
Wydział Chemiczny 
Politechniki Gdańskiej 

SPRAWOZDANIE Z LETNIEGO OBOZU 
NAUKOWEGO NKCH WE WŁADYSŁAWOWIE 

W DNIACH 19.08 - 06.09.2004 

Redakcja sprawozdania: Emilia Hupka 
Łukasz Bachorski 
Anna Grędzińska 

Korekta i konsultacje: prof. dr hab. inż. Jan Hupka 
dr inż. Robert Aranowski 

 

Gdańsk, listopad 2004 



 

 2

SPIS TREŚCI 

I. Program badawczy obozu Naukowego Koła Chemików „Zatoka 
Pucka 2004” ......................................................................................4 
1. Cel obozu. ........................................................................................... 4 
2. Zakres badań. ...................................................................................... 4 
3. Schemat organizacyjny obozu................................................................. 6 
4. Sponsorzy............................................................................................ 6 
5. Lista uczestników.................................................................................. 7 

5.1. Studenci. ..................................................................................... 7 
5.2. Uczniowie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w 

Gdyni. ......................................................................................... 7 
5.3. Kadra Naukowa. ........................................................................... 8 
5.4. Kadra Żeglarska............................................................................ 8 

II. Grupa ściekowo-odpadowa ..................................................................9 
1. Wstęp. ................................................................................................ 9 
2. Badania fermentacji metanowej osadów ściekowych. ................................. 9 

2.1. Zaplecze technologiczne................................................................. 9 
2.2. Proces fermentacji....................................................................... 10 
2.3. Przebieg badań. .......................................................................... 14 

3. Utylizacja odpadów organicznych i osadu czynnego.................................. 16 
3.1. Cel badań. ................................................................................. 16 
3.2. Informacje ogólne. ...................................................................... 16 
3.3. Badania. .................................................................................... 20 
3.4. Wnioski. .................................................................................... 22 
3.5. Literatura................................................................................... 24 

III. Grupa olejowa ................................................................................. 25 
1. Wstęp. .............................................................................................. 25 
2. Informacje ogólne............................................................................... 25 

2.1. Opis źródeł zanieczyszczeń. .......................................................... 25 
2.2. Charakterystyka oczyszczalni w Swarzewie. .................................... 26 
2.3. Wpływ olejów na funkcjonowanie Grupowej Oczyszczalni 

w Swarzewie. ............................................................................. 29 
2.4. Rodzaje olejów doprowadzanych do oczyszczalni w 

Swarzewie ................................................................................. 30 
2.5. Charakterystyka olejów posmażalniczych........................................ 30 
2.6. Możliwości zagospodarowania olejów i tłuszczów 

odpadowych:.............................................................................. 32 
3. Ankieta ............................................................................................. 34 
4. Podsumowanie ................................................................................... 36 

4.1. Literatura................................................................................... 37 
IV. Grupa Wodna................................................................................... 38 

1. Wstęp. .............................................................................................. 38 
2. Wyrobiska porefulacyjne. ..................................................................... 39 
3. Pobieranie próbek. .............................................................................. 41 

3.1. Krótka charakterystyka przeprowadzonych badań. ........................... 41 



 

 3

3.2. Pomiar pH.................................................................................. 42 
3.3. Zagniwalność ............................................................................. 43 
3.4. Przewodnictwo elektryczne. .......................................................... 43 
3.5. Wyniki analizy pobranych próbek wody. ......................................... 44 

4. Opis wyrobiska. .................................................................................. 44 
5. Podsumowanie ................................................................................... 47 
6. Literatura. ......................................................................................... 47 

V. Szkolenie żeglarskie ......................................................................... 48 
1. Wstęp. .............................................................................................. 48 
2. Kadra instruktorska............................................................................. 48 
3. Przebieg obozu. .................................................................................. 49 
4. Wnioski końcowe. ............................................................................... 51 

 



SPRAWOZDANIE Z LETNIEGO OBOZU NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW - Władysławowo 2004 
Program badawczy obozu Naukowego Koła Chemików „Zatoka Pucka 2004” 

 4

I. PROGRAM BADAWCZY OBOZU NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW 
„ZATOKA PUCKA 2004” 

prof. dr hab. inż. J. Hupka 

1. Cel obozu. 

Celem obozu było zapoznanie uczestników z problemami ekologicznymi na 

obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz uczestnictwo 

w rozwiązywaniu tych problemów. Zgodnie z programem studiów na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Gdańskiej ocena możliwości bardziej przyjaznego dla 

środowiska funkcjonowania gospodarki w strefie wybrzeża stanowi ważny 

element szkolenia pozauczelnianego studentów, realizowany m.in. przez 

organizowanie obozów naukowych. 

Podczas letnich obozów naukowo-badawczych, uwzględniających 

technologię produkcji w danym regionie, studenci weryfikują wiedzę teoretyczną 

i konfrontują ją z zapotrzebowaniem na badania naukowe. Studenci starszych lat 

często kontynuują problematykę, z którą zetknęli się w czasie obozu w pracach 

dyplomowych, zaś absolwenci podejmują w odpowiadającej dyscyplinie prace 

doktorskie. Aktywne uczestnictwo w obozie i przygotowanie sprawozdania jest 

podstawą do zaliczenia praktyki wymaganej programem studiów. Uczestnicy 

obozów Naukowego Koła Chemików już jako absolwenci Politechniki Gdańskiej są 

lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. 

Ważnym zadaniem obozu naukowego jest integracja studentów różnych lat 

i różnych kierunków dyplomowania. Integrację wspomaga m.in. rekreacyjno-

sportowa strona każdego z obozów, jak np. wyszkolenie żeglarskie. 

2. Zakres badań. 

Przez pierwsze trzy dni uczestnicy obozu zapoznali się z problematyką badawczą 

poprzez wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne w laboratorium oraz hali 

technologicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Weryfikowali 

procedury metod analitycznych, a także przygotowali aparaturę, sprzęt 
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i wyposażenie do zainstalowania w laboratorium polowym, organizowanym na 

terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie. 

Kolejne dwa tygodnie przeznaczone były na zajęcia w terenie połączone 

z praktycznym szkoleniem żeglarskim. Studenci podzieleni zostali na trzy grupy 

problemowe: olejową, ściekowo-osadową oraz wodną. 

Zadania Grupy olejowej (opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Hupka) 

obejmowały: 

− wpływ mechanizacji mycia naczyń w punktach żywienia zbiorowego na 
jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji, w tym badanie poziomu 
zdyspergowania olejów i tłuszczów i stężenia fosforanów, 

− przeprowadzenie ankiety nt. sposobu postępowania i możliwości 
zagospodarowania zużytego oleju smażalniczego z sezonowych punktów 
gastronomicznych oraz restauracji i barów celem rozpoznania poprawy 
sytuacji w stosunku do dwóch ubiegłych lat. 

Zadania Grupy ściekowo-osadowej (opiekunowie: mgr Stanisław Cytawa i dr inż. 

Robert Aranowski) obejmowały: 

− badania fermentacji osadów ściekowych z wykorzystaniem przewoźnej 
instalacji pilotażowej reaktora cyklonowego ASH, 

− badanie współkompostowania osadów ściekowych z selektywnie 
gromadzoną frakcją biodegradowalną odpadów komunalnych, 

Zadania Grupy wodnej (opiekun: mgr inż. Sebastian Misiuk) obejmowały: 

− rozpoznanie lokalizacji zagłębień porefulacyjnych w Zatoce Puckiej 
(wyznaczenie pionowego profilu pH, temperatury, zasolenia i zawartości 
tlenu), 

− badania wody i osadów dennych, w tym stan osadów dennych 
w zagłębieniach porefulacyjnych. 

W czasie szkolenia i rejsów jachtami lokalizowano obszary zagrożeń 

ekologicznych, wykonywano pomiary fizykochemiczne, pobierano próby wody 

i osadów dennych. Miejscem zakwaterowania uczestników była Błękitna Szkoła 

we Władysławowie. Portem dla łodzi żaglowo-wiosłowej Drużyna oraz dwóch 

jachtów Nefryt był Puck. Kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego był mgr Jakub 

Pankowski. 

Dwa ostatnie dni obozu przeznaczono na przygotowanie seminarium 

podsumowującego wyniki badań, egzamin na uprawnienia żeglarza PZŻ i prace 

związane z rozwiązaniem obozu. Seminarium odbyło się w Politechnice Gdańskiej 

6 września 2004 w godzinach 10:00 - 13:00. Poszczególne grupy problemowe 

wygłosiły prezentacje oraz omówiony przebieg szkolenia żeglarskiego. Po każdym 

referacie odpowiadano na pytania i prowadzono dyskusję. 
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3. Schemat organizacyjny obozu. 

Pracą obozu kierowała Sylwia Rybka (BT III r.) - wyłoniona przez Naukowe Koło 

Chemików. Do pomocy w zarządzaniu, wybrane zostały na spotkaniu 

organizacyjnym 19 sierpnia 3-osobowe komisje (jeden reprezentant z każdej 

grupy problemowej): organizacyjna, szkoleniowa i raportowa. Zadania komisji 

podano poniżej: 

1. Komisja organizacyjna: 

− współpraca z kierownikiem Błękitnej Szkoły we Władysławowie, 
− organizacja wykładów, 
− organizacja spotkań przy ognisku, grillu, 
− utrzymywanie kontaktu ze sponsorami i rzecznikiem prasowym Politechniki 

Gdańskiej oraz mediami, 
− zaopatrzenie w prowiant i organizacja posiłków, 
− utrzymywanie czystości w miejscu zakwaterowania, 
− organizacja wycieczek (Mechowo, Hel), 
− zadbanie o tekst piosenek i szant oraz instrumenty muzyczne, 
− zadbanie o mapy i przewodniki. 

2. Komisja szkoleniowa: 

− współpraca z instruktorami żeglarstwa, 
− ustalanie grafików pływania dla jachtów, 
− organizacja egzaminu na stopień żeglarza, 
− przygotowanie zajęć praktycznych z żeglarstwa, 
− organizacja biblioteki, 
− organizacja pogadanek żeglarskich, 
− zaopatrzenie w mapy morskie, 
− zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne: tablica, rzutnik folii i multimedialny, 
− organizacja pracowni komputerowej z drukarką i skanerem (zapasowe 

tonery i papier). 

