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Design of Ta- and Nb-single site zeolite catalysts for biofeedstock conversion 
into valuable chemicals in gas- and liquid-phase tandem processes 

Stanisław Dźwigaj 

Sorbonne Université-CNRS, UMR 7197, F-75005, Paris, France, stanislaw.dzwigaj@upmc.fr 
 

The metal ions well dispersed at zeolite framework are considered to be active sites of catalytic 
processes. Therefore, the incorporation of these metals into these materials as isolated tetrahedral 
sites appears to be the important challenge. We have earlier shown [1-6] that the incorporation 
of transition metal ions into vacant T-atom sites of framework zeolite is strongly favored when, In the 
first step, zeolite is dealuminated by treatment with nitric acid solution and then, in the second step, 
the incorporation of transition metal ions involve a reaction between the cationic metal species of the 
precursor solution and the SiO-H groups of vacant T-atom sites created by dealumination of zeolite. 

During my keynote talk the design of new Ta- and Nb-single-site zeolite catalysts will be described 
and characterized by different physical techniques both at the macroscopic and molecular levels. 

The application of Ta- and Nb-single-site zeolite catalysts in tandem processes of ethanol conversion 
into 1,3-butadiene (gas-phase) and synthesis of unsymmetrical ethers from aromatic aldehyde and 
aliphatic alcohol (liquid-phase) will be discussed. 

This two-step postsynthesis method applied in this work allowed obtaining single sites Ta- 
and Nb-containing zeolite catalysts with mononuclear metal species active in above mentioned 
cascade reactions. Their catalytic activity strongly depends on the speciation and content of metal 
incorporated into zeolite structure as well as their acidity. 

 

[1] S. Dzwigaj, M.J. Peltre, P. Massiani, A. Davidson, M. Che, T. Sen, S. Sivasanker, Chem. 
Commun. 1998, 87. 

[2] S. Dzwigaj, P. Massiani, A. Davidson, M. Che, J. Mol. Catal. A 2000, 155, 169-182. 

[3] R. Baran, L. Valentin, J.-M. Krafft, T. Grzybek, P. Glatzel, S. Dzwigaj, Phys. Chem. Chem. 
Phys. 2017, 19, 13553-13561. 

[4] A. Held, J. Kowalska-Kuś, Y. Millot, F. Averseng, C. Calers, L. Valentin, S. Dzwigaj, J. Phys. 
Chem. C 2018, 122, 18570. 

[5] P.I. Kyriienko, O.V. Larina, S.O. Soloviev, S.M. Orlyk, C. Calers, S. Dzwigaj, ACS Sustain. 
Chem. Eng. 2017, 5, 2075-2083. 

[6] W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, Y. Millot, L. Valentin, S. Dzwigaj, Appl. Catal. B 2018, 237, 
94-109. 
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The story of microwave technology and how it has transformer 
the world of chemistry 

Michael J. Collins 

CEM Corporation, 3100 Smith Farm Road, Matthews, NC 28104, USA 
 

The enhancement of science using Microwave technology was first introduced by CEM Corporation 
forty years ago when it began operations as a start-up company. From these early beginnings, 
scientific microwaves are now being used in thousands of laboratories globally and have been 
transformational in a number of key areas in the world of chemistry providing dramatic improvements 
in speed, performance and simplicity. 

These key areas include analytical chemistry, where sample preparation in virtually all manufacturing 
and testing industries has been transformed with microwave digestion and extraction. Microwave 
synthesis has become a powerful tool that can reduce reaction times from hours to minutes in greener 
synthetic routes. It is now being used extensively in the Pharmaceutical Industry for small molecule 
drug discovery and development by medicinal chemists. 

Microwaves are also broadly used in academia to stimulate research and widely used 
In undergraduate teaching labs. Another important application area is nanomaterial research and 
development where the unique selective heating properties of microwave can be utilized.  

Finally, one of the newest and most important applications is in the bioscience world for solid phase 
peptide synthesis. Microwaves have reduced synthesis times up to 100 fold. They typically provide 
higher purity and the ability to do difficult sequences which are problematic using traditional 
methods. Automated microwave synthesizers are now being used routinely throughout the world in 
the research market for lead identification and lead optimization. Recently new microwave 
technology has been introduced which allows full cGMP scale-up for preclinical and commercial 
production of peptides. 

This presentation will provide a historic perspective of this important technology and focus on some 
of the exciting new areas that are currently being pursued. 
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Wpływ oddziaływań supramolekularnych na właściwości polilaktydów 
modyfikowanych za pomocą polisilseskwioksanów wstęgowych 

Anna Kowalewska, Agata S. Herc, Joanna Bojda, Maria Nowacka, 
Piotr Lewiński, Ewa Piórkowska 

Centrum badań Molekularnych i makromolekularnych PAN, 
ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, anko@cbmm.lodz.pl 

 

Zastosowanie sfunkcjonalizowanych liniowych oligosilseskwioksanów wstęgowych o drabinkowej 
strukturze łańcucha głównego (LPSQ) jako dodatków do polilaktydu pozwoliło na otrzymanie 
nowych materiałów o ciekawych właściwościach.[1, 2] Sfunkcjonalizowane LPSQ łączą częściowo 
właściwości hybrydowych poliedrycznych silseskwioksanów i warstwowych glinokrzemianów 
(„dwuwymiarowość” makrocząstek wymuszona obecnością sztywnego łańcucha 
silseskwioksanowego o strukturze drabinkowej). Grupy funkcyjne w podstawnikach bocznych LPSQ 
mogą oddziaływać z matrycami polimerowymi poprzez niekowalencyjne oddziaływania 
supramolekularne (wiązania wodorowe, oddziaływania π-π i oddziaływania elektrostatyczne). 
Wpływa to na zjawiska na granicy faz matryca polimerowa – LPSQ, a w efekcie prowadzi do zmian 
właściwości fizykochemicznych i mechanicznych polilaktydu (Rys. 1). Analiza natury oddziaływań 
supramolekularnych w otrzymanych kompozytach została przeprowadzona za pomocą technik 
spektroskopowych. Zbadano strukturę, właściwości termiczne i mechaniczne otrzymanych układów, 
zależne od rodzaju oddziaływań supramolekularnych. 

 
Rys. 1. Zmiany właściwości termicznych mechanicznych PLA obrazujące wpływ obecności i specyficznych 

oddziaływań podstawników bocznych w łańcuchach LPSQ. 

 

Badania finansowane ze środków NCN Grant Opus 2016/21/B/ST5/03070. 

 

[1] A. Kowalewska, E. Piórkowska, A.S. Herc, M. Nowacka, J. Bojda, zgłoszenie patentowe: 
WIPO ST10/C PL429452. 

