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1. Wstęp 

1.1. Cel obozu 

Celem obozu było poznanie przez studentów problemów ekologicznych na terenie 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i ich rozwiązywanie oraz prowadzenie innych 

projektów naukowych- zarówno autorskich jak i zleconych. Podczas obozu studenci mieli 

okazję do weryfikacji wiedzy teoretycznej i skonfrontowanie jej z zapotrzebowaniem na 

badania naukowe. 

Obóz naukowy miał też inne funkcje. W celu zwiększenia świadomości ekologicznej 

studentów odbyła się wycieczka edukacyjna do Zakładu Utylizacji Śmieci „Eko Dolina” Sp. z 

o.o. w Łężycach. Dodatkowo podczas obozu zostało przeprowadzone szkolenie z 

komunikacji.  Program szkolenia obejmował teorię komunikacji, analizę schematu 

komunikacji Jacobsona, omówienie zasad skutecznej komunikacji, testy osobowości i 

omówienie, jak komunikować się z ludźmi z uwzględnieniem typu ich 

osobowości. Dodatkowymi elementami szkolenia była debata oraz dyskusja. 

Ostatnim ważnym zadaniem obozu była integracja studentów różnych kierunków na 

różnych etapach studiów, która pomaga w kontynuowaniu owocnej współpracy w ramach 

działalności NKCh. 

1.2. Zakres badań 

Studenci zostali podzieleni na sześć grup badawczych i przed obozem przygotowali 

plany poszczególnych projektów oraz listę niezbędnych odczynników i aparatury. 

Tematyka obozu: 

1. Analiza cieków wodnych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego- grupa 

„Wodna” 

2. Badanie stopnia biodegradowalności folii z dodatkami polimerów naturalnych- grupa 

„Folie” 

3. Określenie i analiza obiegu fosforu w oczyszczalni ścieków Spółka Wodno-Ściekowa 

„Swarzewo” w Swarzewie. 

4. Odwadnianie osadu nadmiernego za pomocą elektroforezy- grupa „Osadowa” 

5. Analiza czystości powietrza w miejscowości Władysławowo- grupa „Powietrze” 

6. Badanie właściwości pianotwórczych środków gaśniczych- grupa „Piany” 

Dodatkowo grupa 5 analizująca czystość powietrza przygotowała skrypt do zajęć 

laboratoryjnych dla licealistów. Skrypt ma być pomocą dydaktyczną podczas ćwiczeń 

laboratoryjnych, które członkowie NKCh od lat prowadzą dla uczniów trójmiejskich szkół 

podnadgimnazjalnych w trakcie roku akademickiego. 

1.3. Schemat organizacyjny obozu 

Kierownikiem obozu była Marta Synowczyk (TCh, III rok). Do obowiązków 

kierownika należały sprawy organizacyjne, porządkowe oraz decyzyjne obozu. Dodatkowo 
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wielką pomocą była opiekunka naukowa dr inż. Justyna Gromadzka. W każdej grupie 

badawczej został wyłoniony kierownik projektu, który miał za zadanie planowanie i 

kierowanie pracą grupy. 

1.4. Lista uczestników 

Karda Naukowa: 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

1 dr inż. Justyna Gromadzka opiekun naukowy obozu 

2 dr hab. inż. Marek Lieder opiekun naukowy NKCh oraz opiekun grupy „Osadowej” 

3 dr inż. Stanisław Cytawa opiekun grupy „Ściekowej” i  „Osadowej” 

4 prof. dr hab. inż. Helena Janik opiekun grupy „Folie” 

5 prof. dr hab. inż. Halina Szeląg opiekun grupy „Piany” 

6 prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska opiekun grupy „Wodnej” 

 

Uczestnicy: 

Lp. Imię i nazwisko Kierunek Rok studiów 

1 Marta Synowczyk Technologia Chemiczna III 

2 Ida Grudzińska Technologia Chemiczna III 

3 Paweł Piotrowski Environmental Protection and Management II 

4 Damian Włodarczyk Technologia Chemiczna III 

5 Malwina Wawrowska Chemia III 

6 Anna Wysok Technologia Chemiczna III 

7 Aleksandra Walińska Biotechnologia I 

8 Agnieszka Kuźmicka Chemia I 

9 Agnieszka Kalinowska Environmental Protection and Management II 

10 Łukasz Kozioł Technologia Chemiczna II 

11 Adrian Wiecierzycki Technologia Chemiczna III 

12 Anna Kuczyńska Chemia III 

13 Robert Fagiewicz Environmental Protection and Management I 

14 Piotr Ciepły Technologia Chemiczna III 

15 Piotr Graczyk Technologia Chemiczna III 

16 Magdalena Urban Chemia I 

17 Anna Górecka Technologia Chemiczna I 

18 Michalina Żyłka Chemia III 

19 Karolina Wiecierzycka Chemia III 

20 Karolina Nowak Environmental Protection and Management I 
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Należy podkreślić, że aż sześcioro uczestników obozu to studenci I roku studiów, 

spośród których pięciu to słuchacza tzw. „kierunków zamawianych”. Dla tej grupy 

uczestników obóz był okazją, aby  po raz pierwszy uczestniczyć w projekcie naukowym 

prowadząc samodzielne (pod okiem starszych kolegów studentów) badania naukowe. Jest to 

bardzo cenne doświadczenie praktyczne. 
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2. Analiza cieków wodnych na obszarze 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego  

 

Skład grupy: 

Piotr Ciepły- kierownik grupy 

Robert Fagiewicz 

Anna Kuczyńska 

Opiekun: 

dr inż. Justyna Gromadzka (Kat. Chemii Analitycznej, Wydz. Chem., PG) 

2.1. Wstęp 

 Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych badań studentów NKCh-u z lat 2009-

2011. W czasie tegorocznego obozu naukowego we Władysławowie zanalizowano stan 

czystości rzek znajdujących się na obszarze NPK-ego. Otrzymane wyniki porównano             

z wynikami wcześniejszymi. 

 Analizy nie są całościowe i dają tylko ogólne pojęcie o możliwych zanieczyszczeniach 

rzek. Obiektem zainteresowania były cieki wodne: 

 - Bychowska Struga, Piaśnica, 

 - Czarna Wda, 

 - Płutnica, 

 - Błądzikowski Potok, Gizdepka, 

 - Reda, 

 - kanały w rezerwacie Beka, we Władysławowie, w okolicy Pucka. 

 Na załączonej mapie przedstawiono punkty poboru próbek. 

 

Rys. 1. Mapa pokazująca punkty pobierania próbek 
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 Ze względu na stan wód niektóre punkty nie zostały zrealizowane, a inne zostały 

przeniesione względem zeszłego roku. Analizę klasyfikacyjną wód przeprowadziliśmy na 

podstawie Rozporządzenia Ministra z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych. 

 Klasy natomiast określa Ramowa Dyrektywa Wodna Parlamentu Europejskiego z dnia 

23 października 2000 roku. Określa ona zastosowanie poszczególnych klas wód: klasa I – 

woda pitna, klasa II – woda do użytku domowego, klasa III – woda do użytku przemysłowo-

rolnego; powyżej woda pozaklasowa. Dyrektywa ta obliguje kraje Unii Europejskiej do 

uzyskania „dobrego stanu” wód do roku 2015. Dla wód powierzchniowych należy: 

 - zapobiegać pogarszaniu się stanu jednolitych części wód, 

 - osiągnąć dobry stan części wód, 

- osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny w sztucznych i 

silnie zmienionych częściach wód. 

2.2. Metodyka badawcza: 

 W miejsca poboru próbek dojeżdżano rowerem, samochodem oraz płynięto jachtem 

typu „puck”. 

Większość parametrów badana była in situ, chyba że 

uniemożliwiało to ukształtowanie terenu. Próbki pobrane były do 

plastikowych butelek 0,5l, by nie zmieniać stężenia jonów Na+ i K+ 

przez wymianę jonową szkło-woda. Do wyznaczania głębokości          

i mętności służył krążek Secchiego. Natomiast przewodność, pH          

i rozpuszczalność tlenu mierzono przyrządem wielofunkcyjnym CX-

401 Elmetron. Służyły do tego elektrody konduktometryczna, szklana    

i tlenowa. 

 

Rys. 2. Elmetron CX-401 

 Oznaczanie stężenia poszczególnych jonów przeprowadzono na terenie ośrodka oraz 

na Katedrze Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej, za pomocą spektrofotometru, testów 

Mercka, fotometru płomieniowego BWB-XP i spektroskopu ASA SensAA. 

SPEKTROFOTOMETR 

 Stężenia jonów: fosforanowych, siarczków, chlorków, amonowych, siarczanowych         

i azotanowych, przeprowadzono metodą spektrofotometryczną. Pomiar polega na 

wypuszczeniu wiązki o znanej długości fali promieniowania przez generator (lampa wraz       

z monochromatorem), następnie światło przepuszczane jest przez próbkę (kuwetę                   

z roztworem związku kompleksowego o znanych widmach absorpcji i barwie). Zdecydowana 

większość roztworów o określonej barwie i stopniu absorpcji promieniowania jest związkami 

kompleksowymi. Związki kompleksowe zbudowane są z jednego lub kilku atomów (jonów) 

koordynacyjnych otoczonych ligandami. Związki kompleksowe często charakterystycznie 
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zabarwione i trwałe znalazły zastosowanie w technikach opartych o pomiar absorbancji 

wiązki światła; do nich zalicza się przede wszystkim techniki spektrofotometryczne. 

Aparat używany przy takich badaniach, zwany 

spektrofotometrem, zbudowany jest z lampy, która wydziela 

promieniowanie i monochromatora, który dzieli wiązkę na 

różne widma, by przez próbkę przeszła określona długość fali 

promieniowania (w przypadku światła widzialnego konkretny 

kolor światła). Za kuwetą znajduje się fototranzystor, który 

odbiera światło po zaabsorbowaniu części energii przez 

próbkę. Na podstawie energii odebranej przez tranzystor, 

otrzymywany jest sygnał, który odpowiednio przekształcony 

wyznacza, przy pomocy funkcji wbudowanej w pamięć 

urządzenia, stężenie substancji badanej. Do pomiarów na 

spektrofotometrze przygotowywane są specjalne testy analityczne, za pomocą których według 

stosunkowo prostego przepisu, przygotowuje się próbkę, dodając reagenty, które nadają 

konkretne zabarwienie danym jonom.  

Pomiary stężenia jonów przeprowadzono na spektrofotometrze Merck SQ 118 wraz    

z kompletem odczynników do analizy jonów:  

 Fosforany:        Merck 14848 P 

 Siarczki i wodorosiarczki:      Merck 14779 HS
-
 

 Chlorki:        Merck 1.14755.0001 

 Amoniak:        Merck 1.14752.0001 

 Siarczany:       Merck 1.14791 

 Azotany       Merck 1.14773.0001 

Wszystkie zestawy barwiły próbkę charakterystycznie, zależnie od  stężenia badanej 

substancji w próbce. Reakcje dobierane do testów są selektywne, i precyzyjne, co umożliwia 

dokładne określenie z niewielkim marginesem błędu, stężenia (przy założeniu, że nie 

popełniono błędu przy przygotowaniu próbki). Na przykład fosfor barwiony jest poprzez 

reakcję kompleksową ze związkiem  molibdenu, z kolei chlorki w reakcji z żelazem                

i rodankami, a amoniak z dimetylo-p-fenylodiaminą. 

FOTOMETR PŁOMIENIOWY 

Pomiar odbywa się dzięki wzbudzeniu atomu do wyższego stanu 

energetycznego, poprzez dostarczenie energii w płomieniu. Próbka jest 

rozpylana  i wprowadzona do płomienia palnika. Wyemitowane światło 

bada detektor optyczny, gdzie przynajmniej raz światło jest odbijane od 

zwierciadła (światło z racji różnej długości fal rozszczepia się na kilka 

widm), następnie trafia do analizatora, który promieniowanie z próbki 

odbiera jako sygnał. Na podstawie roztworów wzorcowych 

o znanym stężeniu przygotowana jest krzywa kalibracyjna 

(wraz ze wzrostem stężenia rośnie wprost proporcjonalnie sygnał w detektorze), zaś z jej 

Rys. 3. Spektrofotometr 

Merck SQ 118 

Rys. 4. Fotometr płomieniowy BWB-XP 
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pomocą wyznaczana jest zależność matematyczna wartości sygnału  w detektorze od stężenia 

metalu w próbce. Wielkość odczytanego sygnału odpowiada konkretnej zawartości metalu w 

próbce. 

ASA- Atomowa Spektroskopia Absorbcyjna 

Metoda różni się od fotometrii płomieniowej 

głównie tym, że fotometria jest badaniem energii 

emitowanej przez spalaną próbkę,   w ASA zaś 

badana jest energia zaabsorbowana przez atomy. 

Badana próbka jest rozpylana w płomieniu, i 

naświetlana lampą katodową wykonaną z metalu, 

którego stężenie jest badane. Atom przechodząc w 

lampie katodowej do stanu wzbudzenia, emituje 

promieniowanie o ściśle określonych widmach. 

Część promieniowania (w zależności od stężenia 

atomów w próbce) jest absorbowana przez atomy, 

pozostała część trafia do detektora. Na podstawie różnicy światła na wejściu (lampa 

katodowa) i wyjściu (detektor) obliczany jest sygnał, który za pomocą krzywej kalibracyjnej 

przeliczany jest na stężenia próbek.  

  

Rys. 5. ASA SensAA 
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2.3. Wyniki: 
2.3.1. Przewodność: 

 

Wszystkie cieki wodne mieszczą się w 

pierwszej klasie pod względem przewodności co 

oznacza, że przewodność wynosi mniej niż 1000 

[μS]. Tylko w kanałach można zaobserwować 

odstępstwa przy ujściach co może się wiązać z 

nawiewaniem wody słonej z zatoki Puckiej pod 

wpływem silnych wiatrów. Tam przewodność 

przekracza 1500 [μS] co oznacza, że ten ciek jest 

poza klasyfikacją. Woda słona w porównaniu ze 

słodką ma dużo większą przewodność ze względu 

na dużą zawartość soli. 

W porównaniu z zeszłymi latami widać 

spadek zaczynający się w roku 2010, co może świadczyć o 

malejącej zawartości różnych jonów w ciekach wodnych w tym 

okresie. 
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2.3.2.  pH:  

Odczyn wszystkich próbek nie spada poniżej 7,0, czyli pH 

obojętnego. Wiąże się to z faktem, że nieznaczna zasadowość jest właściwa dla wód 

powierzchniowych płynących. Również tylko nieliczne miejsca miały pH przekraczające 

normę dla klasy pierwszej, czyli pH równe 

8,5. Natomiast w żadnym punkcie 

pomiarowym nie przekroczony został próg 

drugiej klasy czyli pH równe 9,0. 

 Porównując tegoroczne wyniki z 

poprzednimi latami widać brak 

jednoznacznej tendencji. Może to 

świadczyć o tym, że pH zależne jest od 

warunków pogodowych jak i od ilości 

roślin w danym miejscu. Trudno zatem 

przewidzieć trendy na następne lata. 
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2.3.3. Rozpuszczalność tlenu: 

 

Podczas poboru większości próbek 

występowały obfite opady co może 

wpływać na zwiększoną rozpuszczalność 

tlenu w tych miejscach. Można też było 

zaobserwować dużą ilość roślinności 

wodnej w tym roku, co również ma wpływ 

na ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie. 

 Średnia temperatura wody wynosiła 

około 16,0 stopni Celsjusza dlatego też tlen 

lepiej mógł się rozpuści. Wynika to z 

własności gazów, które rozpuszczają się 

lepiej   w niskich temperaturach. Dzięki temu w większości cieków wodnych ilość 

rozpuszczonego tlenu wynosiła powyżej 7,0 [mg/l] co pozwala zaliczyć je do I klasy. 

Natomiast w żadnym     z cieków ilość rozpuszczonego tlenu nie była niższa niż próg dla 

klasy drugiej, czyli 4,0 [mg/l]. 

 W porównaniu z wynikami z poprzednich lat można zauważyć wzrost ilości tlenu 

rozpuszczonego od roku 2010. Jednak rozpuszczalność tlenu zależy w dużej mierze od 

warunków atmosferycznych, dlatego trudno przewidzieć tendencję na przyszłe lata. 
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2.3.4. Stężenie PO4
3-

: 

  

Zawartość fosforanów nie przekracza 

progu klasy II, czyli 0,31 [mg/l P]. Tylko trzy 

punkty przekraczają 0,20 [mg/l P] i nie należą 

do klasy I. Wyższe stężenie fosforu może być 

związane z obfitymi opadami         i zasilaniem 

cieków wodnych w fosforany przez wody 

spływne z pól. Nie ma to jednak dużego 

wpływu na zawartość fosforanów    w wodach 

o tej porze roku, gdyż okres najbardziej 

obfitego nawożenia przypada na okres 

wiosennych siewów. 

W porównaniu z poprzednimi latami 

widać bardzo wyraźny spadek stężenia fosforanów w wodach. Może to się wiązać z większą 

świadomością rolników jak i zabiegami producentów nawozów by unikać nadmiernego 

zanieczyszczania środowiska. 
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2.3.5. Stężenie NO3
-
: 

 

Brak widocznej zależności stężenia 

azotanów w poszczególnych ciekach 

wodnych, co obrazuje duża rozbieżność 

wyników. Może to wynikać z ilości 

roślinności w miejscu poboru próbek lub 

miejscowego odprowadzania 

zanieczyszczeń przez ludność z okolic 

rzeki. Wszystkie cieki mieszczą się          w 

klasie I, gdyż zawartość azotanów nie 

przekracza 2,2 [mg/l]. 

W porównaniu z poprzednimi 

latami widać decydowany spadek stężenia. 

Może to wynikać, tak jak w przypadku 

fosforanów, z faktu, że okres leni nie jest okresem wzmożonego nawożenia jak         i 

również, że rolnicy preferują nawozy naturalne, które są mniej inwazyjne dla środowiska. 
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2.3.6.  Stężenie  SO4
2-

: 

Na podstawie pomiarów 

zawartości siarczanów w wodach 

stwierdzono, że znaczna większość 

cieków wodnych mieści się w klasie I 

czystości wód i stężenie nie przekracza 

150 [mg/l]. 

 Nieliczne punkty przekraczają 

próg klasy I, ale mieszczą się w klasie 

II  i nie przekraczają 250 [mg/l]. 

2.3.7.  Stężenie HS
-
: 

Dla zawartości siarczków w 

wodach powierzchniowych nie znaleziono klasyfikacji. Zawartości nie 

przekraczają 0,137 [mg/l] w jednym  z kanałów w rezerwacie Beka. Taka 

zawartość mogła wynikać  z dużej ilości rozkładającej się materii organicznej zalegającej w 

kanale. 

Dlatego też w wodach stojących 

takich jak kanał stężenie siarczków może być 

znaczne, ponieważ nie dochodzi do 

wymywania zalegających szczątków 

organiczny. Kumulacja powoduje 

wydzielanie dużych ilości metanu i 

siarkowodoru stąd duże stężenie siarczków. 

2.3.8.  Stężenie Cl
-
: 

 

Dla chlorków stężenia albo mieściły się 

w klasie I i nie przekraczały 200 [mg/l] lub 

przekraczały zakresy oznaczalności 

spektrofotometru. 

 Tak duże ilości chlorków występujące 

głównie w okolicach ujść mogą wynikać z 

nawiewania słonej wody morskiej do nurtów 

rzek w okolicach ujścia. Świadczy o tym też 

duża przewodność. 
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2.3.9.  Stężenie  NH
+
: 

Stężenie amonu w wodach mieści się 

całkowicie w klasie I, czyli nie przekracza 

0,78 [mg/l]. Obecność jonów amonowych w 

ciekach wodnych może się wiązać                    

z obecnością nawozów w wodach spływnych i 

rozkładem azotynów. 

Jony amonowe nie są szkodliwe dla 

środowiska, ale ich obecność może świadczyć 

o obecności trującego amoniaku. 

Małe stężenie jest zawsze obecne, gdyż 

amoniak i jony amonowe powstają w wyniku 

rozkładu materii organicznej. 

2.3.10.  Stężenie  Na
+
: 

 

Duża zawartość sodu może się 

wiązać z nawiewaniem wody słonej, 

ponieważ największe stężenie można 

zaobserwować przy ujściach rzek do 

zatoki. 

Jego wysokie stężenie sodu może oznaczać miejscowe zrzuty ścieków, ale nie 

zaobserwowano dużych stężeń w nurcie rzek. Pozwala to wykluczyć taką możliwość. 

 Załączono krzywą kalibracyjną dla fotometru płomieniowego. 
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2.3.11. Stężenie  K
+
: 

 

 

 

Wysokie stężenie potasu w nurcie Błądzikowskiego Potoku może oznaczać miejscowe 

zanieczyszczenie tak samo jak w nurcie Płutnicy. 

 Załączono krzywą kalibracyjną dla fotometru płomieniowego. 

2.3.12.  Stężenie  Ca
2+

: 

 

 

Średnie stężenie wapnia w wodach 

słodkich powinno wynosić około 15 [mg/l]. Z dokonanych pomiarów wynika, że średnie stężenie 

wapnia w analizowanych ciekach wodnych wynosi około 25 [mg/l].  

 W okolicy występują gleby brunatne, które są kwaśne. Wyższy poziom wapnia może wynikać 

z faktu, że rolnicy mogą wysypywać wapno na pola by zobojętnić glebę. Następnie wody opadowe 

zmywają wapno do rzek zwiększając stężenie wapnia w ciekach wodnych. 

 Załączono krzywą kalibracyjną dla fotometru płomieniowego. 
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2.3.13. Stężenie  Mg
2+

: 

 

 Stężenie magnezu nie przekracza 100 

[mg/l], czyli progu klasy II. Klasa II jest dla wód 

stojących-kanałów, natomiast klasa I jest dla wód 

płynących-potoki. 

 Stężenie magnezu w okolicach 30 [mg/l] jest korzystne dla organizmów żywych. Ważne by 

magnez występował z wapniem w stosunku molowym zbliżonym do 1:1, gdyż wtedy jest najlepiej 

wchłaniany. W większości wód jednak stężenie jest niższe od pożądanego. 