3. Komisja raportowa: 

− dokumentacja fotograficzna działalności obozu aparatem cyfrowym, 
− aktualizacja informacji o obozie w gablocie i na stronie internetowej NKCh, 
− przygotowanie seminarium podsumowującego, 
− przygotowanie raportu końcowego, 
− przygotowanie prezentacji na konferencje, 
− przygotowanie artykułu do Pisma PG, 
− obsługa korespondencji. 

4. Sponsorzy. 

Wsparcie finansowe i rzeczowe otrzymaliśmy od następujących sponsorów: 

− Nadmorski Park Krajobrazowy z siedzibą we Władysławowie 
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− Politechnika Gdańska (w tym: Dziekan Wydziału Chemicznego i Samorząd 
Studentów PG), 

− Przedsiębiorstwo Użytku Publicznego ABRUKO Sp. z o.o. we 
Władysławowie, 

− Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo”, 
− SSP Techno-Service w Gdańsku,  
− Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, 
− Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Łężyce. 

Głównymi sponsorami obozu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska. 

5. Lista uczestników. 

5.1. Studenci. 

L.p. Imię i nazwisko  Kierunek studiów Rok 

1. Łukasz Bachorski TCH II 
2. Agnieszka Gębska OŚ II 
3. Anna Grędzińska TCH I 
4. Ewa Grędzińska BT II 
5. Emilia Gromelska BT II 

6. Daria Hołownia TCH III 

7. Emilia Hupka TCH I 
8. Marcin Kamiński TCH III 
9. Agnieszka Klinkosz OŚ II 
10. Iwona Kopczyńska OŚ II 
11. Magdalena Kucharska OŚ II 
12. Agata Pankowska AMG II 
13. Sylwia Rybka BT III 
14. Maciej Sienkiewicz TCH III 
15. Agata Stępień BT I 
16. Monika Wilamowska OŚ II 
17. Anna Zielińska OŚ III 
18. Agata Żychlińska TCH IV 

19. Justyna Żywicka TCH III 

5.2. Uczniowie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. 

L.p. Imię i nazwisko  Rok 

1. Joanna Burak III 
2. Dorota Sylwestrzak III 
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5.3. Kadra Naukowa. 

L.p. Imię i nazwisko  Funkcja 

1. Jan Hupka 
Kierownik obozu, instruktor żeglarstwa, 
opiekun grupy „Olejowej” 

2. Robert Aranowski 
Opiekun grupy „Raportowej” i 
„Ściekowo-Odpadowej” 

3. Sebastian Misiuk Opiekun grupy „Wodnej” 

5.4. Kadra Żeglarska. 

L.p. Imię i nazwisko  Funkcja 

1. Jakub Pankowski Kierownik Wychowania Żeglarskiego 
2. Piotr Łubiński instruktor żeglarstwa 
3. Miłosz Michalski instruktor żeglarstwa 
4. Łukasz Ossowski instruktor żeglarstwa 

 
Rys. 1. Uczestnicy obozu przed bosmanatem portu w Pucku
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II. GRUPA ŚCIEKOWO-ODPADOWA 

Łukasz Bachorski, Ewa Grędzińska, Daria Hołownia, Agata Stępień 

Skład grupy: Joanna Burak 
 Łukasz Bachorski 

Ewa Grędzińska 
Daria Hołownia 
Sylwia Rybka 
Agata Stępień 
Dorota Sylwestrzak 

Opiekun grupy: dr inż. Robert Aranowski 
mgr Stanisław Cytawa 
dr inż. Jan Sawicki 

1. Wstęp. 

Grupa ściekowo-odpadowa pracowała w trzech podgrupach, z których każda 

wykonywała oddzielne zadanie. Zadaniem pierwszej podgrupy było badanie 

fermentacji metanowej osadów ściekowych z wykorzystaniem przewoźnej 

instalacji pilotażowej reaktora cyklonowego ASH. Druga podgrupa badała 

współkompostowanie osadów ściekowych z selektywnie gromadzoną frakcją 

biodegradowalną odpadów komunalnych. Trzecia, złożona z uczennic 

I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni zajmowała się 

funkcjonowaniem mikroorganizmów osadu czynnego z bioreaktora SBR 

z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Swarzewo i przygotowała odrębne 

sprawozdanie z tych badań dla szkoły. 

2. Badania fermentacji metanowej osadów ściekowych. 

2.1. Zaplecze technologiczne. 

Badania fermentacji metanowej były prowadzone na przewoźnej instalacji 

pilotażowej reaktora cyklonowego ASH. Pilotażowa instalacja składa się z dwóch 

zbiorników o pojemności 800 dm3, jednego 1200 dm3, pięciu pomp, dwóch 

dmuchaw, osprzętu i aparatury pomiarowej. Reaktor stanowi walec cylindryczny 

o wymiarach: średnica wewnętrznej 50 mm., wysokość 35 cm. Wieża 
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adsorpcyjna, o sprawności zbliżonej do reaktora hydrocyklonowego, ma 

zdecydowanie większe wymiary: wysokość 7 m, średnica 30 cm. Wysoka 

sprawność urządzenia uwarunkowana jest dużą powierzchnią wymiany masy. 

Media (ciecz i gaz) wprowadzane są do aparatu stycznie. Na ciecz działają dwie 

siły: siła odśrodkowa i siła grawitacji, co powoduje powstanie cienkiego filmu na 

ściance porowatej. Gazy przenikające przez warstwę porowatą hydrocyklonu 

powodują powstanie bardzo małych pęcherzyków w fazie ciekłej, zapewniając 

szybki transfer masy. W instalacji reaktora cyklonowego może być umieszczony 

na każdym z trzech zbiorników. Istnieje możliwość utworzenia trojstopniowej 

kaskady reaktorów cyklonowych. W przypadku naszych badań zastosowaliśmy 

recyrkulacje o natężeniu przepływu 70-85 dm3/min. 

Potencjalne możliwość zastosowania instalacji: 

− Oczyszczanie powietrza ze szkodliwych gazów, m.in. podczas ataków 
terrorystycznych. 

− Oczyszczanie cieczy, ścieków i uzdatnianie wody. 
− Do wielu innych procesó wymagających intensywnej wymiany masy. 

2.2. Proces fermentacji. 

Fermentacja jest procesem rozkładu zachodzącym w fazie wodnej w zamkniętych 

reaktorach bez dostępu powietrza. W wyniku fermentacji tworzy się wysoko 

energetyczny biogaz. Do przefermentowania nadają się odpady dobrze 

rozpuszczalne w wodzie i łatwo rozkładalne biologicznie. Czas przebywania 

w komorach fermentacyjnych wysoko obciążonych wynosi do 25 dni. 

Pierwotne urządzenia wytwarzające biogaz stosowano tylko 

w gospodarstwach rolnych do przetwarzania odchodów zwierzęcych. Obecnie ich 

zastosowanie przeniesione jest również do beztlenowej stabilizacji osadów 

ściekowych w miejskich oczyszczalniach ścieków i do oczyszczania ścieków silnie 

zanieczyszczonymi substancjami organicznymi. W porównaniu do 

kompostowania, fermentacja wymaga znacznie mniej miejsca, nie powoduje 

emisji zapachów, natomiast zapewnia zysk energetyczny. Beztlenowe przemiany 

w miejscu powstawania narzucają się jako ekonomiczne rozwiązanie dla 

producentów ze względu na niewielkie zapotrzebowanie powierzchni i redukcję 

objętości przy równoczesnym wytwarzaniu energii. 
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Fermentację wywołuja bakterie metanowe, które znajdują się w środowisku 

naturalnym wszędzie tam, gdzie następuje rozkład biologiczny substancji 

organicznych przy braku powietrza. Bakterie te są obligatoryjnymi 

beztlenowcami, a zatem mogą przeżyć tylko w środowisku pozbawionym tlenu. 

Podczas rozkładu substancji organicznych, w porównaniu z bakteriami tlenowymi 

bakterie beztlenowe wytwarzają stosunkowo mało energii. Proces prowadzący do 

wytwarzania metanu podzielono na trzy fazy. 

− W pierwszej fazie złożone substancje organiczne, jak węglowodany, 
tłuszcze i białka rozkładają się na cukry proste, kwasy tłuszczowe 
i aminokwasy dobrze rozpuszczalne w wodzie; ten etap określany jest jako 
hydroliza. 

− W drugiej fazie - kwaśnej (zakwaszania), powstałe wcześniej połączenia 
rozkładane są dalej przez bakterie acetogenne (kwasotwórcze) do kwasu 
propionowego i masłowego, wodoru i CO2 oraz niższych alkoholi. 

− W trzeciej fazie po odtruciu środowiska z wodoru przebiega faza 
metanogenna. W konkurencyjnej reakcji bakterie redukujące siarczany 
tworzą H2S z organicznych i nieorganicznych połączeń siarki i wodoru. 

Substancje poddane fermentacji metanowej powinny zawierać 

wystarczające ilości biogennych związków organicznych, aby umożliwić stabilny 

przebieg rozkładu. Związki hamujące mogą ograniczać produktywność bakterii 

lub nawet całkowicie ją zatrzymać. Do tej grpy związków należą trafiające do 

odpadów środki dezynfekujące. Powyżej pewnych stężeń, toksyczne mogą być 

metale ciężkie i sole. Bakterie uczestniczące w procesie fermentacji mogą różnić 

się swymi preferencjami temperaturowymi. Wyróżnia się trzy zakresy 

temperatury charakteryzujące się podwyższoną produkcją gazu: zakres 

psychrofilny (o temperaturze ok. 10°C), zakres mezofilny (o temperaturze 

32-50°C) oraz zakres termofilny (o temperaturze 50-70°C). Najczęściej 

wykorzystywana jest fermentacja mezofilowa. 

Bakterie metanowe pracują stabilnie tylko przy odczynie obojętnym. Czas 

fermentacji zależy od temperatury, obciążenia komór fermentacyjnych, (czyli 

stężenia substratu w reaktorze), stężenia aktywnej biomasy i wymaganego 

stopnia rozkładu. Aby skrócić czas fermentacji często wprowadza się recyrkulację 

osadu lub wody nadosadowej. Fermentacja może być prowadzona na sucho, lub 

na mokro. Fermentacja na mokro sprawia mniejsze problemy z otrzymaniem 

osadu homogenicznego. Efektywność produkcji biogazu i jego jakość zależy 

przede wszystkim od użytych substratów i sposobu prowadzenia procesu 
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fermentacji. Uzyskiwane wydajności zawierają się w przedziale od 100 do 200 m3 

na tonę odpadów biologicznych. 