[2] J. Bojda, A.S. Herc, M. Nowacka, P. Lewinski, E. Piorkowska, A. Kowalewska  
(w przygotowaniu). 
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Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w chemii nienasyconych 
związków krzemo- i boroorganicznych 

Jędrzej Walkowiaka), Jakub Szylinga,b), Kinga Stefanowskaa,b), Tomasz Sokolnickia,b), 
Aleksandra Szymańskaa,b), Adrian Franczyka) 

a)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii,  
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, jedrzejw@amu.edu.pl  

b)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 

 

Zielone i zrównoważone technologie syntezy strukturalnie i funkcjonalnie zaawansowanych 
związków organicznych i metaloorganicznych aktualnie stanowią intensywnie rozwijaną gałąź 
współczesnej chemii. Kataliza homogeniczna pozwala uzyskać produkty z wysokimi wydajnościami, 
z doskonałą chemo-, stereo- i regioselektywnością oraz wysokimi wartościami TON i TOF. Problemy 
z wielokrotnym wykorzystaniem kosztownych katalizatorów, długotrwałe metody rozdziału, a także 
olbrzymie zużycie toksycznych lotnych rozpuszczalników organicznych zapewniających 
jednorodność układu reakcyjnego, powodują, iż w przemyśle odgrywa ona nadal niewielką rolę.[1] 

W chemii nienasyconych związków krzemo- i boroorganiccznych zastosowanie nowoczesnych 
zielonych rozpuszczalników, a także metod immobilizacji katalizatorów, wpływających 
na zrównoważony charakter procesów jest tematem traktowanym dość marginalnie. 

Mając zatem na uwadze możliwości aplikacyjne związków krzemo- i boroorganicznych,  
a także konieczność tworzenia przyjaznych środowisku technologii, w komunikacie zaprezentowano 
prace dotyczące wykorzystania zielonych rozpuszczalników CO2 w stanie nadkrytycznym (scCO2, 
PEG, IL) w procesach hydrometalacji (hydrosililowania  
i hydroborowania) alkinów i trans-metalacji. Takie podejście pozwala na efektywną immobilizację 
molekularnych katalizatorów metali przejściowych, ich recykling, redukcję użycia typowych 
rozpuszczalników organicznych,  uzyskanie wysokich wartości TON, czy uproszczenie procedur 
rozdziału poprzez zastosowanie np. ekstrakcji produktów w scCO2.[2-5] 

 

Podziękowanie za wsparcie finansowe dla projektu LIDER Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju, numer LIDER/26/527/L-5/13/NCBR/2014. 

 

[1] J. Walkowiak, G. Francio, W. Leitner, “Supercritical Fluids as Advanced Media for Reaction 
and Separation in Homogeneous Catalysis”, Applied Homogeneous Catalysis with 
Organometallic Compounds: A Comprehensive Handbook in Four Volumes, 3 ed.; B. Cornils, 
W. A. Hermann, M. Beller, R. Paciello, Ed. 2018, 1221-1258,  

[2] K. Stefanowska, A. Franczyk, J. Szyling, K. Salamon, B. Marciniec, J. Walkowiak, J. Catal. 
2017, 356, 205-213. 

[3] J.Szyling, A. Franczyk, K. Stefanowska, H. Maciejewski, J. Walkowiak, ACS Sustain. Chem. 
Eng. 2018, 6, 10980-10988. 

[4] J. Szyling, A. Franczyk, K. Stefanowska, J. Walkowiak, Adv. Synth. Catal. 2018, 360, 2966-
2974. 

[5] J. Szyling, A. Franczyk, K. Stefanowska, M. Klarek, H. Maciejewski, J. Walkowiak, 
ChemCatChem 2018, 10, 531-539. 
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Allyl and multiallyl based ionic liquids – synthesis, properties and applications 

Andrea Szpechta,b), Dawid Zielińskib), Jakub Hoppea,b), 
Marcin Śmiglakb), Hieronim Maciejewskia,b) 

a)Adam Mickiewicz University, Faculty of Chemistry, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznan, 

b)Adam Mickiewicz University Foundation, Poznan Science and Technology Park, ul. Rubiez 46, 
61-612 Poznan, andreamu.szpecht@gmail.com 

 

Over the last couple of years science keeps focusing more and more on green chemistry, that is why 
ionic liquids have seen an upward trend in the research. Their unique and easily tunable properties 
make them very desirable in handful of studies, such as catalysis [1], lubricants [2], green solvents 
[3] and many more. Potentially polymerizable ionic liquids bearing unsaturated substituent(s) seem 
to attract increasing attention in particular. They can combine all of the characteristics of an ionic 
liquid state and potentially available corresponding polymer. 

New allyl, diallyl and multiallyl based ionic liquids with sulfonate anions have been synthesized. 
Thermal analysis (DSC and TGA) for all obtained ILs have been conducted, alongside with ion 
chromatography (IC) for determination of purity of ionic liquids, electrochemical window (EW) and 
other physicochemical properties (density, viscosity, solubility, etc.) – determining the influence of 
number of allyl group in the cation structure on such properties.  

 

Rys. 1. Reakcja wymiany jonowej wodorotlenku bis-amoniowego z tryptofanem i MCPA. 

 

One of the interesting properties of all allyl and multiallyl based ionic liquids is their potential ability 
to be used as hardeners in epoxy resin technologies. 

 

This work was supported by the National Science Centre (Poland), project OPUS 8 (No. 
2014/15/B/ST5/04257) - “Rhodium and platinum complexes with ionic liquids as ligands – new 
catalysts for hydrosilylation processes”. 

 

[1] R. Kukawka, A. Pawlowska-Zygarowicz, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, M. Smiglak, RSC 
Advances 2016, 6, 61860-61868. 

[2] Y. Guo, D. Qiao, Y. Han, L. Zhang, D. Feng, L. Shi, Ind. Eng. Chem. Res. 2015, 54, 
12813-12825. 

[3] T.T.L. Bui, D.D. Nguyen, S.V. Ho, B.T. Nguye, H.T.N. Uong, Fuel 2017, 191, 54-61. 
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Procesy plazmowe i plazmowo-katalityczne w technologii chemicznej 

Michał Młotek, Krzysztof Krawczyk, Bogdan Ulejczyk 

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa,  mmlotek@ch.pw.edu.pl.  

 

Stosowanie nowych technologii w syntezie organicznej, modernizacja istniejących instalacji 
przemysłowych oraz wprowadzanie nowych katalizatorów, przyczyniło się do znacznego 
zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery. Mimo licznych rozwiązań technicznych 
i zakazu stosowania niektórych rozpuszczalników, emisja szkodliwych gazów do atmosfery 
w procesach przemysłowych jest duża. Dotyczy to szczególnie lotnych związków organicznych 
(VOC), wśród których są związki szkodliwe dla zdrowia, a także powodujące powstawanie 
tzw. efektu cieplarnianego i niszczenie warstwy ozonu stratosferycznego. Poważnym zagrożeniem 
dla środowiska naturalnego jest również podtlenek azotu i metan, które są gazami cieplarnianymi. 