 Załączono krzywą kalibracyjny dla ASA. 
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      stężenia jonów [mg/l]     

rzeka 

Nr 

próbki przewodność pH temperatura rozp. tlen fosforany azotany amoniak siarczki siarczany chlorki sód potas wapń magnez 

C
z
a
rn

a
 W

d
a

 

bieg 1 363 7,56 16,4 5,14 0,20 1,6 0 0,001 17 2,2 7,9 3 34,7 3,9 

bieg 2 231 7,38 18,3 5,19 0,18 0,5 minus 0,001 28 plus 13,3 5,8 33,8 1,4 

bieg 3 465 7,42 16,5 5,03 0,25 0,1 0,002 0,001 72 12,3 18,6 3,4 39 6,5 

ujście 4 487 7,49 16,6 4,64 0,20 0,6 minus 0,001 83 8,1 22,1 3,2 37,8 5,2 

K
a
n

a
ły

 W
ła

d
y
s
ła

w
-

o
w

o
 

kanał 1 617 7,43 17,1 8,93 0,22 0,2 minus 0,001 47 18,9 41 8,5 72,3 25,4 

ujście 2 4683 7,68 20,0 18,97 0,17 0,4 0,002 0,002 125 plus 730 32 70 71,9 

kanał 3 3253 7,83 17,9 38,53 0,02 0,1 0,002 0,003 126 plus 540 17 52 87,2 

ujście 4 3530 7,68 17,7 16,23 0,09 0,1 0,002 0,004 182 plus 510 16 52 68,9 

B
łą

d
z
ik

o
w

s
k
i 
P

o
to

k
 

bieg 1 304 7,89 13,7 16,71 0,00 0,3 0,003 0 9 8 7,2 6,2 39,7 4,5 

bieg 2 440 8,18 14,9 18,42 0,01 0,6 0,004 0,001 55 12,8 15,1 5,4 46,9 6,3 

bieg 3 442 8,88 14,4 14,70 0,03 0,8 0,003 0,001 79 11,2 18,1 11 49,3 7 

bieg 4 352 7,15 13,4 7,52 0,03 0,1 0,004 0,002 28 9,2 12 6,4 41,4 4,6 

bieg 5 462 7,06 12,7 7,35 0,04 0,6 0,012 0,021 31 10,1 11,5 6,3 41,5 4,9 

ujście 6 361 8,02 13,2 7,09 0,03 0,1 0,005 0,002 18 10,5 15,5 6,8 44,3 4,7 
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P
łu

tn
ic

a
 

bieg 1 322 8,15 16,8 15,34 0,05 0 0,009 0,004 12 5,5 8,4 4,6 36,9 7,5 

bieg 2 391 7,72 17,9 13,50 0,05 0,2 0,004 0,002 61 6,8 11,1 5,3 38,3 8,1 

bieg 3 438 7,55 16,2 4,95 0,28 0,3 0,001 0,001 170 9,5 12,3 3,4 39,7 6 

bieg 4 142 7,21 17,3 6,89 0,31 0,2 0,017 0,011 4 15,8 6,8 3,4 6,3 2 

ujście 5 876 7,96 16,3 5,70 minus minus 0,001 0,001 80 plus 86 6,9 57,5 14,6 

Bychwoska 

Struga 

bieg 1   9,22 12,5 12,63 0,03 0,3 minus minus 18 9,6 11,6 2,5 40,1 4,5 

bieg 2   8,99 12,1 16,37 0,02 0,2 0 minus 213 7,4 9,5 2,2 35,9 9,2 

R
e
z
e
rw

a
t 

B
e
k
a
 i
 R

e
d
a

 

bieg 1 330 8,14 15,9 10,22 0,07 0 0,001 0,002 49 4,7 7,7 2,6 36,6 2,6 

ujście 2 299 6,76 16,3 11,38 0,03 0 0,009 0,003 61 6,3 9,6 2,8 40 2,6 

kanał 3 5980 7,33 20,0 10,70 plus minus 0,011 0,005 135 minus 940 49 103 66 

kanał 4 388 8,14 17,8 10,30 0,22 0,2 0,015 0,137 111 plus 640 23 96 75,7 

Gizdepka 

bieg 1 326 8,35 13,3 12,03 0,08 0,1 0,004 0,012 46 2,5 6,3 2,2 44,6 4,2 

bieg 2 364 8,34 14,6 10,00 0,10 0,1 0,007 0,001 55 5,5 6,4 2,7 43,5 4,3 

ujście 3 388 8,14 14,7 9,24 0,08 0,3 0,004 0,002 11 5,4 8,8 3,3 44 4,6 

Piaśnica 

bieg 1 254 8,24 17,0 9,83 0,00 minus minus minus 16 10,4 13,8 2,5 25,6 3,6 

ujście 2 450 8,53 16,2 16,17 0,03 minus minus minus 5 58 26,1 2,4 29,2 5,2 

Tab. 1. Wyniki analizy ilościowej anionów i kationów oraz dane fizyko-chemiczne wód. 

„minus”- poniżej granicy wykrywalności, *-poniżej granicy oznaczalności, „plus”- powyżej granicy oznaczalności
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rzeka 

nr 

próbki przewodność pH rozp. tlen fosforany azotany 

C
z
a
rn

a
 W

d
a

 

bieg 1 Klasa I Klasa I Klasa II Klasa I Klasa I 

bieg 2 Klasa I Klasa I Klasa II Klasa I Klasa I 

bieg 3 Klasa I Klasa I Klasa II Klasa II Klasa I 

ujście 4 Klasa I Klasa I Klasa II Klasa I Klasa I 

K
a
n

a
ły

 W
ła

d
y
s
ła

w
-

o
w

o
 

kanał 1 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa II Klasa I 

ujście 2 Pozaklasowa Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

kanał 3 Pozaklasowa Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

ujście 4 Pozaklasowa Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

B
łą

d
z
ik

o
w

s
k
i 
P

o
to

k
 

bieg 1 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

bieg 2 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

bieg 3 Klasa I Klasa II Klasa I Klasa I Klasa I 

bieg 4 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

bieg 5 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

ujście 6 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

P
łu

tn
ic

a
 

bieg 1 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

bieg 2 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

bieg 3 Klasa I Klasa I Klasa II Klasa II Klasa I 

bieg 4 Klasa I Klasa I Klasa II Klasa II Klasa I 

ujście 5 Klasa I Klasa I Klasa II Klasa I Klasa I 

Bychwoska 

Struga 

bieg 1 Klasa I Pozaklasowa Klasa I Klasa I Klasa I 

bieg 2 Klasa I Klasa II Klasa I Klasa I Klasa I 

R
e
z
e
rw

a
t 

B
e
k
a
 i
 R

e
d
a

 

bieg 1 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

ujście 2 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

kanał 3 Pozaklasowa Klasa I Klasa I Pozaklasowa Klasa I 

kanał 4 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa II Klasa I 
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Gizdepka 

bieg 1 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

bieg 2 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

ujście 3 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

Piaśnica 

bieg 1 Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I 

ujście 2 Klasa I Pozaklasowa Klasa I Klasa I Klasa I 

Tab. 2. Tabela klasyfikacji wód według wybranych parametrów 

 

2.4. Wnioski: 

 

Na podstawie tegorocznych wyników stan ogólny wód można uznać za dobry. 

Miejscowo zdarzają się bardziej zanieczyszczone fragmenty, ale patrząc na tendencję 

względem poprzednich lat można oczekiwać poprawy warunków środowiska. 

Podczas pobierania próbek nie zauważono żadnych nowych „dzikich” wysypisk 

śmieci. Jedynie stare w okolicy Błądzikowskiego Potoku oraz nieliczne śmieci w samych 

nurtach rzek, zwłaszcza przy ruchliwych trasach. Pozwala to domniemać, że śmiecenie jest 

głównie nawykiem turystów, a miejscowa ludność zaczęła bardziej dbać o swoja okolicę. 
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3. Badanie stopnia biodegradowalności folii z 

dodatkami polimerów naturalnych  

Skład grupy 

Malwina Wawrowska- kierownik grupy 

Anna Wysok 

Agnieszka Kuźmicka 

Aleksandra Walińska 

Pod opieką: 

prof. dr hab. inż. Helena Janik (Kat. Technologii Polimerów, Wydz. Chem., PG) 

3.1. Wstęp 

Ze względu na rosnącą ilość tworzyw sztucznych (których wciąż niestety więcej się 

składuje niż wykorzystuje ponownie w ramach recyklingu), coraz większą uwagę poświęca 

się tworzywom biodegradowalnym. Są to polimery sztuczne lub naturalne ulegające 

degradacji wywołanej czynnikami: biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi oraz 

atmosferycznymi. Wyszczególnia się również polimery kompostowalne. Cechy takiego 

materiału ekologicznego określa norma unijna EN 13432 (jej odpowiednikiem w Stanach 

Zjednoczonych jest ASTM D 6954-04): 

 rozkład w warunkach kontrolowanych powinien trwać maksymalnie 6 miesięcy 

 min. 90% zawartości węgla w materiale przechodzi w CO2 i biomasę, co można 

później wykorzystać jako kompost odpowiedni dla roślin 

 nie zawiera w swoim składzie żadnych toksycznych związków (m.in. metali ciężkich, 

trudno rozkładalnych pigmentów itp.) 

Proces biorozpadu zachodzi w dwóch etapach: 

I. Rozdrobnienie materiału i osłabienie spoistości, głównie w wyniku działań 

mechanicznych 

II. Biodegradacja 

a) na zewnątrz komórek – częściowa depolimeryzacja 

b) wewnątrz komórek pod wpływem enzymów komórkowych – prowadzi do 

włączenia rozłożonego materiału do metabolizmu mikroorganizmów. 

Produktem końcowym jest biomasa, z wydzieleniem wody, dwutlenku węgla, 

metanu, amoniaku. 

Nie zawsze drugi etap przebiega w całości. 

Duży nacisk kładzie się, by podczas rozkładu folii nie wytwarzał się metan (co niestety 

może mieć miejsce w przypadku materiału, gdzie użyta została skrobia kukurydziana). Jest to 

bardzo istotne, gdyż metan jest tzw. gazem cieplarnianym a jego wpływ ocenia się na większy 

od dwutlenku węgla. 



Letni Obóz Naukowy 9-27 lipca 2012 
 

27  

 

Wyróżnia się polimery biodegradowalne: 

a) naturalne 

polikwas mlekowy (PLA), polikaprolakton (PCL), chityna, chitozan, celuloza, skrobia 

b) sztuczne 

Polialkohol winylowy (PVAL), Poliglikol etylenowy (PEG), Polikwas 

hydroksymasłowy (PHB), Polikarboksylany 

Najczęściej używanymi polimerami są: 

1. Skrobia termoplastyczna (TPS) 

Skrobia jest polisacharydem roślinnym, składający się wyłącznie z merów glukozy, 

połączonych wiązaniami α-glikozydowymi. Każdy mer z kolei zbudowany jest z dwóch 

związków – amylozy oraz amylopektyny. Pełni w roślinach rolę magazynu energii. Jest 

naturalnym polimerem hydrofilowym. 

Jako bazę stosować można różne rodzaje skrobi (ziemniaczaną, kukurydzianą, 

pszeniczną). Ponieważ jednak temperatura topienia czystej skrobi jest wyższa od temperatury 

jej rozkładu, konieczne jest zastosowanie plastyfikatora jakim jest woda. Otrzymany materiał 

w temperaturze pokojowej jest dość kruchy, dodaje się więc kolejny plastyfikator – glicerynę, 

glukozę, glikol propylenowy, sorbitol, monostearynian glicerolu, stearynian wapnia i inne. 

Dodany w odpowiednich proporcjach zwiększa elastyczność, w nadmiarze jednak może 

wywołać spadek sprężystości. 

Elastyczność zwiększa też wielokrotna ekstrudacja. Wykazano, że wraz ze 

zwiększeniem liczby ekstrudacji rośnie wytrzymałość materiału, niezależnie od składu 

procentowego plastyfikatora. 

Niewątpliwą zaletą skrobi termoplastycznej jest możliwość przetwarzania przy użyciu 

typowego oprzyrządowania. 

Podczas pozyskiwania surowca można używać również procesów biotechnologicznych. 

Skrobia składa się z dwóch związków chemicznych – amylozy i amylopektyny. Amyloza ma 

tendencję do przechodzenia w żel. Aby temu zapobiec stosuje się chemicznie modyfikowaną 

skrobię zawierającą amylopektynę, pochodzącą ze zmodyfikowanych genetycznie 

ziemniaków „Amiflora”. 

2. Polilaktyd (PLA) 

Często nazywany jest podwójnie zielonym – jest zarówno biodegradowalny, jak 

i produkowany z surowców zielonych (otrzymać go można np. z mączki kukurydzianej). Jest 

jednym z częściej używanych polimerów w produkcji tworzyw ulegających rozkładowi – 

ilościowo stanowi ok. 40% tego typu polimerów. Ponadto, wykazuje dobre właściwości 

wytrzymałościowe i niską wartość wydłużenia przy zerwaniu (ok. 3–4%). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polisacharydy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mer_(chemia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glukoza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_O-glikozydowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
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Rys.1 Reakcja otrzymywania polilaktydu w wyniku reakcji polimeryzacji z otwarciem piercienia laktydu 

Zwykle nie występuje samodzielnie, lecz jako jeden z komponentów. Sam polilaktyd 

przetwarza się w temperaturze ok. 185–190°C, jednakże może wtedy ulegać już 

depolimeryzacji i degradacji zarówno hydrolitycznej, jak i oksydacyjnej. Do wad można 

zaliczyć łatwą absorpcję wody (konieczne jest suszenie przed przetwórstwem). 

3. Poli(alkohol winylowy) (PVA/PVAL) 

 

Polimer produkowany z poli(octanu winylu) . Jako jeden z nielicznych rozpuszcza się 

w wodzie. Tworzy przy tym dobrą, nieprzepuszczalną barierę dla tlenu czy aromatów, co ma 

istotne znaczenie przy właściwościach opakowań. Wytwarza się z niego opakowania na 

chemikalia rolnicze, barwniki i pigmenty, a także zagęszczacze do emulsji i zawiesin. 

Dość wcześnie badano potencjał mieszanin PVAL ze skrobią; okazało się jednak, że 

kompozycja ta za bardzo chłonie wodę by mogła być użyta np. w rolnictwie, wymagane więc 

było laminowanie polichlorkiem winylu. 

3.2. Cel badań 

Celem badań było określenie stopnia rozkładu polimerów biodegradowalnych 

w środowisku oraz w przypadku rozkładu w wodzie - monitorowanie zmian parametrów: 

 pH 

 zasolenie 

 stężenie jonów Cl- 

 stężenie tlenu 

przy danej temperaturze wody. 

3.3. Metodyka badań 
3.3.1. Materiał badany: 

Do badań użyto dwóch rodzajów próbek: 

 Pierwsza grupa to materiał złożony z: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polylactide_synthesis_v.1.png&filetimestamp=20100623152753
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o TPS (skrobia termoplastyczna), 

o PLA (polilaktyd) 

o oraz PVA (poli(alkohol winylowy)), 

wytworzone na Politechnice Gdańskiej na Katedrze Technologii Polimerów pod 

opieką prof. Janik. 

o Drugi rodzaj próbek pochodził z torby na zakupy 

sprzedawanych w sieci sklepów Bomi, oznaczonych przez 

producenta jako oksybiodegradowalne. 

3.3.2. Sposób przygotowania próbek: 

a) skrobia modyfikowana 

Przygotowanie próbki zostało wykonane w kilku etapach: 

A. Zmieszanie skrobi z glicerolem w stosunku 1:1 

B. Wlanie do wytłaczarki. Wytłoczki zostały przepuszczane przez aparat 3 razy. 

C. Zwalcowanie otrzymanych wytłoczek z PLA w stosunku 1:1 

D. Ponowne wytłaczanie 

E. Zwalcowanie otrzymanych wytłoczek z PVA w stosunku 1:1 

F. Ponowne wytłaczanie 

Temperatura wytłaczania wahała sie ok 160-170
o
C. Obroty wytłaczarki były regulowane, tak 

aby wytłaczanie przebiegało w ciągu i wahało się około 60-80 obrotów na minutę. 

G. Otrzymane wytłoczki zostały zwalcowane na walcarce, a następnie rozpoczęto 

prasowanie. Prasa została rozgrzana do temperatury 160
o
C. 

Prasowanie prowadzono przy wstępnym ogrzewaniu 30 sekund i prasowaniu 1 minuty. 

H. Otrzymane wypraski zostały pocięte na próbki o dł. 5 cm i szerokości 1,5 cm . 

Wycinanie próbek odbyło się ruchem ciągłym za pomocą nożyczek. Wszystkie 

krawędzie powinny być proste, równoległe, bez nacięć i uszkodzeń. 

b) torba handlowa „Bomi” 

Z folii przeznaczonych do badania zostały wycięte próbki o  długości 5 cm i szerokości 

1,5 cm. Wycinanie próbek odbyło się ruchem ciągłym za pomocą nożyczek. Wszystkie 

krawędzie powinny być proste, równoległe, bez nacięć i uszkodzeń. 

3.3.3. Sposób umieszczenia próbek w środowisku: 

Badane próbki usytuowano w  dwóch środowiskach degradacji: 

a) warunki wodne 

o Odwzorowane były zarówno warunki dynamiczne (do wytworzenia ruchu 

wody zastosowano pompki napowietrzające) jak i statyczne, (w celu 

przybliżenia warunków w zatokach, gdzie ruch wody jest zdecydowanie 

mniejszy) 
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o Użyto 3 akwaria o pojemności około 15 l, 3 słoiki o pojemności około 0,5 l 

oraz dwie pompki napowietrzające 

o Wodę morską, w której zostały umieszczone próbki, pobrano z wybrzeża 

Morza Bałtyckiego w okolicach Władysławowa 

o Próbki umieszczone były w ten sposób, by oba rodzaje próbek były zarówno 

w warunkach statycznych, jak i dynamicznych. Na warunki dynamiczne 

przeznaczono  dwa akwaria, statyczne zaś umieszczono w akwarium (próbki 

z Bomi) oraz w słoikach (po 3 sztuki próbek TPS/PLA/PVA w każdym). 

o W każdym zbiorniku/metodzie badawczej próbki posiadały zbliżoną masę 

 

Rys.2. TPS/PLA/PVA przed zalaniem wodą morską  

 

Rys.3. Folie „Bomi” przed zalaniem wodą morską  

b) pryzma kompostowa 

o Kompost uzyskano z oczyszczalni „spółka wodno-ściekowa Swarzewo” 

o Materiał wraz z próbkami umieszczono w plastikowych pojemnikach, 

odpowiednio każdy rodzaj próbek w 3 różnych pojemnikach (co tydzień 

zbierano jeden z każdego rodzaju w celu analizy stanu próbek) 
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o Folie przykryto kilkucentymetrową warstwą kompostu 

o Z powodu dużych opadów atmosferycznych, pojemniki z próbkami 

umieszczono w miejscu zadaszonym, a przez to również osłoniętym od 

bezpośredniego działania promieni słonecznych 

o Wilgotność utrzymywana na poziomie średnim 

 

Rys.4. TPS/PLA/PVA przed umieszczeniem w kompoście 

 

 

Rys.5.  Wszystkie próbki w kompoście 
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3.3.4. Środowisko degradacji 

Poniżej przedstawiono warunki środowiska w jakim prowadzono proces degradacji folii:  

a)  środowisko wodne 

Tabela przedstawia parametry wody morskiej. 

 

 

 

 

 

 

b) pryzma kompostowa 

 skład kompostu 

Wyróżnia się odpady o dużej zawartości węgla (pył drzewny i odpady drewniane, 

np. gałęzie oraz słomę zbożową) oraz materiały o dużej zawartości azotu (zielona biomasa 

np. siano, skoszona trawa; odchody zwierząt roślinożernych) 

 obecne mikroorganizmy 

bakterie tlenowe, nicienie, bakterie termofilne, pierścienice, pleśnie 

 temperatura kompostu powyżej 45
o
C 

 pH ok.6,7 

 wilgotność ( 40-70%) 

3.3.5. Metodyka badań 

a) ocena wizualna 

Wykonana została  dwukrotnie: przed włożeniem próbek do środowiska oraz po 

wyznaczonym czasie degradacji. Zanim włożono próbki folii polimerowej do 

wyznaczonych miejsc degradacji określono ich barwę oraz teksturę powierzchni. 

Następnie zostały stwierdzone zmiany na powierzchni po kontakcie ze środowiskiem. 

b) Badanie grubości próbek 

Pomiar był wykonany przed i po okresie inkubacji próbek w danym środowisku 

za pomocą śruby mikrometrycznej Menge 1 St H/0040 TR. Badanie odbywało się w 

10 różnych miejscach. Za każdym razem powierzchnia próbek była pomiędzy 

ramionami śruby.  

c) zmiany masy próbek 

Parametry wody 

T [
o
C] 18,3 

pH 7,40 

zawartość Cl
-
  [mg/dm

3
] 11,8 

zawartość O2 [mg/dm
3
] 12,46 

Przewodność [mS] 20,51 
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Obliczono zmiany masy próbek opierając się na odmierzonych wagach przed 

i po okresie inkubacji próbek w danym środowisku. 

  pomiary dokonano za pomocą wagi analitycznej WPS 510/C/2 

  do wyznaczenia ubytku masy w % skorzystano z poniższego wzoru: 

%100
)(

1

21 



m

mm
m  

gdzie: 

m- procentowy ubytek masy badanej próbki polimerowej [%] 

m1- masa badanej próbki polimerowej przed rozpoczęciem doświadczenia [g] 

m2-masa badanej próbki polimerowej podanej degradacji po upływie 

określonego czasu [g] 

d) Monitorowanie zmian parametrów wody 

 Badane były następujące parametry: 

 pH  

Pomiar prowadzony był za pomocą pH-metru. 

 temperatura  

Pomiar został przeprowadzony za pomocą miernika temperatury.  

 zawartość rozpuszczonego tlenu 

Pomiar został przeprowadzony za pomocą elektrody 

 zawartość rozpuszczonych chlorków 

 Pomiar został przeprowadzony za pomocą spektrofotometru. 

 zasolenie 

Pomiar został przeprowadzony za pomocą konduktometru. Mierzona 

była przewodność elektrolityczna. 

 Wyniki badań 

3.3.6. Ocena wizualna 

a) warunki wodne 

 statyczne 

Próbki wytworzone z TPS/PLA/PVA po zalaniu wodą zaczęły się rozkładać w 

zauważalnym tempie. W pierwszej kolejności objawy zachodzącego rozkładu można było 

zaobserwować w miejscach o najmniejszej grubości (próbki miały niejednorodną strukturę). 