SUBSTRAT ZŁOŻONY

Aminokwasy
Cukry

Kwasy Tłuszczowe

Kwasy organiczne
Alkohole

Kwas octowy Wodór
Dwutlenek węgla

Metan

Białka TłuszczeWęglowodany

 
Rys. 2. Etapy procesu rozkładu beztlenowego 

W zależności od sposobu wykorzystania i zawartości metanu, gaz zazwyczaj 

jest oczyszczany, ewentualnie wzbogacany w metan. Biogaz znalazł szerokie 

zastosowanie. Najczęściej wykorzystywany jest w kotłach do produkcji ciepła. 

Może być wprowadzony do miejskiej sieci gazowej, jak również do instalacji 

wytwarzających energię elektryczną i energię cieplną. Gaz ten może służyć 

również jako paliwo w silnikach spalinowych napędzających pojazdy. 

Tab. 1. Skład biogazu 

Składniki Zawartość w % obj. 

Metan (CH4) 40-75 

Dwutlenek węgla (CO2) 25-60 

Azot (N2) 0-7 

Tlen (O2) 0-2 

Wodór (H2) 0-1 

Siarkowodór (H2S) 0-1 
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2.3. Przebieg badań. 

Nasze badania prowadziliśmy w reaktorze o pojemności 800 dm3. Zbiornik 

napełniliśmy 160 dm3 osadu o zawartości suchej masy 13%, rozcieńczając go 

200 dm3 wody, tak aby uzyskać zawartości suchej masy na poziomie 5-6%. 

W reaktorze utrzymywano stała temperaturę 37°C, podgrzewając zawartość 

reaktora w przepływowym wymienniku ciepła o mocy 800 W. Osad nadmierny 

był zawracany z prędkością 80 dm3/min, co gwarantowało szesnastokrotną 

wymianę zawartości reaktora w ciągu godziny. Po 24 godzinach od rozpoczęcia 

procesu zauważono wypływ gazu, co świadczy o zapoczątkowaniu fermentacji 

metanowej. W gazie pofermentacyjnym znajdowały się: CH4, CO2, CO, N2, NH3, 

H2S, CS2, tiole. Według wartości literaturowych z 0,5 m3 o zawartości suchej 

masy nieprzekraczającej 6% można otrzymać do 1 m3 metanu w warunkach 

normalnych. 

  

Rys. 3. Przygotowanie wsadu do fermentacji w instalacji pilotażowej 

Osad pofermentacyjny był dodawany do pryzm kompostowych. Pryzmy powinny 

być wystarczająco napowietrzane, dzięki czemu pozostałe w osadzie związki 

siarki i azotu są przetwarzane przez bakterie tlenowe i stają się mniej uciążliwe. 

Drugiego dnia od rozpoczęcia fermentacji pobraliśmy osad ze zbiornika 

i przeprowadziliśmy analizę na zawartość suchej masy. Wyniki zostały 

zostawione w Tab. 2 i Tab. 3. Średni zawartość suchej masy w tych trzech 

próbkach wynosi 5,13%. 
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Tab. 2. Wyniki analizy zawartości suchej masy w osadzie 

L.p. Pusta próbka [g] Próbka z osadem [g] Wysuszona próbka [g] 

1 21,7 44,8 22,9 

2 20,2 40,6 21,2 

3 31,5 56,9 32,8 

Tab. 3. Wyniki analizy suchej masy z osadu 

L.p. Ilość osadu [g] Sucha masa [g] Sucha masa % 

1 23,0 1,1 5,1 

2 20,3 1,0 5,0 

3 25,3 1,2 5,1 

 

Rys. 4. Instalacja podczas pracy 

Podczas badań, które prowadziliśmy podczas obozu, uzyskano 0,39974 m3 

biogazu, w tym 0,24784 m3 metanu - co stanowi około 62%. Dane literaturowe 

wskazują wartość 40-75%. Ze względu na problemy techniczne prooces został 

zatrzymany po 7 dniach prowadzenia procesu. 
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3. Utylizacja odpadów organicznych i osadu czynnego. 

3.1. Cel badań. 

Celem badań było zapoznanie się i poprawa sytuacji zbiórki odpadów 

biodegradowalnych. Odpady te są związkami organicznymi łatwo ulegającymi 

rozkładowi, dlatego wykorzystywane są później do produkcji kompostu 

pierwszego gatunku. 

3.2. Informacje ogólne. 

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „ABRUKO” oraz Spółka Wodno-

Ściekowa „SWARZEWO” rozpoczęły przed kilkoma laty akcję zbierania odpadów 

organicznych. Zbiórka ta obięła swoim zasięgiem rodziny z Władysławowa, 

Chałup, Chłapowa, Karwii, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Tupadły, mieszkające 

w domach jednorodzinnych. Akcja polega na segregacji przez mieszkańców ściśle 

określonych przez firmę ABRUKO produktów organicznych. Zgodnie z ulotką 

informacyjną są to: 

1. Odpady z gospodarstw domowych i zakładów przemysłu spożywczego 
w tym kuchenne z warzyw surowych i gotowanych: 

− obierki z ziemniaków i warzyw, 
− części zielone roślin bez domieszek materiałów takich jak folie metalowe, 

plastikowe i guma, oraz bez naklejek drukowanych, zużyte torebki po 
herbatach (bez sznurka, spinacza i etykiety), 

− resztki potraw bez mięsa, kości i tłuszczów, 
− skórki cytrusów i resztki wszystkich owoców (bez etykiety), wraz 

z pestkami i nadgniłymi owocami. 
2. Resztki roślinne z ogródków przydomowych, w tym liście, chwasty, 

gałęzie. 
3. Zużyte ściółki zwierząt domowych. 
4. Gałęzie z wycinek sanitarnych i pielęgnacyjnych z ogródków 

przydomowych. 
5. Roślinne odpady organiczne z zakładów przemysłowych do produkcji 

konserw, marynat bez chemicznych środków konserwujących. 
6. Gałęzie z pielęgnacji rowów przydrożnych i melioracyjnych lub tras linii 

energetycznych. 
7. Stare siano, trawa, słoma, kora, wióry, trociny o różnym stopniu 

zbutwienia (wióry i trociny bez środków impregnujących drewno, lakierów i 
farb)1). 

Od momentu zawarcia umowy każdy uczestnik zbiórki zobowiązuje się 

pisemnie do segregowania odpowiednich odpadów organicznych, otrzymuje swój 

numer identyfikacyjny i duże zielone worki. Wprowadzenie numerów 
                                       
1 Źródło: apel do mieszkańców wydany przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej 

ABRUKO oraz Spółkę wodno-ściekowej „Swarzewo”. 
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identyfikacyjnych umożliwia personalną odpowiedzialność za zawartość worków, 

co pozwala uniknąć niekontrolowanego wyrzucania przez mieszkańców zwykłych 

śmieci: plastikowych pojemników, worków foliowych, puszek aluminiowych, a 

nawet gruzu. W razie nieprawidłowości spisuje się numer worka, a następnie 

udziela się telefonicznego upomnienia. W razie powtórzenia się takiej sytuacji 

następuje zerwanie umowy. Po rozmowach przeprowadzonych z prezesem firmy 

„ABRUKO” wiadomo, że od początku zbiórki nie doszło jeszcze do zerwania 

umowy, pomimo, że udzielono już kilku upomnień. Na przykład podczas zbiórki 

worków z dnia 30 sierpnia na podstawie przeprowadzonych obserwacji na około 

pięćset zebranych worków tylko osiem zawierało niedozwolone produkty i były 

to: worki foliowe, doniczki plastikowe, pojemnik plastikowy. 

 
Rys. 5. Zielone worki wystawiane przez mieszkańców Władysławowa 

Odpady zbierane są od każdego mieszkańca bezpłatnie raz w tygodniu, 

w poniedziałek. Jest to najlepszy termin, ponieważ w piątek i w sobotę 

mieszkańcy najczęściej robią porządki w swoich ogródkach. Następnie odpady 

przywożone są do oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Następuje tam 

wysypywanie ich na pryzmy kompostowe i kontrola zawartości worków. Ilość 

materii organicznej dowożonej do oczyszczalni ścieków uwarunkowana jest porą 

roku. Najwięcej odpadów trafia do oczyszczalni od wiosny, kiedy zaczynają się 

prace ogrodowe, do późnej jesieni, kiedy kończą się wszystkie te prace. 



SPRAWOZDANIE Z LETNIEGO OBOZU NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW - Władysławowo 2004 
Grupa ściekowo-odpadowa 

 18

W okresie wiosennym i letnim dominującym składnikiem jest koszona trawa, 

chwasty i gałęzie, jesienią zgrabiane liście, a zimą resztki jedzenia. 

Wykres na Rys. 6 przedstawia procentowy udział odpadów organicznych 

zebranych dnia 30 sierpnia br. Głównym składnikiem odpadów była skoszona 

trawa z przydomowych ogródków. 85% z pięciuset sprawdzanych przez nas 

worków zawierało tylko trawę. Dwadzieścia dwa worki zawierały same odpady 

z jedzenia (bez domieszek trawy), a pięćdziesiąt trzy zawierały odpady mieszane. 

Oczyszczalnia ścieków w Swarzewie posiada osiem pryzm kompostowych, 

które produkują kompost pierwszego gatunku - Ulkomp oraz jedną pryzmę 

kompostową ze skratek produkującą kompost pozaklasowy, wykorzystywany do 

produkcji trawy stosowanej na wysypisku śmieci. 

85%

5%
10%

trawa

inne ogrodowe

resztki jedzenia

 
Rys. 6. Udział poszczególnych grup odpadów w materiale zbieranym przez firmę 

ABRUKO 

Pryzmy mają długość 110 m, wysokość 1,40 m i szerokość 4,0 m. Okres 

dojrzewania kompostu trwa rok. Przez ten czas pryzmy są dzielone, przerzucane 

i łączone, co umożliwia odpowiednie napowietrzenie i dojrzewanie kompostu. 

