ozimej. W przedstawionej pracy stwierdzono grzybobójcze właściwości 

nanocząstek srebra, dodatkowo analizy potwierdziły możliwość stosowania 

nanocząstek srebra jako czynnika grzybobójczego [36]. Przegląd literatury dowodzi, 

iż badania na temat bakteriobójczego i grzybobójczego działania nanocząstek są 

aktualnie coraz szerzej prowadzone [37-40] Jak wynika z danych literaturowych, 

nanocząstki srebra są jedną ze skutecznych metod zwalczania patogenów, jednakże 

stosowanie ich w nadmiernej ilości może w konsekwencji prowadzić do oporności 

mikroorganizmów na obecność nanocząstek w środowisku [41].  

Badania Chrzanowskiej i Załęskiej-Radziwiłł [42] dotyczyły oddziaływania 

wybranych nanocząstek na rośliny wyższe. W pracy zbadano toksyczność nanoglinu 

i nanocyrkonu w stosunku do roślin wyższych tj. Sorgo dwubarwne (Sorghum 

saccharatum), Gorczyca biała (Sinapis alba) i Pieprzyca siewna (Lepidium sativum). 

Zarówno nanotlenek cyrkonu, jak również glinu wpływał na procesy fizjologiczne 

roślin wyższych. W niniejszych badaniach zaobserwowano zmniejszanie szybkości 

reakcji chemicznej spowodowane dodatkiem nanocząstek, wpływające bezpośrednio 

na kiełkowanie oraz wzrost korzeni i łodyg. Jak stwierdzają autorzy, zagadnienia te 

wymagają dalszych badań w celu wyjaśnienia mechanizmów oddziaływania 

nanocząstek na procesy fizjologiczne roślin. 

Badania Mosdrof i in. dotyczyły wpływu nanotlenku glinu oraz nanotlenku glinu 

modyfikowanego kobaltem na bakterie wyizolowane z różnych elementów 

środowiska [43]. Największą wrażliwością na oba nanotlenki glinu charakteryzowały 

się szczepy bakterii wyizolowane z gleby. Wśród 27 szczepów bakterii 

wyizolowanych z gleby, w przypadku 6 szczepów nastąpiło zahamowanie wzrostu 

w bezpośrednim sąsiedztwie nanotlenku glinu. W przypadku obecności nanotlenku 

glinu modyfikowanego kobaltem, 25 szczepów (93% testowanych szczepów) 

okazało się wrażliwych na obecność nanopreparatu. Nanotlenek niemodyfikowany 

wpływał negatywnie na wzrost zaledwie 20% bakterii glebowych, do których 

w głównej mierze należały bakterie z rodzaju Pseudomonas. 

Z kolei Frenk i in. [44] badali wpływ nanocząstek tlenku różnych pierwiastków 

na mikroorganizmy bytujące w dwóch różnych glebach. Przedstawione wyniki 

wskazywały na potencjalną szkodliwość nanocząstek dla środowiska glebowego, 

w tym dla rozwoju mikroorganizmów. 
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Inne badania dotyczące wpływu nanocząsteczek na bakterie Escherichia coli 

wykazały, iż komórki E. coli po kontakcie z nanocząsteczkami mogą ulec 

uszkodzeniu [45]. Istnieje wiele pytań odnośnie toksyczności nanocząstek dla 

organizmów, a także ich prawdopodobieństwa degradacji w środowisku naturalnym 

(woda, gleba, powietrze) [1, 34]. Jak donoszą dane literaturowe, toksyczność 

poszczególnych nanocząstek jest bardzo zróżnicowana, a każda nanocząstka 

w zależności od materiału, z którego została utworzona (węgiel, tytan, srebro, złoto, 

kadm) charakteryzuje się innymi parametrami, w zależności od struktury, kształtu, 

powierzchni czy właściwości fizykochemicznych [46, 47]. Po przedostaniu się do 

środowiska glebowego wiele z nich staje się obojętnych pod względem wpływu na 

organizmy, inne wręcz przeciwnie, zachowują swoje właściwości toksyczne [48].  

5.  Badania nad nanocząstkami tlenku glinu i nanocząstkami srebra  

Nanocząstki tlenku glinu i nanocząstki srebra są obecnie powszechnie 

wykorzystywane w produkcji przemysłowej. Nanocząsteczki tlenku glinu są 

stosowane w różnych gałęziach przemysłu [49, 50]. W literaturze opisanych jest 

wiele metod otrzymywania nanotlenku glinu, które można podzielić na metody 

fizyczne oraz chemiczne.  

Ciągły wzrost zapotrzebowania na nanomateriały oraz zwiększenie ich produkcji 

prowadzi do wzrostu emisji nanocząstek do środowiska (woda, gleba, powietrze). 

Wpływ nowo powstających nanopreparatów z użyciem nanocząstek na środowisko 

zależy od wielu czynników, do których w głównej mierze możemy zaliczyć: różnice 

w budowie chemicznej, wielkość cząstek, powierzchnię właściwą, kształt, ładunek 

powierzchniowy czy zdolność do tworzenia nowo powstających mieszanin [51]. 

Dotyczące wpływu nanocząstek glinu na środowisko glebowe, w tym parametry 

fizykochemiczne i mikrobiologiczne, są dość znikome. Badania na temat wpływu 

nanocząstek glinu na rośliny są obecnie prowadzone, jednak są one dość 

zróżnicowane i prezentują zarówno wyniki niewzbudzające podejrzeń, jak również 

pojawiają się takie, które budzą pewne wątpliwości i wymagają potwierdzenia 

w kolejnych testach.  

Lee i wsp. badali wpływ różnych nanotlenków metali, w tym nanotlenku glinu na 

wzrost rzodkiewnika (gatunek rośliny zielnej, należący do rodziny kapustowatych). 

Trzy wskaźniki toksyczności (kiełkowanie nasion, wydłużenie korzeni i liczba liści) 

zostały określone ilościowo po ekspozycji na każdy rodzaj nanocząstek w trzech 

stężeniach: 400, 2000 i 4000 mg/L. Badania wykazały, że nawet dość wysokie 

stężenie 2000 mg/l nanotlenku glinu nie spowodowało zahamowania wzrostu korzeni 

i rozwoju badanej rośliny, natomiast inne cząstki wykazywały działanie 

fitotoksyczne. Problem fitotoksyczności nanocząstek należy zatem rozpatrywać 

w zależności od stężenia oraz rodzaju badanej nanocząstki. Ponadto, z powodu 

pojawienia się zahamowania wzrostu roślin wobec niektórych nanocząstek, 

podkreśla się potrzebę odpowiedzialnego usuwania odpadów i osadów zawierających 

nanocząstki tlenków metali [52].  

Z kolei Yang i Watts stwierdzili, że stężenie 2000 m g/l nanotlenku glinu 

hamowało wzrost korzeni pięciu gatunków roślin, takich jak: kukurydza, ogórek, 

soja, kapusta i marchew. Dodatkowo zasugerowano, iż charakterystyka 
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powierzchniowa cząstek odgrywa ważną rolę w fitotoksyczności nanocząstek tlenku 

glinu [10].  

W innym artykule naukowym opisano wpływ pięciu rodzajów nanocząsteczek 

(wielościennej nanorurki węglowej, aluminium, tlenku glinu, cynku i tlenku cynku) 

na kiełkowanie nasion i wzrost korzeni sześciu wyższych gatunków roślin 

(rzodkiewka, rzepak, życica, sałata, kukurydza i ogórek). W odniesieniu do 

nanocząstek tlenku glinu stwierdzono, iż przy stężeniu 2000 mg/l hamuje ona 

kiełkowanie kukurydzy [53].  

Cząsteczki nanosrebra otrzymuje się poprzez redukcję azotanu srebra przy użyciu 

odpowiedniego czynnika redukującego, np. borowodorku sodu, inną metodą jest 

fotoredukcja za pomocą światła UV. Istnieją także tzw. zielone metody pozyskiwania 

nanosrebra, jednak w laboratoriach wciąż trwają badania, których rezultaty pozwolą 

dopiero na opracowanie metod całkowicie proekologicznych. Nanocząstki srebra są 

wykorzystywane w różnych dziedzinach i gałęziach technologicznych, co pozwala 

na tworzenie wielu produktów [54]. Dostępne informacje na temat wpływu 

nanocząstek srebra na rośliny informują, iż badania są aktualnie prowadzone. 

Odum [55] badał wpływu nanocząstek srebra (Ag) na wzrost pomidora. 

Nanocząsteczki srebra mają unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak 

zdolność do zabijania lub hamowania wzrostu bakterii i innych mikroorganizmów. 

Jak twierdzą naukowcy, wraz ze wzrostem wykorzystania nanocząstek srebra rośnie 

ryzyko ich rozprzestrzeniania się w środowisku przyrodniczym. Dlatego ważne jest 

zbadanie długofalowego wpływu nanocząstek srebra na rośliny, szczególnie te 

spożywane przez człowieka. Przeprowadzone wyniki badań pozwoliły stwierdzić, iż 

pomidory pobierają srebrne nanocząstki z roztworu hydroponicznego, a w rezultacie 

proces ten doprowadził do obumarcia roślin. Stwierdzono również, że im mniejsze 

nanocząstki srebra, tym szybciej obumierają rośliny pomidora. Z kolei Salama 

prowadził badania na temat wpływu nanocząstek srebra na wybrane rośliny uprawne 

tj. bób (Phaseolus vulgaris L.) i kukurydza (Zea mays L.). Zastosowanie nanocząstek 

srebra powodowało wzrost zawartości białka w dwóch badanych roślinach 

uprawnych [56]. Saha i Gupta [57] również przeprowadzili przegląd informacji na 

temat nanocząsteczek srebra w roślinach wyższych pod kątem ich genotoksyczności. 

Badania ujawniły różne rodzaje nieprawidłowości chromosomów i uszkodzeń DNA, 

które ostatecznie prowadzą do śmierci komórki i rozpadu komórki roślinnej 

wystawionej na działanie nanocząsteczek srebra obecnych w środowisku. 

6. Przepisy prawne  

Aktualna wiedza na temat niepożądanego działania nanomateriałów jest 

stosunkowa niewielka. Dlatego też istotne staje się opracowanie, a następnie 

wdrożenie w życie informacji o najwyższych wartościach dopuszczalnych dla tych 

materiałów. Niestety ze względu na różnice dotyczące pochodzenia, składu 

chemicznego, a zarazem swoistych cech, stworzenie limitów dopuszczalnych nie jest 

proste. Dodatkowo problemem jest brak aktów prawnych regulujących 

wprowadzanie substancji zawierających nanocząstki na rynek krajowy 

i międzynarodowy. Z dniem 1 czerwca 2007 roku wprowadzono Rozporządzenie 

Unii Europejskiej – REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
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of Chemicals – Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i Stosowane ograniczenia 

w zakresie chemikaliów) w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka 

przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne. Reach jednak, jak 

dotychczas nie obejmuje nanocząstek. 

Jak donoszą dane literaturowe nie można jednoznacznie ocenić ryzyka jakie 

niesie za sobą wykorzystywanie nanomateriałów. Niewątpliwy problem i potencjalne 

zagrożenie stanowią także odpady zawierające nanocząstki, ponadto brak jest 

odpowiednich norm i przepisów prawnych dotyczących ich przetrzymywania 

i ewentualnego przetwarzania [13]. W roku 2008 zostało utworzone specjalne 

centrum dotyczące nanozagrożeń pod nazwą Internatfional Alliance for Nano-

Environmental Health and Safety Harmonization, w skład którego wchodzą instytuty 

z USA, Anglii i Szwajcarii [48].  

Nanomateriały są dostępne na rynku od kilku lat, niewiele natomiast wiadomo na 

temat ich oddziaływania na organizm ludzki. Dlatego ważne jest podjęcie badań 

w celu zidentyfikowania ich niepożądanych właściwości [58, 59].  

7. Podsumowanie  

Podsumowując dotychczasowy stan wiedzy na temat nanocząsteczek i produktów 

powstałych przy ich użyciu należy stwierdzić, iż kompleksowa ocena wpływu 

nanoczastek na środowisko i zdrowie człowieka staje się niezwykle ciekawym 

zagadnieniem, a zarazem koniecznością. Ze względu na potencjalne oddziaływanie 

toksyczne i ekotoksyczne nanocząstek kluczowe staje się zbadanie procesów 

uwalniania i akumulacji oraz poziomu ich zawartości w różnych elementach 

środowiska oraz ich ewentualnego wpływu na właściwości mikrobiologiczne 

i fizykochemiczne gleby. 

Podziękowania  

Opracowanie wykonano w ramach realizacji zadań 1.1. „Ocena zmian 

w gospodarowaniu ziemią, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, 

organizacyjno-ekonomicznych i procesów urbanizacyjnych oraz wskazanie działań 

prowadzących do racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej” 

oraz 1.4. Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz 

aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków 

siedliskowych i systemów gospodarowania. Program Wieloletni IUNG-PIB na lata 

(2016-2020). 
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Nanocząstki oraz ich wpływ na środowisko glebowe i rośliny 

Streszczenie  

Pierwszymi odkrytymi nanomateriałami były fulereny oraz nanonurki węglowe. Jak donoszą dane 

literaturowe nie można jednoznacznie ocenić ryzyka jakie niesie za sobą wykorzystywanie 

nanomateriałów. Niewątpliwie nanocząstki stały się niezwykle cennymi związkami spełniającymi wiele 

nowych dotąd nieodkrytych funkcji. Ich wydajność i możliwość szerokiego wykorzystania, a także 

potencjalne ryzyko środowiskowe zależy od wielu istotnych czynników, takich jak wielkość cząsteczki, 

sposób przygotowania roztworów czy zastosowane stężenie. Skutki coraz powszechniejszej obecności 

nanoczastek w środowisku wymagają dalszych badań. Obecnie procesy technologiczne należą do 

największych emiterów nanocząstek a ich obecność w środowisku stale rośnie. Nanomateriały 

wykorzystywane są na szeroką skalę w przeróżnych gałęziach przemysłu, ponadto odnalazły swoje 

zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. Dodatkowo stały się niezbędnym elementem 

w przedmiotach codziennego użytku, kosmetyce oraz medycynie. Przegląd dostępnej literatury na temat 

wpływu nanocząstek na środowisko glebowe oraz rośliny dostarcza różnorodnych i niejednoznacznych 

wyników, zarówno tych mówiących o korzystnym wpływie, jak również budzących wiele wątpliwości. 

Słowa kluczowe: nanocząstki, nanomateriały, roślina, mikroorganizmy, bakterie 

Nanoparticles and their impact on the soil environment and plants 

Abstract  

The first discovered nanomaterials were fullerenes and carbon nanotubes. As reported in the literature, 

the risks associated with the use of nanomaterials cannot be unambiguously assessed. Undoubtedly, 

nanoparticles have become extremely valuable compounds that fulfill many previously undiscovered 

functions. However, their efficiency and the possibility of widespread use as well as their impacts on the 

environment depend on many factors such as particle size, solution preparation or the concentration 

used. Potential environmental risks related to use of nanoparticles require undoubtedly further research. 

Currently, technological processes belong to the largest emitters of nanoparticles and their presence in 

the environment is constantly growing. Nanomaterials are used on a large scale in various industrial 

branches, moreover, they have found their application in many sectors of the economy. In addition, they 

have become an indispensable element in everyday objects, cosmetics and medicine. A review of the 

available literature on the impact of nanoparticles on the soil environment and plants presents a variety 

of results, both those revealing beneficial effects as well as those that raise many doubts. 