Zauważalne było zwiększenie mętności wody, w poszczególnych naczyniach następowało w 

różnym stopniu; różnica ta utrzymywała się przez cały okres badań. W drugiej kolejności 
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następował rozpad na fragmenty przekraczające 1 cm
3
, a w ciągu 5 minut od zalania folie 

przeszły całkowicie w formę osadu opadającego na dno; nieliczny utrzymywał się w 

odległości 1 cm od dna słoika. Przez cały okres badań (3 tygodnie) osad nie roztworzył się. 

Próbki z folii handlowej nie wykazały żadnych objawów reakcji po zalaniu wodą w 

ciągu całego okresu badań (3 tygodnie). Zaobserwowano jedynie powolne zanurzanie się 

próbek w II tygodniu (początkowo utrzymywały się na powierzchni) spowodowane powolną 

absorpcją wody. 

 dynamiczne 

Po zalaniu próbek z TPS/PLA/PVA wodą i podłączeniu napowietrzacza próbki zaczęły 

wykazywać objawy reakcji. Oprócz widocznego zmętnienia wody, na powierzchni próbek 

pojawiły się pęcherzyki, zwłaszcza w miejscach o mniejszej grubości próbki. Po upływie 3 

minut próbki zaczęły się rozpadać, po kolejnych 3 minutach opadły z żyłek. 

Po upływie 10 minut od zalania nastąpiła całkowita degradacja z utworzeniem drobin 

unoszących się w wodzie (spowodowane dużym ruchem wody utrzymywanym przez 

pompkę). 

Dodatkowym objawem reakcji, niezaobserwowanym w warunkach statycznych, było 

wytworzenie piany. W pierwszych minutach była to kilkumilimetrowa warstwa, występująca 

miejscowo na powierzchni wody (nie więcej niż 10% powierzchni). Po upływie 15 minut 

piana zajmowała niemalże całą powierzchnię. W ciągu kolejnych 3 dni w dalszym ciągu 

zwiększała swoją objętość, lecz w mniejszym tempie; warstwa osiągnęła około 5 cm 

grubości. 

Próbki z folii handlowej ze sklepu „Bomi”, tak jak w przypadku warunków statycznych 

nie wykazały objawów reakcji. Jedyną zaobserwowaną różnicą było szybsze opadanie próbek 

na dno (nieliczne utrzymywały się na powierzchni). 

b) pryzma kompostowa 

Próbki złożone z TPS/PLA/PVA po upływie jednego tygodnia zaczęły się widocznie 

rozkładać. Po odsłonięciu wierzchniej warstwy kompostu zauważyć można było wilgotną, 

bezkształtną masę barwy bladoszarej. Próbki które nie miały 100% styczności z kompostem 

(np. na ściankach pojemnika) zachowały formę prostokątną, struktura jednak od razu 

rozpadała się podczas próby zebrania materiału. 

Próbki pochodzące z folii handlowej nie wykazały żadnych objawów reakcji - brak 

zmiany barwy, brak dostrzegalnych różnic w brzegach (niepostrzępione, ciągłe). Struktura 

zwarta, wytrzymała mechanicznie, niepodatna na rozciąganie. Ze względu na małą grubość 

początkowych próbek, zmiana grubości ciężka do zaobserwowania ludzkim okiem. 
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Rys.  6 TPS/PLA/PVA po tygodniowym czasie inkubacji w pryzmie kompostowej 

3.3.7. Zmiany masy próbek 

a. warunki wodne 

I. statyczne 

 TPS/PLA/PVA 

 

Wykres przedstawia zmiany masy próbek wytworzonych z TPS/PLA/PVA przebywanych w 

warunkach wodnych. Pierwsza wartość to masa próbek przed ekspozycją, druga po 7 dniach 

przebywania w środowisku. 
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WARUNKI STATYCZNE 

WAGA TPS/PLA/PVA [g] 

nr próbki 
tydzień 

0 1 2 

I/1 0,386 

0,149 -  I/2 0,138 

I/3 0,381 

II/1 0,485 

-  0,953  II/2 0,268 

II/3 0,361 

 

Wykres przedstawia zmiany masy próbek wytworzonych z TPS/PLA/PVA 

przebywanych w warunkach wodnych. Pierwsza wartość to masa próbek przed ekspozycją, 

druga po 14 dniach przebywania w środowisku. 

 

Im większy czas przebywania próbek w wodzie morskiej, tym więcej próbki się 

rozkłada.  
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 „BOMI” 

Tabela przedstawia masę próbek wyrażonych w gramach dla 

folii „Bomi”, które przebywały w warunkach wodnych, 

statycznych przed ekspozycją oraz po tygodniu ekspozycji.  

BOMI WAGA [g] 
różnica 

mas 
STATYCZNE  

Tydzień/nr próbki  

I/1 0,234 0,214 0,02 

I/2 0,205 0,185 0,02 

II/1 0,18 0,156 0,024 

II/2 0,217 0,183 0,034 

Tabela obrazuje masy próbek przed i po inkubacji w środowisku. Wskazuje ona, iż 

Próbki rozłożyły się w nieznaczny sposób.  
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II. Dynamiczne 

 TPS/PLA/PVA 

Z przyczyn od nas niezależnych badania musiały zostać 

przerwane, gdyż dostał się do wody obcy środek chemiczny. 

Wpłynął on w znaczący sposób na masę badanego osadu.  

 „BOMI” 

Tabela przedstawia masę próbek folii z delikatesów „Bomi”  

wyrażonych w gramach, które przebywały w warunkach 

wodnych, dynamicznych.   

BOMI WAGA [g] 

Dynamiczne 

tydzień\nr próbki  

  przed po 

I/1 0,3746 

- 

I/2 0,1431 

I/3 0,3727 

II/1 0,4504 

II/2 0,2712 

II/3 0,4085 

suma 2,0205 0,591 

 

Masa próbek „BOMI” zmalała czterokrotnie.  

3.3.8. Monitorowanie zmian parametrów wody 

b. warunki wodne 

 statyczne 

o skrobia modyfikowana 

Tabela przedstawia parametry wody przed, po 1 tygodniu oraz 

po 2 tygodniu ekspozycji próbek wytworzonych z 

TPS/PLA/PVA 
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WARUNKI STATYCZNE SKROBIA TPS/ 

PLA/PVA 

PARAMETRY WODY 

TYDZIEŃ 0 1 2 

T [
o
C] 18,3 21,6 24,4 

pH 7,40 7,69 7,26 

Przewodność [mS] 20,51 20,04 20,304 

zawartość Cl
-
 [mg/l] 11,8*10

-3
 15,0*10

-3
 14,7*10

-3
 

zawartość O2 [mg/l] 12,46 6,09 5,11 

Temperatura wody w miarę rozpuszczania próbek zwiększała się. Zawartość chlorków 

zwiększyła się w pierwszym tygodniu, a następnie pozostała na podobnym poziomie. Tlen 

rozpuszczony w wodzie zmniejszył swoją wartość. Przewodność elektrolityczna oraz pH 

pozostały na tym samym poziomie. 

o próbki „Bomi” 

Tabela przedstawia parametry wody, w których przebywały 

próbki folii z delikatesów „Bomi” w warunkach wodnych, 

statycznych. 

WARUNKI STATYCZNE ,,BOMI” 

PARAMETRY WODY 

TYDZIEŃ 0 2 

T [
o
C] 18,3 22,3 

pH 7,40 7,44 

przewodność [mS] 20,51 21,023 

stężenie Cl
-
 [mg/l] 11,8*10

-3
 18,9*10

-3
 

stężenie O2 [mg/l] 12,46 7,34 

Temperatura wody zwiększyła się. Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie zmalała 

prawie o połowę. Zawartość chlorków zwiększyła się w znaczący sposób, ponieważ zmieniała 

się objętość wody.  Przewodność elektrolityczna roztworu oraz pH zmieniła się w nieznaczny 

sposób. Przebywanie próbek nie wpływają na te wartości.  

 dynamiczne 

o skrobia modyfikowana 

Z przyczyn od nas niezależnych badania musiały zostać 

przerwane, gdyż dostał się do wody obcy środek chemiczny. 

Wpłynął on w znaczący sposób na parametry badanej wody w 

akwarium.  
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o próbki „Bomi” 

Tabela przedstawia parametry wody, w których przebywały próbki folii z delikatesów 

„Bomi” w warunkach wodnych, dynamicznych. 

WARUNKI DYNAMICZNE ,,BOMI'' 

PARAMETRY WODY 

TYDZIEŃ 0 2 

T [oC] 18,3 22,9 

pH 7,40 7,96 

Przewodność [mS] 20,51 10,283 

zawartość Cl- [mg/l] 11,8*10-3 18,0*10-3 

zawartość O2 

[mg/dm3] 
12,46 8,093 

Temperatura wody zwiększyła się. Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie zmalała 

prawie o połowę. Zawartość chlorków zwiększyła się w znaczący sposób. Przewodność 

elektrolityczna roztworu zmieniła się o połowę. Wartość pH zmieniła się o 0,5. 

b. pryzma kompostowa 
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Tabela przedstawia grubość próbek „Bomi” przed ekspozycja oraz po tygodniu w 

pryzmie kompostowej.  

Grubość 

  przed po 

I/1 0,0331 0,05659 

I/2 0,0331 0,05122 

I/3 0,0331 0,05607 

II/1 0,0331 0,06525 

II/2 0,0331 0,05586 

II/3 0,0331 0,05742 

Grubość próbek zmieniła się w znaczący sposób. Prawdopodobnie pochłaniały one 

wilgoć w czasie badania w I tygodniu. W II tygodniu nie zauważono żadnych zmian.   

3.4. Podsumowanie i wnioski 

Próbki wytworzone na Politechnice Gdańskiej rozkładały się niemalże natychmiast – 

spełniają zatem warunki, by zostały zakwalifikowane jako biodegradowalne. Jednakże, ze 

względu na małą wytrzymałość mechaniczną i małą elastyczność nie nadają się one do 

produkcji cienkich folii opakowaniowych. Bardziej niepokojącym czynnikiem, który 

dyskwalifikuje je pod względem ekologicznym, jest wytwarzanie znacznej ilości piany w 

warunkach wodnych. 

Próbki pochodzące z folii handlowej produkowanej dla sieci sklepów „Bomi” spełniają 

warunki pod względem użytkowania. Folia ta jednak wymaga znacznie dłuższego czasu 

kompostowania by uległa degradacji (norma unijna mówi o okresie do 6 miesięcy); badania w 

trakcie obozu potraktowane są jako badania wstępne.  

Zawartość chlorków rozpuszczonych w wodzie w każdym naczyniu zwiększała się w 

miarę przebywania próbek w wodzie. Spowodowane jest to, iż malała ilość wody.  

Przewodność elektrolityczna roztworu nie zmieniała się znacząco, jedynie dla folii „Bomi” w 

warunkach dynamicznych  wartość zmalała o połowę. 

Plany dalszych badań 

W przyszłości planowane jest: 

 zastąpienie PVA innym polimerem 

 badanie nad sposobem bardziej efektywnej imitacji ruchu fal wody morskiej w 

warunkach laboratoryjnych- użycie wytrząsarki 

 użycie techniki spektroskopowej NMR;  mającej na celu oznaczenie zawartości 

nukleonów w folii TPS/PLA/PVA 

 powtórzenie badań – próba przebywania  folii TPS/PLA/PVA dla warunków 

dynamicznych w akwarium oraz zbadanie parametrów wody 

 badanie wytrzymałościowe folii „Bomii” 
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 badania mikroskopowe struktury polimerów  
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4. Określenie i analiza obiegu fosforu w 

oczyszczalni ścieków Spółka Wodno-Ściekowa 

„Swarzewo” w Swarzewie. 
Skład Grupy: 

Ida Grudzińska- kierownik grupy 

Paweł Piotrowski 

Marta Synowczyk 

Damian Włodarczyk  

Pod nadzorem pana dr Stanisława Cytawy (S.W.Ś. „Swarzewo”) 

 

4.1. Wstęp: 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SWARZEWIE: 

Oczyszczalnia w Swarzewie jest jedną z najbardziej wysuniętych na północ oczyszczalni 

w Polsce. Posiada przez to istotny wpływ na ochronę wód przybrzeżnych Zatoki Puckiej i 

Morza Bałtyckiego. Jest ona zlokalizowana w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 

Zlewnią tej oczyszczalni jest teren powiatu puckiego, między innymi skanalizowane ścieki z 

miejscowości: Puck, Władysławowo, Swarzewo, Gnieżdżewo, Żelistrzewo, Błądzikowo, 

Rzucewo, Osłonino, Chłapowo, Chałupy, Mrzezino, Łebcz i Strzelno.  Trafiają do niej też 

ścieki z zakładów przemysłowych takich jak Szkuner, BMC, Dagoma, Pomech, Wilbo. 

Oczyszczalnie w Swarzewie cechuje sezonowe zróżnicowanie w ilości dopływów 

ścieków. Związane jest to z okresem turystycznym. Natężenie przepływu w czasie wakacji 

osiąga wartość około 14 000 m
3
/doba, co jest wartością prawie trzykrotnie większą od  

natężenia poza sezonem  5 000 m
3
/doba. 

Do najważniejszych zadań oczyszczalni ścieków należy: 

 oczyszczenie ścieków, 

 obróbka i utylizacja osadu nadmiernego, 

 utylizacja skratek, tłuszczów i mineralnej frakcji ścieków surowych. 

Oczyszczalnia w Swarzewie jest oczyszczalnią wieloetapową. Możemy wyróżnić 

następujące etapy oczyszczania: mechaniczny, biologiczny i chemiczny. 

Etap mechaniczny polega na mechanicznym odseparowaniu ze ścieków stałych 

zanieczyszczeń poprzez kratownice i sita, oraz odseparowaniu tłuszczy.  

Kratownice i sita są instalowane zarówno przy przepompowniach ścieków, jak i na 

dopływie ścieków do oczyszczalni. Następnie ścieki trafiają do piaskownika, gdzie usuwana 

jest mineralna frakcja ścieków, a w kieszeni bocznej piaskownika wyłapywane są związki 

tłuszczowe. 

Zanieczyszczenia wyłapane na etapie mechanicznym poddawane są procesowi 

kompostowania. Otrzymuje się kompost pozaklasowy. 
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Etap biologiczny polega na usuwaniu zanieczyszczeń za pomocą osadu czynnego.  Osad 

czynny jest to zawiesina bakterii heterotroficznych i pierwotniaków. Jest ona  zdolna do 

utleniania  związków organicznych, nitryfikacji, denitryfikacji, wykazuje zdolność do 

nadmiernego kumulowania fosforu. Podczas biologicznego oczyszczania ścieków rozkładowi 

ulega 45-80% zanieczyszczeń organicznych. Oczyszczanie ścieków z udziałem osadu 

czynnego polega na: biosorpcji, a następnie utlenianiu lub redukcji wybranych 

zanieczyszczeń przez mikroorganizmy. 

Etap ten odbywa się w reaktorach typu SBR (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) i 

obejmuje kilka cykli (Rys. 1): 

 pierwsze napełnianie komory i mieszanie ścieków surowych 

 napowietrzanie, 

 drugie napełnianie i mieszanie, 

 drugie napowietrzanie 

 sedymentacja, 

 dekantacja, 

 postój. 

 
Rys. 1 Cykl pracy reaktora SBR 

     Oczyszczanie ścieków rozpoczyna się od napełnienia reaktora ściekami surowymi. 

Podczas mieszania ścieków z osadem czynnym najpierw występuje faza atoksyczna, w której 

występują rozpuszczone azotany. Gdy wszystkie azotany zostaną zredukowane do azotynów 

warunki stają się całkowicie beztlenowe. Fosfor uwalniany jest do ścieków. W kolejnej fazie 

– napowietrzania - w warunkach tlenowych usuwane są zawiązki węgla, trwa nitryfikacja a 

fosfor pobierany jest przez bakterie fosforowe. 

Osad czynny jest oddzielany od oczyszczonych ścieków poprzez sedymentację (w tej 

fazie nie ma napowietrzania). Po zakończonej sedymentacji w górnej części reaktora tworzy 

się warstwa oczyszczonych ścieków. Następnie są on dekantowane. W trakcie procesu 

oczyszczania ścieków w reaktorze masa osadu czynnego wzrasta i jej nadmiar jest usuwany, 

jako osad nadmierny. 
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W trakcie oczyszczania biologicznego realizowane jest oczyszczanie chemiczne.  Do 

ścieków w reaktorze dozowany jest koagulant w postaci FeSO4 x 7H2O. Ma on za zadanie 

spowodować wytrącenie FePO4. Strącone związki zostają usunięte wraz z osadem 

nadmiernym. 

Osad nadmierny jest odbierany, odwadniany i mieszany z materiałem strukturalnym 

(głównie słomą, a także sieczką drzewną, zrębkami i wiórami). Materiał strukturalny 

stosowany jest do zwiększenia objętości przestworów powietrznych oraz do poprawy 

wymiany gazowej w pryzmach kompostowych.  Po zmieszaniu z materiałem strukturalnym 

osad nadmierny jest poddawany procesowi kompostowania. Tam w wysokiej temperaturze 

następuje: humifikacja, odparowanie wody i higienizacja. W ten sposób otrzymywany jest 

odwodniony kompost, który może być użyty, jako ziemia ogrodnicza. 

Oczyszczone ścieki są doczyszczane w stawach stabilizacyjnych. Następuje tam 

sedymentacja resztek osadu czynnego i przetworzenie go przez rozwijające się w stawach 

glony. Głównym zadaniem stawów jest wyeliminowanie patogenów chorobotwórczych. 

Ścieki doczyszczone zostają odprowadzone do Morza Bałtyckiego. 

 

Rys.2. Schemat technologiczny oczyszczania ścieków w oczyszczalni „Swarzewo” 

PRZEMIANY FOSFORU W TRAKCIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW: 

Fosfor i azot to substancje biogenne. Umożliwiają one i intensyfikują procesy wzrostu 

biomasy. Gdy znajdują się w wodach w nadmiernych ilościach zaburzają naturalną 

równowagę w zbiorniku, powodując szybki przyrost biomasy. 

W technologii oczyszczania ścieków stosuje się dwie metody usuwania fosforu: 

 metodę chemiczną, 

 metodę biologiczną. 

W metoda biologicznej do usuwania związków fosforu ze ścieków wykorzystuje się 

zdolność bakterii (np. Acinetobacter i Arthrobacter), do magazynowania w komórkach dużych 

ilości fosforu. W komórkach bakterii fosforowych mogą być gromadzone cykliczne, 
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skondensowane metafosforany, liniowe skondensowane polifosforany oraz usieciowane 

skondensowane polifosforany. Wzmożone gromadzenie polifosforanów w komórkach w 

czasie pracy reaktora SBR jest wynikiem  przemiennego występowania warunków 

beztlenowych i tlenowych. 

W środowisku beztlenowym bakterie fosforowe, pobierając związki węgla organicznego, 

uwalniają zmagazynowany w komórkach fosfor. Jest to najważniejsza cecha tych bakterii 

umożliwiająca im przeżycie, ponieważ inne bakterie osadu czynnego nie są w stanie 

syntezować materii organicznej w warunkach beztlenowych. 

W strefie tlenowej, gdy istnieje silna rywalizacja o pokarm, bakterie fosforowe 

korzystając ze zgromadzonych zapasów, syntezują nowe komórki oraz asymilują 

rozpuszczony fosfor ze ścieków. 

Sklarowane oczyszczone z fosforu ścieki odprowadza się do stawów stabilizacyjnych, a 

osad do zagęszczaczy. 

Metoda chemiczna wykorzystuje proces wytrącania nierozpuszczalnych soli fosforanów 

metali. W oczyszczalni Swarzewo strąca się fosforany za pomocą siarczanu (VI) żelaza (II), 

gdzie Fe
2+

 jest najpierw utleniane do Fe
3+

 w komorach napowietrzania. 

4 Fe
2+ 

+ 2H2O + O2  4Fe
3+ 

+ 4OH
- 
 

3 Fe
3+ 

+ 2PO4
3-

 + 3 H2O  (FeOH)3(PO4)2 + 3H
+
 

Dawka dozowanego koagulantu jest dobierana doświadczalnie. W oczyszczalni 

Swarzewo wynosi 1 kg koagulantu na 1kg usuniętego fosforu. Natomiast dawka w innych 

oczyszczalniach wynosi zazwyczaj 2,5 kg koagulantu na 1 kg usuniętego fosforu. 

4.2. Cel i zakres projektu: 

Celem projektu było przeanalizowanie obiegu fosforu w oczyszczalni Spółki Wodno-

Ściekowej „Swarzewo” w Swarzewie. Dodatkowym zadaniem projektu było 

przedyskutowanie wyników pod względem optymalizacji procesu i odzyskiwania związków 

fosforu. 

Podczas pracy zbadano stężenia fosforanów i fosforu ogólnego w kluczowych punktach 

procesu oczyszczania oraz w odciekach wodnych na terenie zakładu. Ponadto wykonano 

pomiary zmian stężeń fosforanów w czasie pracy reaktora biologicznego SBR 4. 

4.3. Metodyka badań: 

Pobieranie próbek: 

Pobieranie próbek z różnych miejsc wymagało różnych metod, tak by próbka była 

reprezentatywna. Najczęściej używano czerpaka. Próbki pobierane były zarówno z 

powierzchni jak i z głębi zbiorników. 
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Miejsca pobierania próbek: wlot do reaktora, reaktor SBR, wylot z reaktora, 

zagęszczacze, odcieki po wirówce, osad po wirówce, plac kompostowy, laguna, stawy 

stabilizacyjne. 

Potencjał redox, pH, zawartość tlenu oraz poziom ścieków rejestrowane są 

automatycznie. 

Oznaczanie fosforu ogólnego: 

Polega na przeprowadzeniu wszystkich połączeń fosforu obecnego w próbce do 

ortofosforanów PO4
3-

 i określeniu jego ilości wybraną metodą spektrofotometryczną. 

Mineralizacja i oznaczenia były przeprowadzone przy użyciu testów kuwetowych firmy 

Merck oraz spektrofotometru Merck VEGA 400. 

Oznaczenie stężenia fosforu rozpuszczonego: 

Jest to skrócona procedura oznaczania fosforu ogólnego. Metoda opiera się na 

spektrofotometrii. Do próbki dodaje się kwaśnego roztworu molibdenianu amonu 

((NH4)6Mo7O24•4H2O), w wyniku reakcji powstaje fosforomolibdenian, który następnie 

redukuje się chlorkiem cyny (SnCl2) i otrzymuje się barwny niebieski kompleks. Po 

dziesięciu minutach od rozpoczęcia reakcji próbkę poddaje się analizie spektrofotometrycznej 

przy użyciu spektrofotometru Merck VEGA 400.  