W celu uniknięcia nadmiernego zużycia energii, proces oczyszczania gazów powinien być 
prowadzony w niskich temperaturach. Warunki takie łatwo uzyskać w niektórych wyładowaniach 
elektrycznych np. w nierównowagowej plazmie wyładowania ślizgowego. Przeprowadzone 
w Katedrze Technologii Chemicznej badania dotyczyły: 

• zastosowania procesów plazmowo-katalitycznych do zmniejszenia emisji podtlenku azotu, 

• zastosowania plazmy nierównowagowej wyładowania ślizgowego do usuwania szkodliwych 
związków i do przetwarzania metanu w produkty stosowane w syntezie organicznej, 

• zastosowanie plazmy wyładowania barierowego do modyfikacji powierzchni tworzyw 
sztucznych. 

Badania rozkładu trwałych związków chemicznych w plazmie nierównowagowej prowadzono 
w reaktorach laboratoryjnych i w wielkolaboratoryjnych.  

Wykorzystując plazmę nierównowagową wyładowania ślizgowego uzyskano korzystne warunki 
do prowadzenia szeregu reakcji chemicznych ze znaczną wydajnością. Wyładowanie to może być 
z powodzeniem zastosowane do rozkładu szczególnie trwałych zanieczyszczeń występujących 
w gazach przemysłowych.  

Stwierdzono, że w plazmie nierównowagowej wyładowania ślizgowego zachodzi częściowe 
utlenianie podtlenku azotu do NO, który może być następnie wykorzystywany do produkcji kwasu 
azotowego. Obserwowano również korzystny wpływ zastosowanego rozwiązania polegającego 
na skojarzeniu plazmy wyładowania ślizgowego z działaniem katalizatorów na przebieg badanych 
procesów chemicznych.  

Plazma wyładowań elektrycznych może również być zastosowana do modyfikacji wierzchniej 
warstwy tworzyw sztucznych. W wyniku obróbki w plazmie uzyskuje się większą hydrofilowość 
tworzyw sztucznych, c  ułatwia ich zastosowanie do produkcji wielu wyrobów użytkowych. 

Zastosowanie wyładowania barierowego w znacznym stopniu poprawiło hydrofilowość powierzchni 
tworzyw sztucznych, które stosuje się do celów medycznych i w przemyśle do produkcji opakowań. 

 

Prace były finansowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju: umowa nr PBS2/A1/10/2013. 
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Herbicydowe ciecze jonowe zawierające kation acetylocholiny 

Adam Maćkowiak, Juliusz Pernak 

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 
 

Niniejsze badania skupiają się na syntezie cieczy jonowych z wykorzystaniem naturalnie 
występującego kationu acetylocholiny w celu uzyskania związków o wysokiej aktywności 
herbicydowej. Zaplanowaną syntezę cieczy jonowych z kationem acetylocholiny i wybranymi 
związkami chwastobójczymi obecnie stosowanymi w przemyśle przedstawiono na rys. 1. 

 
A = Dikamba, 2,4-D, 2,4-DP, MCPP-P, MCPA, pelargonian i jodosulfuron metylu 

Rys. 1. Synteza herbicydowych cieczy jonowych z kationem acetylocholiny. 

 

Ciecze jonowe otrzymano w jednoetapowej syntezie, z wydajnościami przekraczającymi 88%, 
wykorzystując dobrze znane, tanie i ogólnodostępne kwasy herbicydowe: 3,6-dichloro-2-
metoksybenzoesowego (dikamba), 2-(2,4-dichlorofenoksy)octowy (2,4-D), 2-(2,4-
dichlorofenoksy)octowy (2,4-DP), 4-chloro-2-metylofenoksypropionowy (MCPP-P), 4-chloro-2-
metylofenoksyoctowy (MCPA), pelargonowy oraz jodosulfuron metylowy. Są to nowe związki, 
których struktury potwierdzono widmami 1H i 13C NMR. 

Przeprowadzono podstawowe badania fizykochemiczne tj. wyznaczanie temperatury topnienia, 
lepkości, gęstości oraz współczynnika refrakcji, które potwierdziły przynależność otrzymanych 
związków do grupy cieczy jonowych. Dodatkowo zbadano napięcie powierzchniowe otrzymanych 
cieczy jonowych (26-34 mN•m-1), kąta zwilżania (54-67°) oraz współczynnik podziału oktanol-
woda. Wykazano, że otrzymane związki nie posiadają tendencji do migracji do wód gruntowych.[1] 
Określono wysoką aktywność chwastobójczą związków zawierających kation acetylocholiny 
wykonując badania na rzepaku ozimym. Otrzymane wyniki porównano z preparatami obecnie 
stosowanymi w handlu i zauważono wyższą aktywność herbicydową dla związków acetylocholiny 
od 20 do 47%. Wykonano dodatkowo test OECD 301 F, którego wyniki potwierdziły wysoką 
podatność syntezowanych cieczy jonowych do degradacji mikrobiologicznej. Uzyskane wyniki 
aktywności biologicznej pozwalają zaklasyfikować otrzymane produkty jako ciecze jonowe III 
generacji.[2] Podsumowując, ciecze jonowe zawierające kation acetylocholiny posiadają 
niewykorzystany dotychczas potencjał aplikacyjny w kompleksowej ochronie roślin przed 
chwastami. 

 

Badania zostały sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki: 2017/25/B/ST5/01622. 

 

[1] D. Czuryszkiewicz, A. Maćkowiak, K. Marcinkowska, A. Borkowski, Ł. Chrzanowski,  
J. Pernak, ChemPlusChem 2019, 84, 268-276.  

[2] W.L. Hough, M. Smiglak, H. Rodriguez, R.P. Swatloski, S.K. Spear, D.T. Daly, J. Pernak, J.E. 
Grisel, R.D. Carliss, M.D. Soutullo, J.H. Davis, Jr., R.D. Rogers, New J. Chem. 2007, 31,  
1429-1436.  
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Synteza i właściwości cieczy jonowych z kationem alkilo(2-
hydroksyetylo)dimetyloamoniowych oraz anionem indolilo-3-butylowym 

Damian Krystian Kaczmarek, Juliusz Pernak 

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, damian.rom.kaczmarek@doctorate.put.poznan.pl 

 

Obecnie w celu ochrony pól uprawnych oraz magazynów stosuje się środki ochrony roślin. Roczne 
użycie tego typu związków szacuje się na 2.7 kg/ha. Wśród środków ochrony roślin wyróżnić można 
między innymi regulatory wzrostu roślin, które w organizmach roślinnych inicjują lub modyfikują 
przebieg procesów życiowych. Do grupy tej zalicza się auksyny (np. kwas indolilo-3-masłowy), 
cytokininy, gibereliny, kwas abscysynowy, etylen, brassinosteroidy oraz kwas jasmonowy. 