Keywords: nanoparticles, nanomaterials, plant, microorganisms, bacteria 
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Nanomateriały w inżynierii środowiska – zastosowanie 

pochodnych grafenu w oczyszczaniu ścieków 

1. Wstęp 

Grafen to płaska struktura o grubości jednej warstwy atomów, zbudowana 

z połączonych w sześciokąty atomów węgla o hybrydyzacji sp
2
, którego budowa 

przypomina plaster miodu. Nazywany „materiałem przyszłości” po raz pierwszy 

wyizolowany został w 2004 roku przez Geim’a i Novoselov’a, którzy uhonorowani 

zostali za to dokonanie Nagrodą Nobla w 2010 roku. Grafen i jego pochodne (tlenek 

grafenu – GO i zredukowany tlenek grafenu – RGO/rGO) posiadają unikalną 

strukturę, skład i właściwości, które czynią je bardzo interesującymi materiałami dla 

nauk związanych z: fizyką, chemią, czy też inżynierią materiałową. Są one również 

interesujące z punktu widzenia inżynierii środowiska i biotechnologii 

środowiskowej, w takich zagadnieniach, jak oczyszczanie wody i ścieków metodami 

biologicznymi (np. w procesie anammox) i fizykochemicznymi (np. w procesie 

fotokatalizy). Celem prezentowanej pracy jest przegląd najważniejszych dokonań 

w zakresie stosowania pochodnych grafenu we wskazanych obszarach. 

2. Zastosowanie pochodnych grafenu i innych nanocząsteczek 

w oczyszczaniu ścieków za pomocą procesu anammox 

Proces beztlenowego utleniania azotu amonowego, w skrócie anammox, od 

angielskich słów anaerobic ammonia oxidation, to proces biologiczny, prowadzony 

przez unikalne ze względu na swoją budowę bakterie, należące do typu 

Planctomycetes. Istnienie tego procesu przewidziano teoretycznie w 1977 roku [1], 

ale jego istnienie udowodniono dopiero w roku 1995 [2]. Od tego czasu proces 

anammox wzbudza ogromne zainteresowanie, szczególnie wśród osób zajmujących 

się tematyką usuwania azotu ze ścieków. Powszechnie stosowany system 

oczyszczania ścieków ze związków azotowych składa się z dwustopniowego, 

tlenowego procesu nitryfikacji, w którym azot amonowy utleniany jest do azotanów 

(III), a następnie azotanów (V) oraz denitryfikacji, w której azotany (V) redukowane 

są do azotu cząsteczkowego, przy jednoczesnym wykorzystaniu węgla organicznego. 

Odkrycie procesu anammox otworzyło zupełnie nowe możliwości. W procesie tym 

azot amonowy utleniany jest do azotu cząsteczkowego przy wykorzystaniu azotanów 

(III) jako akceptora elektronów. Uproszczony schemat deamonifikacji 

z wykorzystaniem procesu częściowej nitryfikacji – anammox przedstawiono na 

rysunku 1.  

                                                                
1 sebastian.zabczynski@polsl.pl, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska 

i Energetyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl 
2 mariusz.tomaszewski@polsl.pl, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska 

i Energetyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl 
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Rysunek 1. Schemat deamonifikacji z wykorzystaniem procesu częściowej nitryfikacji – anammox 

[opracowanie własne] 

Pominięcie drugiej fazy nitryfikacji oraz denitryfikacji umożliwia znaczne 

zmniejszenie zapotrzebowania na tlen (o 60%) oraz eliminację zapotrzebowania na 

węgiel organiczny, który w konwencjonalnym systemie często wymaga dozowania 

w postaci zewnętrznego źródła [3, 4]. To wszystko pozwala na znaczne (nawet 90%) 

obniżenie kosztów eksploatacyjnych [5]. Ponadto, proces anammox cechuje się 

większą szybkością usuwania azotu przy mniejszej produkcji osadu nadmiernego 

(o 90%) [5], co oznacza mniejszą objętość reaktora i brak problemu 

zagospodarowania osadu nadmiernego. Pozwala on również na znaczne ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych (CO2 i N2O) [4]. 

Do tej pory wykorzystanie procesu anammox ogranicza się głównie do 

oczyszczania wód osadowych w bocznym ciągu technologicznym oczyszczalni 

ścieków. Prawdziwym przełomem byłoby wdrożenie procesu anammox w głównym 

ciągu technologicznym miejskiej oczyszczalni ścieków, które niestety wciąż 

pozostaje wyzwaniem dla naukowców i technologów. Głównymi problemami są:  

 bardzo niskie tempo wzrostu bakterii anammox (czas podwojenia w zakresie  

7-11 dni), które powoduje, że rozruch nowej instalacji jest bardzo długi i może 

trwać od 100 do 390 dni [4];  

 optymalny zakres temperatury, wynoszący dla większości bakterii anammox 

wykorzystywanych w oczyszczaniu ścieków 30-40˚C [4], co jest wartością 

znacznie wyższą niż przeciętna roczna temperatura ścieków komunalnych 

w Polsce (około 13˚C). 

Możliwość efektywnego prowadzenia procesu anammox w niższych 

temperaturach pozwoliłaby na jego wdrożenie w głównym ciągu technologicznym 

oczyszczalni ścieków, gdzie przyniósłby największe korzyści. Zupełnie nowym 

i innowacyjnym pomysłem na rozwiązanie tego problemu jest wykorzystanie 

nanomateriałów opartych na grafenie, a konkretnie zredukowanego tlenku grafenu. 

Zastosowania grafenu i jego pochodnych w oczyszczaniu wód dotyczą głównie 

procesów membranowych, katalitycznego procesu utleniania, adsorpcji i detekcji 

zanieczyszczeń oraz dezynfekcji. Najnowsze badania dowodzą jednak,  

że nanomateriały te (tlenek grafenu i zredukowany tlenek grafenu) mogą również 

stymulować wzrost i aktywność bakterii. Badania Wang i wsp. [6] pokazały, że 

dodatek 75 mg GO/dm
3
 może zwiększyć szybkość usuwania azotu w procesie 

anammox o 10%. Yin i wsp. [7, 8] wykazali natomiast, że dodatek 100 mg RGO/dm
3
 

zwiększa szybkość usuwania azotu o 17% i może skrócić czas wprowadzenia 
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procesu anammox z 67 do 49 dni. Podobne rezultaty otrzymali Qiao i wsp. [9], 

u których dodatek 100 mg RGO/dm
3
 zwiększył szybkość usuwania azotu o 20%. 

Nie jest do końca jasne, jaki jest mechanizm tej stymulacji, jednak 

najprawdopodobniej związana jest ona ze zdolnością transferu elektronów, która 

przyspiesza tempo reakcji enzymatycznych. Do kluczowych enzymów bakterii 

anammox, odpowiedzialnych za konwersję azotu amonowego do azotu gazowego 

zaliczają się: dehydrogenaza hydrazyny (HDH), reduktaza azotanowa (NAR), 

reduktaza azotynowa (NIR) oraz syntaza hydrazyny (GPR). Oznacza to, że 

obserwowane zwiększenie efektywności procesu, może być związane ze zwiększoną 

aktywnością tych enzymów [9].  

Nie mniej jednak, przy zbyt wysokich stężeniach RGO (150 mg/dm
3
), aktywność 

bakterii anammox może być hamowana [7]. Wyniki Gurunthan i wsp. [10] wykazały, 

że kluczowym mechanizmem odpowiedzialnym za antybakteryjne działanie GO 

i RGO jest stres oksydacyjny. Niewątpliwą wadą materiałów opartych na grafenie są 

również wysokie koszty produkcji. Z uwagi na stosunkowo młody wiek grafenu, 

rosnącą liczbę zastosowań w wielu obszarach nauki oraz spadek cen w ostatnich 

latach [11], można przypuszczać, że jego produkcja będzie ulepszana i coraz tańsza. 

Doniesienia o nowych, tańszych metodach produkcji pojawiają się w ostatnich latach 

w różnych miejscach na świecie. 

Prowadzone są również badania nad wykorzystaniem innych nanocząsteczek 

zdolnych do wspomagania procesu anammox. Należą do nich jony żelaza (II), które 

są niezbędne dla wzrostu bakterii anammox i stanowią składnik powszechnie 

stosowanej pożywki syntetycznej odpowiedniej do wzrostu tych organizmów [12]. 

Według Van Niftrik i wsp. [13] bakterie anammox przechowują cząsteczki żelaza 

wewnątrz specyficznego dla siebie organellum – anammoksosomu i wykorzystują je 

do syntezy hemów, wchodzących w skład najważniejszych enzymów. Qiao i wsp. 

[14] udowodnili w swoich badaniach, że zwiększenie stężenia Fe (II) do 0,09 i 0,12 

mM może spowodować nawet 30% wzrost usunięcia azotu, w porównaniu do 

stężenia 0,03 mM. Prawdopodobnie odpowiednie stężenie Fe (II) prowadzi do 

gromadzenia tego pierwiastka wewnątrz komórki i przyczynia się do syntezy hemu c, 

co skutkuje polepszeniem aktywności enzymatycznej biomasy. Ponadto, Liu i Ni 

[15] wykazali, że odpowiedni dodatek Fe (II) może znacznie zwiększyć szybkość 

wzrostu bakterii anammox, nawet o 46%. Należy jednak zachować ostrożność, 

ponieważ podobnie jak w przypadku RGO, żelazo może wpływać na proces 

anammox również negatywnie [15]. 

Drugim potencjalnie zdolnym do wspomagania procesu anammox związkiem jest 

tlenek manganu (MnO2), który był szeroko badany nie tylko ze względu na swoje 

właściwości katalityczne w reakcjach chemicznych, ale również w aspekcie 

procesów biologicznych. Korzystny wpływ obecności tlenków manganu na proces 

anammox zaobserwowano już w badaniach nad biocenozą bakteryjną osadów 

dennych [16, 17]. Wpływ tlenku manganu na efektywność procesu anammox 

w układzie technologicznym zbadany został przez Qiao i wsp. [18]. Wyniki 

przeprowadzonych badań wykazały 45% wzrost usunięcia azotu w reaktorze 

z dodatkiem tego związku. Również aktywność enzymatyczna biomasy w reaktorze 

z dodatkiem tlenku manganu była wyższa aż o 78%.  
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3. Wykorzystanie nanomateriałów w procesie fotokatalizy 

Fotokataliza jest definiowana jako zmiana szybkości reakcji chemicznej lub jej 
zapoczątkowanie zachodzące pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, 
widzialnego lub podczerwonego w obecności fotokatalizatora absorbującego światło 
i biorącego udział w transformacji chemicznej substratów reakcji [19]. Jako 
fotokatalizatory stosuje się zazwyczaj tlenki metali (SnO2, ZnO, ZrO2, TiO2) oraz 
siarczki, selenki i tellurki metali (ZnS, CdSe, CdTe). Fotokataliza jest zaliczana do 
zaawansowanych procesów utleniania chemicznego (ang. Advanced Oxidation 
Processes (AOP)), a badania nad jej zastosowaniem do rozkładu zanieczyszczeń 
organicznych zawartych w wodzie trwają już od kilkudziesięciu lat [20].  

Sam proces fotokatalizy polega na absorpcji kwantu promieniowania o energii 
równej lub większej od energii przejścia półprzewodnika, co powoduje przejście 
elektronu (e

-
) z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa i jednoczesne wytwo-

rzenie dziury elektronowej (h
+
). W środowisku wodnym dziury elektronowe generują 

wolne rodniki hydroksylowe o silnych właściwościach utleniających, natomiast 
wolne elektrony wraz z tlenem tworzą anionorodniki ponadtlenkowe (rys. 2). 

 

Rysunek 2. Schemat procesu fotokatalizy [opracowanie własne] 

Najczęściej i najchętniej obecnie wykorzystywanym katalizatorem jest dwutlenek 

tytanu (TiO2). Już od połowy lat siedemdziesiątych jest on stosowany na skalę 

przemysłową do redukcji tlenków azotu w procesie selektywnej katalizy [21]. Ten 

nieorganiczny związek chemiczny, ze względu na swoje właściwości znajduje 

szerokie zastosowanie nie tylko w procesie fotokatalizy, ale również w innych 

dziedzinach nauki i przemysłu. TiO2 występuje w postaci minerałów w trzech 

różnych odmianach krystalograficznych: anatazu, rutylu o strukturze tetragonalnej 

i brukitu o strukturze rombowej (rys. 3).  

 

Rysunek 3. Od lewej: anataz na matriksie, rutyl i brukit [22] 
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Badania nad wykorzystaniem TiO2 w procesie fotokatalizy wykazały jego 

przydatność do rozkładu trudno biodegradowalnych związków organicznych, takich 

jak farmaceutyki czy pestycydy (tab. 1). W celu poprawy aktywności foto-

katalitycznej TiO2 dokonuje się modyfikacji jego powierzchni, wykorzystując do 

tego celu metale, chlorek żelaza (III), kation srebra, pochodne węgla, w tym grafen 

i tlenek grafenu. 

Tabela 1. Wybrane przykłady usuwania farmaceutyków przy użyciu TiO2 [22, 23] 

Rodzaj 

związków 

organicznych 

Nazwa substancji 
Rodzaj TiO2 

 

Źródło 

promieniowania 

Eliminacja, 

% 

Substancje 

farmaceutyczne 

Karbamazepina 

Aeroxide 

P25 
Lampa UVA 75 

Degussa P25 Lampa rtęciowa 12 - 82 

Sulfametoksazol 

Degussa P25 Lampa UV 69 - 100 

Degussa P25 

Lampa 

ksenonowa  

300-800 nm 

100 

Degussa P25 Lampa UV-C 100 

Diclofenac 

Degussa P25 Lampa UVA 100 

Anataz Nie podano 80 

Nanorurki 

TiO2 

Lampa UV 

(LED) 
94 

Atenolol Degussa P25 
Lampa 

ksenonowa 
100 

Propranolol 

Degussa P25 
Światło 

widzialne 
81 

Degussa P25 
Lampa 

ksenonowa 
100 

Metoprolol 

Anataz Nie podano 50 

Degussa P25 
Lampa 

ksenonowa 
100 

Joheksol Degussa P25 
Światło 

widzialne 
99 

 

Powstanie hybrydy TiO2 i tlenku grafenu powoduje zmniejszenie przerwy 

energetycznej, a tym samym przesunięcie progu absorpcji do pasma światła 

widzialnego, dodatkowo gwarantuje podwyższone odseparowanie pary elektron  

– dziura i zapobieganie ich rekombinacji [24]. Istnieje kilka sposobów otrzymywania 

hybryd TiO2-tlenek grafenu. Najprostsze z nich polegają na zmieszaniu TiO2 

z eksfoliowanym tlenkiem grafenu, ale powstała w ten sposób hybryda właściwie nie 

oferuje polepszonych właściwości fotokatalitycznych. Inne syntezy hybrydy TiO2-

tlenek grafenu sprowadzają się do sporządzenia roztworu eksfoliowanego tlenku 

grafenu i TiO2 w roztworze wodnym lub alkoholowym, następnie mieszaniu 

i podgrzewaniu tego roztworu przez określony czas, a następnie wysuszeniu 

mieszaniny, co powoduje redukcję tlenku grafenu i powstanie interakcji między 

zredukowanym tlenkiem grafenu, a TiO2. W tej metodzie można wyróżnić rozmaite 
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modyfikacje (np. w sposobie podgrzewania czy suszenia roztworu), podobnie jak 

w procedurze uzyskiwania zredukowanego tlenku grafenu [25]. W badaniach 

własnych wykorzystano metodę opisaną przez Nguyena-Phana i wsp. [26]. Wybrane 

przykłady zastosowania hybrydy przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wybrane przykłady usuwania zanieczyszczeń organicznych przy użyciu hybrydy TiO2/GO  