Z racji używania własnych odczynników sporządzono dwie krzywe kalibracyjne (Rys. 3) 

ukazujące zależność stężenia wzorcowego od wskazań spektrofotometru. Zakresy krzywych 

to 0-2 mg/dm
3
 z odstępami co 0,2 mg/dm

3
 oraz 2-5,5 mg/dm

3
 co 0,5. 

 

Rys.3. Krzywa kalibracyjna 
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4.4. Wyniki: 
4.4.1. Ścieki surowe: 

Poniższy wykres przedstawia stężenia fosforanów w ściekach surowych. 

 

Rys.4. Zmiany stężenia fosforu rozpuszczonego w ściekach surowych (z dnia 16.07.2012) 

Człowiek wydala średnio 2 mg fosforu na dobę. Jest to główne źródło fosforanów w 

ściekach. 

Na powyższym wykresie (Rys. 4) wyraźnie widać, że stężenia fosforu w ściekach 

surowych są bardzo mało zróżnicowane. Średnia ilość fosforu wynosi P-PO4  6,9 ± 1,2 mg 

/dm
3
 . Najwyższe stężenie wynosiło P-PO4  8,55± 0,93 mg/dm

3
 i zostało zarejestrowane o 

godzinie 11:00.  Ścieki te pochodzą z wieczornego rozbioru wody przez mieszkańców. 

4.4.2. Cykl pracy reaktora: 

Mierzone automatyczne parametry pozwalają określić czas poszczególnych faz 

oczyszczania. Typowy cykl trwa około 9-10 godzin. Podczas badania miały miejsce 

intensywne opady deszczu, co spowodowało duży napływ ścieków i wymusiło skrócenie 

czasu pracy reaktora. 

Poniższy wykres (Rys. 5) przestawia zmiany parametrów mierzonych on-line w trakcie 

pracy reaktora 4. 
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Rys.5. Zmiany parametrów mierzonych on-line w trakcie pracy reaktora 4 ( z dnia 

19.07.2012 ) 

Niebieska linia opisuje dopływ ścieków. Ścieki doprowadzane są do reaktora w dwóch 

porcjach - pierwsza faza napełniania trwa trzy razy dłużej niż druga. Druga faza jest krótsza, 

ponieważ służy tylko do stworzenia warunków redukcji azotanów. Linia seledynowa pokazuję 

pracę dmuchaw. Gdy uruchomione są dmuchawy trwa faza napowietrzania i w reaktorze 

panują warunki tlenowe. W warunkach tlenowych bakterie utleniają jony amonowe do 

azotanów z wydzieleniem jonów wodorowych: 

 

2 NH4
+
 + 3 O2 → 2 NO3

-
 + 8 H

+ 
+H2O 

NO3
- 
+ H

+
3 + C → N2 + HCO3

-
 

W tej fazie następuje spadek pH, co obrazuje czarna linia. W prawidłowym cyklu pH 

powinno ustabilizować się na niskim poziomie, a ścieki powinny zostać nasycone tlenem, o 

czym świadczy ustabilizowany, wysoki poziom tlenu zaznaczony na wykresie czerwoną linią. 

Linia zielona opisuje mętność, która wyraźnie rośnie podczas czyszczenia dekantera. 

Dekanter należy wyczyścić przed odprowadzeniem oczyszczonych ścieków, aby uniknąć 

przedostania się osadu do stawów stabilizacyjnych. Granatowa linia na samym dole wykresu 
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wskazuje poziom ścieków w reaktorze. Poziom ścieków rośnie podczas pierwszej fazy 

napełniania, dalej jest on stały, aż do drugiej fazy napełniania, kiedy następuje jego powtórny 

wzrost. W fazach czyszczenia dekantera, odprowadzenia osadu i dekantacji poziom ścieków 

spada. 

Dla powyższego cyklu reaktora zbadaliśmy zmiany stężenia fosforanów w czasie pracy. 

Wyniki analizy przedstawia Rys. 6. 

 

Rys.6.  Zmiany  stężenia fosforu rozpuszczonego w wodzie w pełnym cyklu osadu czynnego 

reaktora SBR 4 (z dnia 19.07.2012) 

W fazie anoksycznej bakterie fosforowe rywalizują z bakteriami denitryfikacyjnymi i nie 

uwalniają fosforu. W fazie beztlenowej zauważalny jest intensywny wzrost stężenia 

rozpuszczonych fosforanów. Bakterie fosforowe pobierają związki węgla organicznego, 

uwalniając tym samym zmagazynowany fosfor. Najwyższe stężenie fosforu rozpuszczonego 

P-PO4 (12,45 ± 0,82 mg/dm
3
) obserwowane jest pod koniec fazy beztlenowej, czyli po ok.1,5 

godziny pracy reaktora. 

Po włączeniu napowietrzania stężenie fosforanów w ściekach spada gwałtownie. Bakterie 

asymilują fosfor. Po oczyszczeniu 1 porcji ścieków zostaje dolana druga porcja ścieków 

surowych w celu usunięcia nadmiernej ilości azotanów.  

Czas potrzebny do całkowitego oczyszczenia ścieków jest silnie uzależniony od stężenia 

ścieków surowych.  W etapie sedymentacji i dekantacji osadu obserwuje się niewielki wzrost 

stężenia fosforu. Spowodowane jest to lokalnym wytworzeniem się warunków beztlenowych 

i uwalnianiem fosforu przez bakterie. 
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4.4.3. Ścieki oczyszczone: 

Kolejnym etapem analizy procesu oczyszczania ścieków było zbadania zawartości 

fosforu w ściekach oczyszczonych. Wyniki analizy zamieszczone są na Rys. 7. 

 

Rys.7. Zmiany  stężenia  fosforu rozpuszczonego w ściekach oczyszczonych ( z dnia 

17.07.2012) 

Próbki pobierane były w ciągu doby z różnych reaktorów. 

Średnie stężenie fosforu w ściekach oczyszczonych to P-PO4=0,343±0,031 mg/dm
3
. 

Wartość ta jest porównywalna z końcowym stężeniem fosforu w reaktorze 4 w fazie 

dekantacji (0,342 ± 0,020 mg/dm
3
), dla którego był analizowany cykl przemian.  

Najwyższe stężenie odnotowaliśmy o godzinie 2 w nocy podczas odpływu z reaktora 3 

(P-PO4 = 0,64 ± 0,05 mg/dm
3
). Do tej próbki przedostała się niewielka ilość osadu. 

Z pomiaru fosforu ogólnego w tej próbce (Pog=14,14 ± 0,90 mg/dm
3
) wynika, że do 

stawu dostało się dodatkowo P-Porg =13,50 mg/dm
3 

fosforu w postaci organicznej. 

Przepływ osadu wraz ze ściekami oczyszczonymi do stawów stabilizacyjnych jest 

jednym z problemów oczyszczalni. 

4.4.4. Bilans fosforu: 

Wyniki pomiarów stężenia fosforu na różnych etapach pracy oczyszczania ścieków 

przedstawiają Tab. 1, Tab. 2 oraz Rys. 8. 
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Tab 1. Dane pomiarowe dla reaktora SBR 4 

P-PO4 

[mg/dm
3
] 

miejsce 

poboru 

próbek 

czas pracy 

reaktora 

[h:mm] 

P-P
ogól 

[mg/dm
3
] 

Porg. 

[mg/dm
3
] 

Uwagi 

0,571 ± 0,033 SBR 4 0:00 35,1 ± 2,1 34,56 
anoksyczne 

napełnianie 

12,45 ± 0,87 SBR 4 1:50 53,0 ± 3,2 40,518 

przejście między 

cyklem beztlenowym 

a tlenowym 

0,259 ± ,016 SBR 4 7:00 98,9± 5,8 98,615 oczyszczone ścieki 

 

Tab. 2  Pomiary stężeń fosforu  dla wybranych punktów pomiarowych 

Miejsce 

P-Pogól 

[mg/dm
3
]

 

P-PO4 

[mg/dm
3
] 

uwagi 

ścieki oczyszczone                        

z osadem 
14,14 ± 0,90 0,640 ± 0,050 odpływ z SBR 3 

odstojnik 142,0 ± 8,4 26,0 ± 2,2 faza napełniania 

odciek z wirówki 83,0 ± 5,0 38,3 ± 4,0 

 

odciek z placu kompostowego 83,54 ± 4,90  

 

Tab. 3 Pomiary stężeń fosforu dla wybranych punktów pomiarowych 

Miejsce P-Pog [% s.m.] 

osad nadmierny 2,0 

kompost 1,2 
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Rysunek. 8. Przedstawienie bilansu masowego fosforu dla całej oczyszczalni. 

W całym procesie oczyszczania ścieków ilość usuniętego fosforu wynosi P-PO4=6,67 

mg/dm
3
. Obserwowane stężenie fosforu rozpuszczonego na wypływie z reaktora (P-PO4= 

0,343 ±  0,014 mg/dm
3
) jest niższe niż stężenie ścieków w stawach stabilizacyjnych (P-

PO4=0,478 ± 0,063 mg/dm
3
). Świadczy to o wtórnym zanieczyszczeniu ścieków w stawach 

stabilizacyjnych. Powodem tego może być przedostawanie się części osadu z reaktora 

biologicznego. Powoduje to późniejsze uwalnianie się fosforanów w stawach 

stabilizacyjnych. 

Jedną z najważniejszych informacji pod kątem bilansowym jest także ilość 

ortofosforanów, które w biologicznym procesie oczyszczania mogą przejść w materię 

organiczną. Określa ona możliwość akumulacji fosforu w osadzie. 

Im mniejsze stężenia jednostkowe w odciekach, tym większy poziom fosforu w osadzie, 

a tym samym większa zdolność wyprowadzenia fosforu z układu oczyszczania ścieków.  

Dla osadu nadmiernego po wirówce stężenie fosforu wynosi 2,0 % czyli 20 g P/ 1 kg 

osadu. Można uznać, że ta ilość fosforu ogólnego zostaje składowana w postaci kompostu. 

Kompost gotowy do sprzedaży zawiera 1,2 % fosforu ogólnego, czyli 12 g P/1 kg kompostu. 

Podczas kompostowania następują przemiany fosforu i część z nich jest wymywana podczas 

deszczu. Odcieki z pryzm kompostowych są zawracane do procesu oczyszczania. 

4.5. Podsumowanie i wnioski: 

Największym problemem oczyszczalni w zakresie usuwania fosforu jest wtórne 

zanieczyszczenie ścieków w stawach stabilizacyjnych. Ścieki oczyszczone z reaktora mają 

niższą zawartość fosforanów niż ścieki odpływające ze stawów do środowiska. Stawy stosuje 
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się jednak ze względu na ich funkcję stabilizowania ścieków - wymierają resztki patogennych 

organizmów. Kwestią problematyczną jest także ogromna ilość osadu o dużej zawartości 

fosforanów. Rozwiązaniem tych problemów mogą być rozmaite metody odzysku fosforu z 

osadu nadmiernego. 

Technologia KREPRO: 

Najbardziej znanym rozwiązaniem jest technologia KREPRO – (Kemwater Recycling 

PROcess) – polega na termicznym rozkładzie osadów ściekowych w środowisku stężonego 

H2SO4   przy pH 1. 

Etapy: 

 zakwaszenie, 

 ogrzewanie 30-40 min w 140°C w autoklawie, 

 odwirowanie - odsączenie niezmineralizowanego osadu w wirówce, 

 zobojętnianie i wytrącanie PO4
3-    

w  reaktorze. 

Obecnie prowadzone są dalsze badania nad rozwojem tej technologii. 

Procedura termiczna „BioCon”: 

Najlepszą i wbrew pozorom najwydajniejszą metodą odzyskiwania związków fosforu, 

jaką można polecić zakładom jest procedura termiczna „BioCon”. Jego efektem jest 

otrzymanie kwasu fosforowego. Nakład i koszty eksploatacji nie są tak wysokie jak przy 

podobnych instalacjach tego typu. Jest prosta, szybka i ma perspektywy by zostać 

zastosowana powszechnie na terenie Polski. 

Odzysk fosforu ze spalania osadów ściekowych przebiega następująco: 

 oczyszczanie ścieków, wirowanie, wstępne suszenie, 

 spalanie osadu w piecu w 850°C w czasie 2 s., 

 mielenie popiołu, 

 mineralizacja w H2SO4 pH~1 

 wymiana jonowa (kationity i anionity) – odzysk fosforu jako H3PO4 i żelaza jako 

FeCl3. 

Strącanie fosforanów: 

 Inną metodą odzyskiwania fosforu jest wytrącanie jego związków w postaci 

nierozpuszczalnych soli ze strumieni, których występuje wysokie stężenie fosforanów. Z 

wykonanej analizy wynika, że strumienie ścieków z odwadniania osadu nadmiernego, czyli 

woda nadosadowa oraz filtrat z wirówki, są bardzo bogate w rozpuszczone związki fosforu. 

Można zainstalować osadnik wtórny, w którym połączone oba strumienie byłyby 

potraktowane koagulantem w celu wytrącenia soli fosforu. Dobór koagulantu oraz jego ilość 

powinny być dobrane doświadczalnie dla konkretnej oczyszczalni. Temat ten można 

zrealizować, jako przyszłoroczny projekt podczas letniego obozu naukowego NKCh. 
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Podobną metodą otrzymywania fosforu jest strącenia jego soli po etapie stabilizacji 

ścieków oczyszczonych w stawach stabilizacyjnych. Pozwala ona na otrzymanie bardzo 

czystych ścieków z jednoczesnym odzyskiem związków fosforu. Minusem metody jest 

konieczność zastosowanie dużego osadnika wtórnego, co z tym związane niekorzystny bilans 

ekonomiczny. 

Literatura: 

1. Tomasz Głębicki, Katarzyna Maria Jaromin, Agata Kopertowska, Grzegorz Łagód, 

BIOREAKTOR LABORATORYJNY TYPU SBR DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI 

OSADU CZYNNEGO I PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, Politechnika  

Lubelska 

2. Przywara Lucyna, WARUNKI I MOŻLIWOŚCI USUWANIA FOSFORANÓW I 

FOSFORU OGÓLNEGO ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, Politechnika 

Krakowska, Rozprawa Doktorska, 2006 

3.  Red. Dymaczewski Z., Oleszczkiewicz J.A., Sozański M.M., Poradnik eksploatatora 

oczyszczalni ścieków, PZITS, Poznań, 1997 
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5. Odwadnianie osadu nadmiernego za pomocą 

elektroforezy 

 

Skład grupy: 

Łukasz Kozioł- kierownik grupy 

Agnieszka Kalinowska 

Adrian Wiecierzycki 

 

Pod nadzorem: 

dr hab. inż. Marek Lieder (Kat. Technologii Chemicznej, Wydz. Chem., PG) 

dr inż. Justyna Gromadzka (Kat. Chemii Analitycznej, Wydz. Chem., PG) 

dr inż. Stanisław Cytawa (S.W.Ś. „Swarzewo”) 

5.1. Wprowadzenie: 

Obecnie działające oczyszczalnie ścieków zwykle przeprowadzają trzy etapy 

oczyszczania: mechaniczny, biologiczny oraz chemiczny. Drugi etap to biologiczne 

oczyszczanie ścieków odbywające się metodą osadu czynnego, czyli bakterii hodowanych w 

reaktorach. Osad czynny jest zdolny do przeprowadzania procesów: utleniania związków 

organicznych, nitryfikacji, denitryfikacji oraz nadmiernego kumulowania fosforu. Jest to 

niezwykle istotne w procesie oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń i uzdatniania wody dla 

potrzeb mieszkańców.  

Osad czynny znajduje się w reaktorach w postaci zawiesiny i oddzielany jest od 

oczyszczonych ścieków przez sedymentację. Wzrastająca w trakcie procesu masa osadu – 

osad nadmierny – odbierana jest z reaktorów, odwadniana, mieszana z materiałem 

strukturalnym i poddawana procesowi kompostowania. Materiał strukturalny to m.in. słoma i 

odpady organiczne (trawa, gałęzie, obierki warzyw i owoców) pozyskane od mieszkańców w 

ramach programu „Zielone worki”. Poprzez kompostowanie zmniejsza się wilgotność osadu, 

a zatem i jego objętość, oraz następuje jego higienizacja, a w końcowym efekcie uzyskuje się 

kompost o wilgotności 40-70%, który może służyć jako ziemia ogrodnicza, np. pod uprawę 

roślin ozdobnych i trawy. Minimalna zawartość wody w osadzie to 40%. Poniżej tej wartości 

ustają procesy kompostowania. W oczyszczalni SWARZEWO osad jest najpierw 

zagęszczany grawitacyjnie, a potem odwadniany w wirówce lub w prasie z dodatkiem 

polielektrolitu, który działa jako flokulant koagulujący komórki osadu. Odwadnianie 

za pomocą prasy daje wynik maksymalnie 15% suchej masy, a odwadnianie z użyciem 

wirówki – około 19-20% udziału suchej masy w całkowitej masie osadu.  

 W poniższym doświadczeniu sprawdzana była możliwość zastosowania elektroforezy 

jako metody odwadniania: alternatywnej lub uzupełniającej dla wirowania i prasowania 

osadu. Elektroforeza jest to proces rozdzielania mieszanin poprzez wymuszenie migracji ich 

cząsteczek w polu elektrycznym. Zanurzenie elektrod w osadzie oraz przyłożenie do nich 
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napięcia powoduje ruch jonów w polu elektrycznym. Jony poruszają się w kierunku elektrod 

razem z otoczkami solwatacyjnymi, co oznacza, że w rejonie elektrod po przeprowadzeniu 

elektroforezy powinna występować większa wilgotność osadu.  

 

Założenia: 

Jony poruszają się w kierunku elektrod razem z otoczkami solwatacyjnymi, co 

oznacza, że w rejonie elektrod po przeprowadzeniu elektroforezy powinna występować 

większa wilgotność osadu. Bazując na powyższym stwierdzeniu założono, że w 

bezpośrednim sąsiedztwie elektrod nawodnienie będzie największe. Zmniejszać się będzie 

ono proporcjonalnie do odległości od elektrody, osiągając minimum pośrodku pojemnika. 

Środek osadu w pojemniku będzie zatem, zgodnie z założeniem, najsuchszy, co 

przedstawiono schematycznie na poniższym wykresie. 

 

Rysunek 1. Schemat przypuszczanej dystrybucji wody w osadzie po elektroforezie 

 

Dopuszczano możliwość różnic w nawodnieniu osadu pomiędzy przestrzenią anodową 

a katodową z powodu różnic w wielkości anionów i kationów. Kationy takie jak np. Na
+
, 

Ca
2+

, Mg
2+

 są mniejsze, niż aniony złożone z wielu atomów, jak np. PO4
2-

 czy NO3
-
, zatem 

migrują szybciej w kierunku katody, zabierając ze sobą wodę. 

Po przeprowadzeniu pierwszych, wstępnych prób wyraźny wzrost wilgotności 

zauważono jedynie w rejonie katodowym, a bezpośrednio na styku z anodą stwierdzono 

powstawanie wyraźnie suchszej, zbitej masy W miarę upływu czasu podczas elektroforezy 

zaobserwowano również zwiększenie ilości wyschniętej materii na anodzie. 

5.2. Cel badań: 

Celem badań było zapoznanie się z procesem elektroforezy i badaniem jego 

efektywności w odwadnianiu osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków. Dodatkowo 

planowano również sprawdzić możliwość wykorzystania tego procesu na masową skalę do 

odwadniania osadu w oczyszczalni.  
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5.3. Aparatura i akcesoria: 

- plastikowy pojemnik 

- dwie przegrody plastikowe 

- dwie elektrody tytanowe 

- zasilacz 

- strzykawki do pobierania prób osadu 

- wago-suszarka RADWAG WPS50SX 

- multimetr 

5.4. Metodyka badawcza: 

W plastikowym pojemniku o pojemności ok. 2 l umieszczono około 1 dm
3
 

odwirowanego osadu nadmiernego, pozyskanego z oczyszczalni ścieków SWARZEWO. Po 

przeciwnych stronach pojemnika umiejscowiono w osadzie elektrody i włączono zasilacz, 

przepuszczając przez osad prąd. Czas trwania procesu ograniczony był godzinami pracy 

zakładu. Wszystkie te parametry mogły być zmieniane w trakcie prowadzenia badań w celu 

uzyskania jak najlepszych efektów odwadniania osadu. 

Po przeprowadzeniu elektroforezy wprowadzono do pojemnika plastikowe przegrody 

w celu uniknięcia wyrównania się wilgotności osadu, po czym odcięto źródło prądu. 

Przegrody rozdzieliły pojemnik na trzy równe części: przestrzeń katodową, anodową oraz 

środkową. Po rozdzieleniu objętości pojemnika przegrodami, z przestrzeni katodowej 

pobrano strzykawką próbkę osadu w postaci rdzenia. Wilgotność osadu badano za pomocą 

wago-suszarki RADWAG WPS50SX, przed oraz po przeprowadzeniu elektroforezy w celu 

porównania wilgotności osadu oraz oceny efektywności tej metody odwadniania. 

5.5. Wyniki 

LEGENDA (obowiązująca do tabeli wyników): 

Mp – masa początkowa [g] 

Mk – masa końcowa [g] 

%M – procentowy udział masy mokrej w całkowitej masie osadu 

%D – procentowy udział masy suchej w całkowitej masie osadu (100% - %M) 

K – przestrzeń katodowa (bezpośrednie sąsiedztwo elektrody) 

A – przestrzeń anodowa  

Ś – środek 

Kilka milimetrów najbardziej wysuszonego osadu powstającego przy anodzie będzie w 

dalszej części raportu umownie określane jako „spiek”. 

5.5.1. Elektroforeza wstępna: 
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Pierwszy pomiar przeprowadzony został w celu poznania metody elektroforezy oraz 

ustalenia parametrów takich jak: czas, napięcie, natężenie. 

Pojemność pojemnika wynosiła około 20 litrów a objętość wprowadzonego osadu była 

równa około 8 litrów. Odległość między elektrodami wynosiła ok. 30 cm. Do osadu został 

przyłożony prąd o napięciu 24 V i natężeniu 250 mA.  

Już po ok. 15 minutach zaobserwowano wyraźny wzrost wilgotności w obszarze 

katodowym. W bezpośredniej bliskości anody – na styku osadu i elektrody – zauważono 

powstawanie bardzo zbitej materii. Po zbadaniu w wago-suszarce okazało się, że jest ona 

odwodniona w znacznie większym stopniu niż reszta osadu, nawet do blisko 65% 

wilgotności. Spiek posiada również odmienny od reszty osadu kolor i wydziela 

niezidentyfikowany, przykry zapach. 