W niniejszych badaniach skupiono się na kwasie indolilo-3-masłowym (IBA), który stosowany jest 
w preparatach komercyjnych jako ukorzeniacz sadzonek i środek stymulujący wzrost roślin. Poprzez 
modyfikację tego kwasu w postać cieczy jonowych możliwe jest otrzymanie nowych soli 
zachowujących aktywność biologiczną. 

 
Rys. 1. Wzór ogólny uzyskanych cieczy jonowych z anionem IBA, w którym R oznacza łańcuch alkilowy zawierający 

od 1 do 18 atomów węgla. 

 

W wyniku prac badawczych opracowano wydajną metodę dwuetapowej syntezy indolilo-3-butanów 
alkilo(2-hydroksyetylo)dimetyloamoniowych. W pierwszym etapie reakcji chlorki alkilo(2-
hydroksyetylo)dimetyloamoniowe rozpuszczono w metanolu i wymieniono anion chlorkowy na 
hydroksylowy z użyciem silnie alkalicznej żywicy jonowymiennej. W kolejnym etapie wodorotlenki 
amoniowe zobojętniono kwasem IBA. Opracowana metodyka syntezy pozwala otrzymywać te sole 
z wydajnością przekraczającą 95%. Wykorzystano techniki 1H i 13C NMR w celu potwierdzenia 
struktury. Na widmach protonowych oraz węglowych można zaobserwować charakterystyczne 
przesunięcia zarówno od kationu (około 3 ppm – grupa metylowa) oraz anionu (około 7 ppm – 
pierścień aromatyczny). Ponadto określono właściwości fizykochemiczne takie jak lepkość (w 
zakresie 28-80 Pa•s w 20°C) oraz gęstość (w zakresie 1,05-1,13 g/cm3 w 20°C). Ponadto wyznaczono 
napięcie powierzchniowe w punkcie CMC (36-39 mN/m) oraz kąt zwilżania (58-75°). W celu 
potwierdzenia potencjału aplikacyjnego przebadano związki jako stymulatory wzrostu oraz 
określono ich biodegradowalność. Z otrzymanych danych można wnioskować, że związki te 
poprawiają wzrost roślin przy jednoczesnym zachowaniu biodegradowalności. 

 

Badania zostały sfinansowane z grantu OPUS 13 (Narodowe Centrum Nauki): 

2017/25/B/ST/01622.  
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A clean approach to isolation of the pectin-rich botanical drug 
from Fragaria vesca L. 

Izabela Pawlaczyk-Grajaa), Sebastian Balickia), Mária Matulováb), 
Peter Capekb), Kazimiera A. Wilka) 

a)Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Chemistry, Department of Organic 
and Pharmaceutical Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, 

izabela.pawlaczyk@pwr.edu.pl 
b)Slovak Academy of Sciences, Institute of Chemistry, Center for Glycomics, 

Dubravská cesta 9, 845 38 Bratislava, Slovakia 
 

Much attention has been given in recent years to fostering greener and more sustainable technologies 
in herbal medicine industry that produces large amounts of waste [1]. Due to the health benefits of 
herbal medicinal products, they are gaining increasing global significance. Botanical drugs (BDs) [2] 
are considered safer and more cost-effective than synthetic medicines, e.g. In treatment of chronic 
diseases, such as cardiovascular diseases (CVDs).[3] The major goals for modifying the conventional 
technologies of isolation of BDs, next to lowering costs of the process and application of green 
methods, are: reduction of processing time, limitation of solvents consumption, and increasing or 
keeping on a similar level the isolation yield and bioactivity of the final product.[4,5]  

This work proposes a clean approach to isolation of polyphenolic-polysaccharide complexes that 
combines membrane ultrafiltration (UF) with reducing solvents consumption. Leaves of the 
medicinal plant Fragaria vesca L. were used as the herbal source. The main goal of this work was to 
verify whether the proposed green process might be equivalent to the conventional one with regard 
to the chemical nature of the optimal product and its biological activity, but also from the point 
of view of its selectivity. The work schedule was planned in accordance with the concept of modern 
experimental design and optimization, with one of the response surface methodologies (RSM), the I-
optimal design [6], used. The chemical character of the optimal product, its bioactivity, 
and mechanisms of action were found to be similar to those of the isolate obtained conventionally. 

 

We thank Polish Ministry of Science and Higher Education for a statutory activity subsidy 
for the Faculty of Chemistry of Wrocław University of Science and Technology. 

 

[1] X. Meng, Z. Wen, Y. Qian, H. Yu,  J. Clean. Prod. 2017, 163, 49-57. 

[2] M. Biagi, R. Pecorari, G. Appendino, E. Miraldi, A.R. Magnano, P. Governa, G. Cettolin, 
     D. Giachetti, Pharmaceuticals (Basel) 2016, 9, 65. 
[3] S. Rastogi, M.M. Pandey, A.K.S. Rawat, Phytomedicine 2016, 23, 1082-1089. 

[4] K. Ahn, BMB Rep. 2017, 50, 111-116. 

[5] L. Belkhir, A. Elmeligi, J. Clean. Prod. 2019, 214, 185-194. 

[6] W.G.M. Akkermans, H. Coppenolle, P. Goos, Chemometrics Intell. Lab. Syst. 2017, 171, 
      125-139. 
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Immobilizowane enzymy w procesach usuwania wybranych 
zanieczyszczeń środowiskowych 

Jakub Zdartaa), Katarzyna Jankowskaa), Karolina Bachosza), 
Ewa Kijeńska-Gawrońskab), Teofil Jesionowskia) 

a)Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, jakub.zdarta@put.poznan.pl 

b)Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa 

 
W ciągu ostatnich lat odnotowano wyraźny wzrost w wykorzystaniu immobilizowanych 
biokatalizatorów w wielu dziedzinach nauki, życia codziennego oraz przemysłu, głównie ze względu 
na znaczną poprawę stabilności i aktywności enzymów w warunkach procesowych oraz możliwość 
ich wielokrotnego zastosowania.[1]. Unieruchomione białka katalityczne są wykorzystane m.in. w 
procesach syntezy substancji farmaceutycznie aktywnych, w przemyśle spożywczym, a także w 
procesach obróbki oraz konwersji składników biomasy [2]. Jednak coraz powszechniejsze staje się 
także wykorzystanie systemów biokatalitycznych opartych na immobilizowanych enzymach w 
procesach usuwania (biodegradacji) zanieczyszczeń pochodzenia organicznego obecnych w 
ściekach, które stanowią potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia organizmów żywych [3]. Jest to 
możliwe dzięki unieruchomieniu takich enzymów jak lakazy, tyrozynazy czy peroksydazy, które 
mogą zostać zimmobilizowane m.in. na powierzchni kompozytowych materiałów tlenkowych, 
biopolimerów, czy materiałów wytworzonych techniką elektroprzędzenia. Dzięki temu możliwe jest 
otrzymanie układów umożliwiających efektywne zastosowanie opracowanych rozwiązań w 
unieszkodliwianiu licznej grupy związków. 