[22, 25, 27] 

Rodzaj 

związków 

organicznych 

Nazwa substancji 
Stosunek 

TiO2/rGO 

Źródło 

promieniowania 

Eliminacja, 

% 

Substancje 

farmaceutyczne 

Karbamazepina 
TiO2/ 

2,7%rGO 
Lampa UV 54 

Ibuprofen 
TiO2/ 

2,7%rGO 
Lampa UV 81 

Sulfametoksazol 

TiO2/ 

2,7%rGO 
Lampa UV 91 

TiO2/ rGO –

nie podano 

Światło 

widzialne 
87+/-4 

Atenolol 
TiO2/ 

1%rGO 

Światło 

widzialne 
72 

Norfloksacyna 
TiO2/ 

0,86%rGO 
Lampa UV 86 

Acetominofen 
TiO2/  

1-20%rGO 
Lampa UV Nie podano 

Erytromycyna 
TiO2/ rGO – 

nie podano 

Światło 

widzialne 
84+/-2 

Klarytromycyna 
TiO2/ rGO – 

nie podano 

Światło 

widzialne 
86+/-5 

Joheksol 
TiO2/ 

10%rGO 

Światło 

widzialne 
94 

Pestycydy 

Aldikarb 
TiO2/ 

0,86%rGO 
Lampa UV 37 

Izoproturon 
TiO2/ 

4%rGO 
Lampa UV 

Wyższa 

eliminacja 

niż przy 

TiO2 

Diuron 
TiO2/ 

4%rGO 
Lampa UV 

Wyższa 

eliminacja 

niż przy 

TiO2 

Atrazyna 
TiO2/ 

4%rGO 
Lampa UV 

Wyższa 

eliminacja 

niż przy 

TiO2 

Alachlor 80 mg/dm3 
Lampa 

ksenonowa 
>99 
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4. Podsumowanie 

Szybki rozwój nanotechnologii sprawia, że grafen i jego pochodne znajdują coraz 

więcej zastosowań, również w naukach środowiskowych, w tym w oczyszczaniu 

wód i ścieków. Należy zdawać sobie sprawę zarówno z nowych możliwości, jakie 

oferują nanomateriały, jak i z ograniczeń ich stosowania w inżynierii środowiska. 

Zastosowanie nanomateriałów do stymulacji procesów biologicznego oczysz-

czania ścieków, w tym procesu anammox, jak i w fotokatalizie, do rozkładu 

zanieczyszczeń organicznych, przynosi bardzo obiecujące rezultaty. Wciąż pozostaje 

ono jednak w fazie badań wstępnych i wymaga dalszych analiz. 
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Nanomateriały w inżynierii środowiska – zastosowanie pochodnych grafenu 

w oczyszczaniu ścieków 

Streszczenie 

Szybki rozwój nanotechnologii sprawia, że grafen i jego pochodne znajdują coraz więcej zastosowań, 

między innymi w naukach środowiskowych, a w tym w oczyszczaniu wód. Badania w tej dziedzinie 

dotyczą procesów membranowych, adsorpcji, detekcji zanieczyszczeń oraz procesów katalitycznego 

utleniania i stymulacji procesów biologicznych. W prezentowanej pracy dokonano przeglądu 

najnowszych badań i osiągnięć dotyczących zastosowania pochodnych grafenu w usuwaniu substancji 

o działaniu farmakologicznym za pomocą procesu fotokatalizy heterogenicznej oraz usuwania azotu 

w procesie beztlenowego utleniania azotu amonowego (anammox).  

Proces anammox jest najbardziej efektywnym i przyjaznym środowisku procesem biologicznego 

usuwania azotu ze ścieków, prowadzonym przez bakterie należące do gromady Planctomycetes. 

Przeszkodą w jego powszechnym wykorzystaniu jest stosunkowo wysokie optimum temperaturowe 

(ponad 30˚C) oraz niska szybkość wzrostu. Najnowsze badania dowodzą jednak, że nanomateriały 

mogą stymulować wzrost i aktywność tych bakterii. 

Substancje o działaniu farmakologicznym nie są najczęściej metabolizowane w całości w ludzkim 

organizmie, tak więc trafiają na oczyszczalnie ścieków, gdzie powinny zostać rozłożone podczas 

konwencjonalnych metod oczyszczania. Szacuje się jednak, że efektywność ich usuwania jest niska, 

stąd poszukuje się alternatywnych rozwiązań dla biologicznego oczyszczania, które zapewniałyby 

odpowiedni stopień rozkładu tych zanieczyszczeń. Przykładowo, karbamazepina nie ulega eliminacji 

w biologicznych procesach oczyszczania ścieków, natomiast przy zastosowaniu fotokatalizy 

z odpowiednim katalizatorem możliwe jest jej całkowite usunięcie. 

Słowa kluczowe: grafen, nanomateriały, anammox, fotokataliza, oczyszczanie ścieków. 

Nanomaterials in environmental engineering – the use of graphene based 

materials in wastewater treatment 

Abstract  

With the rapid development of nanotechnology, nanomaterials have been widely applied in many fields, 

including environmental sciences and wastewater treatment. Especially, in the areas of: adsorption, 

membrane processes, sensing, disinfection, photocatalysis process and bioprocesses stimulation. This 

paper reviews the most important and recent information in the field of graphene-based materials 

applications in pharmaceutical products elimination by means of heterogenous photocatalytic process 

and nitrogen removal with the anaerobic ammonium oxidation (anammox) process. 

The anammox process – the most energy efficient and environmentally-friendly bioprocess for nitrogen 

removal from wastewater – is conducted by an unique bacterial phylum – Planctomycetes. Common use 

of this process is still limited by relatively high optimal temperature (above 30°C) and slow growth rate, 

but recent studies demonstrated that some nanomaterials could enhance anammox bacteria growth and 

activity. 

Pharmaceutical products usually are not completely metabolised in human body, hence they enter the 

sewage system and, later, appear in the wastewater treatment plants. The treatment process in the plant 

usually fails to eliminate the drugs from wastewater, therefore the new treatment methods are needed. 

For example, carbamazepine is not removed during biological wastewater treatment, however the full 

elimination is possible with photocatalysis process using the proper catalyst.  

Keywords: graphene, nanomaterials, anammox, photocatalysis, wastewater treatment. 
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Nanokompozyty tytanowe 

1. Wprowadzenie 

Tytan i jego stopy, ze względu na wysoką wytrzymałość właściwą, wystarczającą 

sztywność i doskonałą odporność na korozję, są szeroko stosowane w przemyśle 

chemicznym, biomedycznym, lotniczym, obronnym i budownictwie [1-4]. 

Właściwości tytanu pozwalają zaklasyfikować ten metal jako najbardziej biozgodny 

w kontakcie z żywymi tkankami spośród materiałów wykorzystywanych 

w medycynie. Wśród innych biometali tytan wyróżnia się szczególną biozgodnością, 

związaną z wysoką odpornością na korozję, zwłaszcza wżerowo-szczelinową, 

zdolnością do samorzutnej repasywacji uszkodzeń powierzchniowych w środowisku 

wilgotnym i zawierającym tlen; posiada duże powinowactwo do tlenu, dzięki czemu 

na jego powierzchni łatwo tworzy się warstewka pasywna TiO2, zabezpieczająca 

przed korozją, korzystnych właściwości mechanicznych przy stosunkowo niskim 

ciężarze właściwym, wyższą od stali elastycznością ułatwiającą kości sąsiadującej 

z implantem pełnienie jej nośnej funkcji, zdolnością warstw tlenkowych na tytanie 

do stymulacji procesów osterointegracji, ułatwiającą wrastanie tkanki kostnej, 

możliwością diagnozowania pacjentów za pomocą rezonansowych technik 

diagnostycznych. Do wad zaliczyć należy wyższą cenę w porównaniu z innymi 

biomateriałami i większą podatność na zużycie w środowiskach, w których 

występują zjawiska abrazyjne i erozyjne [5].  

Silne powinowactwo tytanu do tlenu powoduje utworzenie na powierzchni metalu 

trwałej i szczelnej warstwy tlenków, składających się głównie z rutylu (TiO2), 

wytwarzanej w sposób samorzutny. Warstwa ta będąca w kontakcie z tkankami jest 

nierozpuszczalna w środowisku płynów ustrojowych. Nie dochodzi więc do 

uwalniania z tytanu jego jonów, które mogłyby wchodzić w reakcję z molekułami 

żywych tkanek organizmu. Stabilny w środowisku organicznym rutyl zapobiega 

powstawaniu w organizmie metalozy. Nie tylko w medycynie, ale także w wielu 

innych obszarach, w tym różnych gałęziach przemysłu stosowane materiały powinny 

spełnić szereg wymagań, tzn. powinny być wielofunkcyjne, najczęściej bio-tribo-

korozyjnie odporne. Na zużycie tribologiczne, korozyjne oraz biokorozję narażone są 

nie tylko biomateriały, w tym implanty. W przemyśle narażone są często wymienniki 

ciepła, instalacje rurowe, zbiorniki wodne, materiały budowlane, armatura itp. 

Medycyna jest tym obszarem zastosowań, który może służyć jako sprawdzian 

wielofunkcyjności materiałów inżynierskich. 
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Oprócz czystego tytanu znajdują zastosowanie również jego stopy. Istnieje wiele 

gatunków stopów tytanu, w medycynie znalazły zastosowanie niektóre, z których 

produkowane są endoprotezy stawowe oraz kolanowe, gwoździe śródszpikowe, 

płytki, wkręty kostne, różnego rodzaju wyroby protetyczne (mosty) oraz 

wykorzystywany jest w kardiochirurgii i kardiologii zabiegowej. Stopy tytanu 

stosowane w bioinżynierii możemy podzielić na trzy grupy. Wyróżniamy: stopy 

jednofazowe α, stopy dwufazowe α+β i stopy jednofazowe β. Spośród różnych 

stopów tytanu stop o strukturze dwufazowej Ti-6Al-4V (tabela 1) jest najpo-

pularniejszy, a jego udział w zastosowaniach stopów tytanu przekracza 50% [6].  

Tabela 1. Skład chemiczny stopu dwufazowego Ti-6Al-4V 

Stężenie pierwiastków % masowy 

O V Al Fe H C N Ti 

<0,20 3,5 5,5 <0,30 <0,0015 <0,08 <0,05 
Reszta 

>90 

 

Znane są negatywne skutki stosowania tego stopu w organizmach żywych. 

Wanad uwolniony do żywego organizmu powoduje zaburzenia w jego prawidłowym 

funkcjonowaniu, wywołuje reakcje cytologiczne i zaburzenia neurogenne,  

co przyczyniło się do modyfikacji składu i rozwoju nowych stopów tytanu, tj. Ti-Al-

Nb, Ti-Al-Fe, Ti-Al-Nb-Ta o strukturze , które po odpowiedniej obróbce 

powierzchni wykazują znacznie korzystniejszy zespół właściwości mechanicznych, 

lepszą odporność korozyjną i lepszą biotolerancję w porównaniu ze stopem Ti-6Al-

4V. Wszystkie wspomniane stopy zawierają aluminium, które uwolnione do żywego 

organizmu wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie organizmu. Na liście chorób, 

w których patogenezie stwierdzono udział aluminium są: otępienie dializacyjne, 

osteomalacja (rozmiękanie kości), zespół makrofagowego zapalenia mięśniowo-

powięziowego, anemie, aluminoza, poszczepienna nadwrażliwość na aluminium, 

astma, sarkoidoza, osteoporoza, nowotwory, choroba Alzheimera, choroba 

Parkinsona, autyzm, padaczka, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie 

stawów, cukrzyca, choroba Leśniowskiego–Crohna, zespół przewlekłego zmęczenia, 

nadpobudliwość [7-9]. Obecność wanadu i aluminium ogranicza okres użytkowania 

stopu Ti-6Al-4V do maksymalnie 15 lat [10].  

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się stopom tytanu pozbawionych 

wanadu i aluminium, głównie dwufazowemu Ti-13Nb-13Zr. Stop ten wykazuje 

bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe, a ze wszystkich stopów tytanu 

charakteryzuje się najbardziej zbliżonym do naturalnej kości modułem Younga, 

a także bardzo dobrą biotolerancją. Nadal jednak pozostaje do rozwiązania 

niewystarczająca odporność na ścieranie i korozję. Wyniki badań naukowych 

wykazały, że możliwe jest uwalnianie do żywego organizmu niobu i cyrkonu,  

nie są znane również tego skutki [11].  

Znacząca ilość badań naukowych skupia się na zastosowaniu różnych technik 

modyfikacji tytanu w celu przygotowania kompozytów z osnową Ti wzmocnioną 

cząstkami ceramicznymi, tzw. Titanium Metal Matrix Composites (TiMMCs),  

co w znaczący sposób przyczynia się do poprawy ich właściwości [12-15]. Wielkość 
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cząstek ceramicznych ma silny wpływ na wytrzymałość, ciągliwość i zniszczenie 

kompozytów z osnową metaliczną. Zasadniczo zmniejszenie rozmiaru cząstek 

ceramicznych może prowadzić do znacznego polepszenia właściwości mecha-

nicznych kompozytów, np. poprawy wytrzymałości i odporności cząstek na kruche 

pękanie. Węglik tytanu TiC obok innych węglików i azotków metali przejściowych 

jest komponentem cermetali najnowszej generacji. Charakteryzuje się on bardzo 

wysoką temperaturą topnienia (3067°C), niską gęstością (4,92 g/cm
3
) w połączeniu 

z odpornością na szoki termiczne oraz odpornością na zużycie ścierne. Szerokie 

zastosowanie węglika TiC jest wynikiem jego chemicznych właściwości [16]. 

Najważniejszą zaletą wyróżniającą go z pozostałych węglików jest niewątpliwie 

odporność chemiczna. Węglik tytanu nie ulega działaniu wodnych roztworów 

kwasów i zasad, a rozpuszcza się tylko w mieszaninach kwasów utleniających 

i fluorowodoru. Podobnie jak w przypadku tytanu metalicznego węglik tytanu, 

a szczególnie nanokrystaliczny TiC wyróżnia się dużym powinowactwem do tlenu 

tworząc na swojej powierzchni pasywną warstwę TiO2.  

Zainteresowanie kompozytami z osnową tytanową (TiMMCs) wzrosło 

w ostatnich latach ze względu na niski koszt, łatwą produkcję i doskonałe 

właściwości mechaniczne [17, 18]. Wykorzystanie kompozytów tytanowych 

umocnionych cząstkami TiC stwarza możliwość eliminacji niejednorodności składu 

chemicznego warstwy pasywnej oraz unikania stosowania metali, których odporność 

korozyjna jest gorsza od tytanu.  

2. Nanomateriały 

Istotnym elementem z punktu widzenia unikalnych właściwości wynikających 

z nanometrycznego rozmiaru jest cząstka, nazywana również nanocząstką, będącą 

zero wymiarowym nano-obiektem sferycznym lub o innym kształcie, o rozmiarze 

w zakresie nanoskali, w przybliżeniu od 1 do 100nm. Cząstka jest drobnym, 

mikroskopijnym elementem materii ze zdefiniowanymi fizycznymi granicami, przy 

czym przez fizyczną granicę można uważać również powierzchnię międzyfazową. 