 

Tabela 1. Pomiary parametrów osadu pobranego z katody i spieku (24 V, 250 mA) 

Czas 
Przed 

elektroforezą 
30 min 60 min 90 min Spiek; 90 min 

Mp 2,140 2,185 2,163 2,763 1,59 

Mk 0,3892 0,433 0,385 0,384 0,563 

%M 81,82 83,20 82,21 87,18 64,68 

%D 18,18 16,80 17,79 12,82 35,42 

 

Próbki osadu były pobierane z przestrzeni katodowej, strzykawką, w trzech pierwszych 

przypadkach były pobierane z powierzchni osadu. Pomiar po 1,5 godzinie został pobrany z 

większej głębokości. Z powyższego wynika, że osad w głębi ma większą zawartość wody, 

zapewne w związku z wpływem grawitacji na rozkład wody w osadzie. 

 

5.5.2. Badania skupione na wilgotności osadu w różnych strefach pojemnika 

(bez odprowadzania cieczy): 

Po wstępnej elektroforezie zamieniono pojemnik na mniejszy, o objętości ok. 2 l i 

szerokości zbliżonej do długości elektrod w celu uzyskania równomiernego pola 

elektrycznego. Odległość pomiędzy elektrodami wynosiła 13 cm. Wraz ze zmianą pojemnika 

przyjęto, że w każdym następnym badaniu elektroforezie zostaje poddany osad o masie 0,5 

kg.  

W kolejnym eksperymencie napięcie zmniejszono do 2 V, a natężenie do 10 mA. 

Wyniki elektroforezy zostały przedstawione w tabeli poniżej. 
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Tabela 2. Pomiary parametrów osadu z trzech przestrzeni (2 V, 10 mA) 

 Przed 

elektroforezą 

 30 min 60 min 90 min 

K Ś A K Ś A K Ś A 

Mp 

[g] 

1,379 0,871 0,781 0,865 0,894 1,071 0,914 0,811 0,876 0,859 

Mk 

[g] 

0,248 0,160 0,141 0,153 0,155 0,189 0,16 0,137 0,143 0.148 

%M 82 81,69 81,94 82,33 82,61 82,33 82,46 83,09 83,65 82,72 

%D 18 18,31 18,06 17,67 17,39 17,67 17,54 16,91 16,35 17,28 

Niestety, jak zauważono, przyjęte parametry prądu nie wpływały na zmianę wilgotności 

osadu, a powstałe małe różnice można wytłumaczyć pobieraniem osadu do badań coraz 

bardziej z dna pojemnika, gdzie z oczywistych powodów zwiększa się wilgotność osadu. 

(Ponieważ pobrano jednorazowo większą porcję osadu i każdy pomiar wilgotności wymuszał 

wymianę osadu do kolejnego czasu elektroforezy, kolejne porcje osadu pobierane były ciągle 

z tego samego pojemnika, co mogło mieć wpływ na to, że ostatnia porcja pozostała na dnie 

była najbardziej wilgotna).  

Na podstawie uzyskanych wyników (średnia wilgotność na poziomie 82% w granicach 

błędu pomiarowego) stwierdzono, iż przy tych parametrach prądu proces elektroforezy nie 

zaszedł. 

W związku z tym przeprowadzono kilka procesów elektroforezy ze zmienionymi 

parametrami prądu w celu porównania ich wpływu na wilgotność osadu. Pobierano materiał 

wyłącznie z przestrzeni katodowej. Zmiany w wyglądzie osadu zauważono już po ok. 10 

minutach, dlatego zmodyfikowano nieco czas pobierania próbek i czas trwania procesu. 

Tabela 3. Pomiary parametrów osadu (12 V, 70 mA)  

 Przed elektroforezą  15 min  30 min  45 min  60 min Spiek, 60 min 

Mp 1,379 0,780 1,313 0,996 1,176 1,242 

Mk 0,248 0,133 0,222 0,165 0,2 0,275 

%M 82 82,96 83,06 83,43 82,96 79,28 

%D 18 17,04 16,94 16,57 17,04 20,72 

 

Tabela 4. Pomiary parametrów osadu pobranego z rejonu katody (24 V, 50 mA) 

 Osad 

początkowy 

15 min 30 min 45 min 60 min 

Mp 1,802 2,287 1,464 1,557 1,57 1,811 

Mk 0,303 0,387 0,242 0,257 0,265 0,297 

%M 83,15 83,06 83,46 83,49 83,19 83,59 

%D 16,85 16,94 16,54 16,51 16,81 16,41 
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Tabela 5. Pomiary parametrów osadu po 1,5 godziny elektroforezy (12 V, 50 mA) 

 Osad 

początkowy 

k ś a 

Mp 3,023 2,101 1,604 1,407 1,699 2,112 1,965 1,411 1,183 1,848 1,137 

Mk 0,544 0,367 0,289 0,250 0,294 0,380 0,357 0,259 0,213 0,341 0,230 

%M 82,01 82,54 81,96 82,20 82,72 82,01 81,84 81,65 81,98 81,52 79,72 

%D 17,99 17,46 18,04 17,80 17,28 17,99 18,16 18,35 18,02 18,48 20,28 

Wartość 

średnia 

%M 

82,27 ± 0,38 82,29 ± 0,39 81,83 ± 0,18 81,07 ± 1,19 

Po analizie powyższych wyników stwierdzono, że osad w swojej objętości ma 

zróżnicowaną wilgotność, a otrzymane wyniki nie uwypuklają zależności między 

nawilżeniem osadu a elektroforezą. Wilgotność osadu mieści się w przedziale 82-83%, 

niezależnie od miejsca pobrania próbki. Zmiany potwierdzające wstępne założenia 

eksperymentu wprawdzie występują, ale są tak znikome, że mieszczą się w zakresie błędu 

pomiaru (±2%). 

5.5.3. Badania skupione na sprawdzaniu masy odprowadzanej cieczy: 

Kolejna próba została zmodyfikowana o wyjęcie osadu znajdującego się pomiędzy 

katodą a tylną ścianką naczynia i pozostawieniem tylko osadu pomiędzy elektrodami i za 

anodą. Przyłożone zostało napięcie 24V i natężenie 120mA. Pojemnik został nieco pochylony 

w stronę katody. Wszystkie zmiany w układzie zostały wprowadzone w celu ułatwienia 

ściekania cieczy przez kratki katody do pustej przestrzeni pojemnika za elektrodą. Następnie 

przez otwory w dnie pojemnika ciecz była w zlewkach. 

Rurki 

dystansujące

Katoda

Anoda 
(część działająca)

Anoda 
(część niedziałająca)

Wysuszony 

osad

Otwór 

odprowadzający
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Rysunek 2. Zbiornik używany do przeprowadzania elektroforezy z jednoczesnym 

odsączaniem osadu. 

Tabela 6. Pomiary parametrów osadu z różnych przestrzeni (24 V, 120 mA) 

Czas Przed elektroforezą 
Anoda 

30 min 

Środek 

30 min 

Katoda 

30 min 

Spiek anoda 

60 min 

Katoda 

60 min 

Mp 0,853 1,504 1,344 1,435 1,117 1,043 

Mk 0,144 0,258 0,233 0,255 0,351 0,19 

%M 83,08 82,85 82,65 82,21 68,59 81,76 

%D 16,92 17,15 17,35 17,79 31,41 18,24 

 

Po przeanalizowaniu zawartości wody w osadzie pomiędzy różnymi przestrzeniami 

pojemnika po 30 minutach elektroforezy zauważono, że występujące pomiędzy nimi różnice 

nie są znaczące. Wyraźny spadek zawartości wody nastąpił w obszarze anodowym po 

godzinie przeprowadzania elektroforezy. Odprowadzona z katody ciecz miała masę 29,17 g. 

Płyn miał brązowo-pomarańczowe zabarwienie i gęstość około 1,03 g/cm
3
. 

Z uwagi na dotychczas uzyskane wyniki w kolejnym badaniu postanowiono zmienić 

parametry prowadzenia eksperymentu. Ograniczono prowadzenie pomiarów wilgotności 

osadu w wago-suszarce i skupiono się na masie cieczy odsączonej z osadu.  

 

Tabela 7. Pomiary masy cieczy odprowadzonej z osadu przy odległości 6 cm pomiędzy 

elektrodami (12 V, 70 mA) 

Czas 30 min 60 min 90 min 120 min 

Masa odcieku [g] 0,99 3,03 6,59 9,64 

 

 

Rysunek 3. Zależność przyrostu masy cieczy od czasu przeprowadzania badań. 
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Tabela 8. Pomiary masy odcieku w miarę upływu czasu podczas elektroforezy (24 V, 

120 mA, 13 cm) 

Czas 30 min 60 min 90 min 120 min 

Masa wydzielonej cieczy [g] 0,9 4,61 7,98 11,34 

Rysunek 4. Zależność przyrostu masy cieczy od czasu prowadzenia elektroforezy. 

Pierwszy, niewielki przyrost masy cieczy spowodowany jest koniecznością 

zgromadzenia się odpowiedniej ilości cieczy, by zaczęła ona ściekać do pojemnika 

Tabela 9. Zależność wilgotności spieku od grubości pobranej próbki 

Spiek z anody po 2h ≤ 2 mm ≈ 3mm 

Mp 1,328 1,895 

Mk 0,601 0,789 

%M 54,76 58,37 

%D 45,24 41,63 

Kolejne badanie polegało na przeprowadzaniu elektroforezy w czasie 2,5 godzin przy 

zmniejszonej odległości pomiędzy elektrodami do ok. 6 cm. Na początku ustawiono 

parametry: 24 V, 120 mA, a po 2 godzinach zmieniono parametry prądu na 48 V i 250 mA. 

Powyższe wyniki wskazują na gwałtowny wzrost wilgotności osadu w miarę oddalania 

się od powierzchni anody. Maksymalną suchość osadu uzyskuje się tylko w najbliższym 

sąsiedztwie anody. 

Tabela 10. Pomiary masy odcieku (do 2 h – 24 V, 120 mA; po 2 h: 48 V, 250 mA) 

Czas 0,5h 1h 1,5h 2h 2,5h 

Masa odcieku [g] 5,76 15,48 23,41 30,13 42,24 
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Rysunek 5. Zależność przyrostu masy cieczy od czasu prowadzenia elektroforezy. 

 

Po analizie wyników zaobserwowano tendencję do zmniejszania się ilości 

odprowadzanej z osadu cieczy w miarę upływu czasu. Im dłużej trwa elektroforeza, tym 

bardziej spada jej efektywność, jeżeli chodzi o odwadnianie osadu. 

Po zwiększeniu przyłożonego napięcia można zauważyć znaczny wzrost efektywności 

odwadniania. Prowadzi to do konkluzji, że wyższe napięcie wpływa na wzrost szybkości 

osuszania osadu, co zostało już wcześniej stwierdzone wizualnie podczas innych 

eksperymentów. 

Po 2,5 godziny z powierzchni anody zebrano 3 mm suchego osadu, którego wilgotność 

wynosiła 53%. 

Ponadto podczas prowadzenia procesu, przy zastosowaniu napięcia większego niż 24V, 

w okolicach przestrzeni katodowej wyraźnie wyczuwalny jest zapach amoniaku.  

Odbierana woda posiada odczyn zasadowy (pozytywny wynik testu z fenoloftaleiną). 

W celu potwierdzenia wyników powyższych obserwacji przeprowadzono dwa kolejne 

eksperymenty, zwiększając stopniowo napięcie i natężenie prądu: najpierw do 24 V i 250 

mA, a następnie do 48 V i 350 mA. Wyniki badań potwierdzają początkowy gwałtowny 

wzrost masy cieczy odprowadzonej z przestrzeni katodowej w trakcie trwania elektroforezy. 

Po 45 minutach trwania procesu szybkość odwadniania osadu stabilizuje się. 

Tabela  11. Pomiar masy cieczy odprowadzonej z osadu (24 V, 250 mA) 

Czas 15 min 30 min 45 min 60 min 

Masa odcieku 0 3,12 6,66 9,54 

Przybyło 0 3,12 3,54 2,88 
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Rysunek 6. Przyrost masy cieczy w zależności od czasu prowadzenia procesu 

elektroforezy. 

 

Tabela 12. Pomiary masy cieczy odprowadzanej z osadu 48V, 350 mA 

Czas 15 min 30 min 45 min 60 min 

Masa odcieku [g] 7,41 14,91 21,01 25,13 

Przybyło [g] 7,41 7,5 6,1 4,12 

 

 

Rysunek 7. Przyrost masy cieczy w zależności od czasu prowadzenia procesu 

elektroforezy. 
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5.5.4. Badania o wydłużonym czasie trwania procesu: 

Przy parametrach prądu: 12V, 70mA pozostawiono 0,5 kg osadu na noc w celu 

przeprowadzenia elektroforezy w wydłużonym czasie i sprawdzenia efektów: ilości zebranej 

wody, grubości i wilgotności wyschniętego osadu w bezpośrednim sąsiedztwie anody. 

W praktyce osad na styku z anodą wysechł w niektórych miejscach do tego stopnia, że 

częściowo odkleił się od anody, prawdopodobnie powodując przerwanie obwodu w którymś 

momencie procesu. Z tego powodu nie wiadomo, dokładnie jak długo trwał proces 

elektroforezy, zanim został zahamowany poprzez odklejenie się osadu od elektrody. 

Zaobserwowano również nieaktywność pewniej części anody. Fragment ten od 

początku badań różnił się kolorem od reszty elektrody (nie wiadomo, czym był pokryty). 

Wywnioskowano nieaktywność tej części z powodu nieobecności wyschniętego osadu w tym 

rejonie anody.  

Z części aktywnej pobrano wyschnięty osad, a wyniki zostały przedstawione w tabeli 

poniżej. 

Tabela 13. Pomiary parametrów osadu po 18 godzinach elektroforezy (12V, 70mA) 

 spiek z anody 

przestrzeń anodowa 

(odległość 0,5cm w kierunku 

środka) 

środek katoda 

Mp 1,8881 1,610 1,782 1,577 

Mk 0,6761 0,271 0,310 0,281 

%M 64,19 83,15 82,61 82,18 

%D 35,81 16,85 17,39 17,82 

Po pozostawieniu procesu elektroforezy na 18 godzin zebrano 27,02 g odcieku. 

Przy prowadzeniu elektroforezy z odprowadzaniem cieczy osad nie wykazuje większej 

wilgotności przy katodzie (co byłoby zgodne z przewidywaniami), lecz jest raczej jednolity.  

Doświadczenie z wydłużonym czasem trwania elektroforezy przeprowadzono 

powtórnie. Tym razem obie elektrody przykryto całkowicie osadem. Uzyskane wyniki 

przedstawiono w tabeli 14. 

 

Tabela  14. Pomiar parametrów osadu po 21 godzinach (12V, 100mA) 

 
K 

Ś 
A 

Spiek 
Osad 1 cm 

od anody 
1 2 1 2 

Mp 1,757 1,534 1,833 1,302 1,056 1,835 2,542 

Mk 0,296 0,262 0,306 0,233 0,182 0,619 0,754 

%M 83,17 82,93 83,33 82,06 82,71 66,26 70,32 

%D 16,83 17,07 16,67 17,94 17,29 33,74 29,68 
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Całkowite przykrycie anody zapobiegło przerwaniu procesu. Po pozostawieniu procesu 

elektroforezy na 18 godzin zebrano 56,54 g odcieku. 

5.6. Podsumowanie i wnioski 

Celem pracy było poznanie procesu elektroforezy oraz ocena przydatności tego procesu 

do odwadniania osadu nadmiernego. 

W trakcie badań przeprowadzono kilkanaście różnych badań. Różniły się one między 

sobą następującymi parametrami: 

 napięcie 

 natężenie 

 odległość między elektrodami 

Wszystkie dane były zbierane tak, aby przedstawić je w funkcji czasu. 

W trakcie badań zmieniano metodę przeprowadzania elektroforezy oraz zbierania 

wyników. Zamiast mierzenia wilgotności osadu w rejonach: anodowym, środkowym i 

katodowym, zaczęto odprowadzać i ważyć wodę wyciekającą spoza katody. 

W wyniku realizacji badań zostały wyciągnięte następujące wnioski i spostrzeżenia: 

1. Przy odwadnianiu osadu konieczne jest odprowadzanie wody z rejonu katodowego. 

Badanie wilgotności przestrzeni katodowej bez odciągania nadmiaru wody jest niemiarodajne 

ze względu na brak zdolności osadu do pochłaniania nadwyżek wody, migrującej z całej 

przestrzeni pojemnika. 

2. Odprowadzanie wody z przestrzeni katodowej i badanie w ten sposób ubytku masy 

jest lepszym sposobem na określenie skuteczności elektroforezy jako sposobu odwadniania 

osadu. Samo mierzenie wilgotności różnych przestrzeni (katodowej, anodowej i środkowej) 

nie daje wyników  zgodnych z przewidywaniami, a różnice w wilgotności mogą być 

losowymi zmianami. 

3. Elektroforeza zależy od napięcia – im większe napięcie, tym szybsze odwadnianie 

osadu. 

4. Prędkość (skuteczność) elektroforezy maleje wraz z upływem czasu. 

5. Zmniejszanie odległości między elektrodami przyspiesza proces. 

6. Biorąc pod uwagę wydzielający się amoniak i przykry zapach z przestrzeni anodowej 

można stwierdzić, że podczas prowadzenia procesu w osadzie mogą rozkładać się substancje 

organiczne. To spostrzeżenie wymaga przeprowadzenia dalszych badań w celu określenia 

rodzaju rozkładanych związków. 

7. Odprowadzona z osadu pod wpływem elektroforezy ciecz ma odczyn zasadowy 

(potwierdzone za pomocą testu z fenoloftaleiną). 

8. Początkowe założenie dotyczące rozmieszczenia wody w przestrzeni osadu (rys. 1) 

okazało się błędne. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych eksperymentów. 
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9. Osad przed elektroforezą sam w sobie nie jest homogeniczny – pomiary wilgotności 

próbek pobranych z różnych miejsc osadu (np. różnej głębokości) wykazały różnice 

wilgotności. Różniły się one między sobą około 1-2%, co ustala granicę błędu pomiaru. 

 

 

Literatura: 

1. instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego pt. „Elektrochemia w Ochronie 

Środowiska: Elektroremediacja gleby zanieczyszczonej jonami miedzi (II)”,  dr inż. 

Andrzej Nowak 

2. strona internetowa oczyszczalni „SWARZEWO” (informacje na stronie z dnia 16 

lipca 2012 r.) http://www.sws.trim.pl/page,315,OCZYSZCZALNIA_SWARZEWO 
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6. Analiza czystości powietrza w miejscowości 

Władysławowo 

Skład grupy : 

Karolina Wiecierzycka- kierownik grupy 

Michalina Żyłka 

Karolina Nowak 

Pod nadzorem: 

dr hab. inż. Żaneta Polkowska (Kat. Chemii Analitycznej, Wydz. Chem., PG) 

dr hab. inż. Bożena Zabiegała (Kat. Chemii Analitycznej, Wydz. Chem., PG) 

dr hab. Inż. Marek Lieder (Kat. Technologii Chemicznej, Wydz. Chem., PG) 

6.1. Wstęp 

Zanieczyszczenia powietrza są to substancje obecne w nim, ale normalnie tam nie 

występujące, bądź substancje, które występują naturalnie w powietrzu, ale  w stężeniach 

wyższych niż to wynika ze średniego składu atmosfery.  Występowanie zanieczyszczeń 

prowadzi do zmian w fizycznych, chemicznych lub biologicznych własnościach powietrza, co 

w efekcie wpływa na zdrowie, zdolność przeżycia lub aktywność organizmów żywych. 

Podział zanieczyszczeń powietrza. 

a) ze względu na stan skupienia : 

 zanieczyszczenia stałe – pyły ; 

 zanieczyszczenia ciekłe – mgły, aerozole; 

 zanieczyszczenia gazowe – gazy, pary. 

 

b) ze względu na źródło emisji : 

 naturalne (biogenne) – dzielą się na zanieczyszczenia nieorganiczne, np. 

pyły i gazy z erupcji wulkanów, cząstki soli z wody morskiej czy gazy 

powstające w czasie wyładowań atmosferycznych (w czasie burzy); drugą 

grupą zanieczyszczeń naturalnych są zanieczyszczenia organiczne.  Do tej 

grupy zalicza się dymy i pyły powstające podczas pożarów lasów, 

niewielkie cząstki roślinne, takie jak pyłki roślin czy zarodniki grzybów.  

 sztuczne (antropogeniczne) – ze względu na obszar, na którym są 

obserwowane dzielone są na punktowe, jak np. zakłady przemysłowe, 

liniowe – szlaki komunikacyjne, oraz powierzchniowe – np. wysypiska 

śmieci.  

 

c) ze względu na przemiany jakim podlegają one w atmosferze : 

 pierwotne – zanieczyszczenia emitowane są bezpośrednio do atmosfery, 

 wtórne – substancje, które stają się szkodliwe dopiero jakiś czas po ich 

wyemitowaniu do atmosfery lub powstają wskutek reakcji chemicznych w 

niej zachodzących. 
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Według raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2010r.  

sporządzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, największym 

źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w województwie pomorskim jest energetyka i 

przemysł, w których oprócz gazowych i stałych zanieczyszczeń (pyłu, NOx, SO2, CO, CO2 i 

metali ciężkich) do powietrza emitowane są lotne związki organiczne (LZO). 

6.2. Cel i zakres badań 

Celem projektu było zanalizowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie 

nadmorskiej miejscowości Władysławowo. Zbadano zawartość lotnych związków 

organicznych (LZO ) oraz tlenku siarki (IV) SO2, tlenku azotu NO2 i chlorków. Badanie 

powietrza miało na celu sprawdzenie czy ze względu na turystyczny charakter miejscowości 

w sezonie letnim istnieje wzmożona emisja zanieczyszczeń.  W okresie od czerwca do 

września we Władysławowie panuje  wzmożony  ruch drogowy, a właściciele ośrodków 

wypoczynkowych spalają nadwyżki śmieci wyprodukowane przez turystów. Dodatkowo 

przez centrum miejscowości przebiega szlak kolejowy, po którym jeżdżą  lokomotywy 

spalinowe będące kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza.  