Średnio trzy razy w miesiącu sprawdza się temperatury wewnątrz pryzm, aby 

określić szybkość fermentacji. Pryzmy oprócz odpadów zbieranych od 

mieszkańców zawierają osad nadmierny z oczyszczalni ścieków. Osad nadmierny 

zawiera minimalną ilość metali ciężkich. Do pryzm wrzuca się również słomę 

z rzepaku, owsa, pszenicy, żyta, pszenżyta i jęczmienia niezależnie od stanu ich 

zbutwienia, gałęzie drzew i krzewów, pochodzących z pielęgnacji zieleni 

miejskiej, trociny i wióry z tartaków. Jest to najlepszy sposób do otrzymania 

kompostu najwyższej jakości. 
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Rys. 7. Wysypywanie zawartości „zielonych worków” na pryzmy kompostowe 

 

Rys. 8. Zdjęcie przedstawiające zawartość „zielonych worków” 
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Gotowy kompost pierwszego gatunku ma strukturę ziemistą, a w wyniku 

higienizacji pozbawiony jest przykrego zapachu, pasożytów oraz nasion 

chwastów. Kompostowanie osadu czynnego jest najlepszym, najtańszym 

i najmniej uciążliwym dla środowiska sposobem utylizacji. 

3.3. Badania. 

W dniach 27 – 30 sierpnia 2004 roku wśród mieszkańców jednorodzinnych 

domów we Władysławowie przeprowadzono ankietę, w której zapytano 68 osób 

o zdanie na temat segregacji odpadów. 45 osób bierze udział w programie 

„zielone worki”. 35 wyrzuca do odpowiednich pojemników plastikowe butelki typu 

PET, 21 segreguje makulaturę, a 8 osób zbiera aluminiowe puszki, które później 

sprzedaje. 
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Rys. 9. Wyniki przeprowadzonej ankiety 

Obserwowaliśmy zbieranie i zwożenie odpadów organicznych od osób 

uczestniczących w programie. Mieszkańcy chętnie biorą udział w zbiórce, 

ewentualne odstępstwa od umowy są wynikiem raczej pomyłki lub przypadku niż 

zamierzonym działaniem. 
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Rys. 10. Gotowa pryzma kompostowa 

 

Rys. 11. Przerzucanie pryzm kompostowych 
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W oczyszczalni ścieków zbadaliśmy rozkład temperatur w pryzmach 

kompostowych: świeżo przerzuconej i dojrzałej, jak również gotowego kompostu. 

Najwyższą temperaturą, jaką udało się zmierzyć podczas badań to 63,3°C. 

Temperatura w pryzmach zależy od intensywności fermentacji, odczynu pryzmy, 

napowietrzenia, stosunku węgla do azotu i węgla do fosforu, dodatków 

strukturotwórczych, temperatury powietrza oraz od wilgotności. Poniższe dwa 

wykresy, udostępnione przez głównego technologa oczyszczalni w Swarzewie 

pana mgr Stanisława Cytawy, pokazują średnią temperaturę wszystkich pryzm 

z chwilą rozpoczęcia kompostowania, oraz średnią temperaturę jednej - szóstej 

pryzmy. 
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Rys. 12. Średnia temperatur wszystkich pryzm kompostowych od 04.05.2002 do 

21.08.2004 

3.4. Wnioski. 

Program „zielone worki” odniósł wielki sukces we Władysławowie i okolicznych 

miejscowościach.Jest wiele chętnych do przystąpienia do zbiórki. Zmniejszyła się 

ilość wywożonych śmieci na wysypisko. Wzrosła też świadomość społeczeństwa i 

troska o ochronę środowiska naturalnego. 
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Rys. 13. Średnia temperatura pryzmy nr 6 mierzona od 04.05.2002 do 
21.08.2004 

 
Rys. 14. Najwyższa temperatura pryzmy jaka została zmierzona podczas badań 

Problemem jest przyłączenie do zbiórki mieszkańców bloków i domów 

wielorodzinnych. W zabudowaniach tych zanika personalna odpowiedzialność za 

zawartość wyrzucanych odpadów. Poza tym ilość wyrzucanej frakcji bio byłaby 
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dużo mniejsza z powodu braku przydomowych ogródków. Były by to przede 

wszystkim resztki jedzenia, obierki i przekwitłe kwiaty.Nie uniknie się 

odpowiedzialności zbiorowej. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie 

zamkniętych pojemników na odpady organiczne, przy czym ktoś musiałby 

sprawdzać zawartość wyrzucanych tam śmieci, co jest niestety kosztowne. 

Problemem będzie również nieprzyjemny zapach i odcieki wydobywające się z 

pojemników. Trzeba poczekać aż świadomość społeczeństwa i poczucie 

odpowiedzialności za stan środowiska będą na tyle duże, że wprowadzenie 

programu „zielone worki” okaże się opłacalne. 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że mieszkańcy dostrzegają zagrożenia 

spowodowane zanieczyszczaniem środowiska i chcą coś w tej sprawie zrobić. 

Segregacja odpadów jest dla nich sposobem zaoszczędzenia pieniędzy na 

wywozie śmieci. Mieszkańcy narzekają na zbyt małą liczbę odpowiednich 

pojemników w mieście. 

3.5. Literatura 

1. „Podstawy oraz praktyka przeróbki i zagospodarowania osadów” Materiały 

międzynarodowego seminarium szkoleniowego, Kraków 11-12 maja 1998 
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III. GRUPA OLEJOWA 

Anna Zielińska, Anna Grędzińska 

Skład grupy: Maciej Sienkiewicz  
Agata Żychlińska 
Anna Zielińska 
Agnieszka Klinkosz 
Magdalena Kucharska 
Anna Grędzińska 
Agnieszka Gębska 

Opiekun grupy: prof. dr hab. mgr inż. Jan Hupka 

1. Wstęp. 

Celem naszej grupy było zapoznanie się z poniższymi tematami: 

− Wpływ szkodliwego działania tłuszczów na pracę oczyszczalni. 
− Możliwości zagospodarowania olejów i tłuszczów odpadowych. 
− Sposób postępowania ze zużytym olejem pochodzącym z lokalnych 

punktów gastronomicznych (ankieta). 

2. Informacje ogólne. 

2.1. Opis źródeł zanieczyszczeń. 

W sezonie letnim nadmorskie miejscowości zapewniają szeroką bazę 

gastronomiczną. Wiąże się to ze zwiększoną ilością generowanych ścieków. 

Zwłaszcza w sezonie świątecznym obserwuje się zwiększoną zawartość 

(w ściekach) olejów posmażalniczych pochodzenia roślinnego, co związane jest 

z szerokim zapotrzebowaniem na produkty rybne. W rejonie oczyszczalni 

znajduje się wiele zakładów przetwórstwa rybnego np. „Szkuner”, „B.M.C”., 

„WILBO”. 

Niektóre zakłady posiadają system kanalizacji zaopatrzony w odstojniki, 

jednak nie zawsze kontrolują w nich ilość tłuszczu. Niestety, nadal dość 

powszechną praktyką jest odprowadzanie nieodtłuszczonych ścieków do 

kanalizacji miejskiej. 
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2.2. Charakterystyka oczyszczalni w Swarzewie. 

Do Grupowa Oczyszczalnia w Swarzewie (GOS) kierowane są ścieki pochodzące 

z Pucka, Władysławowa, Swarzewa, Gnieżdzewa, Chłapowa i Chałup. 

Oczyszczalnia w Swarzewie oczyszcza rocznie ponad 2 000 000 m3 ścieków. 

W sezonie letnim dzienna ilość ścieków przekracza 10 000 m3, po sezonie około 

5 000 m3/dobę. Zaolejone ścieki pompowane są z okolicznych miejscowości 

nadmorskich do komory rozprężnej i przepływają przez sito mechaniczne 

o prześwicie 8 mm i przez piaskownik okrężny. 

Wbudowany piaskownik i separator piasku usuwa ze ścieków około 500 dm3 

pulpy piaskowo-osadowej na każde 35 000 m3 ścieków, czyli około 14 dm3 na 

każde 1000 m3 ścieków - to jest około 15% docierającego piasku do 

oczyszczalni. Piaskownik usuwa gruby piasek łącznie z grubą zawiesiną 

organiczną. Pozostała część, czyli około 85% piasku, przepływa wraz ze ściekami 

do reaktorów biologicznych. Pompa separatora piasku uruchamiana jest co 

30 min na okres 10 min. 

Następnie, ścieki wpływają do reaktorów sekwencyjnych typu SBR. Jest to 

rodzaj oczyszczalni biologicznej bazującej na biologicznym rozkładzie 

zanieczyszczeń na osadzie czynnym, opartej o cykliczny przepływ ścieków przez 

instalację. Każdy z trzech reaktorów SBR w Swarzewie wyposażony jest 

w następujące elementy niezbędne do procesu oczyszczania ścieków: 

− układ do napowietrzania osadu czynnego, 
− układ do mieszania zawartości komór osadu czynnego, 
− automatyczną zasuwę do dopływu ścieków surowych, 
− dekanter pływający do zlewania ścieków oczyszczonych znad osadu 

czynnego, wyposażony w automatyczną zasuwę, 
− automatyczną zasuwę do spustu osadu nadmiernego, 
− system aparatury kontrolno – pomiarowej. 

W reaktorach tych można wyróżnić poszczególne fazy przepływu ścieków: 

− dopływ ścieków do reaktora, w której następuje napełnianie ściekami 
surowymi, 

− faza oczyszczania po napełnieniu, 
− faza sedymentacji osadu, w której następuje rozdział osadu czynnego od 

wody nadosadowej, 
− faza dekantacji oczyszczonych ścieków z jednoczesną fazą spustu osadu 

nadmiernego, 
− faza oczekiwania reaktora przed napełnieniem. 
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Rys. 15. Reaktory typu SBR 

W reaktorach typu SBR ścieki ulęgają okresowo napowietrznieniu. Olej 

unoszący się na powierzchni tych ścieków flotuje, a następnie powoli zaczyna 

obrastać pleśnią. Część olejów przepływa przez dekanter do stawów, gdzie 

ulegają jełczeniu i rozkładowi. Następnym etapem jest doczyszczanie ścieków 

w stawach stabilizacyjnych, w których zachodzi sedymentacja resztek osadu 

czynnego, doczyszczanie ścieków przez rozwijające się w stawach glony oraz 

żywiący się nimi zooplankton. Klarowne ścieki odprowadzane są rurociągiem do 

otwartego morza. Osad nadmierny jest wstępnie zagęszczany w komorze SBR, 

a następnie w zagęszczaczach. W dalszej kolejności, osad jest odwadniany na 

prasie filtracyjnej i kierowany do kompostowania. Niekiedy część osadu 

zagęszczonego kierowana jest bezpośrednio na poletka trzcinowe. 