Wspólną cechą wszystkich nanocząstek jest dominujący udział atomów lub 

cząsteczek powierzchniowych w stosunku do całkowitej liczby atomów. Całkowita 

energia powierzchniowa wzrasta wraz ze wzrostem całkowitej powierzchni. 

Olbrzymia energia powierzchniowa sprawia, że nanocząstki są termodynamicznie 

niestabilne lub metastabilne. W dążeniu do równowagi układ taki wykazuje dążenie, 

zgodnie z prawami termodynamiki, do stanu powierzchni o możliwie najniższej 

energii swobodnej Gibbsa [19]. Duża powierzchnia właściwa wpływa na skłonność 

do łączenia różnych cząstek, cząsteczek i atomów, łatwość adsorpcji i/lub absorpcji 

substancji celowo wprowadzonych do ich otoczenia. Czyste powierzchnie reaktywne 

reagują z tlenem, tworząc warstwy tlenkowe. Powierzchnie w powietrzu ulegać 

mogą pasywacji w bardzo krótkim czasie. 

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Navrotsky’ego: „Nanomateriałem 

nazywamy stan skondensowanej materii lub molekuł, który wykazuje nowe 

zachowania, nieujawniane przez te materiały przy rozmiarach mniejszych bądź 

większych. Uzupełnieniem tej definicji jest wyjaśnienie, iż konkretny rozmiar, przy 

którym to ma miejsce, tj., gdy owe zachowania się ujawniają, zależy od otoczenia, 
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w którym materiał się znajduje oraz od konkretnej, badanej właściwości materiału. 

Powyższa definicja określa wyraźnie, że cechy „nano” nie są uniwersalne,  

bo dotyczą tylko konkretnej, lub konkretnych właściwości” [20]. Należy w tym 

miejscu dodać, że nanocząstką może być otoczona próżnią, gazem, wodą, innym 

płynem lub ciałem stałym. Najczęściej stanowi ona element składowy 

nanostrukturalnego materiału (nanomateriału), w którym przynajmniej jeden 

z wzajemnie połączonych elementów materiału posiada rozmiar należący do zakresu 

nanoskali. Zgodnie z definicją odwołującą się do nauk inżynierskich: „… 

nanomateriałem nazywamy substancję polikrystaliczną, złożoną z ziaren o wielkości 

nie przekraczającej 100 nanometrów (nm). Wielkością tą może być średnica ziarna 

bądź też grubość warstw wytworzonych lub naniesionych na podłożu. Granica 

wielkości nanomateriałów jest różna dla materiałów o różnych właściwościach 

użytkowych i na ogół wiąże się z pojawieniem nowych jakościowo właściwości po 

jej przekroczeniu” [21].  

Zmniejszenie wielkości ceramicznych cząstek w kompozytach do rozmiarów 

nanostrukturalnych skutkuje polepszeniem właściwości mechanicznych, a tym 

samym i tribologicznych tych materiałów, ale z drugiej strony zwiększa ich 

podatność na utlenianie. Utlenianiu sprzyja duża powierzchnia międzyfazowa 

nanocząstek oraz duża liczba atomów tam znajdujących się. Mechanizm tego 

zjawiska nie jest jeszcze dobrze poznany. Materiały, których odporność na korozję 

jest wynikiem zdolności do wytwarzania warstw pasywnych w stanie nano-

strukturalnym wykazują często wyższą odporność na korozję z powodu większej 

podatności do wytwarzania warstw tlenkowych o właściwościach pasywujących. 

Jednakże z powodu wysokiej gęstości defektów i wyższej szybkości dyfuzji atomów 

natura stanu nanokrystalicznego generuje nieoczekiwane różnice w aktywnościach 

tych materiałów w niektórych środowiskach. I tak na przykład nanokrystaliczne 

stopy w słabych kwasach i alkalicznych mediach utrzymują bardziej efektywną 

warstwę pasywną, lecz w środowiskach zawierających agresywne jony stabilność 

warstw pasywnych spada w porównaniu do polikrystalicznych, mikrokrystalicznych 

stopów. A więc o odporności korozyjnej w dużym stopniu decyduje stopień 

agresywności środowiska korozyjnego. 

Twardość jest głównym parametrem potrzebnym do wyznaczenia odporności na 

zużycie materiału. Na właściwości konwencjonalnych, mikrostrukturalnych kompo-

zytów wpływ mają właściwości fazy umacniającej, które głównie zależą od charak-

teru wiązań chemicznych. Wpływ charakteru wiązania na właściwości użytkowe 

materiałów stosowanych na powłoki odporne na zużycie i korozję oraz jako fazy 

umacniające w kompozytach metalicznych i ceramicznych ilustrują rysunki 1 i 2.  
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Rysunek 1. Klasyfikacja i charakterystyczne właściwości twardych materiałów i ich wiązań [22]  

 

Rysunek 2. Porównanie odporności na zużycie niklu, stali z mikrostrukturalnymi kompozytami niklowymi 

umocnionymi twardymi mikro-cząstkami [23]  

Na twardość nanostrukturalnych materiałów wpływają następujące parametry [24]:  

 Ziarna (wielkość, dystrybucja i morfologia); 

 Natura i morfologia ziarno-granice międzyfazowe; 

 Struktura międzykrystalicznych obszarów; 

 Lokalny skład nanoziaren i obszarów wzajemnego oddziaływania (interfaces); 

 Porowatość nanostrukturalnych kompozytów; 

 Zanieczyszczenia pojawiające się ze środowiska procesu.  
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Rysunek 3. Wpływ wielkości ziarna na twardość i inne właściwości [25]  

Zostało wyraźnie wykazane dla różnych materiałów, że optymalizacja 

nanostruktury kompozytów, wolnych od dyslokacji, jest ważniejsza niż między-

atomowe wiązania w kryształach w celu otrzymania twardszych kompozytów [24].  

3. Nanokompozyty tytanowe – badania eksperymentalne własne 

Celem badań własnych było dobranie warunków konsolidacji proszków 

metalicznego tytanu z mikro- i nano-strukturalnymi proszkami węglika tytanu 

techniką iskrowego spiekania plazmowe (SPS) oraz dokonanie porównania wyników 

badań tribologicznych i tribokorozyjnych otrzymanych kompozytów z nanokom-

pozytami Ti/nc-TiC otrzymanymi [26, 27] techniką selektywnego nadtapiania 

laserowego (SLM). W charakterze materiału osnowy zastosowano komercyjny 

proszek mikrostrukturalnego tytanu (µm-Ti) firmy SLM Solutions GmbH 

o wielkości ziarna ~40 μm, a w charakterze materiału fazy umacniającej 

nanostrukturalny proszek węglika tytanu oznaczony w tej pracy nc-TiC ZUT 

o średniej wielkości krystalitów 40 nm oraz dla porównania komercyjny 

mikrostrukturalny proszek TiC o średniej wielkości krystalitów 4 μm (Rys. 4, 5, 6 

i 7). Nanostrukturalne proszki TiC ZUT otrzymano własną, niehydrolityczną metodą 

zol-żel [28].  
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Rysunek 4. Obraz skaningowy proszku tytanu firmy SLM Solution GmbH 

W tej pracy, do procesów otrzymywania nanokompozytów Ti/nc-TiC 

zastosowano proszek nc-TiC ZUT, którego krystality znajdowały się w otoczkach 

węgla amorficznego o udziale 3% mas. (Rys. 7). Otoczka węglowa powstawała  

in situ w procesie zol-żel. Rolą otoczki węglowej jest zapobieganie aglomeracji 

i utlenianiu w powietrzu atmosferycznym nanokrystalitów TiC oraz poprawa 

warunków konsolidacji cząstek. Węgiel na powierzchni krystalitów TiC spełnia 

funkcję reagenta, który umożliwia eliminację tlenu z powierzchni proszku tytanu 

(C+TiO2=Ti+CO2) oraz reagując z tytanem zmienia mechanizm konsolidacji na 

konsolidację reaktywną. Amorficzny węgiel reagując z tytanem metalicznym,  

co umożliwia tworzenie warstwy wiążącej TiC pomiędzy osnową i umocnieniem 

(C+Ti=TiC).  

 
Rysunek 5. Obraz transmisyjny nanokrystalitów TiC ZUT po usunięciu otoczki węglowej 
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Rysunek 6. Obraz skaningowy mikrokrystalitów komercyjnego TiC  

 

Rysunek 7. Obraz skaningowy ziarna proszku – agregat nanostrukturalnych cząstek TiC ZUT  

w otoczkach węglowych  

Do konsolidacji zastosowano mieszaniny proszków tytanu oraz węglika tytanu 

o następujących udziałach objętościowych: 0, 1, 5, 10 i 20% obj. TiC. Mieszaniny te 

homogenizowano w planetarnym młynku Pulverisette 4 (Fritsch GmbH), stosując 

kule mielące wykonane z kompozytu WC/Co.  

Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono fotografie zastosowanych urządzeń do 

realizacji konsolidacji proszków technikami iskrowego spiekania plazmowego (SPS) 

oraz selektywnego nadtapiania laserowego (SLM). 
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Rysunek 8. Urządzenie do iskrowego spiekania plazmowego HP D 25-3 FCT Systeme GmbH 

 

Rysunek 9. Urządzenie do selektywnego natapiania proszku firmy SLM Solutions GmbH 

Iskrowe spiekanie plazmowe (SPS) jest procesem jednoczesnego prasowania 

i spiekania proszków wywołanym przepływającymi wysokoenergetycznymi impul-

sami prądu stałego. Wydzielane ciepło Joule’a realizuje proces samonagrzewania 

proszku od środka. Czas procesu jest krótki, rzędu 2÷5 min, a szybkość ogrzewania 

do 400°C/min. Gęstość pozorna kompozytów jest bliska 100%. Warunki procesu 

SPS nie sprzyjają zjawisku rozrostu ziaren. Na rysunku 10 przedstawiono fotografię 

otrzymanego kompozytu w kształcie walca o średnicy 20 mm. 
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Rysunek 10. Fotografia próbki kompozytu Ti/nc-TiC ZUT 

Otrzymane techniką SPS kompozyty Ti/TiC oraz Ti/nc-TiC ZUT poddano 

badaniom tribologicznym i tribokorozyjnym. W tym celu wykonano pomiary 

twardości oraz przeprowadzono testy metodą „ball-on-disc”, stosując tribometr TRB 

– S-AE firmy CSM. Jako przeciwpróbkę użyto kulkę Al2O3 o średnicy 6mm. Testy 

wykonano przy sile F=1 i 3 N, wykonano ruch obrotowy na długości L=500 m. 

Ośrodkiem korozyjnym był płyn Ringera o składzie: 8,6 g/dm
3
 NaCl, 0,3 g/dm

3 
KCl, 

0,48 g/dm
3 
CaCl2 ∙6H2O. 

Selektywne topienie/nadtapianie laserowe (SLM) należy do rodziny technologii 

Rapid Prototyping – druk 3D. Technologia ta umożliwia realizację bezpośrednio 

z proszków szybkiej produkcji trójwymiarowych części o dowolnej i złożonej 

geometrii. W odróżnieniu od tradycyjnego sposobu wytwarzania materiału SLM ma 

wiele zalet, takich jak produkcja kształtu bez konieczności stosowania form lub 

matryc, wysoki poziom elastyczności procesu i szeroki zakres odpowiednich 

materiałów. Zastosowana metoda, w porównaniu do konwencjonalnych technik 

konsolidacji proszków posiada możliwość wytwarzania jednostkowego wyrobu,  

np. spersonalizowanego implantu, dostosowanego indywidualnie do potrzeb 

pacjenta. Wyniki badań tribologicznych i tribokorozyjnych kompozytów 

otrzymanych techniką SPS porównano z wynikami badań próbek kompozytów 

otrzymanych techniką SLM. Na rysunku 11 przedstawiono w formie diagramów 

wyniki badań twardości kompozytów, a na rysunkach 12 i 13 wyniki testów 

odpowiednio tribologicznych w atmosferze powietrza i tribokorozyjnych  

w roztworze Ringera. 
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Rysunek 11. Porównanie wyników pomiarów twardości kompozytów tytanowych otrzymanych techniką SPS 

z kompozytami otrzymanymi techniką SLM 

 

Rysunek 12. Porównanie wyników pomiarów tribologicznych kompozytów tytanowych otrzymanych 

techniką SPS z kompozytami otrzymanymi techniką SLM 
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Rysunek 13. Porównanie wyników pomiarów tribokorozyjnych kompozytów tytanowych otrzymanych 

techniką SPS z kompozytami otrzymanymi techniką SLM 

4. Wnioski 

Metodą SPS uzyskano kompozyty tytanowe umocnione komercyjnymi 

mikrokrystalitami TiC (μmTiC) oraz wytworzonymi metodą zol-żel nano-

krystalitami TiC (nc-TiC ZUT). Wyniki badań kompozytów Ti/TiC otrzymanych 

metodą SPS zestawiono z wcześniej uzyskanymi wynikami badań nanokompozytów 

tytanowych otrzymanych techniką SLM.  

Wraz ze wzrostem udziału fazy umacniającej rośnie twardość mikro- i nano-

kompozytów tytanowych otrzymanych technikami SPS i SLM. Najwyższą twardość, 

ponad dwukrotnie wyższą w porównaniu do tytanu metalicznego, uzyskały 

kompozyty Ti/nc-TiC ZUT (20%obj.). 

Odporność na zużycie w środowisku suchym i korozyjnym płynu Ringera 

znacząco podwyższała się wraz ze wzrostem zawartości nc-TiC ZUT w osnowie 

tytanowej w porównaniu do tytanu metalicznego oraz kompozytów umocnionych 

mikrokrytalitami TiC (μmTiC). 

Nanokompozyty zawierające 20% obj. nc-TiC ZUT charakteryzowały się 

najlepszą odpornością tribo- oraz tribokorozyjną, kilkukrotnie wyższą w porównaniu 

do tytanu metalicznego w warunkach przeprowadzonych testów „ball-on-disc”. 
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Nanokompozyty tytanowe 

Streszczenie 

Tytan z powodu atrakcyjnych właściwości jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, 

biomedycznym, lotniczym oraz zbrojeniowym. W temperaturze pokojowej, na powierzchni bardzo 

szybko tworzy odporność korozyjną także w środowiskach bardzo agresywnych. Z powodu 

ograniczonej odporności na zużycie mechaniczne jego zastosowanie nie jest możliwe tam, gdzie istnieje 

zagrożenie zużycia na ścieranie. Szereg badań naukowych koncentruje się na różnych technikach 

modyfikacji celem poprawy tych właściwości, np. w wyniku wprowadzenie cząstek ceramicznych do 

osnowy tytanowej. Ceramiczne cząstki mają duży wpływ na wytrzymałość, ciągliwość i odporność na 

pękanie kompozytu tytanowego. Obniżenie rozmiaru cząstek ceramicznych prowadzi do istotnej 

poprawy mechanicznych właściwości kompozytu i redukcji zjawiska kruchego pękania. TMC 

(Titanium Matrix Composites) mają także unikalną kombinację cech, tj. niewielką gęstość, bardzo 

dobrą przewodność cieplną i niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, co czyni te materiały 

atrakcyjnymi do wielu zastosowań w warunkach środowisk agresywnych. W pracy zaprezentowane 

zostały wyniki badań właściwości tribologicznych i tribokorozyjnych tytanu, nano- i mikro-

kompozytów tytanowych typu Ti/TiC wytworzonymi techniką iskrowego spiekania plazmowego (SPS). 