6.3. Metodyka badań 

 

1. Pobieranie próbek. 

 

Próbki potrzebne do zbadania lotnych związków organicznych zostały pobrane 

strzykawką o objętości 10 cm
3
 do worków z Tedlaru® 3dm

3
 (Rys.1) na dworcu 

kolejowym (stacja Władysławowo) oraz przy ulicy Towarowej we Władysławowie. Jeden 

z worków miał zawór Roberts (Rys. 2),  a drugi zawór polipropylenowy 2-w-1 (Rys. 3) 

 

  

  

Rys. 3. Zawór polipropylenowy 

2w1 

 

 

 

 

Rys.1. Worki z Tedlaru® Rys. 2. Zawór 

Roberts 
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Próbki pobrane do zbadania powietrza na zawartość bezwodników kwasowych zostały 

pobrane aspiratorem AG-4-S poprzez zaabsorbowanie ich do roztworu 0,05 M wodorotlenku 

sodu.  

2. Analiza próbek 

a) Analiza próbek gazowych została przeprowadzona z zastosowaniem chromatografu 

gazowegoHP 5890 z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (Rys. 8). 

 

Chromatografia gazowa GC jest analityczną techniką rozdzielania składników mieszaniny, 

Rys. 8. Chromatograf gazowy HP 5890 

Rys. 6, 7 Aspirator podczas pomiaru.   

(Na zdjęciach (rys. 6, 7) widać płuczki z żelem krzemionkowym oraz płuczki  z  0,05 M 

roztworem wodorotlenku sodu.) 

Rys. 4, 5  Zdjęcia prezentują sposób pobierania próbek powietrza do worków z Tedlaru 
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w której fazą ruchomą jest gaz (najczęściej hel, argon, rzadziej wodór), a fazą 

stacjonarną adsorbent lub absorbent, pokrywający nośnik (wypełnienie kolumny lub jej 

ścianki). Technika GC umożliwia ustalenie procentowego składu mieszanin związków 

chemicznych. Stosując klasyczną detekcję można dokonać orientacyjnej identyfikacji 

składników mieszaniny na podstawie ich czasów retencji. Niemal jednoznaczną identyfikację 

umożliwia użycie spektrometru mas jako detektora. Chromatografia gazowa jest najczęściej 

stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz 

oceny czystości tych związków, zarówno w przemyśle jak i w rozmaitych laboratoriach. 

Oznaczenie poziomu zawartości pojedynczych związków wykonane zostało 

wykorzystując technikę chromatografii gazowej połączonej z termiczną desorpcją na etapie 

uwalniania związków z rurek sorpcyjnych wypełnionym złożem typu Tenax TA.  

Warunki pomiaru: 

 temperatura desorpcji :  280°C, 

 gaz desorbujący Hel  40 ml/min , 

 czas desorpcji 10 min , 

 temperatura kolumny programowana:  40°C/ min, 15°C/min do 120°C, 10°C/min 

do 240°C/40 min., 

  kolumna kapilarna: DB-1, 30 m x 0.32 mm x 5.0-µm, 

 gaz nośny: hel, 2,2 ml/min, 

 detektor:  FID: 280°C. 

Analiza ilościowa przeprowadzona została metodą standardu zewnętrznego ESTD.  

W przypadki oznaczania sumy LZO warunki pomiaru były następujące:  

 chromatograf gazowy firmy HP 5890 z detekcja płomieniowo-jonizacyjna 

 detektor: FID: 280°C,  

 dozowanie strzykawką gazoszczelna,  

 objętość dozowanej próbki 500 μl, 

 dozownik Splitless pracujący w trybie bez podziału strumienia, 

 układ bez kolumny chromatograficznej,  

 dozownik połączony z detektorem FID pusta kapilara fused silica o długości 1 m, 

 gaz nośny hel, 0,5 ml/min 

b) Analiza próbek ciekłych została przeprowadzona z zastosowaniem chromatografu 

jonowego (Rys. 10).  

 

 

 

  

 

 

Rys. 9 Piec chromatografu z dozownikiem  

i kolumną kapilarną 

Rys. 10. Chromatograf jonowy 
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Chromatografia jonowa jest techniką analityczną wykorzystującą wiele rodzajów 

separacji oraz detekcji w celu uzyskania oznaczeń indywiduów jonowych w zakresie od µg/l  

do mg/l . Różnorodność dostępnych metod pozwala na prawidłowe wybranie sposobów 

rozdzielania i detekcji,  a w rezultacie optymalne rozwiązanie szczegółowych problemów 

analitycznych. 

Zastosowanie chromatografii jonowej 

Chromatografia jonowa uważana jest za najważniejszą instrumentalną metodę 

oznaczania głównych nieorganicznych anionów (F
-
, Cl

-
, Br

-
, NO2

-
, NO3

-
, PO4

3-
, SO4

2-
) oraz 

kationów (Na
+
, K

+
, NH4

+
, Ca

2+
, Mg

2+
) w wodach pitnych powierzchniowych i podziemnych, 

opadach atmosferycznych, ściekach przemysłowych i komunalnych oraz powietrzu 

atmosferycznym i gazach przemysłowych. Stosując technikę chromatografii jonowej można 

oznaczać także liczne związki organiczne (kwasy tłuszczowe; kwasy, estry oraz sole 

organiczne; surfaktanty; cukry proste i dwucukry) w żywności, sokach i napojach 

chłodzących, winie, piwie , płynach ustrojowych, roztworach farmaceutyków. 

Obecnie w chromatografii jonowej stosuje się trzy główne sposoby rozdzielania, 

różniące się rodzajem materiału wypełnienia kolumny, jego zdolnością wymienną, a przede 

wszystkim mechanizmem wymiany:  

 Wysokosprawna Chromatografia Jonowa  

 Wysokosprawna Chromatografia Jonowykluczająca  

 Chromatografia Par Jonowych 

We wszystkich przypadkach, rozdzielanie w chromatografii jonowej odbywa się z  

wykorzystaniem różnic w położeniu równowagi podziału składników próbki pomiędzy fazę 

ruchomą i stacjonarną. Skład i budowa fazy stacjonarnej są kluczowe dla procesu rozdzielania 

chromatografii jonowej. 

Do podstawowych zalet chromatografii jonowej należą:  

 możliwość jednoczesnego oznaczania kilku jonów w próbce,  

 krótki czas analizy (od kilku do kilkunastu minut),  

 niskie progi wykrywalności (1 ng/ml), które mogą być dodatkowo obniżone o 2-3 

rzędy przez zastosowanie kolumny zagęszczającej,  

 szeroki zakres oznaczanych substancji,  

 możliwość stosowania różnych detektorów,  

 niewielka ilość próbki potrzebna do analizy (0,1-1 ml),  

 łatwość przygotowania próbki do analizy,  

 wysoka selektywność oznaczanych jonów w próbkach o złożonej matrycy. 

Przy użyciu chromatografii jonowej zbadano próbki ciekłe na zawartość Cl
-
, SO4

2-
, 

NO3
-
.  
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OZNACZANE ZWIĄZKI 

charakterystyka, dopuszczalny poziom stężeń, wpływ na środowisko 

 

Naftalen C10H8  

Organiczny związek chemiczny, najprostszy z policyklicznych węglowodorów 

aromatycznych o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych. 

Tworzy pochodne: nitrowe, sulfonowe i chlorowe, ulega także reakcji uwodorniania. 

Toksyczność 

Substancja rakotwórcza, szkodliwa wg wykazu substancji niebezpiecznych, ale 

nieumieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym. Naftalen posiada działanie  uczulające, słabo drażniące, działa depresyjnie na 

ośrodkowy układ nerwowy, uszkadza krwinki czerwone, wątrobę, nerki. Jest wchłaniany 

przez skórę, drogi oddechowe, przewód pokarmowy. 

 

Ksylen  C8H10 

 

Należy do grupy organicznych związków chemicznych, 

dimetylowych pochodnych benzenu. Są to trzy izomery położeniowe (o-ksylen, m-ksylen, i p-

ksylen), różniące się pozycją dwóch grup metylowych w stosunku do siebie w 

pierścieniu benzenowym. Własności wszystkich trzech izomerów są do siebie dość zbliżone, 

choć różnią się one nieco temperaturą topnienia i wrzenia. 

Toksyczność 

Substancja szkodliwa i drażniąca wg wykazu substancji niebezpiecznych. Działa 

depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Substancja nieumieszczona w wykazie substancji i 

preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.  Ksyleny są wchłaniane przez drogi 

oddechowe, skórę i  z przewodu pokarmowego. 

 

Toluen  C6H5CH3 

Organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych, stosowany 

często jako rozpuszczalnik organiczny.  

Toksyczność 

Substancja działająca szkodliwie na rozrodczość, szkodliwa i drażniąca wg wykazu 

substancji niebezpiecznych. Substancja nieumieszczona w wykazie substancji i preparatów o 

działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. 

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, skórę, z przewodu pokarmowego. 

 

 

Etylobenzen C8H10 

Organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych, pochodna 

benzenu. Jest stosowany jest jako półprodukt do syntezy styrenu, polistyrenu, kauczuków 

syntetycznych oraz jako rozpuszczalnik. 
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Toksyczność 

Substancja szkodliwa wg wykazu substancji niebezpiecznych, drażniąca, działa narkotycznie 

na ośrodkowy układ nerwowy. Substancja nieumieszczona w wykazie substancji i preparatów 

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Substancja przypuszczalnie rakotwórcza dla 

ludzi wg IARC (Międzynarodowa Agencja Badania Raka). Etylobenzen jest wchłaniany 

poprzez układ oddechowy, skórę oraz przewód pokarmowy. 

 

1,2,4 –trimetylobenzen C6H3(CH3)3 

Organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych. Jest trującą, 

bezbarwną cieczą. Jest  łatwopalnym związkiem o silnym zapachu, prawie nierozpuszczalny 

w wodzie, ale dobrze rozpuszczalny w etanolu, eterze dietylowym i benzenie. 

Toksyczność 

Substancja szkodliwa, drażniąca wg wykazu substancji niebezpiecznych. Substancja 

nieumieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym. Substancja nieoceniana pod względem działania rakotwórczego dla ludzi przez 

IARC. Do organizmu wchłaniana przez drogi oddechowe, skórę i przewód pokarmowy. 

 

 

1,3,5- trimetylobenzen  C6H3(CH3)3 

 

Organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych. Jest trującą, 

bezbarwną cieczą o słodkim aromatycznym zapachu. Jest składnikiem smoły węglowej.  

 

Toksyczność 

Substancja działająca drażniąco oraz słabo narkotycznie wg wykazu substancji 

niebezpiecznych, nieumieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym. Substancja nieoceniana pod wpływem działania 

rakotwórczego na ludzi przez IARC. Wchłaniana przez drogi oddechowe, skórę i przewód 

pokarmowy. 

 

α-Pinen  C10H16 

Organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych monoterpenów. Razem z β – Pinenem 

występują w naturze w olejkach eterycznych wielu roślin, głównie iglastych. Jest głównym 

składnikiem terpentyny, otrzymywanej z żywicy sosnowej. Stosowany jest w kosmetyce jako 

składnik perfum oraz jako surowiec do otrzymywania innych środków zapachowych. 

Toksyczność  

W przypadku α-Pinenu po naniesieniu na skórę, poprzez drogi pokarmowe czy narażenie 

inhalacyjne występuje toksyczność ostra. Jest to substancja drażniąca skórę i oczy, powoduje 

skutki narkotyczne oraz stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego.  

Brak danych na temat dopuszczalnego stężenia α-Pinenu w powietrzu atmosferycznym.   

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_organiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monoterpeny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olejek_eteryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iglaste
http://pl.wikipedia.org/wiki/Terpentyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywica
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HCl 

Nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący wodnym 

roztworem gazowego chlorowodoru. Jest silnie żrący. 

Toksyczność 

HCl w powietrzu atmosferycznym powoduje toksyczność ostrą, działanie żrące, 

poważnie uszkadza oczy, skrajnie niszczytkanki, błony śluzowe i górne drogi oddechowe. 

HCl nie może być klasyfikowany pod względem działania rakotwórczego dla ludzi. 

SO2 

Nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków niemetali. Bezbarwny gaz o 

ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Dwutlenek siarki 

jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Ma własności bakteriobójcze i pleśniobójcze. 

Jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do 

zanieczyszczenia atmosfery (smog). 

Toksyczność 

SO2 działa żrąco na skórę, powoduje poważne uszkodzenia oczu. Działa toksycznie w 

przypadku narażenia drogą oddechową. Jest  skrajnie niszczący dla tkanek,  błon śluzowych i 

górnych dróg oddechowych. Może być szkodliwy po spożyciu. Powoduje oparzenia.  

NO2 

Nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot występuje 

na IV stopniu utlenienia. W temperaturze pokojowej jest to brunatny, silnie toksyczny gaz o 

ostrym zapachu przypominającym zapach gazowego chloru. 

Toksyczność 

Działa żrąco na skórę, powoduje poważne uszkodzenia oczu. Jest substancją 

utleniającą, może powodować toksyczność ostrą (wchłanianie przez drogę pokarmową, po 

naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym). Może powodować śmierć w przypadku 

wdychania. Tlenek azotu (IV) skrajnie  niszczy  tkanki, błony śluzowe i górne drogi 

oddechowe. Substancja może być szkodliwa po spożyciu. Powoduje oparzenia.  

6.4. Wyniki 
a) analiza Cl

-
, SO4

2-
, NO3

- 
  za pomocą chromatografii jonowej 

Próbki zostały pobrane w dniu 12.07.2012, po niewielkim deszczu. Warunki 

pogodowe: temperatura powietrza - 14 , wilgotność powietrza – 98%, a ciśnienie 

atmosferyczne - 757 mmHg. Próbki oznaczone symbolem ‘1’ 20.30-21.00, symbolem ‘2’ 

21,15-21,45, a symbolem ‘3’ 22.00-22.30. Oznaczenia zostały wykonane na Politechnice 

Gdańskiej, w Katedrze Chemii Analitycznej dzięki uprzejmości prof. dr hab. Ż. Polkowskiej z 

dużą pomocą P. mgr inż. E. Olkowskiej w dniu 13.07.2012 r. Otrzymano następujące wyniki: 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zki_nieorganiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemetale
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drogi_oddechowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Smog
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zki_nieorganiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenki_azotu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azot
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_utlenienia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chlor
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Tabela 1. Wyniki pomiaru zawartości tlenków siarki w przeliczeniu na SO2 

Próbka 1 Próbka 2 Próbka 3 

   
    

  

 
       

  

 
     

    
  

 
       

  

 
     

    
  

 
       

  

 
  

0,5133 0,3422 0,3584 0,2389 0,1963 0,1309 

0,4507 0,3005 0,6488 0,4325 0,2772 0,1848 

0,2139 0,1426 0,9508 0,6339 0,4525 0,3017 

średnia 0,262 0,435 0,206 

б 
0,022 0,078 0,015 

 

 

Tabela 2. Porównanie poziomu zawartości tlenku siarki (IV) w oznaczanym 

powietrzu z najwyższym dopuszczalnym stężeniem wg Dyrektywy Rady 1999/30/WE z 

dnia 22 kwietnia 1999 r. 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Wyniki pomiaru zawartości chlorków  w przeliczeniu na Cl
-
 

 

 

Najwyższe dopuszczalne stężenia 

[µg/m³] 

Oznaczone stężenia 

[µg/m
3
] 

NDS* – 350 
1. 0,262 ± 0,022 [mg/l] 

2. 0,206 ± 0,015 [mg/l] 

3. 0,435 ± 0,078 [mg/l] 

Próbka 1 Próbka 2 Próbka 3 

     
  

 
       

  

 
       

  

 
       

  

 
       

  

 
       

  

 
  

0,5798 0,5798 0,6515 0,23 0,1963 0,1309 

0,6973 0,6973 0,7781 0,4325 0,2772 0,1848 

0,4312 0,4312 0,0667 0,6339 0,4525 0,3017 

średnia 0,569 0,7148* 0,5247 

б 
0,036 0,0080 0,0036 

Stężenie średnie ± odch. standardowe 

0,262 ± 0,022 [mg/l] 

    Stężenie średnie ± odch. standardowe 

0,435 ± 0,078 [mg/l] 

Stężenie średnie ± odch. standardowe 

0,206 ± 0,015 [mg/l] 

Stężenie średnie ± odch. standardowe 

0,569 ± 0,036 [mg/l] 

Stężenie średnie ± odch. standardowe 

0,7148 ± 0,080 [mg/l] 

Stężenie średnie ± odch. standardowe 

0,5247 ± 0,0036 [mg/l] 
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*średnia została obliczona dla dwóch pierwszych pomiarów, pomiar trzeci jest 

obarczony błędem grubym. 

 

Tabela 4. Porównanie poziomu zawartości chlorków w oznaczanym powietrzu  z 

najwyższym dopuszczalnym stężeniem wg Dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 

kwietnia 1999 r. 

Tabela 5. Wyniki pomiaru zawartości tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 

 

 

*średnia została obliczona dla dwóch ostatnich pomiarów, pomiar pierwszy jest 

obarczony błędem grubym. 

Tabela 6. Porównanie poziomu zawartości tlenku azotu (IV)  w oznaczanym 

powietrzu z najwyższym dopuszczalnym stężeniem wg Dyrektywy Rady 1999/30/WE z 

dnia 22 kwietnia 1999 r. 

 

 

 

  

 

Najwyższe dopuszczalne stężenia  

[µg/m³] 

Oznaczone stężenia 

[µg/m
3
] 

NDS* – 5000 

NDSCh** - 10000 

1. 0,569 ± 0,036 

2. 0,7148 ± 0,0080 

3. 0,5247 ± 0,0036 

Próbka 1 Próbka 2 Próbka 3 

   
   

  

 
       

  

 
     

   
  

 
       

  

 
     

   
  

 
       

  

 
  

0,4189 0,3108 0,5537 0,4108 0,3978 0,2951 

0,5667 0,4205 1,46 1,0832 0,355 0,2634 

0,3938 0,2922 1,2947 0,9606 0,3671 0,2724 

średnia 0,3411 1,0219* 0,27696 

б 0,0096 0,0075 0,00054 

Najwyższe dopuszczalne stężenia  

[µg/m³] 

Oznaczone stężenia 

[µg/m
3
] 

NDS* – 200 
1. 0,3411 ± 0,0096  

2. 1,0219 ± 0,0075  

3. 0,27696 ± 0,00054  

Stężenie średnie ± odch. standardowe 

0,3411 ± 0,0096 [mg/l] 

Stężenie średnie ± odch. standardowe 

1,0219 ± 0,0075 [mg/l] 

Stężenie średnie ± odch. standardowe 

0,27696 ± 0,00054 [mg/l] 
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W próbkach oznaczonych symbolem ‘2’ można dostrzec błędy grube. Są one 

prawdopodobnie spowodowane chwilową przerwą w pracy pompy aspiratora. 

b) analiza LZO za pomocą chromatografii gazowej 

Próbka nr 
Tedlar 1 

(wieczorem) 

Tedlar 2 

(rano) 

Najwyższe dopuszczalne 

stężenie 

Suma LZO*
)
 [vpm] 3,3 4,0  

Oznaczany związek: [µg/m
3
]  

Toluen 42,6 62,6 
NDS*=100     

NDSCh**=200     

Etylobenzen 20,8 6,7 
NDS=100     

NDSCh=350     

Ksyleny (suma izomerów) 41,4 34,0 NDS=100     

α Pinen 313,5 15,0 Brak danych 

1,3,5-trimetylobenzen 21,0 17,1 
NDS=100     

NDSCh=170     

1,2,4-trimetylobenzen 22,6 16,9 
NDS=100     

NDSCh=170     

Naftalen <0,5 24,6 
NDS=20     

NDSCh=50     

NMTH**** 2170,8 3456,9  

 

*Suma LZO [vpm]*) w przeliczeniu na CH4, 

**NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie, 

***NDSCh –najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe, 

**** NMTH – węglowodory niemetalowe. 

Próbki powietrza oznaczone symbolem ‘Tedlar 1’ zostały pobrane 17.07.2012 w 

godzinach wieczornych (warunki pogodowe : temperatura powietrza = 15 , wilgotność = 

81%, a ciśnienie atmosferyczne p=759 mmHg), a oznaczone symbolem ‘Tedlar 2’ 18.07.2012 

w godzinach porannych (warunki pogodowe: temperatura powietrza = 14 , wilgotność = 

92%, a ciśnienie atmosferyczne p=758 mmHg). 

6.5. Wnioski 

Nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 

powietrza, takich jak tlenek azotu (IV), tlenek siarki (IV), chlorowodór czy wybrane związki 

z grupy LZO. Można stwierdzić, że nie ma znaczącego wpływu turystyki na czystość 

powietrza. Na podstawie wyników oznaczania LZO w badanym powietrzu można dostrzec 

niewielką zależność pory dnia od poziomu zanieczyszczeń – rano, gdy jest niewielki ruch 

uliczny, jest ich mniej, natomiast wieczorem - więcej.  
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Znaczny wpływ na wyniki pomiarów miały warunki atmosferyczne. Przed pobraniem 

próbek występowały intensywne opady atmosferyczne (o czym świadczy wysoka wilgotność 

powietrza). W związku z powyższym część zanieczyszczeń wraz z wodą z opadów była 

usuwana z atmosfery, stąd tak niskie poziomy zanieczyszczeń. 

Dla pełnego obrazu stanu zanieczyszczeń należałoby pobrać próbki wód 

powierzchniowych oraz gleby i w nich również oznaczyć poziomy stężeń badanych analitów 

(ale to nie było przedmiotem badań). 

7. Badanie właściwości pianotwórczych 

środków gaśniczych  

Skład grupy: 

Piotr Graczyk- kierownik grupy 

Anna Górecka 

Magdalena Urban 

 

Pod nadzorem: 

prof. dr hab. inż. Halina Szeląg(Kat. Tłuszczów i Detergentów, Wydz. Chem., PG) 

dr hab. inż. Marek Lieder (Kat. Technologii Chemicznej, Wydz. Chem., PG) 

 

7.1. Wstęp 

Od dawien dawna człowiek posiadał umiejętność posługiwania się ogniem, zdarzało się 

też niejednokrotnie, że ogień wymykał się spod kontroli przeradzając się w pożar. Najlepszą 

na niego receptą była woda i ją też wykorzystywano. Wraz z odkryciem ropy naftowej, 

rozwojem cywilizacji i technologii pojawiały się coraz to nowsze urządzenia, wynalazki i 

zagrożenia. Pożary lasów czy budynków dotąd gaszonych wodą, ewoluowały do pożarów 

ropy naftowej, zakładów przemysłowych i przetworów chemicznych, których próba gaszenia 

wodą jest bezowocna. Stąd narodziła się potrzeba wynalezienia innego środka, który mógłby 

zastąpić lub zwiększyć skuteczność wody. Efektem tej potrzeby było odkrycie środków 

chemicznych, które przy zmieszaniu ich z wodą i strumieniem powietrza wytwarzały pianę 

mechaniczną. 