W zbiornikach SBR stale mierzy się wiele wartości. Dane następnie 

przesyłane są do komputera. Jeden z takich wyciągów przedstawiony jest na Rys. 

17. Napływ zaolejonych ścieków wymaga zwiększenia natleniania zbiornika. 

Z wykresu odczytujemy, że taka sytuacja miała miejsce około godziny 16:00, 

 5.12.03 , a także o 19:00,  6.12.2003. 

Analizując czas napowietrzania zbiorników każdego dnia na przełomie 

całego roku, możemy dowiedzieć się kiedy ma miejsce zwiększony zrzut 

zaolejonych ścieków. Powyższy wykres obrazuje tylko maksymalne czasy 

napowietrzania zbiornika SBR nr 3. Wynika z niego, że szczególnie duża ilość 
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olejów wpływa do oczyszczalni w miesiącach marzec, maj, czerwiec, początek 

stycznia. 

0:00:00

4:48:00

9:36:00

14:24:00

19:12:00

24:00:00

28:48:00

33:36:00

28 sty 28 lut 28 mar 28 kwi 28 maj 28 cze 28 lip
 

Rys. 16. Wykres zależności czasu napowietrzania ścieków zaolejonych od pory 
roku w SBR 3 w 2004 roku 

 

Poszczególne kolorowe linie oznaczają: 
------- napływ ścieków do SBR 
------- natlenianie SBR 
-------  dekantacja ścieków oczyszczanych w SBR 
-------  odprowadzanie osadu z SBR 
-------  poziom ścieków w SBR 

-------  zawartość tlenu 
-------  redox na SBR 
-------  mętność osadu w SBR 
-------  wartość pH 

Rys. 17. Fragment wykresu mierzonych wartości w zbiorniku SBR 
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2.3. Wpływ olejów na funkcjonowanie Grupowej Oczyszczalni w Swarzewie. 

W ściekach substancje oleiste mogą występować w postaci zemulgowanej, 

niezemulgowanej, rozpuszczonej oraz nierozpuszczonej. Zemulgowany tłuszcz 

szybko ulega hydrolizie, utlenieniu i innym reakcjom obniżającym jego 

przydatność. Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych wzrasta o 50-90%.Oleje 

niezemulgowane tworzą w ściekach swobodnie pływające skupiska, rozlewy 

olejowe, a także zlepy olejowe z zawiesinami stałymi. 

Powstające emulsje mogą być zarówno typu „olej w wodzie” jak i „woda 

w oleju”. Często emulsje są zanieczyszczone cząstkami stałymi. Poddawana 

rozdzielaniu mieszanina może zawierać rozproszoną fazę gazową, która 

adsorbuje się na powierzchni cząstek ciała stałego, powodując ich unoszenie. 

Wówczas mamy do czynienia z układami czterofazowymi – tworzy się piana 

i w efekcie następuje zjawisko naturalne flotacji. 

 
Rys. 18. Olej na powierzchni wody 

Obecność olejów w ściekach przyczynia się do obniżenia efektywności pracy 

oczyszczalni, co przejawia się w: 

− tworzeniu się zlepów w kanalizacji, na skutek oblepiania armatury 
kontrolno-pomiarowej i urządzeń, co utrudnia przepływ innych ścieków; 

− wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną; 
− nadmiernym zużyciem tlenu; 
− korozją betonu w wyniku powstawania WKT; 
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− dłuższym czasie przebywania ścieków w reaktorze; 
− zwiększeniu masy osadu nadmiernego; 
− problemach z hodowlą narybku i dafni na skutek przedostawania się fazy 

olejowej do stawów podczas przepompowywania ścieków; 

Rys. 19 przedstawia drobinę tłuszczu przebywającą w reaktorze SBR przez 

kilka dni. Można na niej zaobserwować zmiany zachodzące na preparacie po 

upływie tego czasu. Odpowiedzialnymi za ten proces są mikroorganizmy 

z rodziny Euplotes oraz Aspadisca. Tłuszcz ulega powoli rozkładowi. Pierwotniaki, 

orzęski, wiciowce czerpią w ten sposób substancje odżywcze. Jest to proces 

długotrwały, dlatego dopływ nadmiernej i niekontrolowanej ilości ścieków 

ogranicza jego skuteczność. 

 
Rys. 19. Obraz mikroskopowy przedstawiający grudkę tłuszczu „atakowaną” 

przez mikroorganizmy 

2.4. Rodzaje olejów doprowadzanych do oczyszczalni w Swarzewie 

Do oczyszczalni doprowadzane są: 

• Oleje roślinne są estrami glicerolu i kwasów tłuszczowych zarówno 
nienasyconych (kwas oleinowy, linolowy, linolenowy) jak i nasyconych 
(kwas palmitynowy i stearynowy). 

• Oleje rybne. Cechą charakterystyczną olejów rybnych jest duża zawartość 
wielonienasyconych i długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (kwas 
erukowy). 

2.5. Charakterystyka olejów posmażalniczych. 

Podczas przechowywania i obróbki termicznej tłuszczów zachodzą w nich 

niekorzystne zmiany wywołane obecnością nienasyconych kwasów tłuszczowych. 
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Tlen z powietrza jest czynnikiem warunkującym oksydację oleju, w wyniku której 

powstają wodorotlenki. Wodoronadtlenki stanowią bardzo nietrwałe formy, które 

mogą ulegać różnokierunkowym przemianom, stając się źródłem wielu 

produktów wtórnych. Na skutek rozerwania łańcucha węglowodorowego powstają 

produkty krótkołańcuchowe takie jak: węglowodory, aldehydy, ketony, estry, 

laktony, alkohole, etery. 

 
Rys. 20. Próbka oleju posmażalniczego pobrana z baru we Władysławowie 

Związki krótkołańcuchowe oraz powstające z nich w wskutek utleniania 

kwasy wpływają na charakterystyczny zapach zjełczałego oleju. Podczas 

smażenia zachodzi także hydroliza tłuszczów, w wyniku której powstają wolne 

kwasy tłuszczowe (WKT), będące przyczyną niekorzystnych sensorycznie zmian 

w oleju. Kolejną szkodliwą przemianą w strukturze lipidów jest polimeryzacja. 

Podczas ogrzewania następuje wstępna aglomeracja cząsteczek - tworzenie się 

początkowo dimerów i trimerów. 

Udział swój ma tutaj tlen z powietrza, który zużywany jest na tworzenie 

wiązań międzycząsteczkowych. W wyniku przyłączenia dostatecznej ilości tlenu 

tworzą się oligomery, polimery rozgałęzione i usieciowane. Podczas polimeryzacji 

zachodzą także procesy, w czasie których tworzą się pierścienie wewnątrz- jak 

i międzycząsteczkowe. 
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.  

Rys. 21. Schemat powstawania produktów wtórnych w wyniku oksydacji 
tłuszczów 

2.6. Możliwości zagospodarowania olejów i tłuszczów odpadowych: 

− Przerób na biopaliwo (biodiesel), 
− Hydroliza olejów- otrzymywanie kwasów tłuszczowych, 
− Kompostowanie. 

2.6.1. Reakcja transestryfikacji i otrzymywanie biopaliwa 

Biopaliwa płynne stanowią substytuty paliw otrzymywanych sposobami 

konwencjonalnymi bądź mogą być dodawane do oleju napędowego lub benzyny. 

Są to estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych (EMKT). Do 

otrzymywania biodiesla wykorzystuje się oleje roślinne (rzepakowy, 

słonecznikowy, sojowy), które powinny być najpierw poddane modyfikacji. Aby 

zmniejszyć ich lepkość stosuje się: 

− transestryfikację małocząsteczkowymi alkoholami (zazwyczaj jest to 
metanol), 

− pirolizę lub kraking i następnie wydzielenie odpowiedniej frakcji w drodze 
destylacji, 

− mikroemulgowanie z alkoholami małocząsteczkowymi, 
− rozcieńczenie oleju roślinnego paliwem dieslowskim pochodzenia 

naftowego. 

Najczęściej wykorzystywaną metodą otrzymywania biopaliwa jest reakcja 
oleju z metanolem, czyli reakcja transestryfikacji. 

Reakcja transestryfikacji może przebiegać w następujących warunkach: 

− w temperaturze otoczenia, jeśli stosuje się katalizator alkaliczny, 

− w temperaturze ok. 100°C , jeśli stosuje się katalizator kwaśny, 

− w temperaturze powyżej 250°C . jeżeli nie stosuje się katalizatora 

Podczas transestryfikacji oleju roślinnego metanolem oprócz pożądanego 

produktu metanolizy, tj. estrów metylowych KT, powstaje także wiele produktów 

ubocznych, które muszą być usunięte z mieszaniny poreakcyjnej, ponieważ estry 

jako biopaliwo muszą być odpowiedniej czystości. 
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Bardzo ważne jest odpowiednie zagospodarowanie olejów posmażalniczych, 

które polega na: 

− gromadzeniu oleju posmażalniczego 

− możliwie szybkim oddzieleniu wszystkich części hydrofilowych 

− wytworzenie estrów 

− szybkim usunięciu części skrobiowych 

W wyniku reakcji hydrolizy tłuszczów otrzymujemy wolne kwasy tłuszczowe 

oraz glicerynę. Reakcję tą przeprowadza się z niewielkim dodatkiem katalizatora 

(np.ZnO) i pod ciśnieniem 2-3 MPa. 

GLICERYNA

ZASTOSOWANIE
-przemysłowe środki myjące (np.wyrób mydła)
-paliwo
-plastyfikatory polistyrenu

ESTRY METYLOWE
KWASÓW

TŁUSZCZOWYCH

PROCES
ESTRYFIKACJI

WOLNE
KWASY TŁUSZCZOWE

PROCES
HYDROLIZY

TŁUSZCZE

 
Rys. 22. Schemat zagospodarowania olejów posmażalniczych 

Po reakcji hydrolizy przeprowadza się estryfikację kwasów tłuszczowych 

w celu otrzymania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (EMKT). 