Wyniki te zestawiono z wynikami badań kompozytów Ti/TiC wytworzonych techniką selektywnego 

laserowego nadtapiania (SLM). 

Słowa kluczowe: nano-kompozyty tytanowe, odporność tribokorozyjna, SPS. 

Titanium nanocomposites 

Abstract 

Titanium due to very attractive properties have been widely used in the chemical, biomedical, 

aeronautical and defense industries. Titanium metal quickly forms a stable oxide film (called 

“passivated film”) at room temperature and is known for its unparalleled corrosion resistance, also in 

highly corrosive environments. Because of the limited wear resistance of titanium is a serious concern 

for the application environments where abrasive and erosion phenomena exist. Considerable research 

have focused on the application of various titanium modification techniques to prepare ceramic particle 

reinforced titanium matrix composites to improve their properties. The ceramic particle size has a strong 

effect on strength, ductility, and failure mode of metallic matrix composites. Generally, decreasing the 

ceramic particle size can lead to a substantial improvement in mechanical properties of the composites, 

e.g., enhanced strengthening and reduced particle cracking. Titanium Matrix Composites have also 

a unique combination of low density, high thermal conductivity, and a low coefficient of thermal 

expansion that results in a material that is attractive for anti-corrosion coating for different application. 

The comparison of the properties of the titanium with the nano- and micro-composites Ti/TiC type 

manufactured by SPS technique were presented. These results were correlated with earlier obtained 

results for Ti/TiC composites sintered by SLM technique. 

Keywords: titanium nanocomposites, tribocorrosion resistance, SPS. 
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Arkadiusz Rudzki
1
  

Wpływ nanomateriałów  

na własności mezomorficzne ciekłych kryształów 

1. Wstęp 

Ciekłe kryształy w praktycznych zastosowaniach wykorzystywane są od lat 60 

XX wieku. Najbardziej popularne zastosowanie to wszelkiego rodzaju wyświetlacze 

LCD (z ang. Liquid Crystal Display). Ostatnio intensywnie prowadzone są badania 

nad ciekłymi kryształami z dodatkiem nanokompozytów. Szczególnie interesujące 

jest badanie wpływu nieorganicznych nanocząstek na właściwości ferro-

elektrycznych ciekłych kryształów (FCK), które w porównaniu do nematycznych 

ciekłych kryształów posiadają znacznie szybsze czasy przełączania czy lepsze kąty 

widzenia. Niniejsza praca poświęcona jest badaniem wpływu różnego rodzaju 

nanocząstek (typu: złoto – Au, srebro – Ag, tlenek cynku – ZnO, tlenek barowo-

tytanowy – BaTiO3, jednościenne nanorurki węglowe – SWCN) na właściwości 

mezomorficzne i fizyczne ferroelektrycznych ciekłych kryształów. 

2. Charakterystyka matryc ciekłokrystalicznych 

W badaniach użyto następujących matryc ciekłokrystalicznych: 

 związki o akronimie MHOBS4 oraz MHOBS10 należące do szeregu chiralnych 

tiobenzoesanów (struktura chemiczna pokazana na rysunku 1); 

 mieszaniny ciekłokrystaliczne sporządzone na bazie związków pirymidowych 

z dodatkiem chiralnego związku (struktury użytych związków oraz skład 

mieszanin przedstawiono w tabeli 1). 

 

Rysunek 1. Struktura chemiczna związków należących do szeregu (S)(+)‑4‑(1-metyloheptyloksy)bifenylo  

4-alkilotiobenzoesanów (MHOBS4 dla n=4 i MHOBS10 dla n=10) [1] 

Polimorfizm fazowy związków MHOBS4 oraz MHOBS10 przedstawiony jest na 

rysunku 2 [1,2]. MHOBS4 charakteryzuje się trimorfimem faz ciekłokrystalicznych 

podczas ogrzewania (występują następujące fazy: smektyczna I – SmI*, smektyczna 

C – SmC* oraz cholesteryczna – Ch) oraz pentamorfizmem w cyklu ochładzania 

(oprócz faz wymienionych podczas ogrzewania posiada jeszcze monotropowe fazy 

niebieską –BP oraz smektyczną G – SmG*). Ferrolektryczna faza SmC* występuje 

w zakresie temperaturowym od 73
o
C do 91

o
C. Związek oznaczony jako MHOBS10 
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posiada uboższy polimorfizm w porównaniu do poprzedniego i posiada 

enancjotropowe fazy SmC* oraz Ch oraz monotropowe BP i SmG*. Faza SmC* 

występuje w zakresie temperatur od 92
o
C do 106

o
C w cyklu ogrzewania 

i przechładza się do 87
o
C podczas ochładzania. 

 

Rysunek 2. Polimorfizm fazowy związków MHOBS4 oraz MHOBS10 [opracowanie własne] 

Tabela 1. Skład (w ułamkach wagowych) użytych mieszanin ferroelektrycznych; opracowanie własne na 

podstawie [3, 4] 

Związek 
mieszanina 

LNSM5 LNSM6 LNSM8 

 

n=8 

m=6 
23,6 26,1 32,2 

n=8 

m=8 
19,9 20,1 25,5 

n=10 

m=6 
28,6 32,8 37,3 

 

27,9 21,0 5,0 

 

Polimorfizm fazowy przygotowanych mieszanin przedstawiono na rysunku 3. 

Wszystkie mieszaniny charakteryzują się występowaniem dwóch enancjotropowych 

faz ciekłokrystalicznych SmC* i SmA*. Najszerszy zakres ferooelektrycznej fazy 

SmC* posiada mieszanina oznaczona jako LNSM6 (ok. 68
o
C) natomiast najmniejszy 

ma mieszanina LNSM8 (ok. 58
o
C). Właściwości fizyczne użytych matryc 

ciekłokrystalicznych zawiera tabela 2. Największą wartość PS posiadają mieszaniny 

LNSM5 i LNSM6 charakteryzujące się znacznymi zawartościami składnika 

chiralnego (powyżej 20% ułamka wagowego mieszanin) zaś najmniejszą PS posiada 

mieszanina LNSM8. θ mieści się w granicach 25÷36
o
 natomiast τ przyjmuje wartości 

poniżej 100μs dla wszystkich badanych układów. 
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Tabela 2. Charakterystyka właściwości fizycznych fazy SmC* użytych matryc ciekłokrystalicznych; 

opracowanie własne na podstawie [1-4] 

Matryca FLC 

Polaryzacja 

spontaniczna 

PS /nC*cm-2 

Kąt pochylenia 

molekuł 

θ /o 

Czas przełączania 

τ /μs 

MHOBS4 61 36 51 

MHOBS10 49 29 47 

LNSM5 140 32 24 

LNSM6 108 29 26 

LNSM8 16 25 81 

 

Rysunek 3. Polimorfizm fazowy ferroelektrycznych mieszanin ciekłokrystalicznych;  
opracowanie własne na podstawie [3,4] 

3. Eksperyment 

3.1. Przygotowane nanoukłady 

Przygotowano nanoukłady o nieznacznych zawartościach nanocząstek,  
tj. od 0,013% do maksymalnie 0,5% ułamka wagowego nanododatku. W celu 
sporządzenia nanoukładu rozpuszczono niewielką ilość nanocząstek w heksanie, 
a następnie dodanie odpowiedniej ilości roztworu do matrycy ciekłokrystalicznej.  
Następnie układ podgrzewano do stopienia ciekłego kryształu i ujednorodniano przy 
wykorzystaniu ultradźwięków. Heksan usuwano poprzez odparowanie na stoliku 
grzejnym. W celu sprawdzenia ewentualnego wpływu heksanu na właściwości 
nanoukładu sporządzono próbę z dodaniem go do matrycy ciekłokrystalicznej 
i ogrzaniu próbki w celu odparowania rozpuszczalnika. Tak przygotowaną próbkę 
poddano następnie badaniu polimorfizmu fazowego. Okazuje się, że heksan zostaje 
całkowicie usunięty z matrycy ciekłokrystalicznej (brak jest zauważalnego wpływu 
na polimorfizm). Sporządzono następujące nanoukłady

2
: 

                                                                
2 W sporządzonych nanoukładach podano zawartość procentową ułamka wagowego (x) dla nanocząstek 
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 MHOBS4/Ag: xAg=0,2%; 

 MHOBS10/Ag: xAg=0,2%; 

 MHOBS4/ZnO: xZnO=0,2%; 

 MHOBS10/ZnO: xZnO=0,2%; 

 MHOBS10/SWCN: xSWCN=0,3%; 

 LNSM6/Au: xAu=0,1%; 

 LNSM6/Au: xAu=0,5%; 

 LNSM5/BaTiO3: xBaTiO3=0,013%; 

 LNSM6/BaTiO3: xBaTiO3=0,013%; 

 LNSM6/BaTiO3: xBaTiO3=0,1%; 

 LNSM8/BaTiO3: xBaTiO3=0,1%. 

3.2. Stosowane metody badawcze 

Do badań polimorfizmu fazowego użyto trzech komplementarnych metod 

badawczych: 

 optycznej mikroskopii polaryzacyjnej (POM z ang. Polarizing Optical 

Microscopy); mikroskop polaryzacyjny OptaTech MN-800 EPI/DIA wraz 

ze stolikiem grzewczym THMSE 600 Linkam oraz z kontrolerem temperatury 

Linkam TMS93; 

 różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC z ang. Differential Scanning 

Calorimetry); kalorymetr DSC 822e Mettler Toledo; 

 zmian intensywności światła przepuszczonego (TLI z ang. Transmitted Light 

Intensity); zestaw sporządzony w Zakładzie Inżynierii Materiałowej i Chemii 

Środowiska UPH w Siedlcach [5]. 

Pomiary polaryzacji spontanicznej (PS) wykonano metodą prądu przeorientowania 

stosując prąd o przebiegu trójkątnym. Kąt pochylenia molekuł (θ) wyznaczono 

umieszczając próbkę w układzie birefrakcynym na obrotowym stoliku. Kierunek 

uporządkowania próbki zmieniano stosując pole elektryczne o przebiegu 

prostokątnym, a kąt odczytywano z dwóch położeń stolika dla których natężenie 

światła przechodzących przez próbkę było minimalne. Czasy przełączania (τ) 

wyznaczono stosując pole prostokątne i mierzono opóźnienie odpowiedzi próbki 

przy wykorzystaniu fotodetektora sprzężonego z komputerem. W badaniach 

elektrooptycznych (PS, θ, τ) wykorzystano generator funkcyjny HP33120A, 

oscyloskop cyfrowy HP5601, HP Infinium oraz stosowano pole elektryczne 

o częstotliwości 10Hz i napięciu 10 V*μm
-1

. 

W badaniach dielektrycznych wykorzystano analizator impedancji HP 4192A 

w zakresie częstości od 100Hz do 13 MHz połączony ze stolikiem grzewczym 

Linkam LTS 350. Napięcie próbkujące wynosiło 100 mV. 

Do badań elektrooptycznych, POM, TLI i dielektrycznych użyto szklanych 

komórek pomiarowych z homogenicznym uporządkowaniem i posiadających 

elektrody z tlenku indowo-cynowego (ITO – ang. Indium Tin Oxide), które  

są przezroczyste dla światła widzialnego. Grubość celek pomiarowych mieściła się 

w granicach od 3,0 μm do 7,5 μm. 

Szybkość zmian temperatury we wszystkich pomiarach wynosiła 2 deg*min
-1

.  
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4. Wyniki 

4.1. Polimorfizm fazowy 

We wszystkich badanych nanoukładach brak jest znaczących zmian 

w temperaturach przejść fazowych. Występuje jedynie czasami nieznaczne obniżenie 

temperatury. Rysunek 4 przedstawia porównanie termogramów DSC dla „czystego” 

MHOBS4 oraz układu MHOBS4/ZnO. Natomiast na rysunku 5 zamieszczono 

zmiany krzywych TLI w funkcji temperatury dla układów MHOBS4  

oraz MHOBS4/Ag.  

 

Rysunek 4. Termogramy DSC dla MHOBS4 (cienka linia) oraz MHOBS4/ZnO (gruba linia) otrzymane 

w cyklu ogrzewania (lewa strona) i ochładzania (prawa strona); opracowanie własne na podstawie [6] 

 

Rysunek 5. Krzywe TLI dla MHOBS4 (cienka linia) oraz MHOBS4/Ag (gruba linia) otrzymane w cyklu 

ogrzewania (lewa strona) i ochładzania (prawa strona); opracowanie własne na podstawie [6] 

Z powyższych rysunków wynika, że dla nanoukładów w porównaniu do 

wyjściowych matryc ciekłokrystalicznych praktycznie nie występują zmiany 

w przejściach fazowych. Analogicznie przedstawia się sytuacja dla pozostałych 

nanokompozytów w przypadku badań DSC i TLI. 
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Rysunek 6. Zdjęcia tekstur fazy SmC* otrzymane podczas ochładzania w temperaturze 95oC dla:  

a) MHOBS10/ZnO, b) MHOBS10/Ag oraz c) MHOBS10 [7] 

W przypadku pomiarów mikroskopowych (POM) zauważalne różnice obserwuje 

się jedynie dla układów MHOBS10 z Ag oraz z ZnO co pokazano na rysunku 6. 

Różnice te mogą sugerować, że w tych przypadkach mamy do czynienia z pewnym 

zaburzeniem struktury ciekłokrystalicznej. W przypadku pozostałych układów nie 

obserwuje się istotnych różnic w teksturach faz. 

4.2. Badania elektrooptyczne 

W skład badań elektrooptycznych weszły pomiary PS, τ, θ, które wykonano dla 

wszystkich sporządzonych nanokompozytów.  

4.2.1. Polaryzacja spontaniczna (PS) 

Badania polaryzacji spontanicznej wskazują, że dla układów MHOBS10/SWCN, 

MHOBS10/ZnO oraz MHOBS10/Ag następuje wzrost polaryzacji spontanicznej 

w stosunku do wyjściowego ciekłego kryształu (rysunek 7). Dla pozostałych nano-

układów obserwowany jest spadek PS, co reprezentatywnie pokazano na rysunku 8. 

 

Rysunek 7. Wykres zmian polaryzacji spontanicznej w funkcji zredukowanej temperatury dla: MHOBS10 

(czarne trójkąty), MHOBS10/SWCN (białe romby), MHOBS10/ZnO (białe koła) oraz MHOBS10/Ag (białe 

kwadraty); opracowane na podstawie [6,7] 
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Rysunek 8. Wykres zmian polaryzacji spontanicznej w funkcji zredukowanej temperatury dla: a) LNSM6 

(czarne kwadraty, lewa strona)), LNSM6/BaTiO3 0,013% o rozmiarze nanocząstek 26nm (białe kwadraty, 

lewa strona), LNSM6/BaTiO3 0,013% o rozmiarze nanocząstek 9nm (czarne gwiazdki, lewa strona);  

b) LNSM8 (czarne gwiazdki, prawa strona), LNSM8/BaTiO3 0,1% o rozmiarze nanocząstek 26nm (białe 

kwadraty, prawa strona), LNSM8/BaTiO3 0,1% o rozmiarze nanocząstek 15nm (białe trójkąty, prawa strona) 

oraz LNSM8/BaTiO3 0,1% o rozmiarze nanocząstek 9nm (czarne kwadraty, prawa strona) [4] 

Wzrost PS obserwowany dla nanoukładów z ciekłokrystalicznym MHOBS10  

jest najprawdopodobniej spowodowany wzajemnym oddziaływaniem momentów 

dipolowych nanocząstek z momentami dipolowymi MHOBS10. Niewielkie dodatki 

nanoczastek ZnO mogą prowadzić do wzrostów PS, θ i τ [8,9]. Spowodowane to jest 

otaczaniem nanocząstek przez molekuły FCK i wzajemnej odpowiedzi na 

zewnętrzne pole elektryczne. Znaczący wzrost PS dla MHOBS10/Ag musi prowadzić 

do znaczących zmian w polu elektrycznym występującym wewnątrz próbki  

(znany jest tak zwany efekt „plazmowo-polaryzacyjny” występujący dla 

metalicznych nanocząstek, który powoduje znaczne zmiany w elektromagnetycznym 

polu lokalnym [10]). 