 

 
Rys. 1. Schematyczne zaprezentowanie idei procesu bioremediacji wybranych zanieczyszczeń środowiskowych  

przez układy immobilizowanych enzymów. 
 
Podziękowania: Badania zostały ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
w ramach subwencji finansowej dla Politechniki Poznańskiej w projekcie o nr 03/32/SBAD/0906.  

 

[1] T. Jesionowski, J. Zdarta, B. Krajewska, Adsorption. 2014, 20, 800-821. 

[2] J. Zdarta, A.S. Meyer, T. Jesionowski, M. Pinelo, Adv. Coll. Interface Sci. 2018, 258, 1-20. 

[3] J. Zdarta, A.S. Meyer, T. Jesionowski, M. Pinelo, Biotechnol. Adv. 2019, 
DOI:10.1016/j.biotechadv.2019.05.007. 

  



 

S05-13 
 

S05 
TECHNOLOGIA 

CHEMICZNA 

KS07 
3 września (wtorek)  

budynek: C, sala: 101 
sesja: 15:00-17:00 

 

Ciecze jonowe pochodzenia naturalnego z kationem 1-alkilochininy i anionem  
indolilo-3-maślanowym 

Tomasz Rzemieniecki, Juliusz Pernak 
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Modyfikacja formy istniejących substancji aktywnych biologicznie jest interesującym podejściem, 
które pozwala na intensyfikację efektywności stosowania nowych związków. Przekłada się to na 
obniżenie dawki skutecznej, co skutkuje ograniczeniem obciążania środowiska naturalnego i jest 
zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Jedną z metod realizacji tego podejścia jest 
przeprowadzenie substancji aktywnej w formę cieczy jonowej i wprowadzenie odpowiedniego 
przeciwjonu, który dodatkowo intensyfikuje działanie.[1] W toku niniejszych badań postąpiono 
w sposób analogiczny z kwasem indolilo-3-masłowym (IBA) – naturalnym hormonem roślinnym 
oddziałującym na wzrost roślin. Związek ten połączony został z kationem pochodzącym od chininy 
– alkaloidu o silnych właściwościach biologicznych – w wyniku czego uzyskany został szereg 
homologiczny cieczy jonowych pochodzenia naturalnego. 

 
Rys. 1. Proces otrzymywania cieczy jonowych pochodzących od chininy i IBA. 

 

W toku wykonanych badań opracowano szczegółową metodykę 4-etapowego procesu pozwalającego 
na otrzymanie założonych produktów z użyciem chlorowodorku chininy oraz kwasu indolilo-3-
masłowego (rys. 1). Uzyskane produkty zostały oczyszczone prostymi metodami laboratoryjnymi, a 
struktura syntezowanych cieczy jonowych została potwierdzona na podstawie analiz widm 1H i 13C 
NMR. Obecne na widmach wodorowych sygnały o przesunięciu chemicznym około 4,0-4,3 ppm 
potwierdzają obecność kationu 1-alkilochininy, natomiast pasma w zakresie aromatycznym (6-7 
ppm) pochodzą od anionu indolilo-3-maślanowego. Otrzymane związki scharakteryzowano pod 
względem właściwości fizykochemicznych. Zbadano m.in. temperatury przemian fazowych oraz 
rozpuszczalności w rozpuszczalnikach o zróżnicowanej polarności. Wykonano również analizę 
aktywności biologicznej, w której oceniono wpływ dodatku  

3-indolilomaślanów do roztworów wodnych na żywotność kwiatów ciętych. Zaobserwowano, 
że wprowadzenie kationu z podstawnikiem heksylowym bądź decylowym pozwala na zachowanie 
atrakcyjności roślin przez okres o 3-6 dni dłuższy niż przy zastosowaniu substancji odniesienia. 

 

Badania zostały sfinansowane z grantu OPUS 13 (Narodowe Centrum Nauki):2017/25/B/ST/01622. 

 

[1] M. Niemczak, T. Rzemieniecki, A. Biedziak, K. Marcinkowska, J. Pernak, ChemPlusChem. 
2018, 83, 529-541.  
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Bis-amoniowe sole z anionem tryptofanianowym 
i 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowym o aktywności chwastobójczej 
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Bis-amoniowe sole to związki amfifilowe, wykazujące aktywność biologiczną – działają 
przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Wprowadzenie do struktury bis-amoniowej soli prekursora 
auksyny naturalnej (tryptofanu) oraz auksyny syntetycznej (MCPA) umożliwia otrzymanie substancji 
o wysokiej aktywności chwastobójczej, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego 
oddziaływania na środowisko naturalne. 

W wyniku prac otrzymano nowe bis-amoniowe sole z anionem tryptofanianowym 
i 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowym. Synteza soli polegała na przeprowadzeniu reakcji 
czwartorzędowania alkilodimetyloaminy za pomocą odpowiedniego dibromku alkilowego, 
a następnie alkalizacji i wymiany jonowej z tryptofanem i MCPA (Rys. 1). Reakcje prowadzono 
w reaktorze EasyMaxTM, kontrolując przebieg procesu za pomocą spektroskopii FTIR, 
co umożliwiło określenie optymalnego czas prowadzenia reakcji. Opracowana metoda syntezy oraz 
oczyszczania pozwoliła uzyskać sole o wysokiej czystości z wydajnością przekraczającą 94%. 
Struktury otrzymanych związków potwierdzono za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu 
jądrowego NMR, gdzie widoczne były przesunięcia chemiczne charakterystyczne zarówno dla 
anionów jak i kationów. Na widmach 1H NMR obecne były sygnały o przesunięciu chemicznym 
około 4,40-4,37 ppm pochodzące od anionu MCPA oraz pasma w zakresie  
3,68-3,63 ppm pochodzące od tryptofanu. Przesunięcia chemiczne w zakresie aromatycznym, 
tj. 6-7 ppm były widoczne dla obu anionów. W zakresie 0,83-1,86 ppm zaobserwowano sygnały 
pochodzące od długich łańcuchów węglowych obecnych w kationie bis-amoniowym. Syntezowane 
sole 
bis-amoniowe są rozpuszczalne w wodzie, metanolu, acetonie i chloroformie. Nie wykazują 
natomiast powinowactwa do rozpuszczalników niepolarnych, tj. toluenu i heksanu. W toku badań 
wykonano analizę aktywności chwastobójczej wobec dwóch roślin testowych: komosy białej 
i rzepaku ozimego. Syntezowane sole charakteryzują się wyższą skutecznością od preparatu 
handlowego. Zaobserwowano także, że aktywność biologiczna uzależniona jest od budowy kationu 
- długości mostka łączącego dwa atomy azotu obdarzonych ładunkami dodatnimi oraz długości 
łańcuchów alifatycznych. 