Ogólny podział ze względu na rodzaj środka pianotwórczego (wg normy PN-EN 1568 

środki gaśnicze), wg tej normy klasyfikuje się odpowiednio: 

- proteinowe środki pianotwórcze (P): ciecze oparte na zhydrolizowanych surowcach 

białkowych; 
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- fluoroproteinowe środki pianotwórcze (FP): środki proteinowe, zawierające 

fluorowane substancje powierzchniowo czynne; 

- syntetyczne środki pianotwórcze (S): środki oparte na mieszaninach 

węglowodorowych substancji powierzchniowo czynnych, mogące także zawierać 

fluorowane substancje powierzchniowo czynne i dodatkowe stabilizatory; 

- alkoholoodporne środki pianotwórcze (AR): środki przeznaczone do wytwarzania 

pian odpornych na niszczące działanie paliw polarnych (alkohole, ketony, estry, etery, 

nitryle), które mogą także służyć do gaszenia paliw węglowodorowych. Niektóre 

środki alkoholoodporne mogą tworzyć błonę polimerową na powierzchni alkoholu.; 

- środki pianotwórcze tworzące film wodny (AFFF – Aqueous Film Forming Foam): 

środki oparte na mieszaninach węglowodorowych i fluorowanych substancji 

powierzchniowo czynnych, posiadające zdolność tworzenia cienkiej warstewki 

wodnej na powierzchniach niektórych paliw węglowodorowych; 

- środki pianotwórcze fluoroproteinowe tworzące film wodny (FFFP – Film 

Forming Fluoro Protein): środki fluoroproteinowe posiadające zdolność tworzenia 

cienkiej warstewki wodnej na powierzchniach niektórych paliw węglowodorowych. 

7.2. Cele badania 

W trakcie trwania obozu, podjęto się następujących celów: 

 określenie liczby spieniania różnymi metodami; 

 porównanie toksyczności środków pianotwórczych wobec roślinności niskiej 

(trawy); 

 porównanie możliwości pianotwórczych przy wykorzystaniu wody z różnych 

źródeł; 

 obserwacje zjawisk zachodzących na granicy faz (piana-ciecz) na przykładzie 

różnych cieczy palnych; 

 określenie wpływu stężenia użytego środka na możliwą do uzyskania liczbę 

spienienia; 

 zbadanie skuteczności gaśniczej środka pianotwórczego 

 sprawdzenie właściwości roztworu pianotwórczego pod względem ponownego 

zapłonu wcześniej ugaszonej powierzchni; 
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 zaznajomienie się z technikami wytwarzania piany mechanicznej przez jednostki 

ochrony p.poż. 
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7.3. Wyniki 
7.3.1. Pianotwórczość

1
 

Środki pianotwórcze, są płynami bardzo gęstymi i zalecane jest użytkowanie ich w 

formie roztworu o stężeniu mieszczącym się w zakresie 1-3% (w zależności od rodzaju). 

Mimo to każdy z nich różni się wydajnością tworzenia piany z określonej objętości. To ile 

piany może powstać przy swobodnym wypływie roztworu z pewnej wysokości nazywa się 

pianotwórczością (nie należy jej mylić z liczbą pianową). 

Pianotwórczość postanowiono sprawdzić następującą metodą. Wykonano roztwory 

każdego ze środków powierzchniowo czynnych o objętości 300 cm
3
. Ostrożnie przeniesiono 

po 50 cm
3
 do skalibrowanego cylindra pomiarowego, natomiast 200 cm

3
 przeniesiono do 

rozdzielacza. Ten został umieszczony 900 mm nad dnem cylindra tak, aby jego wylot 

znajdował się w centralnym punkcie cylindra. Po ok. 10 minutach, aby piana powstająca w 

tych zabiegach mogła zniknąć, otworzono kran rozdzielacza. Po jego opróżnieniu 

zarejestrowano wysokość powstałego słupa piany. Dodatkowo, aby wyznaczyć wskaźnik 

trwałości piany, objętość, jaką zajmuje jej słup była mierzona po upływie minuty i 10 minut 

od opróżnienia rozdzielacza (czas był mierzony minutnikiem). 

Zdolność pianotwórczą (X) można obliczyć wg wzoru: 

  
    

 
  , 

gdzie   to średnica wewnętrzna cylindra pomiarowego podana w cm, a   to wysokość 

słupa piany podana w cm. 

Natomiast wskaźnik trwałości piany (  ) można przedstawić w procentach po 

dokonaniu obliczeń: 

   
  

  
     , 

gdzie    to objętość piany zmierzona po 1 minucie, a    to objętość piany po upływie 

10 minut. Obie te wartości mierzymy w cm
3
. 

Ponieważ zdolność pianotwórcza i wskaźnik trwałości piany mogą różnić się od siebie 

w zależności od warunków postanowiono, że ten eksperyment zostanie przeprowadzony 

                                                 
1
 Na podstawie „Wybrane układy zdyspergowane. Budowa i właściwości”; H. Szeląg, E. Sadecka, P. Szumała; 

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2010 
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dla jednego środka (Sthamex AFFF). Jedyną cechą, która różniła od siebie kolejne roztwory 

było ich stężenie.  

Dodatkowo 50 cm
3
 roztworu było energicznie ubijane w cylindrze miarowym przez 60 

s, aby porównać uzyskane dane z liczbą spienienia roztworu. Liczba spienienia (  ) to 

stosunek objętości wytworzonej piany (  ) do objętości wodnego roztworu środka 

pianotwórczego (  ), z którego ta piana była wykonana.  

   
  

  
 

Przy pomocy liczby spienienia piany dzieli się na 3 podstawowe podgrupy: 

 ciężka (     ), 

 średnia (         ), 

 lekka (           ). 

Niestety w danych warunkach uzyskanie piany lekkiej okazało się niemożliwe, z 

powodu niedopasowania sprzętu do potrzeb – perforacje w tłoku miały stosunkowo małą 

średnicę uniemożliwiając wytworzenie baniek o odpowiednio dużej średnicy.  

Średnica użytego cylindra pomiarowego miała stałą wartość równa 2,5 cm.  

Na podstawie eksperymentu otrzymano następujące wyniki: 

Tabela 1.1 Wysokość słupa piany podano w cm dla rozdzielacza i cm
3
 dla ubijacza 

Stężenie 
roztworu 

Wysokość słupa piany z 

rozdzielacza [cm] ubijaka 
[cm3] po 1 min po 10 min 

10% 9,25 8,25 1100 

5% 11 10 1100 

2% 6,5 6,25 1020 

1% 3 3,5 1100 

0,50% 5 4,5 390 

0,10% 1 0,5 50 

0,05% 0,25 0,25 35 

Komórki zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają, że było możliwe uzyskanie wyższego słupa piany, a ograniczenie 

wynikało z wielkości cylindra miarowego. 
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Korzystając ze wzorów podanych powyżej uzyskano następujące wyniki. 

Tabela 2.2 Wyniki dotyczące zdolności pianotwórczej, wskaźnika trwałości piany i liczby 

spienienia dla roztworu Sthamex AFFF o różnych stężeń 

Stężenie 
roztworu 

Zdolność 
pianotwórcza 

Wskaźnik 
trwałości 

piany 

Liczba 
spienienia 

Rodzaj piany 

10% 45,41 89,19% 22 piana średnia 

5% 54,00 90,91% 22 piana średnia 

2% 31,91 96,15% 20,4 piana średnia 

1% 14,73 116,67% 22 piana średnia 

0,50% 24,54 90,00% 7,8 piana ciężka 

0,10% 4,91 50,00% 1 piana ciężka 

0,05% 1,23 100,00% 0,7 piana ciężka 

 

Jak wynika z przeprowadzonych eksperymentów im większe stężenia środków 

pianotwórczych, tym większa stosunkowa ilość i trwałość piany. Ich największą wadą jest 

jednak możliwy wpływ na środowisko
2
. Ponadto wysokie stężenie wymaga zużycia większej 

ilości środka pianotwórczego, co może być niekorzystne ze względów ekonomicznych. 

Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że druga najtrwalsza piana powstała z roztworu o 

najmniejszym stężeniu, jednak jej ilość sprawia, że taki roztwór jest całkowicie nieefektywny.  

Za interesujące można również uznać to, że w przypadku roztworu optymalnego
3
 

objętość piany po upływie 9 minut uległa powiększeniu, co niestety jest trudne do 

wyjaśnienia. Fakt, że jest on w ten sposób najtrwalszą pianą wpływa również zapewne na 

jego swoistą powszechność w użyciu. 

7.3.2. Wpływ roztworu środka pianotwórczego na roślinność (trawę) 

Niemożliwe jest zebranie tudzież zneutralizowanie całej piany użytej w akcji gaśniczej. 

Dlatego zdecydowano zbadać, jak roztwór środka pianotwórczego będzie działał na 

środowisko, jeżeli nie będzie on skutecznie zneutralizowany. W celu uzyskania wyników 

najbardziej odnoszących się do sytuacji rzeczywistej, przygotowano roztwory o stężeniu 

                                                 
2
 Szerzej badany w następnym punkcie. 

3
 T. j. posiadającego stężenie sugerowane przez producenta 



Letni Obóz Naukowy 9-27 lipca 2012 
 

86  

 

proponowanym przez producenta. Dodatkowo, aby ocenić jak stężenie roztworu wpływa na 

jego szkodliwość, użyto taką samą ilość roztworu, ale o stężeniu 10-krotnie większym.  

Na kawałki trawy o wymiarach 300x300 mm (pow. ok. 0,125 m
2
) wylewano w dwóch 

rzędach po 500 cm
3
 roztworu środka pianotwórczego (w przypadku środka Schaumgeist było 

to 250 cm
3
)
4
. W jednym rzędzie znajdowały się mieszaniny o mniejszych stężeniach (zgodnie 

z sugestią producenta), natomiast w drugim rzędzie stężenia były zwielokrotnione o 10 razy. 

Aby zapobiec mieszaniu się środków, pola były oddzielone pasami o szerokości 200 mm w 

rzędzie i 500 mm pomiędzy rzędami. 

 

Rys. 2.1 Schemat umiejscowienia próbek na trawie 

Powodem, dla którego na trawę był wylewany bezpośrednio roztwór a nieubita piana z 

danego środka jest właściwość piany zwana wykraplaniem. Zgodnie z nią piana z powrotem 

wraca do swojej pierwotnej formy, a więc do roztworu sprzed ubicia, toteż na środowisko 

oddziałuje właśnie roztwór. Obserwacje prowadzono codziennie przez 7 kolejnych dni od 

wylania próbek na stanowisku badawczym. 

Czynnikiem, który zapewne znacząco wpłynął na wyniki przeprowadzonego 

eksperymentu były warunki pogodowe. Intensywne opady w pierwszych dniach 

eksperymentu zwiększają prawdopodobieństwo, że część środka przed całkowitym 

wchłonięciem w glebę została wypłukana z powierzchni, na którą została wylana. Mogło to 

spowodować słabsze oddziaływanie na roślinność niż to, które zaobserwowano w trakcie 

trwania eksperymentu. 

Opis warunków pogodowych w Swarzewie: 

1. Dzień – wylanie roztworów wieczorem; 

2. Dzień - przelotne i obfite opady deszczu, przejaśnienia z silnym słońcem; 

3. Dzień – krótkie i rzęsiste opady oraz względny brak słońca, mimo to ziemia jest 

względnie sucha; 

                                                 
4
 Z uwagi na ograniczoną ilość środka dostępną do badań 
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4. Dzień – długotrwałe obfite opady deszczu, duże zachmurzenie, niewielkie przerwy 

w opadach, ziemia zabłocona i widoczna stojąca woda. Około godziny 17 została 

użyta pompa mała w okolicy poletka, by zwiększyć spływ wody; 

5. Dzień – względny brak opadów, duże zachmurzenie, krótkie i rzadkie momenty 

nasłonecznienia. Obecny silny wiar, ziemia nadal wilgotna po poprzednim dniu; 

6. Dzień – do południa brak opadów, pochmurnie i wietrznie, gleba względnie sucha. 

Ok. godziny 17 przeszedł rzęsisty deszcz; 

7. Dzień – brak opadów, wysoka temperatura powietrza i znaczne nasłonecznienie, brak 

wiatru; 

8. Dzień – rankiem niebo było zachmurzone, wiatr. Po południu rozpogodziło się, wiatr 

ustał. Ziemia była sucha od dwóch dni. 

Po upływie 3 dni od rozpoczęcia eksperymentu zmiany były już znaczące. Po stronie 

reprezentującej większe stężenia na polach A, C, E, G oraz H można było dostrzec miejscowe 

zbrązowienia trawy i jej wysuszenie. Nie było ono równomierne dla całej powierzchni 

zarówno pod względem zasięgu jak i intensywności. Po 7 dniach proces brązowienia i 

degradacji trawy był już zdecydowanie widoczny na każdej powierzchni, gdzie znajdowało 

się 10 krotnie większe stężenie, szczególnie na polu gdzie znajdował się Roteor M oraz w 

miejscu wylania Protektolu. 

Po tym czasie zaobserwowano również bardzo ciekawą sytuację, a mianowicie 

stymulujący wpływ niskich stężeń na wzrost i koloryt roślinności. W przyszłości warto 

kontynuować badania nad powodem takiego efektu oraz ustaleniem granicy między 

pozytywnym a negatywnym wpływem różnych stężeń środków pianotwórczych na 

roślinność. Możliwe jest, że komponenty użyte do produkcji tych związków zawierają sole 

fosforanowe używane podczas produkcji związków powierzchniowo czynnych, które 

pozytywnie wpływają na wzrost roślinności wbudowując się w jej strukturę (wzrost 

i zazielenienie trawy), lecz w większym stężeniu akumulować się będą w glebie. W 

przyszłości warto oznaczyć stężenie fosforu w badanych preparatachWiększość (wszystkie 

prócz Moussolu oraz Roteoru) z użytych środków zawiera w swojej budowie związki 

perfluorowane wprowadzające do gleby aktywny pierwiastek, jakim jest fluor.  

Wg W. Dmuchowskiego i B. Molskiego
5
 fluor wprowadzany bezpośrednio na glebę jest 

w niej akumulowany a nie jest przyswajany bezpośrednio przez rośliny, wprowadzenie go 

                                                 
5
 „Wiadomości botaniczne” Tom XVIII zeszyt 4, 1974r. 
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przez liście prowadzi do ich nekrozy, wysuszenia i w konsekwencji degradacji zielonej części 

roślinnej. Najprawdopodobniej tym można podjąć próbę wyjaśnienia degradacji poletek traw, 

na których zaaplikowano wyższe stężenia środków pianotwórczych, a co z tym związane 

większy ładunek fluoru, który jest  toksyczny dla roślin zielonych. Odstępstwa od tej tezy w 

postaci zachowanej trawy w przypadku środków Schaumgeist oraz Fluor-Schaumgeist może 

być również fakt, iż mimo obecności związków fluorowanych nie są one uwalnianie do 

otoczenia. Jest to jednak tylko teza, gdyż producenci mając na celu zachowanie tajemnicy 

handlowej nie przedstawiają pełnego składu chemicznego oferowanych produktów. Jej 

potwierdzenie możliwe jest dzięki analizie jakościowej i ilościowej. 

 

Na poniższych zdjęciach niższe stężenia są po lewej stronie, a wyższe stężenia są po 

stronie prawej. 

   

Rys. 2.3. Dzień pierwszy   Rys. 2.4. Dzień trzeci  Rys. 2.5. Dzień siódmy 
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7.3.3. Zachowanie piany na powierzchni cieczy 

Skuteczność gaśnicza pian zależy od ich zachowania w kontakcie z cieczą palną. Aby 

zaobserwować zmiany na granicy faz piana-ciecz przeprowadzono doświadczenie polegające 

na ubiciu piany z 50 cm
3
 roztworu o stężeniu zalecanym przez producenta, a następnie jej 

wylaniu na badane ciecze.  

Po uzyskaniu wyników dla bezwodnego metanolu technicznego podjęta została decyzja, 

aby przeprowadzić badanie dla metanolu technicznego o stężeniu 50%. Zrodziła się bowiem 

wątpliwość czy na natychmiastową degradację piany umieszczonej na metanolu ma wpływ 

przede wszystkim jego bezwodność i dążenie do uwodnienia poprzez wysysanie wody z 

piany, powodując tym samym jej rozkład. 

Porównując wyniki tego doświadczenia widać analogię między wpływem oleju 

roślinnego i napędowego. Podobne zachowywanie się pian zaburza jedynie różnica w 

rozlewności.  W przypadku oleju napędowego była ona zdecydowanie większa. Często te 

piany, które słabo bądź wcale nie wykazywały tej właściwości na oleju spożywczym dawały 

pozytywny efekt obserwacyjny na drugiej cieczy. Efekt rozlewności jest pożądany ze 

względu na szybsze opanowanie pożaru wynikające z pokrycia większej powierzchni palnej 

pianą, a co z tym związane z szybszym odcięciem dostępu substancji podtrzymujących 

palenie (przeważnie tlenu). 

 W przypadku bezwodnego metanolu reakcje na powierzchni styku piany z cieczą 

zachodziły bardzo gwałtownie, przez co zaobserwowanie różnych właściwości było znacznie 

utrudnione. Jedynie piana wytworzona ze środka Sthamex F-15 wykazywała względną 

trwałość i do jej degradacji potrzebne było ok. 4 min. Wprowadzenie do części 

doświadczalnej uwodnionego metanolu pozwoliło lepiej zaobserwować faktyczne 

oddziaływania na granicy faz. Nie zmieniło to faktu, że każda piana umieszczona na metanolu 

wcześniej bądź później rozpadała się i w niej zanikała. Wyjątkiem był środek Schaumgeist, z 

którego ubita piana pozostawała w nienaruszonym kształcie nawet po ponad 10 minutach.  

Wartym zauważenia jest fakt, iż właściwości piany zależą znacząco od substancji, na 

którą zostają wylane. W niektórych przypadkach zachowania piany są wręcz skrajne dla 

olejów i metanolu. Bezpośrednią przyczyną z pewnością jest skład środka pianotwórczego i 

wynikające z tego różne reakcje zachodzące w odmiennych środowiskach. Z tej racji, iż 

dokładny skład ilościowy i jakościowy substancji znajdujących zastosowanie w pożarnictwie 

objęty jest tajemnicą producenta ciężko przewidzieć i poprzeć wiedzą teoretyczną zachowanie 
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pian na granicy faz. Pomocna mogłaby okazać się znajomość napięcia powierzchniowego 

mediów, a także zwilżalności danego środka, co też można uzyskać dzięki badaniu np. 

tensjometrem. Na efekt eksperymentu z pewnością znaczący wpływ miała pogoda, m.in. 

wiatr. Testy z olejem kuchennym mogliśmy przeprowadzić w laboratorium, natomiast część 

wykorzystująca metanol i olej napędowy zdecydowano się przeprowadzić na zewnątrz 

budynku, mając na względzie ich dużą lotność i niedostateczną wentylację laboratorium. 

Kompletne tabele ze wszystkimi obserwacjami można znaleźć w załączniku A. 

7.3.4. Pożar badawczy w małej skali. 

Celem badania było określenie zdolności gaśniczej wybranych środków 

pianotwórczych. Podjęto próbę przeprowadzenia testu zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 

1568 dotyczącą skuteczności gaśniczej piany ciężkiej. Norma zakłada optymalne warunki 

przeprowadzenia badania, których nie udało się osiągnąć zarówno z przyczyn technicznych 

jak i meteorologicznych. Przygotowane stanowisko składało się z dna cylindrycznego 

zbiornika (średnica 570 mm) z zachowaną jedną ścianą, linii gaśniczej, w skład której 

wchodziły dwa węże tłoczne, zasysacz liniowy, prądownica pianowa, autopompa oraz 

roztwór mieszaniny środków pianotwórczych. Jako substancji zapalanej użyto oleju 

napędowego wylanego do cylindrycznego zbiornika na głębokość ok. 5 cm, natomiast do 

gaszenia zastosowano mieszaniny Moussolu i Sthamexu F-15. 

Ze względów bezpieczeństwa pożar badawczy został przeprowadzony z użyciem ubrań 

ochronnych typu nomex na terenie Straży Pożarnej we Władysławowie. Do autopompy 

podłączono kolejno wąż tłoczny W-52, zasysacz liniowy, wąż tłoczny W-52, reduktor 52/25 

oraz prądownicę wodno-pianową W-25. Po około 3 minutach od wlania do zbiornika 10 

litrów oleju napędowego nastąpiło podpalenie zawartości cylindra. Po całkowitym objęciu 

płomieniem powierzchni paliwa rozpoczęto podawanie piany oraz równolegle prowadzono 

mierzenie czasu ugaszenia pożaru, który wyniósł 16 sekund. Prądownica trzymana na 

wysokości 1 metra w odległości ok. 3m od źródła pożaru wytwarzała stały strumień piany 

ciężkiej na ściankę zbiornika.  Ostatecznie powierzchnia paliwa została całkowicie pokryta 

grubą warstwą piany. Następnie do zbiornika wprowadzono małą puszkę wypełnioną 

palącym się olejem napędowym (takim samym, jak w przypadku cylindra) w celu zbadania 

nawrotu palenia. Czas, jaki potrzebny był do zapalenia się całej powierzchni paliwa 

w zbiorniku od momentu włożenia puszki do cylindra wyniósł 5 minut i 46 sekund. 
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Ze względu na napotkany w trakcie przeprowadzania badań problem techniczny 

polegający na zbyt niskim ciśnieniu w hydrancie nie udało się przeprowadzić więcej testów, 

które dałyby pełny pogląd na możliwą do uzyskania skuteczność gaśniczą różnych środków 

pianotwórczych. Czynnikiem negatywnie wpływającym na rozmach przeprowadzonych 

badań była również zbyt mała ilość środków pianotwórczych w stosunku do zapotrzebowania 

na nie. To, co udało się zaobserwować podczas testu to duża wydajność w stosunku do użytej 

objętości roztworu (wynikająca z właściwości piany użytego środka). Piana wytwarzana z 

prądownicy bardzo szybko i szczelnie pokrywała palącą się powierzchnię odcinając 

skutecznie dostęp tlenu podtrzymującego palenie, co znalazło odzwierciedlenie w czasie 

gaszenia wynoszącym 16 sekund, podczas gdy norma gaśnicza przewiduje osiągnięcie tego 

stanu w optymalnej granicy do 180 sekund (dla średnicy zbiornika równej 1480 mm). Mimo 

że piana pod wpływem wysokiej temperatury ulega stopniowej degradacji, czas ponownego 

zapłonu po wprowadzeniu palącego się oleju napędowego do cylindra wydaje się być 

stosunkowo długi. Świadczy to o znacznej skuteczności zastosowanego środka.  