W pozostałych nanoukładach spadek PS spowodowany jest najprawdopodobniej 

w wyniku antyrównoległego ułożenia nanocząstek względem cząsteczek 

ciekłokrystalicznych. Zauważono przy tym większy spadek PS w przypadku 

zmniejszania rozmiaru nanocząstek (patrz rysunek 8). 

4.2.2. Kąt pochylenia molekuł (θ) 

Zmiany θ zaobserwowano w dwóch nanoukładach tj. MHOBS10/Ag 

i MHOBS10/ZnO (rysunek 9). W przypadku pozostałych nanokompozytów nie 

następuje zmiana θ, co sugeruje, że w tych przypadkach dodane nanocząstki  

nie wpływają na strukturę matryc ciekłokrystalicznych. 
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Rysunek 9. Wykres zmian kąta pochylenia molekuł w funkcji zredukowanej temperatury dla: MHOBS10 

(czarne trójkąty), MHOBS10/ZnO (białe koła) oraz MHOOBS10/Ag (białe kwadraty) [7] 

θ wzrasta ok. 5 stopni dla MHOBS10/ZnO i spada o ok. 10 stopni dla 

MHOBS10/Ag. Prawdopodobne wzajemne ułożenie nanocząstek srebra oraz tlenku 

cynku względem MHOBS10 przedstawiono na rysunku 10. Atomy srebra mogą 

także oddziaływać z atomami siarki występującymi w MHOBS10, co może 

powodować znaczne zaburzenia w strukturze FCK i w konsekwencji prowadzi do 

wzrostu θ. W układzie MHOBS10/ZnO nanocząstki są otaczane prze ciekłe kryształy 

i w tym przypadku nie następuje znaczące zaburzenie struktury FCK. 

 

Rysunek 10. Prawdopodobne ułożenie molekuł MHOBS10 względem nanocząstek: a) Ag oraz b) ZnO [7] 

4.2.3. Czasy przełączania molekuł (τ) 

Dla nanukładów bazujących na związkach ciekłokrystalicznych MHOBS4 

i MHOBS10 następuje wydłużenie czasów przełączania (rysunek 11). Odwrotna 

sytuacja, skrócenie τ, obserwowana jest dla nanokompozytów bazujących na 

matrycach ciekłokrystalicznych mieszanin FCK (rysunek 12). 
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Rysunek 11. Wykres zmian czasów przełączania w funkcji zredukowanej temperatury dla: a) MHOBS10 

(czarne trójkąty, lewa strona), MHOBS10/Ag (białe kwadraty, lewa strona), MHOBS10/ZnO (białe koła, 

lewa strona), MHOBS10/SWCN (białe romby, lewa strona), b) MHOBS4 (czarne kwadraty, prawa strona), 

MHOBS4/Ag (białe trójkąty, prawa strona) oraz MHOBS4/ZnO (białe gwiazdki, prawa strona);  

na podstawie [6,7] 

 

Rysunek 12. Wykres zmian czasów przełączania w funkcji zredukowanej temperatury dla: a) LNSM6 (czarne 

kwadraty, lewa strona)), LNSM6/Au 0,1% (białe kwadraty, lewa strona); b) LNSM8 (czarne gwiazdki, prawa 

strona), LNSM8/BaTiO3 0,1% o rozmiarze nanocząstek 26nm (białe kwadraty, prawa strona), 

LNSM8/BaTiO3 0,1% o rozmiarze nanocząstek 15nm (białe trójkąty, prawa strona) oraz LNSM8/BaTiO3 

0,1% o rozmiarze nanocząstek 9nm (czarne kwadraty, prawa strona);  

opracowanie własne na podstawie [4] 

Wzajemny wzrost τ wraz z PS dla układów MHOBS4 i MHOBS10 

z nanocząsteczkami wskazuje na fakt, że następować musi wzrost lepkości rotacyjnej 

(γ) gdyż na podstawie zależności (1) wzrost PS powinien powodować spadek τ: 

  
 

   
      (1) 

gdzie E jest stosowanym polem elektrycznym. 

W przypadku nanoukładów na bazie mieszanin FCK (LNSM5, LNSM6 

i LNSM8) wzajemny spadek PS i τ można wyjaśnić tym, że wewnątrz próbki lokalne 

pole elektryczne różni się znacznie od stosowanego pola elektrycznego 

zewnętrznego. 
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4.3. Badania dielektryczne 

Dla nanokompozytów na bazie mieszanin ciekłokrystalicznych LNSM5, LNSM6, 

LNSM8 oraz nanocząstek BaTiO3 wykonano badania dielektryczne, w wyniku 

których w obszarze występowania fazy SmC* zarejestrowano występowanie modu 

Goldstonea (GM). Wykres zmian absorpcji dielektrycznej dla nanoukładu 

LNSM8/BaTiO3 przedstawiono na rysunku 13. Analogiczne zmiany obserwowane są 

dla pozostałych zmierzonych układów. Widmo dielektryczne możemy opisać 

równaniem Cole-Cole: 

                 
   

        
    

 
 

   
     

       (2) 

gdzie       to względna przenikalność elektryczna dla dużych częstości,     moc 

dielektryczna charakterystycznego modu relaksacji, τj jest czasem relaksacji j-tego 

modu, hj parametr rozkładu symetrycznego j-tego modu,      to wkład pojemności 

elektrod przy niskich częstościach,            przewodność jonowa dla niskich 

częstości, A i n to stałe, ω częstość kołowa pola elektrycznego. 

 
Rysunek 13. Wykres zmian absorpcji dielektrycznej w funkcji częstości w temperaturze 25oC dla: LNSM8 

(czarne gwiazdki), LNSM8/BaTiO3 0,1% o rozmiarze nanocząstek 26nm (białe kwadraty), LNSM8/BaTiO3 

0,1% o rozmiarze nanocząstek 15nm (białe trójkąty) oraz LNSM8/BaTiO3 0,1% o rozmiarze nanocząstek 

9nm (czarne kwadraty); linia ciągła oznacza dopasowanie przy zastosowaniu równania (2) [4] 

Dodatek nanocząstek powoduje przesunięcie częstości krytycznej (maksimum 

występowania piku) z 1,1 kHz dla czystego LNSM8 do 1,0 kHz dla LNSM8/BaTiO3 

(26nm), przy czym największe przesunięcie jest obserwowane dla największych 

rozmiarów nanocząstek. Spadek częstości krytycznej GM można powiązać ze 

zwiększaniem się skoku śruby smektycznej w przypadku nanoukładów. 

Na podstawie danych elektrooptycznych oraz dielektrycznych wyznaczono także 

lepkość rotacyjną (γ) korzystając z poniższej zależności: 

  
       

         
     (3) 

gdzie ε0 jest przenikalnością elektryczną próżni, ΔεG jest inkrementem 

dielektrycznym modu GM a fG jest częstością krytyczną modu GM. 
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Okazuje się, że dla matryc ciekłokrystalicznych na bazie mieszanin dodatek 

nanocząstek powoduje zmniejszenie γ (co pokazane jest na przykładzie LNSMM6 

i LNSM6/BaTiO3 na rysunku 14). Redukcja γ jest bardziej widoczna dla nanocząstek 

o mniejszym rozmiarze. Odmienna sytuacja dla γ, wyznaczona na podstawie 

zależności (1) obserwowana jest dla nanoukładów na bazie MHOBS4 i MHOBS10. 

W tym przypadku widoczny jest wzrost lepkości po dodaniu nanocząstek do ciekłego 

kryształu (co pokazane jest na przykładzie MHOBS4 z dodatkiem Ag oraz ZnO  

na rysunku 15). 

 

Rysunek 14. Zależność lepkości rotacyjnej w funkcji zredukowanej temperatury dla: LNSM6 (czarne 

gwiazdki), LNSM6/BaTiO3 0,013% o rozmiarze nanocząstek 26nm (białe kwadraty) oraz LNSM6/BaTiO3 

0,013% o rozmiarze nanocząstek 9nm (czarne kwadraty) [4] 

 

Rysunek 15. Zależność lepkości rotacyjnej w funkcji zredukowanej temperatury dla: MHOBS4 (czarne 

kwadraty), MHOBS4/Ag (białe koła) oraz MHOBS4/ZnO (białe trójkąty) [6] 
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5. Wnioski  

Podsumowując przeprowadzone badania można stwierdzić: 

 niewielkie dodatki nanocząstek nie powodują zmian w polimorfizmie fazowym 
matryc ciekłokrystalicznych; mogą one jedynie nieznacznie obniżać temperaturę 
przejść fazowych; 

 wyraźne zmiany kąta pochylenia molekuł obserwowane są jedynie 
w nanoukładach MHOBS10/Ag oraz MHOBS10/ZnO co wskazuje, że w tych 
przypadkach następuje zaburzenie struktury ciekłokrystalicznej (nieob-
serwowane dla pozostałych nanoukładów); 

 czasy przełączania molekuł rosną w przypadku układów tiobenzoesanów 
z szeregu MHOBSn z nanocząsteczkami natomiast nieznacznie maleją dla 
mieszanin ferrolektrycznych z nanocząstkami BaTiO3 i Au; 

 polaryzacja spontaniczna wzrasta dla nanoukładów z szeregu MHOBSn oraz 
maleje dla mieszanin ferroelektrycznych; 

 z badań dielektrycznych wynika, że dla mieszanin ferrolektrycznych 
z dodatkiem nanocząstek następuje zmniejszenie częstości krytycznej 
występowania Modu Goldsone’a co związane jest ze zwiększeniem się skoku 
śruby smektycznej (P0). 
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Wpływ nanomateriałów na własności mezomorficzne ciekłych kryształów 

Streszczenie  

Niniejsza praca dotyczy wpływu niewielkich dodatków (rzędu od 0,013% do 0,5% ułamka wagowego) 

nanocząstek na właściwości fizyczne ferroelektrycznych matryc ciekłokrystalicznych. Wykonano 

badania polimorfizmu fazowego oraz badania elektrooptyczne i dielektryczne. Okazuje się że 

nanocząstki nie powodują znaczących zmian w polimorfizmie fazowym, mogą natomiast znacząco 

zmieniać właściwości elektrooptyczne ferroelektrycznych ciekłych kryształów. 

Słowa kluczowe: nanoukłady, matryce ciekłokrystaliczne, ferroelektryczna faza smektyczna C, badania 

elektrooptyczne, badania dielektryczne. 

The influence of nanomaterials on the mesomorphic properties of liquid crystals 

Abstract  

This work concerns the influence of small additions (in the order from 0.013% to 0.5% of the weight 

fraction) of nanoparticles on the physical properties of ferroelectric liquid crystal matrices. Phase 

polymorphism, electro-optical and dielectric investigations were done. Nanoparticles do not cause 

significant changes in phase polymorphism, but they can significantly change electro-optic properties of 

ferroelectric liquid crystals. 

Keywords: nanocompositions, liquid crystals matrices, ferroelectric smectic C phase, electrooptic 

investigations, dielectric investigations. 
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Zastosowanie nanoproszków ceramicznych  

na bazie tlenków cyrkonu i tytanu w chemii analitycznej  

1. Wprowadzenie  

Obecnie dużym zainteresowaniem wśród naukowców cieszą się nanomateriały, 

gdyż ze względu na ich właściwości mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach 

nauki. K. J. Klabunde wyróżnia trzy podstawowe rodzaje nanomateriałów: 

nanomateriały metaliczne, półprzewodniki nanokrystaliczne oraz ceramiczne 

materiały nanokrystaliczne [1]. Cechą charakterystyczną nanomateriałów jest duże 

rozwinięcie powierzchni właściwej, która związana jest właśnie z nanometrycznymi 

rozmiarami ich ziaren. Ponadto nanomateriały charakteryzują się wysoką 

wytrzymałością na rozciąganie, superplastycznością, skłonnością do aglomeracji, 

twardością, wysoką aktywnością oraz zdolnością adsorpcyjną [2]. 

Najbardziej rozpowszechnioną formą nanomateriałów (ze względu na łatwość ich 

otrzymywania) są nanoproszki ceramiczne. Do najbardziej znanych nanomateriałów 

ceramicznych należą: węglik i azotek krzemu, tlenek tytanu i cyrkonu oraz PZT, 

czyli roztwór stały cyrkonianu ołowiu oraz tytanianu ołowiu. Jedną z najbardziej 

obiecujących cech nanomateriałów ceramicznych jest ich znakomita zdolność 

adsorpcyjna zanieczyszczeń organicznych, wykazywana w szczególności przez 

tlenki metali.  

W porównaniu do tradycyjnie otrzymywanych i komercyjnie dostępnych 

odpowiedników, ceramiczne nanoproszki na bazie tlenków metali charakteryzują się 

zwiększoną zdolnością do chemicznej adsorpcji oraz rozkładu różnych związków 

organicznych na ich powierzchni. Do najczęściej badanych pod kątem właściwości 

adsorpcyjnych nanoproszków ceramicznych należą m.in. tlenki magnezu, wapnia, 

glinu, krzemu oraz cynku. Na powierzchni tych nanoproszków adsorbowane mogą 

być alkohole, aldehydy, ketony, aminy, związki fosforu oraz chlorowcopochodne 

węglowodorów [3].  

Zdolności sorpcyjne nanoproszków ceramicznych wpłynęły na zwiększenie 

zainteresowania nimi również w dziedzinie elektrochemii. Zastosowanie 

nanometrycznych tlenków metali znacznie przyczyniło się do rozwoju preparatyki 

węglowych elektrod stałych modyfikowanych warstwami kompozytowymi [4]. 

W niniejszej pracy przedstawione zostaną możliwości zastosowania nanoproszków 

na bazie tlenku cyrkonu(IV) do usuwania kwasów humusowych oraz na bazie tlenku 

tytanu(IV) do poprawy parametrów metrologicznych węglowych elektrod stałych. 
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2. Zastosowanie nanoproszków na bazie tlenku cyrkonu do usuwania 

kwasów humusowych  

2.1. Kwasy humusowe 

Substancje humusowe należą do najbardziej rozpowszechnionych składników 

naturalnych zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Kwasy humusowe 

przedostają się do wód naturalnych głównie poprzez procesy ługowania z gleb 

bogatych w próchnicę oraz pokłady brunatno-węglowe [5]. Powstają one w glebie na 

skutek biologicznych i chemicznych przemian obumarłej materii pochodzenia 

roślinnego oraz w procesie humifikacji liści. Substancje humusowe należą do grupy 

wielkocząsteczkowych związków organicznych, zawierających liczne aminokwasy, 

w tym heterocykliczne, aromatyczne formy azotu, węglowodory, a także grupy 

alkoholowe, fenolowe, karboksylowe, karbonylowe, chinoidowe, metoksylowe 

i zasadowe grupy pochodzenia aminokwasowego [6]. Zarówno obecność wielu 

różnych grup funkcyjnych, jak i „gąbczasta” struktura powodują, że związki 

humusowe charakteryzują się dużą pojemnością sorpcyjną i zdolnościami komplek-

sotwórczymi. Ze względu na różną rozpuszczalność, kwasowość, zawartość tlenu, 

stopień polimeryzacji oraz masę cząsteczkową wyróżnia się kwasy fulwowe, kwasy 

hymatomelanowe, kwasy huminowe (kreonowe i apokreonowe) oraz huminy [5, 7].  