 
Rys. 1. Reakcja wymiany jonowej wodorotlenku bis-amoniowego z tryptofanem i MCPA. 

 

Projekt finansowany przez MNiSW w ramach programu „Diamentowy Grant” nr DI12016018446. 
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Agata Przytulska, Piotr Nowicki 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Pracownia Chemii Stosowanej, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, piotrnow@amu.edu.pl 

 

W ostatnim czasie, coraz więcej surowców roślinnych jest poddawane procesowi ekstrakcji  
w celu wyodrębnienia rożnego rodzaju substancji aktywnych, cennych olejków eterycznych, itp. 
Jednym z takich materiałów jest ziele skrzypu polnego, bogate w krzemionkę, kwasy organiczne, 
flawonoidy, karotenoidy, saponiny, fitosterole i garbniki, dzięki czemu stanowi ono cenny surowiec 
zielarski oraz dodatek do formulacji kosmetycznych. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy 
się ekstrakcja za pomocą gazu w stanie nadkrytycznym. Wynika to z wielu zalet tego procesu, takich 
jak szybkość, selektywność, wykorzystywanie przyjaznych środowisku naturalnemu 
rozpuszczalników, a także możliwość pozyskiwania ekstraktów z surowców wrażliwych na działanie 
wysokiej temperatury. Nic więc dziwnego, że każdego roku generowane są coraz większe ilości 
odpadów stałych, wymagające utylizacji lub zagospodarowania. Jednym z możliwych rozwiązań tego 
problemu może okazać się w niedalekiej przyszłości wykorzystanie pozostałości poekstrakcyjnej do 
wytwarzania węgli aktywnych, czyli sorbentów węglowych o bardzo szerokim spektrum 
zastosowania praktycznego. 

W związku z powyższym, zasadniczym celem prezentowanych badań było uzyskanie serii węgli 
aktywnych na drodze aktywacji fizycznej i chemicznej odpadów pochodzących z ekstrakcji ziela 
skrzypu polnego, określenie ich właściwości fizykochemicznych oraz ocena zdolności sorpcyjnych 
wobec zanieczyszczeń organicznych. Materiał wyjściowy poddano czterem wariantom obróbki 
termochemicznej, tj. aktywacji fizycznej za pomocą CO2, a także aktywacji chemicznej za pomocą 
H3PO4, K2CO3 oraz KOH. Proces aktywacji fizycznej przeprowadzono w temperaturze 700ºC, przez 
okres 30 minut, przy przepływie tlenku węgla(IV) wynoszącym 250 ml/min. Aktywację chemiczną 
prowadzono w atmosferze gazu obojętnego, przez okres 45 minut, przy stosunku wagowym 
prekursor-aktywator równym 1:2. Temperatura końcowa aktywacji  
w przypadku kwasu fosforowego(V) wynosiła 600°C, a dla pozostałych czynników aktywujących 
800°C. Dla otrzymanych węgli aktywnych oznaczono zawartość substancji mineralnej i skład 
elementarny, wyznaczono podstawowe parametry teksturalne na podstawie izoterm 
niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu, oznaczono zawartość powierzchniowych grup 
funkcyjnych o charakterze kwasowym i zasadowym, zmierzono pH ich wyciągów wodnych oraz 
określono zdolności sorpcyjne wobec błękitu metylenowego. Testy sorpcyjne prowadzono według 
następującej procedury: serię naważek węgla aktywnego zalewano roztworem barwnika  
o różnych stężeniach i wartości pH. Tak przygotowane próbki wytrząsano przez 12 godzin  
w temperaturze 25±1ºC do momentu ustalenia stanu równowagi. Stężenie roztworu barwnika po 
adsorpcji wyznaczano za pomocą dwuwiązkowego spektrofotometru UV-Vis CaryBio100, mierząc 
absorbancję przy długości fali  = 664 nm. 

Przeprowadzone badania wykazały, że pozostałość po ekstrakcji skrzypu polnego można  
z powodzeniem wykorzystać do produkcji tanich adsorbentów węglowych, wykazujących wysoką 
skuteczność usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych. Stwierdzono 
również, że poprzez zastosowanie różnych wariantów aktywacji fizycznej lub chemicznej, można w 
szerokim zakresie wpływać na rodzaj generowanej struktury porowatej,  
a także na właściwości kwasowo-zasadowe powierzchni węgli aktywnych. 
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Separacja oleju transformatorowego od estru syntetycznego metodami 
ewaporacyjnymi okresową oraz ciągłą 
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a)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii, 
 ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, j.szyling@amu.edu.pl, 

b)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 

 

Zawilgocenie izolacji celulozowej mogące wynikać z nieszczelności kadzi oraz procesu utleniania 
celulozy, stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń wpływających na eksploatację transformatora. 
Woda jest produktem rozpadu celulozy, a jednocześnie jest akceleratorem procesu jej dalszej 
degradacji. Do najważniejszych skutków zawilgocenia izolacji transformatora zalicza się: podatność 
układu na wysokoenergetyczne wyładowania niezupełne, zwiększone prawdopodobieństwo 
przebicia cieplnego, przyspieszenie procesu depolimeryzacji celulozy oraz możliwość wystąpienia 
zjawiska nazywanego z ang. „bubble effect” polegającego na gwałtownym uwalnianiu wody z 
celulozy po przekroczeniu krytycznego poziomu zawilgocenia oraz krytycznej temperatury.[1] 
Suszenie izolacji transformatorów w trakcie procesu produkcyjnego zostało dobrze opanowane. 
Jednakże, suszenie izolacji transformatorów będących w eksploatacji jest stosunkowo nowym 
problemem. Pojawił się on z chwilą, gdy część transformatorów, głównie w Europie Zachodniej, 
osiągnęła wiek 30 lat. Metody suszenia izolacji celulozowej stosowane obecnie wymagają nagrzania 
izolacji oraz wytworzenia próżni w kadzi transformatora.[2] Ester syntetyczny jako medium suszące 
może być wykorzystywany wielokrotnie w procesie suszenia izolacji celulozowej. Jednakże, 
każdorazowemu użyciu tej samej porcji estru towarzyszy wprowadzanie kolejnych porcji oleju 
mineralnego, który nie został całkowicie usunięty z kadzi transformatora oraz z porowatego 
celulozowego materiału izolacyjnego co skutkuje pogorszeniem jego właściwości chemisorpcyjnych 
względem wody. Z tego względu, w celu przywrócenia, dość kosztownemu estrowi, początkowych 
zdolności pochłaniania wody konieczne jest opracowanie i wdrożenie metodologii pozwalającej na 
możliwie najdokładniejsze oddzielenie olejowo-wodnej domieszki od medium suszącego.[3] 