 

   

Rys. 4.1. Sprawdzenie działania linii gaśniczej  Rys. 4.2. Rozpalony olej napędowy 

 

Rys. 4.3. Początek badania nawrotu palenia 
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7.3.5. Zwilżalność roztworu i napięcie powierzchniowe 

Zwilżalność jest parametrem roztworu określającym stopień przylegania kropli cieczy 

do powierzchni tworząc z nią tak zwany kąt zwilżania obrazujący charakter roztworu wobec 

powierzchni (hydrofilowość lub hydrofobowość). 

 

Rys. 5.1. Schemat ilustrujący zwilżalność powierzchni 

 Osiągnięcie kąta zwilżalności   w zakresie 0-90° powoduje, że powierzchnia staje się 

hydrofilowa, gdyż pomiędzy roztworem a powierzchnią dominują oddziaływania 

przyciągające i ciecz rozlewa się na możliwie największej powierzchni. Kąt zwilżalności Θ 

od 90 do 180° sprawia, że ciecz nie jest w stanie zwilżyć powierzchni, którą obmywa, gdyż 

powierzchnia nie adsorbuje roztworu dając efekt odpychający - hydrofobowy. 

Napięcie powierzchniowe jest zjawiskiem fizycznym występującym na styku 

powierzchni cieczy z ciałem stałym lub gazowym, dzięki czemu zachowuje się ona jak 

sprężysta błonka. Wynika ono z przyciągania się polarnych molekuł cieczy (np. wody) oraz 

różnic w energii termodynamicznej między cieczą a ciałem stałym/gazem. 

 

Rys. 5.2. Pająk topik wykorzystujący zjawisko napięcia powierzchniowego 

Substancje chemiczne dodawane do wody w celu zmniejszenia napięcia 

powierzchniowego (różnicy potencjałów termodynamicznych) nazywamy środkami 

powierzchniowo czynnymi lub surfaktantami. Surfaktanty używane są, jako jeden z głównych 

składników pianotwórczych środków gaśniczych, które nie tyle, co tworzą bańki piany, co 
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zwilżają powierzchnię obmywaną przez wodę z surfaktantem. W celu poprawienia własności 

zwilżających wody dodaje się do niej środka pianotwórczego w stężeniu do 1%. Efektem tego 

jest lepsze „przyleganie” wody i/lub piany do różnych powierzchni.   

 

Rys. 5.3. Piana średnia przylegająca do ściany blaszanego garażu 

Aby określić rzeczywisty wpływ środka pianotwórczego na właściwości zwilżające, 

zdecydowano się porównać wygląd kropli roztworu o różnym stężeniu środka. Do badania 

użyto środka Sthamex AFFF, a jego krople o podobnej objętości zostały umieszczone na 

odtłuszczonej lakierowanej powierzchni.  

Kolejne krople miały stężenia odpowiednio: 5%, 1%, 0,5%, 0,1%, 0,01% i woda 

destylowana. 

 

Rys. 5.4. Zdjęcie kolejnych kropli roztworu 

Jak można zaobserwować kropla roztworu jednoprocentowego pokryła jak największa 

powierzchnię i wyparowała jeszcze zanim została nałożona kropla wody destylowanej. 

Ponadto roztwór o najmniejszym stężeniu wykazał zwilżalność niewiele większą niż czysta 

woda, natomiast drugi w kolejności, w kwestii wykazania właściwości zwilżających był 

roztwór 5%-wy.  
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7.3.6.  Piana a rodzaj wody 

W poprzednich doświadczeniach do tworzenia piany używano wody 

demineralizowanej. Oczywiście w sytuacji rzeczywistej jednostka przeciwpożarowa podłączą 

się do miejskiej lub zakładowej sieci wodociągowej. Dlatego należało sprawdzić, czy 

pochodzenie rozpuszczalnika może wpłynąć na liczbę spienienia lub ogólny wygląd i 

zachowanie piany. Badanie to przeprowadzono jedynie dla środka pianotwórczego o nazwie 

Sthamex AFFF. Jako rozpuszczalnika użyto wód: morskiej i twardej (woda kranowa 

nieprzegotowana). 

Do akwarium o wymiarach podstawy 16,5x34 cm wlano 3 litry roztworu o stężeniu 1%. 

Następnie umieszczono w nim napowietrzacz
6
 i zaznaczono poziom wody. Jednocześnie 

włączono napowietrzacz oraz czasomierz. Po okresie 1, 5, 10 i 20 minut dokonywano 

pomiarów wysokości słupa piany. 

Tabela 6.1 Pomiary objętości (w cm
3
) powstałych słupów piany oraz uzyskana liczba spienienia 

  
woda 
twarda 

woda 
morska 

objętość wody na 
początku 3085,50 3085,50 

o
b

ję
to

ść
 p

ia
n

y 
p

o
 

1 minucie 1542,75 1037,85 

5 minutach 7023,72 6591,75 

10 minutach 16437,30 15427,50 

20 minutach 27489,00 NA 

NA-nie oznaczono 

 

Wykres 6.1. Zależność objętości piany w akwarium 

                                                 
6
 Model używany chociażby dla domowych akwariów z rybkami 
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Roztwór wody morskiej tworzył o wiele mniej piany, co mogło być spowodowane 

obecnością w niej jonów, np. chlorkowych. One właśnie na zasadzie kontrakcji jonów mogły 

hamować działanie surfaktantów zawartych w środkach pianotwórczych. 

Ponadto można było zauważyć, że piana powstała z wody morskiej była bardziej 

szorstka w dotyku i mniej „kleiła się” do rąk. Niestety słup piany złamał się po 18 minutach i 

zmierzenie jego całkowitej objętości było niemożliwe. 

7.3.7. Zapoznanie się ze specjalistycznym sprzętem używanym w jednostkach 

ochrony przeciwpożarowej 

Podczas wizyty w jednostce Terenowej Służby Ratowniczej we Władysławowie 

mieliśmy okazję obejrzeć oraz przetestować sprzęt, jakiego używają strażacy ratownicy 

podczas akcji ratunkowych. Po garażach oprowadzał nas dowódca jednostki, p. Piotr 

Zygmunt oraz druh Piotr Graczyk. 

Swoją podróż rozpoczęliśmy od ciężkiego samochodu gaśniczego marki „Jelcz” ze 

zbiornikiem na 5000dm³ wody. Poznaliśmy jego podstawowy sprzęt gaśniczy, tj. 

zainstalowane odcinki wężowe, łączniki, prądownice i inną armaturę. Stojaki hydrantowe, 

różnego rodzaju klucze, prądownice i rozdzielacze umieszczone były w skrytkach pojazdu. W 

jego tylnej części zainstalowane było serce całego pojazdu - autopompa o wydajności wodnej 

3200 dm³/min, tuż przy niej rozmieszczone były elementy służące do wytwarzania piany 

mechanicznej, tj. dwie prądownice wodno-pianowe do piany ciężkiej, wytwornica pianowa 

do piany ciężkiej i średniej. W bocznej, tylnej skrytce zainstalowano zasysacz liniowy 

bezpośrednio podłączony do nasady tłocznej autopompy oraz wężykiem ssawnym do 

zbiornika na środek pianotwórczy. W praktyce zbiorniki na środek pianotwórczy mają 

objętość równą 10% objętości zbiornika na wodę, tak więc na wyposażeniu znajdowało się 

500 dm³ środka pianotwórczego Roteor M. Ze względów ekonomicznych oraz 

wszechstronności w zastosowaniu jest to środek najczęściej użytkowany przez Ochotnicze 

Straże Pożarne w Polsce. Ponadto samochód wyposażono w maszt oświetleniowy o dużej 

mocy zapewniający dobrą widoczność miejsca akcji, agregat prądotwórczy zasilający go, a 

także dwie motopompy służące do przepompowywania wody (nawet szlamu) na duże 

odległości oraz z dużej głębokości. Na aucie znaleźliśmy piętnastometrową drabinę, a także 

działko wodno-pianowe potrafiące gasić pożar nawet z odległości 40 m zwartym strumieniem 

wody lub piany, co mogliśmy zaobserwować podczas późniejszej wizyty w remizie. 
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Kolejnym pojazdem, jaki zwiedziliśmy, był lekki samochód ratownictwa technicznego 

(SLRt) marki „Iveco” mieszczący na swoim wyposażeniu sprzęt mający zastosowanie przy 

zdarzeniach drogowych i innych. W skrytkach umieszczono całą armaturę wodną, jak to 

miało miejsce w „Jelczu”, a także sprzęt hydrauliczny mający pierwszorzędne znaczenie przy 

ratowaniu osób zakleszczonych w pojeździe - nożyce i rozpierak hydrauliczny mogące ciąć i 

zaginać z siłą nawet 16 ton. Jedną ze skrytek zajmowały narzędzia burzące, np. łom, inopur, 

„huligan”. Były tam również umieszczone aparaty ochrony górnych dróg oddechowych 

zapewniające izolację od warunków zewnętrznych np. zadymienia. Często zdarza się, że na 

miejsce wypadku pierwsi przybywają strażacy zastając osoby poszkodowane, dlatego też 

wyposażeni są w deskę ortopedyczną i torbę ratunkową R1. Swoje miejsce znalazł też sorbent 

służący do zbierania produktów ropopochodnych z podłoża. 

W jednym z garaży znajdował się nieużywany już „Star”, a także sprawny, ale rzadko 

używany agregat piany lekkiej, który podaje pianę poprzez metrowej średnicy rękaw na 

odległość do 10 m. Choć z przyczyn technicznych nie udało nam się go uruchomić to jednak 

poznaliśmy zasadę jego działania.  

Aby dowiedzieć się jak wygląda praca strażaka wsiedliśmy do kabiny „Jelcza”, 

przywdziewając pełne umundurowanie wymagane przy pracy w szkodliwych warunkach. Na 

koniec komendant jednostki, p. Zdzisław Muża opowiedział nam jak wygląda powiadamianie 

strażaków w sytuacji występującego zagrożenia przez tzw. selektywne wywoływanie. 

  
Rys. 7.1. Autopompa w samochodzie gaśniczym Rys. 7.2. Autopompa w SLRt 
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       Rys. 7.3. Skrytka z hakami w samochodzie gaśniczym  Rys. 7.4. Nożyce i rozpierak hydrauliczny z SLRt 

 

 

Rys. 7.5. Agregat piany lekkiej 

 

 

Rys. 7.6. Prądownica typu „turbo jet” z wytwornicą pianową w użyciu
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Załącznik A. Tabele opisujące zachowanie piany w określonym medium 

Na następnych stronach są zamieszczone tabele opisujące jak wyglądała interakcja pian z różnymi cieczami paliwowymi.  

 OLEJ SPOŻYWCZY OLEJ NAPĘDOWY 

Substancja Rozlewność Spójność 
Działanie 
na granicy 

faz? 

Dodatkowe 
obserwacje 

Rozlewność Spójność 
Działanie 
na granicy 

faz? 

Dodatkowe 
obserwacje 

St
h

am
e

x 

A
FF

F Słaba, rozlewa się pod 
ciężarem i przy 

rozprowadzaniu, ale nie 
samoistnie przy wlewaniu 

Spójna, ciężko 
"odgarnąć" tak, 

aby utworzyła się 
"dziura" 

Nie 

Jeżeli przy mieszaniu 
była przykryta 
warstwą oleju, 
wybijała się z 

powrotem na wierzch 

Średnia, 
rozlewa się pod 
ciężarem i przy 
rozprowadzani

u 

Dobra, utworzona 
warstwa jest 

trudna do 
rozdzielenia 

Nie   

St
h

am
e

x 

F-
1

5
 

Słaba, nawet przy próbie 
rozprowadzenia 

Bardzo duża Nie 
Pływała po 

powierzchni 

Powoli 
rozlewała się 
samoistnie 

Zachowywała 
spójność 

Powolne, 
tylko na 
granicy 
styku 

Mimo powolnego 
rozpuszczania, 

pływała po 
powierzchni cieczy 

M
o

u
ss

o
l 

A
P

S 
F-

1
3 Rozlewała się tak, aby 

pokryć cienką warstewką 
jak największą 

powierzchnię oleju 

Nie spójna, łatwo 
można ją było 

rozdzielić 
Nie  

Bańki nie pękały - 
zachowywała swój 

wygląd 

Rozlewa się po 
powierzchni 

cieczy 

Utworzona warstwa 
nie była spójna, 

łatwo było utworzyć 
w niej dziurę 

Nie   

P
ro

te
kt

o
l S

at
-

1
0 

Niemal nieistniejąca, nawet 
pod naciskiem i przy próbie 

rozprowadzania. 

 Piana zachowywała 
całkowitą spójność 
nawet przy próbie 

rozprowadzania. 

Nie 
Piana zachowywała 
się niemal jak ciało 

stałe. 

Piana rozlewa się i 
stara się przykryć jak 

największą 

powierzchnie. 

Zachowywała 
spójność 

Nie   

R
o

te
o

r 
M

 

Bardzo słaba, nawet pod 
ciężarem następowała 

dość niechętnie 

Duża, piana 
prędzej się 

przemieściła 
Nie 

Unosi się na 
powierzchni, pływa 

Słaba, 
rozlewała się 
pod własnym 

ciężarem 

Zachowywała 
spójność 

Delikat
ne 

Minimalne zanurzenie piany 
(pod wpływem jej ciężaru), 

żółte zabarwienie ponad 
linią styku, pływała 
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Fluor-
Schaumgeist 

Nie rozlewa się pod 
ciężarem 

Zachowuje 
spójność, ale 

daje się 
rozprowadzić 

Widać je 
na granicy, 
powoli się 
rozpuszcza 

Utrzymywała się na 
powierzchni 

Lekko rozlewała 
się po 

zetknięciu z 
powierzchnią 

Zachowywała 
spójność 

Powolne 
rozpuszcza

nie na 
obrzeżach 

Pływała, była lekko 
zanurzona 

         

Schaumgeist Brak Bardzo spójna Nie 
Pływała po 

powierzchni 
Brak Bardzo spójna Nie 

Lekko się zanurzyła, 
pływała po powierzchni 

  METANOL BEZWODNY METANOL ROZWODNIONY 50% 

Substancja Rozlewnoś
ć 

Spójność 
Działanie na granicy 

faz 

Dodatkowe 
obserwacje 

Rozlewność Spójność 
Działanie na 
granicy faz? 

Dodatkowe 
obserwacje 

St
h

am
e

x 

A
FF

F 

NA NA 
Bardzo silne 

wyciąganie wody z 
piany 

NA Dobra rozlewność 
Spójna przy 
wylewaniu 

Widać 
wydzielające się 

na granicy bański z 
gazem 

Degradacja piany rośnie 
wraz z wzrostem 

rozlewności 

St
h

am
e

x 
F-

1
5

 Rozlewała 
się pod 

ciężarem 

Spójna, 
"trzymała się 

razem" 

Powolne 
rozpuszczanie 

zauważalne dla całej 
powierzchni piany 

Całkowite 
rozpuszczenie 

nastąpiło po ok. 
4 minutach 

Rozlewna, wypełnia 
szybko i szczelnie 

powierzchnię cieczy 
spójna 

Bardzo szybka 
degradacja 

Po zapaleniu 
metanolu piana 

przemieszczała się w 
kierunku płomienia 

M
o

u
ss

o
l 

A
P

S 
F-

1
3 Rozlewa się 

przy 
kontakcie z 

cieczą 

NA Powolne 

Degeneracja piany 
jest spowolniona 

przy większej ilość 
piany 

Duża rozlewność 
Średnio spójna, 

łatwa do 
rozdzielenia 

Na granicy kleksa 
tworzą się powoli bańki 

z powietrzem i 
wzmacniają rozlewność 

Po rozlaniu i przykryciu 
większej powierzchni, 

rozkład piany by 
spowolniony 

P
ro

te
kt

o

l S
at

-1
0 

NA NA 
Silna degeneracja piany, 

od razu zaczyna się 
rozpuszczać 

NA 

Rozlewa się pod własnym 
ciężarem, stara się zakryć 

jak największą 
powierzchnię 

Spójna Powolne Dość płynna 
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R
o

te
o

r 

M
 

NA NA 
Szybko się 
rozpuściła 

NA 
Początkowo słaba, 

rośnie z czasem 

Bardzo duża, tworzy się 
nawet na miejscu styku 

kolejnych "kleksów" 

Powolne, na 
granicach 

kleksa 

Kleks z piany pływa 
o powierzchni, 
rozwarstwia się 

Fl
u

o
r-

Sc
h

au
m

ge
is

t 

Rozlewa się 
od razu po 

zetknięciu się 
z 

powierzchnią 

NA 

Powoli rozpuszcza 
się na całej 

powierzchni, ale 
utrzymuje się. 

  

Rozlewna przy 
kontakcie z roztworem 

metanolu pod 
wpływem reakcji 

spójna 

Cała powierzchnia 
styku pokrywa się 

dużymi 
pęcherzykami z 

gazem 

Przy kontakcie z 
płomieniem powoli się 

"skarmelizowała", a sam 
płomień zmieniał 

zabarwienie z niebieskiego 
na żółtopomarańczowy 

Sc
h

au
m

ge
is

t Niewielkie 
rozlanie po 
powierzchn

i 

Spójna 
Lekkie 

rozpuszczanie na 
granicy styku 

NA 
Brak rozlewności, 
bardzo sztywna, 

zbita 
spójna 

Cała powierzchnia 
styku pokrywa się 
bańkami z gazem 

Piana zachowywała swój 
kształt, bardzo wolno 

ulegała degradacji (nawet 
po 10 minutach zachowała 

początkowy wygląd). 
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Załącznik B. Ogólne informacje dotyczące pian uzyskanych z ubijaka 

Substancja Stężenie 
Objętość 

piany 
[cm3] 

Liczba 
spienieni

a 

Rodzaj 
Piany 

Wygląd piany Dodatkowe uwagi 

Sthamex AFFF 1% 415 8,3 
piana 
ciężka 

Widoczne małe pęcherzyki 
powietrza, trudno się 
wylewała z cylindra 

  

Sthamex F-15 3% 690 13,8 
piana 
ciężka 

Biała, bardzo gęsta i zbita z 
widocznymi pęcherzykami 

powietrza 
  

Moussol APS 
F-13 

3% 235 4,7 
piana 
ciężka 

Widoczne średnie 
pęcherzyki powietrza, łatwo 

wylewała się z cylindra 
(nieubita do końca) 

  

Protektol Sat-
10 

3% 485 9,7 
piana 
ciężka 

B. drobne pęcherzyki 
powietrza, niemal 

niewidoczne. Piana bardzo 
zbita i gęsta, trudna do 

wydobycia z cylindra 

  

Roteor M 3% 900 18 
piana 
ciężka 

Bardzo gęsta z drobnymi 
pęcherzykami powietrza 

Niebieski płyn, ale 
biała piana 

Fluor-
Schaumgeist 

3% 460 9,2 
piana 
ciężka 

Beżowa piana, drobniutkie 
pęcherzyki powietrza 

Ciemnobrązowy/ 
/czarny płyn 

Schaumgeist 6% 600 12 
piana 
ciężka 

Ciemno beżowa piana 
Ciemnobrązowy/ 

/czarny płyn 

 

7.4. Wnioski: 

Pianotwórcze środki gaśnicze mają powszechne zastosowanie w gaszeniu ciał stałych, 

cieczy palnych (zarówno polarnych alkoholi, eterów jak i niepolarnych węglowodorów, 

tłuszczy) i charakteryzują się wysoką skutecznością. 

Zadaniem piany gaśniczej podczas pożaru są: odizolowanie płonącego paliwa od 

dostępu tlenu, obniżenie temperatury środowiska pożaru oraz tłumienie ognia. 

Rodzaj używanego  środka pianotwórczego uzależnia się od rodzaju płonącego medium 

ze szczególnym naciskiem na posiadaną polarność lub jej braku. Najlepszym środkiem 

spieniającym do gaszenia cieczy polarnych będą środki alkoholoodporne (AR), dla 

węglowodorów zaś środki pianotwórcze tworzące wodny film wodny (AFFF) oraz 

fluoroproteinowe tworzące wodny filtr wodny (FFFP). 
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Roztwory środków pianotwórczych charakteryzują się wysoką zawartością 

surfaktantów dzięki czemu zmniejszają one znacznie napięcie powierzchniowe co sprawia, że 

piana łatwo rozlewając się po powierzchni szczelnie ją pokrywa. 

Głównymi parametrami charakteryzującymi pianę jest czas połowicznego wykroplenia 

(trwałość piany), skuteczność gaśnicza oraz liczba spienienia. 

Liczba spienienia możliwa do uzyskania przez sprzęt straży pożarnej może sięgać nawet 

do wartości bliskiej 500 z tym, że w zależności od jej oczekiwanej  wartości należy użyć 

odpowiedniego urządzenia- liczba w zakresie 1-20 prądownica pianowa;  liczba w zakresie 

21-200 wytwornica pianowa; powyżej 200 agregat piany lekkiej. 

Pianę mechaniczną można uzyskać na różne sposoby w różnym rozrzucie liczby 

spienienia w zależności od obranej metody. 

Pochodzenie wody użytej do wytworzenia piany ma wpływ na jej ilość oraz trwałość, 

woda słodka generuje pianę stabilniejszą niż woda morska ze względu na zawartość soli w 

wodzie morskiej. 

Wbrew powszechnej opinii pianotwórcze środki spieniające nie muszą być toksyczne 

dla środowiska (gleby), gdyż w określonych warunkach mogą również wpływać dodatnio na 

rozwój roślinności. Wpływa na to ładunek fluoru obecny w omawianych środkach, a który 

wykazuje degradacyjne właściwości przy większych stężeniach, tak więc ich toksyczność 

zależy od stężenia a więc i ilości wprowadzanej do gleby. 

Efektywność zasysacza liniowego ściśle zależy od ciśnienia, czym jest ono wyższe tym 

wyższe uzyskane na wężyku podciśnienie z tym, że ciśnienie musi osiągnąć minimalną 

wartość umożliwiającą zassanie środka pianotwórczego, jest ono różne w zależności od 

rodzaju zasysacza, dla zasysacza typu Z-4 wynosi ono ok. 5 at 