W wodzie (w zależności od wartości pH) związki humusowe występują jako 

koloidy, substancje rozpuszczone lub nierozpuszczone domieszki. W środowisku 

zasadowym substancje humusowe występują w postaci zdysocjowanej, gdyż w pH 

większym niż 8 następuje oddysocjowanie kationu wodorowego H
+
 z grupy 

hydroksylowej –OH. Natomiast w środowisku obojętnym i kwaśnym występują one 

jako koloidy ujemne, gdyż w przedziale pH od 4.6 do 4.9 rozpoczyna się dysocjacja 

jonów wodorowych H
+
 z grupy karboksylowej –COOH. Obecność związków 

humusowych w wodzie znaczne wpływa na jej właściwości fizykochemiczne. Kwasy 

fulwowe są odpowiedzialne za utlenialność wody, zaś kwasy hymatomelanowe 

i huminowe za jej barwę. Ogólnie obecność kwasów humusowych zwiększa 

kwasowość wody oraz wpływa na migrację wielu metali tworzących z nimi 

rozpuszczalne połączenia metaloorganiczne. Związki humusowe biorą udział 

w procesach sorpcji oraz wymiany jonowej. Ponadto, substancje humusowe w wodach 

niezanieczyszczonych decydują o poziomie zanieczyszczenia organicznego [6].  

W badaniach efektywności oczyszczania wód najczęściej określa się takie 

parametry jak: absorbancja przy λ=254 nm (UV254), indeks humifikacji (E4/E6), 

mętność oraz intensywność barwy. Na wartości dwóch pierwszych parametrów 

w głównej mierze ma wpływ obecność substancji humusowych w wodzie [8]. 

Wartość współczynnika absorpcji UV254 jest wskaźnikiem oceny ilości 

rozpuszczonych substancji organicznych w wodzie. Wartość stosunku E4 do E6 

(indeksu humifikacji) oznacza stosunek absorbancji przy długsci fali 465 i 665 nm 

[9]. Stosowany jest on do charakteryzowania substancji humusowych obecnych 

w wodzie. Im większa jest wartość indeksu humifikacji tym mniejsza jest 

intensywność barwy wody i tym wyższy jest stosunek zawartości kwasów 

fulwowych do kwasów huminowych [5]. Substancje humusowe wykazują 

absorbancję, która maleje wraz ze wzrostem długości fali w zakresie 200-400 nm [9]. 
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2.2. Tlenek cyrkonu(IV) 

Zastosowanie nanokrystalicznego ditlenku cyrkonu cieszy się dużą popularnością 

w różnych dziedzinach chemii [1]. Właściwości mechaniczne tlenku cyrkonu(IV) są 

bardzo zbliżone do właściwości metali, dlatego Garvie w 1975 roku określił go 

mianem „ceramicznej stali” [10]. Występuje on w trzech postaciach alotropowych: 

jednoskośnej, tetragonalnej i regularnej. W temperaturze pokojowej ditlenek cyrkonu 

występuje w formie jednoskośnej, dopiero ogrzewany do temperatury 1170°C 

przekształca się w formę tetragonalną. W celu uzyskania formy tetragonalnej 

w temperaturze pokojowej podczas otrzymywania tlenku cyrkonu(IV) dodawany jest 

tlenek itru. Najczęściej stosowaną formą ditlenku cyrkonu jest 3YSZ – jest to forma 

tetragonalna z dodatkiem 3%mol Y2O3 [11].  

Nanoproszki na bazie tlenku cyrkonu otrzymywane są metodą współstrącania 

z krystalizacją w warunkach hydrotermalnych. Metoda ta polega na wprowadzeniu 

do roztworu odczynnika strącającego roztworu soli, zawierającej odpowiednie 

kationy metali (będące w składzie otrzymywanego związku). W ten sposób 

otrzymywane są najczęściej wodorotlenki, które poddaje się krystalizacji 

w warunkach hydrotermalnych. Wysokość temperatury stosowanej w procesie 

hydrotermalnej krystalizacji zależy od rodzaju substratów, a w przypadku 

otrzymywania wodorotlenków wynosi ona od 100 do 300°C. Proces ten przebiega 

również przy podwyższonym ciśnieniu [12]. 

2.3. Cel i metodyka badań 

Celem przeprowadzonych badań było określenie efektywności usuwania kwasów 

humusowych z modelowych roztworów wodnych za pomocą nanoproszków na bazie 

tlenku cyrkonu. Efektywność tą określono wykonując pomiary absorbancji przy 

długości fali 254 nm (UV254) po przeprowadzeniu procesów sorpcyjnych 

z zastosowaniem wybranych nanoproszków. Procesy sorpcyjne przeprowadzono dla 

różnych stężeń początkowych kwasów humusowychw badanych roztworach 

wodnych. Badania przeprowadzono również w zależności od czasu sorpcji i wartości 

pH środowiska. Dodatkowo zbadano również wpływ modyfikacji nanometrycznego 

tlenku cyrkonu(IV) na jego zdolności sorpcyjne. 

W badaniach posłużono się trzema różnymi nanoproszkami na bazie tlenku 

cyrkonu 3YSZ, 3YSZ-Nd0.5% (z 0.5%mol Nd2O3) oraz 3YSZ-Nd1% (z 1%mol 

Nd2O3). Nanoproszek 3YSZ składa z 97%mol ZrO2 oraz 3%mol Y2O3 – stabili-

zującego wysokotemperaturową formę tetragonalną w temperaturze pokojowej. 

3YSZ został dodatkowo zmodyfikowany tlenkiem neodymu w celu sprawdzenia, czy 

dodatek lantanowców do struktury ZrO2 zmienia jego zdolności sorpcyjne. 

W badanych nanoproszkach zastosowano 0.5%mol oraz 1%mol dodatek Nd2O3. 

Testowane nanoproszki były otrzymywane metodą współstrącenia z krystalizacją 

w warunkach hydrotermalnych z zastosowaniem (jako odczynnika strącającego) 

wodnego roztworu amoniaku. 

Podczas etapu przygotowania próbek, najpierw sporządzono zawiesinę dodając 

do 10 mL wody bidestylowanej 60 mg testowanego nanoproszku, a następnie 

umieszczono całość w łaźni ultradźwiękowej na 15 minut. Kolejnym etapem było 

ustalenie odpowiedniego pH – badania przeprowadzono dla pH o wartościach 5.0 



 

Łukasz Magda, Katarzyna Wilkosz, Ewa Niewiara 

 

128 

 

i 9.0 oraz przy wartości pH odpowiadającej punktowi izoelektrycznemu (IEP) dla 

testowanego nanoproszku. Wartości pH, przy których występują IEP dla trzech 

badanych sorbentów przedstawiono na Wykresie 1. Po ustaleniu odpowiedniej 

wartości pH do zawiesiny dodano odpowiednie objętości 1% roztworu kwasów 

humusowych HAs (Sigma Aldrich, Szwajcaria). Badania przeprowadzono dla 

następujących wartości stężeń wyjściowych HAs: 5.0, 25.0, 30.0 oraz 35.0 ppm. 

Następnie zawiesiny pozostawiono na wytrząsarce laboratoryjnej na czas 15, 30, 45, 

60, 75 i 90 minut. Po upływie określonego czasu próbkę poddano odwirowaniu 

(13500 obr/min, 10 min), a zebrany nadsącz poddano analizie. Pomiary 

spektrofotometryczne wykonano na spektrofotometrze Jasco V-630 w zakresie od 

190 do 700 nm, przy szerokości spektralnej szczeliny 1.5 nm, prędkości skanowania 

400 nm/min oraz z dokładnością długości fali ±0.5nm. Stosowano kuwety kwarcowe 

o grubości d = 1 cm. 

 

Wykres 1. Zależność potencjału zeta od wartości pH dla nanoprszków cyrkonowych 3YSZ, 3YSZ-Nd0.5% 

oraz 3YSZ-Nd1%  

2.4. Wyniki badań 

Dla przygotowanych próbek po przeprowadzeniu procesu sorpcji zmierzono 

widma absorpcji w zakresie 190-700 nm, a następnie odczytano wartość absorbancji 

przy długości fali 254 nm. Z wartości absorbancji wyznaczono metodą krzywej 

kalibracyjnej stężenia kwasów humusowych w badanych próbkach. Efektywność 

procesu sorpcji wyznaczono z następującego równania: 

                 
  -  

  
        (1) 

gdzie: C0 – Zawartość początkowa HAs, CA – Zawartość HAs po procesie sorpcji 
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A) Sorpcja kwasów humusowych o stężeniu 

początkowym 25 ppm dla wartości pH 5 i 9 

oraz wartości pH odpowiadającej punktowi 

izoelektrycznemu w wodnej zawiesinie 60 mg 

nanoproszku syntezowanego metodą amonia-

kalną z krystalizacją hydrotermalną – 3YSZ 

(pHIEP = 6,7) dla różnych czasów sorpcji (15, 

30, 45, 60, 75 i 90 minut).  

 
B) Sorpcja kwasów humusowych o stężeniu 

początkowym 25 ppm dla wartości pH 5 i 9 

oraz wartości pH odpowiadającej punktowi 

izoelektrycznemu w wodnej zawiesinie 60 mg 

nanoproszku syntezowanego metodą amonia-

kalną z krystalizacją hydrotermalną – 3YSZ-

Nd0,5% (pHIEP = 6,1; modyfikowany 3YSZ 

dodatkiem 0,5% mol neodymu) dla różnych 

czasów sorpcji (15, 30, 45, 60, 75 i 90 minut). 

 
C) Sorpcja kwasów humusowych o stężeniu 

początkowym 25 ppm dla wartości pH 5 i 9 

oraz wartości pH odpowiadającej punktowi 

izoelektrycznemu w wodnej zawiesinie 60 mg 

nanoproszku syntezowanego metodą amonia-

kalną z krystalizacją hydrotermalną – 3YSZ-

Nd1% (pHIEP = 6,5; modyfikowany 3YSZ 

dodatkiem 1% mol neodymu) dla różnych 

czasów sorpcji (15, 30, 45, 60, 75 i 90 minut). 

 
D) Sorpcja kwasów humusowych o różnych 

wartościach stężenia początkowego (5, 25, 30 

i 35 ppm) dla wartości pH 5 i 9 oraz wartości 

pH odpowiadającej punktowi izoelektrycz-

nemu w wodnej zawiesinie 60 mg nano-

proszku syntezowanego metodą amoniakalną 

z krystalizacją hydrotermalną – 3YSZ  

(pHIEP = 6,7) dla czasu sorpcji równego 30 

minut. 
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E) Sorpcja kwasów humusowych o różnych 

wartościach stężenia początkowego (5, 25, 30 

i 35 ppm) dla wartości pH 5 i 9 oraz wartości 

pH odpowiadającej punktowi izoelektrycz-

nemu w wodnej zawiesinie 60 mg nano-

proszku syntezowanego metodą amoniakalną 

z krystalizacją hydrotermalną – 3YSZ-

Nd0,5% (pHIEP = 6,1; modyfikowany 3YSZ 

dodatkiem 0,5% mol neodymu) dla czasu 

sorpcji równego 30 minut. 

 
F) Sorpcja kwasów humusowych o różnych 

wartościach stężenia początkowego (5, 25, 30 

i 35 ppm) dla wartości pH 5 i 9 oraz wartości 

pH odpowiadającej punktowi izoelektrycz-

nemu w wodnej zawiesinie 60 mg nano-

proszku syntezowanego metodą amoniakalną z 

krystalizacją hydrotermalną – 3YSZ-Nd1% 

(pHIEP = 6,5; modyfikowany 3YSZ dodatkiem 

1% mol neodymu) dla czasu sorpcji równego 

30 minut. 

 

Rysunek 1. Zależność efektywności usuwania kwasów humusowych od czasu sorpcji dla nanoproszków 

cyrkonowych (Wykres A, B i C) oraz od stężenia początkowego kwasów humusowych (Wykres D, E i F) 

Na Rysunku 2 (A, B, C) przedstawiono efektywność sorpcji kwasów 

humusowych na nanoproszkach cyrkonowych 3YSZ, 3YSZ-Nd0.5% oraz 3YSZ-

Nd1% dla stężenia początkowego HAs równego 25 ppm w zależności od czasu 

sorpcji i pH zawiesiny. Dla niemodyfikowanego 3YSZ efektywność sorpcji 

w środowisku kwaśnym (pH=5.0) mieści się w przedziale 90.5-99.9%, w środowisku 

zasadowym (pH=9) 17.8 – 32.2%, zaś przy wartości pH odpowiadającej punktowi 

izoelektrycznemu (pHIEP=6.7) mieści się ona w zakresie 64.6-97.5%. Efektywność 

sorpcji dla nanoproszku 3YSZ modyfikowanego 0.5%mol dodatkiem Nd 

w środowisku kwaśnym mieści się w zakresie 74.8-99.9%, w środowisku 

zasadowym 33.2-43.7%, natomiast przy wartości pH odpowiadającej punktowi 

izoelektrycznemu (pHIEP = 6.1) mieści się w zakresie 61.3-92.8%. Z kolei dla 3YSZ 

modyfikowanego 1%mol dodatkiem Nd efektywność sorpcji w środowisku kwaśnym 

mieści się w przedziale 59.4-99.9%, w środowisku zasadowym 27.1-48.0%, zaś przy 

wartości pH odpowiadającej punktowi izoelektrycznemu (pHIEP=6.5) mieści się 

w zakresie 36.6-69.6%.  

Rysunek 2 (D, E, F) przedstawia efektywność sorpcji kwasów humusowych na 

nanoproszkach cyrkonowych 3YSZ, 3YSZ-Nd0.5% oraz 3YSZNd-1% dla czasu 

sorpcji wynoszącego 30 minut w zależności od pH zawiesiny oraz stężenia 

początkowego kwasów humusowych. Nanoproszek 3YSZ w środowisku kwaśnym 

oraz przy wartości pH=6.7 wykazuje wysoką zdolność sorpcyjną w całym zakresie 
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badanych stężeń początkowych kwasów humusowych (5-35 ppm), natomiast 

w środowisku zasadowym wysoka zdolność sorpcyjna (>60%) utrzymuje się tylko 

w zakresie stężeń 5-25 ppm. Modyfikowany 3YSZ-Nd0.5% wykazuje wysoką 

zdolność sorpcyjną w zakresie 5-25 ppm w środowisku kwaśnym i przy wartości pH 

6.1 (pHIEP). Z kolei nanoproszek o większej zawartości neodymu (1%) wykazuje 

wysoką zdolność sorpcyjną tylko dla 5 ppm w środowisku kwaśnym i przy wartości 

pH 6.5 (pHIEP). 