Przeprowadza się również destylację frakcjonowaną EMKT, które mają 

zastosowanie: 

− do wyrobu mydła 
− jako paliwo 
− jako plastyfikatory polistyrenu 
− jako rozpuszczalniki związków powierzchniowych stosowanych jako 

przemysłowe środki myjące 
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Rys. 23. Praca nad hydrolizą tłuszczów 

2.6.2. Kompostowanie 

Odpady tłuszczowe mogą być również wykorzystywane jako wysoce 

energetyczny dodatek do kompostu. Podczas kompostowania substancje 

organiczne są rozkładane przez mikroorganizmy termofilne (pleśń, bakterie, 

promieniowce). Im zawdzięczamy naturalne procesy tworzenia się gleb, 

pozwalające na rozwój życia roślinnego. Obróbka osadów ściekowych na kompost 

okazuje się być bardzo korzystną, gdyż zapewnia w pewnym stopniu 

unieszkodliwienie ich pod względem sanitarno-epidemiologicznym, a także 

poprawia cechy organoleptyczne (zapach, barwa), strukturę (nie zlepia się) oraz 

wartość nawozową. Podwyższona temperatura uzyskiwana podczas 

kompostowania przyczynia się do likwidacji części mikroorganizmów 

chorobotwórczych, a przede wszystkim bakterii. 

Cel kompostowania: 

− wysuszenie osadu 
− produkcja materiału użytecznego 
− zniszczenie organizmów chorobotwórczych 
− stabilizacja związków organicznych 

3. Ankieta 

W okresie letnim w miejscowościach nadmorskich działa bardzo wiele małych 

i dużych punktów gastronomicznych. Wiele z nich specjalizuje się w smażonych 

potrawach rybnych. Przeprowadziliśmy ankiety w barach i restauracjach we 

Władysławowie, Pucku i Helu, aby dowiedzieć się jak właściciele radzą sobie ze 

zużytymi olejami i fryturą. Przeprowadziliśmy 50 ankiet. 
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Ankieta 

Ankieta została przeprowadzona anonimową przez studentów Politechniki Gdańskiej. 

Władysławowo 22.08.-04.10.2004. Prosimy o szczere odpowiedzi. 

1. Ilość olejów zużywana tygodniowo w danym punkcie gastronomicznym w sezonie 
letnim: 

• <10 dm3 - taką odpowiedź wybrało 22% ankietowanych  
• 20 - 50 dm3 - taką odpowiedź wybrało 56% ankietowanych 
• 50 - 100 dm3 - taką odpowiedź wybrało  22% ankietowanych 

2. Ilość frytury zużywanej tygodniowo w danym punkcie gastronomicznym w sezonie 

letnim: 

• <5 kg 17% 
• 6 - 10 kg 58% 
• 20 - 40 kg 25% 

3. Jak często wymieniany jest olej? 

• Częściej niż raz w tygodniu 79% 
• Raz w tygodniu 5% 
• Rzadziej niż raz w tygodniu 16% 

4. Dokąd trafia przerobiony olej / tłuszcz? 

• Odbierany przez firmę (podpisana umowa) 63% 
• Odbierane przez osobę prywatną (brak umowy) 11% 
• Inne....................................... 36% 

5. Czy mają Państwo świadomość, co dzieje się ze zużytym olejem \ tłuszczem? 

• Nie wiem 63% 
• Nie interesuje mnie 11% 
• Wiem 36% 

6. Czy w Państwa barze\ restauracji znajduje się separator tłuszczów? 

TAK 28,57% 
NIE 71,43% 

7. Czy używają Państwo zmywarek do naczyń? 

TAK 33,33% 
NIE 66,67% 

8. Czy naczynia są opłukiwane przed włożeniem do zmywarki? 

TAK 33,33% 
NIE 66,67% 

9. Czy posiadają państwo rozdrabniacze odpadów w zlewach? 

TAK 19,05% 
NIE 80,95% 
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− Wyniki badań ukazują niewielkie zainteresowanie ankietowanych 
odnośnie dalszych losów zużytego oleju (63% ankietowanych nie 
orientuje się, co dzieje się ze zużytym olejem). 

− 63% oleju trafia do specjalistycznych firm.  
− W 79% badanych obiektów olej wymieniany jest częściej niż raz w 

tygodniu.  
− W zaledwie 33% obiektach zbiorowego żywienia używane są zmywarki 

wynika to z dość powszechnego stosowania naczyń jednorazowych. 
− Mało popularne okazały się rozdrabniacze do odpadów montowane w 

zlewach. Większość ankietowanych nie wiedziała o ich istnieniu, część 
mówiła o dużych kosztach zakupu tego sprzętu.. 

− Ciągle nie są powszechne separatory tłuszczu (71%). 

Uczestnicy obozu naukowego w roku 2003 przeprowadzili podobne ankiety 

w miejscowościach położonych na Półwyspie Helskim. Porównaliśmy odpowiedzi 

na analogiczne pytania. 

Tab. 4. Porównanie ankiet 2003 i 2004 

Pytania Warianty odpowiedzi Rok 2003 Rok 2004 
>10dm3 46% 22% 

20-50dm3 42% 56% 
Ilość olejów zużywana 
tygodniowo w barach? 

50-100dm3 12% 22% 
>5kg 45% 17% 

6-10kg 33% 58% 
Ilość frytury zużywana 
tygodniowo w barach? 

20-40kg 22% 25% 
Odbierany przez firmę 46% 63% 
Odbierany przez osobę 

prywatną 
12% 11% 

Dokąd trafia przerobiony 
olej/tłuszcz? 

Inne 42% 36% 
Nie wiem 46% 63% 

Nie interesuje mnie 34% 11% 
Czy mają państwo świadomość, 
co dzieje się z użytym olejem? 

Wiem 20% 36% 
Tak 44% 28% Czy w państwa barze znajduje 

się separator tłuszczów? Nie 56% 71% 

− Porównanie obu ankiet obrazuje rosnące zużycie olejów i frytury w roku 
2004 w stosunku do poprzedniego. 

− Więcej zużytych olejów trafia do specjalistycznych firm. 
− Więcej ankietowanych twierdzi, że wie, co dzieje się z zużytym olejem 

(20% w 2003 roku, w 2004 36%),  
− Więcej osób wie co dzieje się ze zużytym olejem (w 2003 roku 20%, 

a w 2004 36%). 

4. Podsumowanie 

Podczas letniego obozu we Władysławowie zapoznaliśmy się z problemami 

spowodowanymi przez zwiększone zużycie olejów w okresie letnim. 

Dowiedzieliśmy się jak uciążliwe jest oczyszczenie ścieków z zanieczyszczeń 
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olejowych. Oczyszczalnia w Swarzewie, ponosi dodatkowe koszty z tego powodu. 

Dlatego montowanie w barach odtłuszczaczy jest bardzo ważne. 

Dzięki przeprowadzonej ankiecie uzyskaliśmy wiadomości odnośnie 

świadomości społeczeństwa na temat gospodarki zużytymi tłuszczami. Mamy 

również informacje o ilości zużywanych olejów, popularności zmywarek i 

rozdrabniaczy odpadów. 

Zdobyliśmy wiedzę dotyczącą sposobów racjonalnego wykorzystania 

odpadów tłuszczowych. 

4.1. Literatura 

1. Sprawozdanie z letniego obozu naukowego NKCh we Władysławowie 
w 2002 r. 

2. Sprawozdanie z letniego obozu naukowego NKCh we Władysławowie 
w 2003 r. 
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IV. GRUPA WODNA 

Emilia Hupka, Marcin Kamiński 

Skład grupy: Marcin Kamiński  
Agata Pankowska 
Justyna Żywicka 
Emilia Gromelska 
Monika Wilamowska 
Emilia Hupka 
Iwona Kopczyńska 

Opiekun grupy: Mgr inż. Sebastian Misiuk 

1. Wstęp. 

Grupa Wodna została powołana do zbadania wyrobiska porefulacyjnego 

„Chałupy” na Zatoce Puckiej w okolicy Chałup. Pomysł ten zrodził się na obozie 

naukowym NKCh we Władysławowie w 2003 roku, zainicjowany przez dyrektora 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego inż. Jarosława Jaszewskiego. Fakt 

degradacji środowiska Zatoce Puckiej spowodowany refulacją jest znany, 

natomiast różne jest rozpoznanie poszczególnych dołów. W 2003 roku Leszek 

Łęczyński oraz Anna Zarychta z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 

w Gdyni przeprowadzili badania nad dziurą porefulacyjną „Kuźnice II”. Zakres 

prac obejmował badania geologiczne dotyczące wydzielenia typów osadów ich 

granulometrii i rozkładu statystycznych wskaźników uziarnienia. Zaobserwowano 

skutki silnego procesu amonifikacji, przebieg procesu denitryfikacji, silną 

degradację biogenów. 

Problem jest bardzo aktualny. Urząd Morski w porozumieniu z NPK chce 

zająć się dalszą rekultywacją tego trudnego miejsca. Grupa Wodna podjęła się 

wstępnego rozpoznania zagłębień położonych bliżej Władysławowa – trudniej 

dostępnych od strony Zatoki z uwagi na płycizny. 
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2. Wyrobiska porefulacyjne. 

Do działań technicznych prowadzonych w rejonie zatoki należało czerpanie 

piasku, którym zasilane były morskie brzegi Półwyspu Helskiego w celu 

ograniczenia skutków abrazji brzegu. Prace takie podjęto po silnych 

sztormach na przełomie lat 1988/1989, które spowodowały duże 

zniszczenia brzegów półwyspu od strony morskiej, stwarzając 

niebezpieczeństwo przerwania półwyspu. Ze względu na potrzebę 

zwiększenia bezpieczeństwa zamieszkującej tam ludności, na mocy 

Uchwały KERM nr 101/89 podjęto decyzję o ratowaniu Półwyspu Helskiego 

za pomocą sztucznego zasilania morskiego brzegu piaskiem czerpanym 

z Zatoki Puckiej wewnętrznej. Obszary do poboru piasku wyznaczone 

zostały w płytkowodnej strefie dna zatoki (0-2 m) o powierzchni 19,2 km2, 

przyległej do Półwyspu Helskiego na odcinku Władysławowo - Kuźnica - 

Jastarnia. W wyniku poboru piasku w tym rejonie, w latach 1989-1995 

powstało pięć wyrobisk: Władysławowo (pilotowe), Chałupy, Kuźnica II, 

Kuźnica I (przekop) i Jastarnia (Zatoka Pucka zewnętrzna). Z wyrobisk 

Władysławowo i Kuźnica I pobierano piasek tylko w 1991 r., z okolicy 

Chałup - do 1992 r., natomiast w wyrobisku Kuźnica II refulację 

prowadzono do roku 1996. Jedynie w rejonie tego wyrobiska pobór piasku 

prowadzony był, od 1992 r., zgodnie z wymogami ekologicznymi, 

opracowanymi przez Oddział Gdański Instytutu Ochrony Środowiska. 