W niniejszym komunikacie zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące metod rozdziału oleju 
transformatorowego od estru syntetycznego metodami ewaporacyjnymi okresowymi oraz ciągłymi. 
Dyskusji zostaną poddane warunki prowadzenia rozdziału dla poszczególnych metod oraz ich wpływ 
na skuteczność procesu. Dodatkowo przedstawione będzie bezpośrednie porównanie efektywności 
destylacji periodycznej oraz ciągłej. 

 

Badania finansowane przez NCBiR: Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” 
projekt POIR.04.01.02-00-0045/17-00 pt. ”Mobilny system suszenia izolacji transformatorów 
rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego”. 

 
[1] CIGRE Brochure 349, Moisture equilibrium and moisture migration within transformer insulation 

systems, 2008. 

[2] K. Walczak, w materiałach międzynarodowej Konferencji Transformatorowej TRANSFORMATOR’13 
2013, C1-C9. 

[3] P. Przybyłek, H. Morańda, H. Mościcka-Grzesiak, I. Kownacki, R. Zawisz, Przegląd Elektrotechniczny, 
t. 94, 2018, nr 10/2018, 18-21.  
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Ciecze jonowe z kationami pochodzenia naturalnego oraz anionem IBA 
i ich zastosowanie jako ukorzeniacze 
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Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 
ul. Berdychowo 4, Poznan 60-965, damian.rom.kaczmarek@doctorate.put.poznan.pl 

 

Auksyny to substancje chemiczne zaliczane do hormonów roślinnych. Stymulują one wzrost roślin 
i wpływają na kształtowanie się owoców, odgrywają także istotną rolę w procesach adaptacji rośliny. 
Auksyny roślinne działają na podobnej zasadzie jak hormony występujące u ssaków. Pierwszą 
odkrytą naturalną auksyną jest kwas indolilo-3-ocotwy (IAA). Obecnie, oprócz IAA, 
za najważniejsze hormony z grupy auksyn uważa się  kwas fenylooctowy (PAA), indoliloacetonitryl 
(IAN), kwas indolilo-3-propionowy (IPA) oraz kwas indolilo-3-masłowy (IBA).  

Istnieje możliwość przeprowadzenia substancji biologicznie aktywnych w postać jonową 
i otrzymanie nowych związków zachowujących aktywność wobec organizmów żywych. Tego typu 
substancje zaliczyć można III generacji cieczy jonowych. W wyniku prac wykonanych w toku 
niniejszych badań opracowano metodykę syntezy, która pozwala otrzymać nowe ciecze jonowe 
z kationem pochodzenia naturalnego oraz anionem IBA. Struktury syntezowanych cieczy jonowych 
przedstawiono na Rys. 1. 

N

H

O

O  
Rys. 1. Syntezowane ciecze jonowe z anionem IBA  

 

Wydajności przeprowadzonych reakcji były wysokie i przekraczały 95%. Metodyka reakcji polegała 
na rozpuszczeniu soli potasowej IBA oraz czwartorzędowych chlorków amoniowych i prowadzeniu 
reakcji wymiany w temperaturze 25 °C. Po otrzymaniu soli wykonano widma 1H i 13C NMR, na 
których zaobserwowano charakterystyczne sygnały. Na widmie 1H NMR zaobserwowano sygnały 
przy przesunięciu chemicznym ok. 3 ppm pochodzące od grupy metylowej przy czwartorzędowym 
atomie azotu w kationie, a także powyżej 7 ppm pochodzących od pierścienia aromatycznego w 
anionie. Oprócz tego określono rozpuszczalność w popularnie stosowanych rozpuszczalnikach, a w 
celu udowodnienia aktywności biologicznej przebadano związki jako ukorzeniacze. Badania 
szybkości ukorzeniania sadzonek wykonano dla roślin chryzantemy. Po 14 dniach zaobserwowano 
wzrost zarówno części nadziemnej oraz podziemnej rośliny względem kontroli oraz roślin 
traktowanych substancją odniesienia. 

 

Badania zostały sfinansowane z grantu OPUS 13 (Narodowe Centrum Nauki):2017/25/B/ST/01622. 
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Kwas indolilo-3-octowy (IAA) jest naturalnym hormonem występującym we wszystkich roślinach, 
ściśle odpowiedzialnym za stymulację wzrostu pędów oraz procesy ukorzeniania. Wykazuje 
korzystną aktywność już w niewielkich stężeniach rzędu 1 ppm [1], natomiast  
w wyższych charakteryzuje się działaniem fitotoksycznym. Jako że zwiększanie dawki IAA nie 
skutkuje polepszeniem aktywności biologicznej, poszukuje się sposobów na modyfikację tego 
hormonu by wpływał on intensywniej na wzrost roślin. Takim rozwiązaniem jest połączenie IAA  
w formie anionu z odpowiednim przeciwjonem organicznym, co skutkuje wytworzeniem cieczy 
jonowych. W toku niniejszych badań zsyntezowano szereg homologiczny soli IAA z kationem 
pochodzenia naturalnego będącym pochodną alkaloidu występującego w roślinach z rodzaju 
Cinchona – chininy. 

 

 
Rys. 1. Ogólny wzór uzyskanych 3-indolilooctanów 1-alkilochininy. 

 

Zaprojektowane związki uzyskano w wyniku reakcji wymiany anionu bromkowego (obecnego 
w strukturze prekursorów) na anion indolilo-3-octanowy warunkujący potencjalną aktywność 
biologiczną. Opracowana metodyka syntezy i oczyszczania pozwoliła na wysoce wydajne (95-99%) 
otrzymanie produktów o założonych strukturach, co potwierdza analiza NMR. Otrzymane związki 
scharakteryzowano pod względem właściwości fizykochemicznych. Analiza temperatury topnienia 
potwierdza, że uzyskane produkty są cieczami jonowymi. Zbadano również powinowactwo 
uzyskanych produktów do wody oraz rozpuszczalników organicznych, co pozwoliło na wyznaczenie 
korzystnych rozpuszczalników do przygotowania potencjalnych form użytkowych (woda oraz 
DMSO). Otrzymane ciecze jonowe w większości przypadków ulegają całkowitej biodegradacji w 
czasie poniżej 28 dni, można je zatem uznać za substancje łatwo biodegradowalne. Wszystkie 
zbadane parametry potwierdzają, że uzyskane ciecze jonowe pochodzenia naturalnego charakteryzują 
się korzystnymi właściwościami i zasadne jest prowadzenie badań mających na celu określenie 
potencjału biologicznego. 