2.5. Wnioski 

 dla wszystkich badanych nanoproszków cyrkonowych najwyższą efektywność 

sorpcji osiągnięto w środowisku kwaśnym, a najniższą w środowisku 

zasadowym; 

 wprowadzenie dodatku neodymu zwiększyło zdolności sorpcyjne 3YSZ 

w środowisku zasadowym oraz w środowisku o wartości pH odpowiadającemu 

punktowi izoelektrycznemu, jednocześnie nieznacznie obniżając jego zdolności 

sorpcyjne w środowisku kwaśnym; 

 niemodyfikowany nanoproszek cyrkonowy w przeciwieństwie do modyfi-

kowanych neodymem charakteryzuje się większą stabilnością sorpcyjną 

(otrzymywane wyniki efektywności sorpcji w czasie są do siebie zbliżone); 

 wprowadzenie modyfikatora (neodymu) spowodowało pogorszenie zdolności 

sorpcyjnych w zakresie wyższych stężeń początkowych kwasów humusowych. 

3. Wpływ nanoproszku tlenku tytanu (IV) na parametry metrologiczne 

elektrody z węgla szklistego modyfikowanej polimerem przewodzącym 

PEDOT 

3.1. Właściwości i zastosowanie ditlenku tytanu 

Tytan należy do najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków w skorupie 

ziemskiej – jego zawartość szacuje się na około 0.6%. Za jego odkrywców uznaje się 

W. Georga (w roku 1791) oraz niezależnie w 1975 roku M.H Klaprotha. Pierwiastek 

ten ze względu na swoje właściwości mechaniczne oraz wysoką odporności 

korozyjną znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. 

Najczęściej stosowanym związkiem tytanu jest ditlenek tytanu, występuje on 

w trzech odmianach polimorficznych: jako rutyl, anataz i brukit. Czysty tlenek tytanu 

(IV) należy do materiałów półprzewodnikowych typu n (półprzewodniki 

domieszkowane donorami, gdzie nadmiar elektronów uwalniany jest do pasma 

przewodnictwa). Zarówno rutyl, anataz, jak i brukit charakteryzują się jednakowym 

umieszczeniem pasma walencyjnego na diagramie energetycznym. Różnice można 

zaobserwować dopiero w położeniu pasm walencyjnych wyżej wymienionych 

odmian polimorficznych. Wynika to z tego, że za tworzenie pasma przewodnictwa 

odpowiadają orbitale 3d pochodzące od tytanu z bardzo niewielkim wpływem 

orbitali 2p pochodzących od tlenu.  

W związku z unikalnymi właściwościami ditlenku tytanu znalazł on bardzo wiele 

zastosowań m.in. w procesach uzdatniania wody czy też przy produkcji szyb 

okiennych.  
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Tlenek tytanu (IV) występuje w formie nanoproszków ceramicznych w różnych 

odmianach. Głównie są to mieszanki rutylu i anatazu o różnych uziarnieniach  

np. P25 czy P90 (Evonik, Niemcy).  

3.2. Cel i metodyka badań 

Celem badań było pokazanie wpływu nanoproszku tlenku tytanu (IV)  

na parametry metrologiczne elektrody z węgla szklistego modyfikowanej polimerem 

przewodzącym poli (3,4-etylenodioksytiofen) tzw. (PEDOT). Pomiary wykonywano 

przy użyciu techniki woltamperometrii cyklicznej na elektrodzie GC (z ang. Glassy 

Carbon Electrode, elektroda z węgla szklistego) modyfikowanej przy użyciu 

kompozytu polimer przewodzący – nanoproszek ceramiczny (PEDOT+P25) oraz na 

elektrodzie GC modyfikowanej jedynie przy pomocy polimeru przewodzącego 

(PEDOT). Dla obu modyfikacji wykonano zdjęcia przy pomocy skaningowego 

mikroskopu elektronowego (SEM) oraz mikroanalizę rentgenowską EDS w celu 

potwierdzenia obecności nanoproszku ditlenku tytanu w strukturze polimeru 

przewodzącego po modyfikacji. Dla tak przygotowanych elektrod wyznaczono 

powierzchnie geometryczne oraz powierzchnie elektroaktywne. Następnie  

(przy zastosowaniu programu Mathlab) określono mechanizm reakcji elektrodowej. 

Pomiary były prowadzone na ditlenku tytanu P25 o składzie rutyl – anataz 3:1. 

W badaniach wykorzystano następujące odczynniki: monomer 3,4-etyleno-1,4-

dioksytiofen (Sigma-Aldrich, Szwajcaria), nanoproszek ditlenku tytanu P25 (Evonik, 

Niemcy), 1 M roztwór KCl sporządzony ze stałego KCl (POCh), 0,1 M roztwór 

K4[Fe(CN)6] sporządzony ze stałego K4[Fe(CN)6] (POCh), Wszystkie użyte roztwory 

przygotowano przy użyciu wody bidestylowanej. 

Wszystkie pomiary zostały wykonane za pomocą analizatora elektrochemicznego 

M161(mtm-anko, Polska). W badaniach zastosowano układ trójelektrodowy 

z elektrodą chlorosrebrową (wypełnioną 3M roztworem chlorku potasu) jako 

elektrodą odniesienia z drutem platynowym, pełniącym rolę elektrody pomocniczej. 

Jako elektrody pracujące zastosowano modyfikowane elektrody dyskowe wykonane 

z węgla szklistego (Mineral, Polska), przy użyciu kompozytu składającego się 

z polimeru przewodzącego Poli (3,4-etyleno-1,4-dioksytiofenu) (PEDOT)  

oraz nanometrycznego tlenku tytanu (IV) P25. 

Na elektrody z węgla szklistego nanoszone były dwa rodzaje warstw 

modyfikujących (techniką elektropolimeryzacji). Jedną z nich był film polimerowy 

z poli (3,4-etyleno-1,4-dioksytiofenem) (PEDOT), a drugą kompozyt złożony 

z PEDOT i nanometrycznego tlenku tytanu (IV) P25. Elektrody przed naniesieniem 

warstw były polerowane na suknie polerskim z Al2O3 o uziarnieniu 0.3 µm, 

a następnie płukane pod strumieniem wody destylowanej. Modyfikacji elektrod 

dokonano poprzez sporządzenie roztworu zawierającego PEDOT oraz zawiesiny 

zawierającej TiO2 (P25) i PEDOT, które były mieszane przez 24 godziny (przy 

użyciu mieszadła magnetycznego) bezpośrednio przed ich nanoszeniem. 
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3.3. Wyniki badań 

Dla obu wykorzystanych modyfikacji wykonano zdjęcia przy zastosowaniu 

skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz analizę chemiczną EDS 

w celu potwierdzenia obecności nanocząstek ditlenku tytanu w strukturze polimeru 

przewodzącego (Rysunek 2). 

 

Rysunek 2. Obraz SEM i widmo EDS dla kompozytu PEDOT + P25 

Na obrazie SEM wyraźnie można dostrzec wbudowane asocjaty nanoproszku 

tlenku tytanu (IV) w strukturze polimeru przewodzącego, co zostało potwierdzone 

także mikroanalizą rentgenowską EDS. 

Na podstawie funkcji kalibracyjnej, można było określić czy zastosowana 

modyfikacja przyniosła oczekiwane efekty. W szczególności interesowały nas dwa 

parametry tzn. granica oznaczalności i czułość metody. Otrzymane z przepro-

wadzonych pomiarów wartości czułości (nachylenia), granicy oznaczalności (LOQ), 

powierzchni geometrycznej oraz elektroaktywnej przedstawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie parametrów metrologicznych elektrody modyfikowanej PEDOT i elektordy 

modyfikowanej kompozytem PEDOT+P25; opracowanie własne 

Modyfikacja 

elektrody GC 

Nachylenie 

μA/mM  

LOQ 

μM 

Powierzchnia 

elektroaktywna 

Powierzchnia 

geometryczna 

PEDOT 12,5 25,45 0,0262 0,0314 

PEDOT + P25 15,3 20,04 0,0323 0,0314 

 

Zestawione w Tabeli 1 dane wyraźnie wskazują na poprawę zarówno granicy 

oznaczalności (LOQ), jak i czułości metody. Dodatek nanoproszku tlenku tytanu 

(IV) spowodował także zwiększenie powierzchni elektroaktywnej elektrody.  

Potem (w oparciu o wartości prądów piku w funkcji szybkości polaryzacji 

elektrody) określono mechanizm reakcji elektrodowej (Wykres 2).  
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Wykres 2. Zależność natężenia prądu piku dla metolu od szybkości polaryzacji elektrody modyfikowanej 

PEDOT (oznaczenie „pedot”) oraz elektrody modyfikowanej kompozytem PEDOT+P25 (oznaczenie „P25”) 

Przedstawione na Wykresie 2 zależności można opisać za pomocą następującego 

równania: 

                (2) 

gdzie: isz – prąd tła, k – stała dla danych warunków pomiarowych, v – szybkość 

polaryzacji, a – wykładnik potęgowy 

Następnie, w oparciu o teorie Nicholsona-Steina (gdzie dla reakcji odwracalnych 

kontrolowanych dyfuzją wartość wykładnika „a” wynosi 0.5, dla procesów 

katalitycznych a=0, a dla procesów adsorpcyjnych a=1) określono mechanizm 

reakcji. W tym celu wykorzystano dopasowanie przedstawionych zależności 

w środowisku MATHLAB. Otrzymane zależności wartości wykładnika „a” dla 

PEDOT to 0.6, a dla kompozytu PEDOT + TiO2 to 0.75. Otrzymane wartości 

wskazują, że dodatek modyfikatora w formie nanoproszku ceramicznego ditlenku 

tytanu P25 zwiększył udział procesów adsorpcyjnych w procesie elektrodowym. 

3.4. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że dodatek 

nanomateriału w postaci proszku tlenku tytanu (IV) do struktury PEDOT poprawił 

podstawowe parametry metrologiczne takie jak granicę oznaczalności czy też 

czułość metody. Ponadto, obecność ditlenku tytanu zwiększyła udział procesów 

adsorpcyjnych w reakcji elektrodowej. 

4. Podsumowanie  

Niniejsza praca przedstawia różne zastosowania nanoproszków na bazie tlenków 

metali w chemii analitycznej. W części pierwszej została przedstawiona możliwość 

wykorzystania nanoproszku na bazie tlenku cyrkonu(IV) jako sorbentu 

zanieczyszczeń organicznych. Badania przeprowadzono na podstawie analizy 

zdolności sorpcyjnych 3YSZ względem kwasów humusowych w zależności od pH 

środowiska, czasu sorpcji oraz od ilości stężenia początkowego kwasów 

humusowych. Zbadano również wpływ dodatku modyfikatora do struktury 3YSZ 
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– neodymu. Wszystkie testowane nanoproszki wykazywały najwyższą efektywność 

usuwania kwasów humusowych w środowisku kwaśnym. Dodatek neodymu 

spowodował zwiększenie efektywności sorpcji również w środowisku zasadowym 

i w środowisku o pH odpowiadającemu punktowi izoelektrycznemu. W części 

drugiej przedstawiono możliwości aplikacyjne nanoproszków na bazie tlenku 

tytanu(IV) w woltamperometrii. Zastosowanie nanometrycznego TiO2 w preparatyce 

elektrod z węgla szklistego znacznie przyczyniło się do poprawy parametrów 

metrologicznych. Zastosowanie kompozytu PEDOT-TiO2 spowodowało zwiększenie 

powierzchni elektroaktywnej modyfikowanej elektrody, zwiększając tym samym jej 

czułość oraz obniżając granicę oznaczalności. Przedstawione przykłady wyko-

rzystania nanoproszków na bazie tlenków metali potwierdzają, że nanomateriały ze 

względu na swoje specyficzne właściwości posiadają szerokie spektrum zastosowań, 

czym mogą się przyczynić do rozwoju nie tylko chemii analitycznej. 
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Badania były finansowane w ramach grantu dziekańskiego o numerze 
15.11.160.017. 
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Zastosowanie nanoproszków ceramicznych na bazie tlenków cyrkonu i tytanu 
w chemii analitycznej 

Streszczenie  
Przedstawiono możliwości aplikacyjne nanomateriałów na bazie tlenków metali – ditlenku cyrkonu oraz 
ditlenku tytanu. Nanometryczne tlenki cyrkonu(IV) syntezowane metodą współstrąceniową 
z krystalizacją hydrotermalną, stabilizowane tlenkiem itru (3YSZ) oraz modyfikowane dodatkiem 
neodymu (3YSZ-Nd0.5% i 3YSZ-Nd1%) zostały zbadane pod względem możliwości wykorzystania ich 
do usuwania kwasów humusowych (HAs) z roztworów wodnych. Badania określające efektywność 
sorpcji HAs przez testowane nanoproszi przeprowadzono w zależności od pH środowiska, czasu sorpcji 
oraz od zawartości początkowej HAs. Wszystkie nanoproszki cyrkonowe wykazały najlepsze 
właściwości sorpcyjne w środowisku kwaśnym, gdzie efektywność była na poziomie 59.4-99.9%. 
Dodatek neodymu spowodował zwiększenie efektywności w środowisku zasadowym o ok. 10%. 
Nanometryczny ditlenek tytanu został zastosowany jako modyfikator elektrody z węgla szklistego, 
pełniącej rolę elektrody pracującej w woltamperometrii. Modyfikacji elektrody dokonano stosując 
kompozyt – polimer przewodzący PEDOT-TiO2. Wykonane badania EDS i SEM potwierdziły obecność 
nanoczątek TiO2 w strukturze PEDOT. Wyznaczono powierzchnię elektroaktywną elektrody 
modyfikowanej PEDOT oraz elektrody modyfikowanej PEDOT-TiO2(P25). Elektrody modyfikowane 
kompozytem PEDOT-TiO2 wykazały większą czułość oraz niższą granicę oznaczalności w porównaniu 
do elektrod modyfikowanych tylko polimerem PEDOT. W oparciu o teorię Nicholsona-Steina 
określono mechanizm reakcji elektrodowej – dodatek TiO2 zwiększył udział procesów adsorpcyjnych 
w reakcji elektrodowej. 
Słowa kluczowe: tlenek cyrkonu(IV), tlenek tytanu(IV), nanoproszki. 

Application of ceramic nanopowders based on zirconium and titanium oxides 
in analytical chemistry 

Abstract  
The application possibilities of nanomaterials based on metal oxides - zirconium dioxide and titanium 
dioxide were presented. Nanometric zirconium oxide(IV) synthesized by co-precipitation method with 
hydrothermal crystallization, stabilized with yttria (3YSZ) and modified by addition of neodymium 
(3YSZ-Nd0.5% and 3YSZ-Nd1%) were examined in terms of their ability to remove humic acids (HAs) 
from aqueous solutions. Effectiveness of sorption of HAs by the tested nanopowders were carried out 
depending on the pH of the environment, the sorption time and the initial content of HAs. All zirconia 
nanopowders showed the best sorption properties in acidic environments, where the effectiveness was at 
the level of 59.4 - 99.9%. The addition of neodymium resulted in increased effectiveness in the alkaline 
environment by about 10%. Nanometric titanium dioxide was used as a modifier of a glassy carbon 
electrode, acting as a working electrode in voltammetry. The electrode was modified using a composite 
– conductive polymer PEDOT-TiO2. The EDS and SEM tests confirmed the presence of TiO2 
nanoparticles in the PEDOT structure. The electroactive surface of the electrode modified by PEDOT 
and electrode modified by PEDOT-TiO2(P25) were determined. Electrodes modified by composite 
PEDOT-TiO2 showed higher sensitivity and lower limit of quantification compared to electrodes 
modified only by PEDOT. Based on Nicholson-Stein theory, the mechanism of the electrode reaction 
was determined – the addition of TiO2 increased the participation of adsorption processes in the 
electrode reaction.  
Keywords: zirconium oxide(IV), titanium oxide(IV), nanopowders. 
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