Prace czerpalno-refulacyjne mają charakter uzupełniająco-konserwacyjny 

wydm i plaż i stosowane są w rejonie brzegów podatnych na erozję morską. 

Obecnie prowadzone są głównie na torze wodnym do Władysławowa i w osadniku 

tego portu oraz na dwóch-trzech wykopach morskich. Przewiduje się wykonanie 

prac rekultywacyjnych na obszarach poszczególnych wyrobisk. Polegałyby one na 

wyrównaniu dna i zmianie nachylenia skarp. Zabiegi te przyczynią się do 

rekolonizacji wyrobisk przez organizmy fito- i zoobentosowe. Za konieczne 

uznano również poszerzenie wschodnich i zachodnich krawędzi wyrobisk, w celu 

zwiększenia w nich wymiany wody. 

Źródło: „Przyrodnicza waloryzacja morskich części obszarów chronionych 
HELCOM BSPA województwa pomorskiego.”  Centrum Biologii Morza Polska 
Akademia Nauk 
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Rys. 24. Refulacja na Zatoce Puckiej (zdj. Elżbieta Gerstman) 

 
Rys. 25. Brzeg półwyspu wzmocniony piaskiem z wyrobisk (zdj. Elżbieta 

Gerstman) 
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3. Pobieranie próbek. 

28 sierpnia wypłynęliśmy Drużyną (jacht typu kecz gaflowy o niewielkim 

zanurzeniu, ok.40 cm) w okolice wyrobiska porefulacyjnego „Chałupy”. 

 
Rys. 26. Trasa rejsu. Lokalizację wyrobiska zaznaczono czerwonym kółkiem. 

Pobrane próbki wody analizowno: 

− określenie pH i temperatury 
− pomiar przewodnictwa elektrycznego 
− chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)  
− zagniwalność 

Tab. 5. Wymiary wyrobiska "Chałupy” 

Długość 1000 m 
Powierzchnia 19,4 ha 
Szerokość 210 m 
Objętość 1220 tyś. m3 

3.1. Krótka charakterystyka przeprowadzonych badań. 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu. 

ChZT czyli chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznacza ilość tlenu potrzebną do 

utlenienia związków organicznych i niektórych nieorganicznych zawartych 

w ściekach. Oznaczenie ChZT pozwala do pewnego stopnia na pośrednie 

określenie zawartości związków organicznych w próbce. Niekiedy zachodzi pewna 

korelacja miedzy wartościami: ChZT, BZT ( Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu) 

i ogólnie węgla organicznego. Badając Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu wody 

morskiej należy uwzględnić występowanie chlorków, ponieważ ulegają utlenieniu 

do chloranów, zakłócając wynik analizy. 
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Rys. 27. Pobieranie próbek za pomocą 
aparatu Ruttnera pozwoliło na 
określenie właściwości 
fizykochemicznych wody na 
różnych głębokościach 

 

Źródło: „Przyrodnicza waloryzacja 
morskich części obszarów chronionych 
HELCOM BSPA województwa 
pomorskiego” Centrum Biologii Morza, 
Polska Akademia Nauk 

Tlen rozpuszczony. 

Tlen rozpuszczony w wodzie pochodzi głównie z powietrza, poza tym jego 

źródłem jest fotosynteza roślin wodnych. Zawartość tlenu rozpuszczonego jest 

jednym z najważniejszych wskaźników jakości wody. W wodach 

powierzchniowych zanieczyszczonych substancjami organicznymi tlen 

rozpuszczony jest zużywany na procesy biochemiczne rozkładu tych substancji. 

Ogólne równanie utleniania związków organicznych: 

{ } OHCOOOCH 2222 +→+  

Nadmiar materii organicznej mogącej ulegać utlenieniu w wodach morskich i 

słodkich powoduje gwałtowne obniżenie zawartości tlenu pobieranego przez ryby, 

które giną wskutek uduszenia. 

3.2. Pomiar pH. 

Większość wód naturalnych ma odczyn zbliżony do obojętnego pH 6,5-8,5. Niskie 

wartości pH mogą świadczyć o nasyceniu 2CO  i SH 2 , zawartości kwasów 

organicznych (np. na terenach bagiennych) lub zanieczyszczeniu ściekami 

przemysłowymi zawierającymi wolne kwasy i sole ulegające hydrolizie np. 

( )3424 , SOAlFeSO . Natomiast wysokie wartości pH mogą być spowodowane 

obecnością związków azotu, które ulegają procesom anaerobowym. 
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3.3. Zagniwalność 

Zagniwalność ścieków jest cechą charakteryzującą ich trwałość, określającą czas, 

w którym zostanie zużyty tlen w ściekach. Całkowite zużycie tlenu poznaje się po 

odbarwieniu błękitu metylenowego. Oznaczenie ma charakter orientacyjny. Przy 

wyczerpywaniu tlenu w pierwszej kolejności zużywany jest tlen rozpuszczony, a 

następnie tlen z azotynów i azotanów. Podczas pobierania próbek do oznaczania 

zagniwalności wody należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do zetknięcia 

próbki z powietrzem. Próbek tych nie można utrwalać, badania należy więc 

przeprowadzić bezpośrednio po ich pobraniu. 

3.4. Przewodnictwo elektryczne. 

Pomiar przewodności wody daje informacje o zawartości w niej związków 

mineralnych. Związki organiczne występujące w wodzie dysocjują nieznacznie lub 

w ogóle nie dysocjują, zatem przewodność wody, wynikająca z ich obecności jest 

niewielka. 

Stworzyliśmy profil tlenowy za pomocą elektrody tlenowej. 

 
Rys. 28. Profil tlenowy wyrobiska porefulacyjnego „Chałupy” 
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Rys. 29. Załoga podczas pracy 

3.5. Wyniki analizy pobranych próbek wody. 

Tab. 6. Wyniki analizy pobranych próbek wody 

Głębokość [m] 
Zawartość tlenu 

[mg O2/dm3] 
pH 

Przewodność 
[mS] 

Temperatura 
[°C] 

1 9,37 8,35 - 18,1 

2 9,37 8,4 - 18,5 

3 8,99 8,34 - 18,1 

4 8,63 8,36 - 18,1 

5 8,21 8,33 - 17,9 

6 7,95 8,3 - 17,8 

7 7,65 8,23 - 17,8 

8 7,25 8,24 10,98 18,3 

9 6,77 8,2 10,64 17,9 

10 6,4 6,78 11,08 18,3 

10,5 0 - - - 

4. Opis wyrobiska. 

W „wyprawie” na „Chałupy” towarzyszył nam płetwonurek I stopnia Miłosz 

Michalski, który przeprowadził inspekcję podwodną wyrobiska oraz obszaru dna 

otaczającego. 

Podwodny obraz dołu porefulacyjnego „Chałupy”: 

− Rów ciągnie się z zachodu na wschód na długość około 800-900 metrów, 
szerokość dna rowu wynosi około 50 metrów. 

− Głębokość, na której znajduje się dno sięga 10-11 m, przy czym kąt 
nachylenia ścian wykopu wynosi około 45 stopni. 

− Wysokość dołu, licząc od poziomu dna większej części zatoki, wynosi 6 
metrów. 
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− Osad na dnie ma grubość 60-100 cm, na ścianach 20-30 cm, na dnie całej 
zatoki średnio 5-10 cm. 

− Całkowita klarowność wody dochodzi do 4 metrów. 

− Brak jakichkolwiek przejawów życia, nie licząc jednego osobnika babki 
byczej, który zabłąkany przeszukiwał osad denny. 

0

2

4

6

8

10

Z
aw

ar
to
ść

 t
le

n
u
 [

m
g
O

2
/d

m
3
]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5

G łębokość [m]

 
Rys. 30. Zależność zawartości tlenu od głębokości 

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Głębokość [m]

pH

 

Rys. 31. Wykres zależności temperatury od głębokości. 
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Rys. 32. Wykres zależności pH od głębokości. 

− W osadzie znajdują się odpady martwych roślin morskich częściowo już 
rozłożonych. 

− Osad jest stały i nie unosi się w wodzie, z wierzchu biały, kłaczkowaty, 
miejscami występują szare plamy, przypominające pleśń. W głąb 
przechodzi w osad koloru grafitowego, a następnie czarnego. 

− Pod osadem znajduje się piasek, nie zawierający żadnych oznak życia. 

− Woda przy powierzchni osadu jest klarowna. 

− Przy zmąceniu osadu wydziela się gaz w postaci dużych (20-30 cm 
średnicy) baniek. 

− Na krawędzi dołu osad powoli przechodzi z koloru biało-szarego w zielono-
żółty, jednak brak jeszcze roślinności oraz organizmów zwierzęcych. W 
dalszych odległościach od wyrobiska zaczynają występować chełbie modre. 

− W rowach położonych na południowy - zachód w kierunku słonych łąk osad 
dochodzi do grubości 1,5 m, co spowodowane jest mniejszą wymianą 
wody przy brzegu. Głębokości tych rowów podobne są do głębokości 
rowów w Chałupach. 

− Na dnie wyrobiska nie występują żadne zagłębienia. Dno jest gładkie. Nie 
osadzają się odpady. Brak widocznych śladów po pracach refulacyjnych. 

− Nie ma możliwości wygenerowania czystego piasku spod osadu. 

− Osad na dnie jest bardziej zbity niż na stromych ścianach rowu, jednak nie 
jest on na tyle puszysty, aby samoistnie unosić się w wodzie. 
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Rys. 33. Nurek schodzi pod wodę. 

5. Podsumowanie 

Zagadnienie dołów porefulacyjnych zostało przez nas "napoczęte" i wysuwanie 

wniosków oraz podawanie rozwiązań było by pochopnym. Pewną jest martwa 

strefa, która tworzy się na dnie wyrobiska. Wiemy, że wyrobisko w sposób 

naturalny się wypłyca (w 2002 roku głębokośc sięgała 12 metrów, obecnie 11 

metrów - Źródło: „Przyrodnicza waloryzacja morskich części obszarów chronionych 

HELCOM BSPA województwa pomorskiego.”  Centrum Biologii Morza Polska Akademia 

Nauk) i rozmywa się skarpa od strony zatoki.  

Zagadnienie będzie kontynuowane w bieżącym roku akademickim. 

Postaramy się skonsultować i nawiązać współpracę z Instytutem Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego. Chcemy zgłębić zagadnienie na Katedrze Technologii 

Chemicznej tak, aby na przygotowywanym już obozie Władysławowo 2005 

podjąć konkretne działania. 

6. Literatura. 

„Przyrodnicza waloryzacja morskich części obszarów chronionych HELCOM BSPA 

województwa pomorskiego.”  Centrum Biologii Morza Polska Akademia Nauk 
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V. SZKOLENIE ŻEGLARSKIE 

Mgr Jakub Pankowski, Justyna Żywicka 

1. Wstęp. 

Obóz spełniał wszystkie warunki formalne, aby był uznany jako kurs żeglarski 

przez Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski w Gdyni. W tym: 

− z odpowiednim wyprzedzeniem wyczarterowano jachty z HOM Puck 
− obóz zgłoszono do POZŻ nr kursu 39/GD/04 (firmowany przez AKM) 
− zorganizowano podział na wachty  
− program realizowano według wytycznych PZŻ  
− stworzono ramowy rozkład dnia  
− rozkład zajęć na każdy dzień przedstawiany był w formie rozkazów 

dziennych 
− stworzono grafik rotacji wacht  
− zdefiniowano szczegółowy plan zajęć z rozbiciem na każdy dzień  
− regulamin obozu został zaakceptowany i podpisany przez uczestników 

obozu  

2. Kadra instruktorska 

Kierownik Wychowania Żeglarskiego (KWŻ) mgr Jakub Pankowski: 

− jachtowy sternik morski, 
− instruktor żeglarstwa, 
− trener II klasy w żeglarstwie, 
− instruktor pływania, 
− ratownik WOPR, 
− morski sternik motorowodny, 
− wykładowca SWFiS PG, 
− doświadczenie żeglarskie i regatowe - 26 lat, 
− pasjonat żeglarstwa deskowego. 

Zastępca KWŻ prof. dr hab. inż. Jan Hupka: 

− kierownik i organizator obozu, 
− jachtowy sternik morski, 
− instruktor żeglarstwa, 
− pracownik Katedry Technologii Chemicznej wydz. Chem. PG, 
− doświadczenie żeglarskie i regatowe - 38 lat. 

Instruktor mgr inż. Piotr Łubiński: 

− sternik jachtowy, 
− młodszy instruktor żeglarstwa, 
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− sternik motorowodny, 
− asystent w katedrze Urządzeń Okrętowych i Oceanotechnicznych na wydz. 

OiO PG, 
− doświadczenie w żeglarstwie - 10 lat. 

Instruktor Miłosz Michalski: 

− sternik jachtowy, 
− młodszy instruktor żeglarstwa, 
− płetwonurek I stopnia, 
− asystent w katedrze Maszyn Przemysłu Spożywczego na wydz. Mech. PG, 
− doświadczenie w żeglarstwie - 24 lata. 

Instruktor Łukasz Osowski: 

− sternik jachtowy, 
− młodszy instruktor żeglarstwa, 
− doktorant na wydz. ETI PG, 
− 7 lat doświadczenia żeglarskiego w tym 5 lat żeglarstwa regatowego s/y 

KLIF. 

Oficer Justyna Żywicka: 

− żeglarz jachtowy, 
− sekcja pływacka AZS PG, 
− studentka III roku TCh na wydz. Chem. PG, 
− doświadczenie w żeglarstwie 22 lata. 

Oficer Agata Pankowska 

− żeglarz jachtowy, 
− studentka III AMG, 
− sekcja siatkarska AZS AMG, 
− doświadczenie w żeglarstwie 20 lat. 

3. Przebieg obozu. 

Szkoleniem żeglarskim objętych było 21 uczestników, w tym dwóch pracowników 

naukowych PG. Dwie studentki nie umiejące pływać, nie uczestniczyły w kursie 

żeglarskim . Dwie studentki posiadające patent żeglarski, pełniły funkcję I oficera 

podczas rejsów. W trakcie obozu odbył się sprawdzian umiejętności pływackich 

uczestników. 

Na obozie zrealizowano wymagany przez PZŻ program na stopień żeglarza 

jachtowego. Dzień rozpoczynany był od porannej zaprawy. Początkowo 

uczestnicy nie umieli docenić walorów rannej gimnastyki na świeżym powietrzu, 

sytuacja poprawiła się w trakcie obozu. Przed śniadaniem wszyscy kursanci 

zbierali się na apelu, podczas którego przedstawiano plan dnia. Zajęcia 

programowe odbywały się na wodach Zatoki Puckiej. Do dyspozycji grupa miała 

dwa jachty typu Nefryt: „Krężołęk” i „Morena” oraz jacht typu Drużyna „Alerto” 
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(kecz gaflowa). Każdy z uczestników wypływał wymaganą przez program ilość 

godzin pod żaglami, szkoląc się pod czujnym okiem instruktorów. 

W trakcie trwania obozu zorganizowano 2 rejsy: Puck – Hel – Jastarnia i 

Jastarnia – Hel – Puck. Załogi wymieniły się w Jastarnii; część załóg wraz z kadrą 

instruktorską została na noc na jachtach. Wypłynięcie na szerokie wody, część 

kursantów okupiła chorobą morską i mokrą odzieżą. Oprócz doskonalenia wiedzy 

i praktyki żeglarskiej kursanci zdobywali również umiejętności poza żeglarskie 

takie jak: gotowanie na jachcie w trakcie rejsu pod pełnymi żaglami i wieczorne 

życie portowe (klar portowy, szanty, spotkania w tawernie z innymi wilkami 

morskimi). 

W trakcie obozu warunki pogodowe były sprzyjające, dopisywał wiatr 

wiejący z siłą 2°do 6°B. 

Oprócz programowych rejsów szkoleniowych dwukrotnie na keczy gaflowej 

Alerto odbyto pływanie w kierunku Chałup, aby z pokładu jachtu przeprowadzić 

badania wody i osadów dennych rowu porefulacyjnego znajdującego się ok. 

250m od tegoż wybrzeża (patrz Rozdział 4). Naukowa działalność koła chemików 

PG na terenie Zatoki Puckiej jest jednym z powodów, dla których uczestnicy 

zdobywali w tym roku umiejętności żeglowania. 

2 września kecz gaflowa Alerto wyruszyła w rejs odkrywczy „wyspy wraków” 

na środek Zatoki Puckiej miedzy Rewą a Kuźnicami. Jako pierwsi 

wyznaczyliśmy współrzędne tej wyspy, wynoszące: 54°41’39”N 

18°32’96”E. Do tej pory nie znaleźliśmy ich na mapach i locjach 

dostępnych na obozie. W ramach działalności naukowej oceniono stan życia i 

zanieczyszczenie środowiska na tej wyniosłości. 

3 września przeprowadzono pisemny egzamin teoretyczny na stopień 

żeglarza jachtowego. 

4 września na wodach Zatoki Puckiej odbył się egzamin praktyczny. 

Przystąpiło do niego 18-stu uczestników. Wszyscy egzaminowani ukończyli 

weryfikacje z wynikiem pozytywnym. Uwieńczeniem szkolenia był chrzest 

żeglarski, który odbył się wieczorem po egzaminach. Umożliwił on wszystkim 

neofitom wstąpienie na drogę kariery żeglarskiej i poznanie tajników życia braci 

żeglarskiej. 
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4. Wnioski końcowe. 

Połączenie obozów naukowych z kursem żeglarskim. 

Z powodzeniem można połączyć obozy naukowe z kursem żeglarskim. Wydaje 

się, iż działalność naukową można próbować łączyć również z innymi 

dyscyplinami sportu jak narciarstwo, windsurfing czy żeglarskie rejsy 

szkoleniowo-stażowe. 

Kadra szkoleniowa. 

Kadra żeglarska nie otrzymała żadnego wynagrodzenia za prowadzenie zajęć. 

Było to następstwem bezpłatnego odbycia szkolenia w ramach programu 

UNISAIL – uczestnicy tego szkolenia zostali zobowiązani do przeprowadzenia 

jednego kursu żeglarskiego bez pobierania za nie żadnych opłat ani 

wynagrodzeń. 

W następnych latach należy przewidzieć konieczność finansowania kadry. 

Kadra szkoleniowa składała się z samych pracowników PG, co wpływało na 

doskonałą współpracę i wymianę doświadczenia, nie tylko żeglarskiego 

Czas trwania w/w obozu. 

Aby program szkolenia żeglarskiego mógł odbywać się w mniej napiętym reżimie 

czasowym oraz aby można było zorganizować więcej rejsów szkoleniowych czas 

trwania obozu powinien być wydłużony przynajmniej do trzech tygodni. 

Pożądana jest interdyscyplinarność kadry obozu.  

W tego typu obozach pożyteczna jest interdyscyplinarność kadry zarówno pod 

względem naukowym (dużą pomocą służyli doktoranci z informatyki podczas 

obsługi komputerów) jak i sportowym (jeden z instruktorów był płetwonurkiem i 

pomagał pobrać próbki osadów dennych jak również wyławiał w porcie zgubione 

przez uczestników przedmioty takie jak np.okulary). 

Mała świadomość kultury fizycznej i dyscypliny wśród uczestników obozu.  

Uczestnicy charakteryzowali się małą świadomość kultury fizycznej (niska 

frekwencja na zaprawie porannej), słabą odporność na stres, niemal brakiem 

poczucia dyscypliny. Te elementy należałoby wzmacniać przed obozem, w 

ramach dostępnych na uczelni zajęć z wychowania fizycznego. 

Słaba umiejętność pływania. 

Stwierdzono słabą umiejętność pływania wpław jak na kursantów szkolenia 

żeglarskiego. 
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Czarter jachtów. 

Politechnika jest w posiadaniu jachtów typu Nefryt aktualnie dzierżawionych 

przez AKM. Dobrze było by w przyszłości móc korzystać właśnie z tych jachtów. 

Zmniejszyłoby to koszty obozu, a zaoszczędzone pieniądze można by było 

przeznaczyć na przedłużenie czasu trwania obozu. 