 

Badania zostały sfinansowane z grantu OPUS 13 NCN: 2017/25/B/ST/01622. 

 

[1] E. Fässler, M. W. Evangelou, B. H. Robinson, R. Schulin, Chemosphere 2010, 80, 901-907. 
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Badanie wpływu metody separacji oleju transformatorowego od estru 
syntetycznego na jego właściwości fizyko-chemiczne oraz elektryczne 
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b)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 
c)Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań 

 
W krajowym sektorze energetycznym zdecydowana większość pracujących transformatorów średniej 
mocy posiada izolację papierowo-olejową. Ostatnimi laty rośnie jednak zainteresowanie 
alternatywnymi cieczami, mogącymi skutecznie zastąpić olej mineralny, a charakteryzującymi się 
lepszymi parametrami fizyko-chemicznymi oraz wyższym bezpieczeństwem pracy. Do takich cieczy 
zaliczają się estry, zarówno naturalne jak i syntetyczne. Zastąpienie w transformatorze oleju 
mineralnego estrem najczęściej podyktowane jest chęcią zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego 
oraz względami ekologicznymi. Z uwagi na bardzo dobre właściwości sorpcyjne estru syntetycznego 
względem wody oraz dużą zdolność do penetracji materiałów porowatych, jest on niezwykle 
efektywnym medium suszącym celulozę.[1, 2] 

Z badań prowadzonych w Politechnice Poznańskiej wynika, że estry syntetyczne mogą być 
wykorzystywane do suszenia izolacji celulozowej transformatorów Z przebadanych estrów 
najbardziej do tego nadaje się MIDEL 7131, którego chłonność wody jest ok. 35 razy wyższa niż 
oleju mineralnego. Wielokrotne powtarzanie procedury suszenia z użyciem tej samej porcji estru 
prowadzi do zwiększania w nim także zawartości składnika węglowodorowego (oleju). 
Rozcieńczanie estru olejem powoduje pogorszenie parametrów sorpcyjnych cieczy względem wody, 
skutkując obniżeniem efektywności kolejnych cykli suszenia. Dzięki różnej prężności par oraz 
temperaturze wrzenia estru syntetycznego oraz oleju transformatorowego możliwy jest ich rozdział 
na drodze destylacji frakcyjnej. Ze względu na to, iż proces ten wymaga wysokiej temperatury 
konieczne jest sprawdzenie czy nie wpływa ona niekorzystnie na podstawowe parametry 
regenerowanej cieczy.[3] 

W niniejszym komunikacie zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczących wpływu metody 
separacji oleju transformatorowego od estru syntetycznego na drodze destylacji periodycznej oraz 
ciągłej na właściwości fizykochemiczne rozdzielanych mieszanin. Dyskusji zostanie poddana 
charakterystyka spektroskopowa (NMR, IR), elektrochemiczna (współczynnik strat dielektrycznych, 
rezystywność skrośna, napięcie przebicia) oraz podstawowe właściwości fizyczne (lepkość 
kinematyczna, chłonność wody) estru przed i po uzdatnianiu. 

 

Badania finansowane przez NCBiR: Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” 
projekt POIR.04.01.02-00-0045/17-00 pt. ”Mobilny system suszenia izolacji transformatorów 
rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego”. 

 

[1] Q. Liu, Z. D. Wang, IEEE T. Dielect. El. In. 2013, 20/2, 571-579. 

[2] P. Przybylek., IEEE T. Dielect. El. In. 2017, 24/4, 2643-2648. 

[3] P. Przybyłek, H. Morańda, H. Mościcka-Grzesiak, I. Kownacki, R. Zawisz, Przegląd 
Elektrotechniczny 2018, t. 94, 10/2018, 18-21. 
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Powszechnym problemem, z jakim zmagają się producenci i nabywcy kwiatów ciętych to szybkie 
więdnięcie kwiatów i liści, a w rezultacie utrata właściwości estetycznych. Aby temu zapobiec, 
stosuje się różnego typu odżywki, różniące się między sobą sposobem działania, skutecznością 
i fitotoksycznością. Zespoły badawcze na całym świecie pracują nad stworzeniem nowych formulacji 
chemicznych, które będą charakteryzować się zarówno niską toksycznością, 
jak i niskimi kosztami produkcji. Z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne i aplikacyjne, 
warunki takie mogą spełniać ciecze jonowe (ang. ionic liquids, ILs). 

W pracy przedstawiono efektywną metodę syntezy nowych cieczy jonowych z anionem 
tryptofanianowym o potencjalnym zastosowaniu jako odżywki do kwiatów ciętych. Synteza ILs 
polegała na reakcji zobojętnienia wodorotlenku tetraalkiloamoniowego za pomocą tryptofanu  
w środowisku metanolowym przy użyciu reagentów w stosunku stechiometrycznym. Optymalny czas 
prowadzenia reakcji wyznaczono za pomocą spektroskopii FTIR, co pozwoliło na uzyskanie ILs z 
wydajnościami przekraczającymi 96%. Pomiar temperatury topnienia wykazał, że wszystkie 
syntezowane sole charakteryzują się temperaturą topnienia niższą od 100°C, co pozwala na zaliczenie 
ich do grupy ILs. Za pomocą spektroskopii NMR potwierdzono struktury chemiczne uzyskanych 
związków. Obecne na widmach 1H NMR sygnały o przesunięciu chemicznym  
w zakresie aromatycznym, tj. 6-7 ppm pochodzą od pierścienia aromatycznego tryptofanu, natomiast 
sygnały w zakresie 0,83-1,35 ppm potwierdzają obecność kationu tetraalkiloamoniowego. Dla 
wszystkich syntezowanych ILs wyznaczono podstawowe parametry fizykochemiczne, które w 
dużym stopniu zależały od budowy analizowanego związku. Syntezowane ILs są rozpuszczalne w 
wodzie, metanolu, acetonie, 2-propanolu i DMSO, natomiast nie rozpuszczają się w heksanie i 
octanie etylu. 

Właściwości przedłużające trwałość kwiatów ciętych przetestowano na różach z gatunku Takazzi. 
Syntezowane ILs aplikowano jako wodne roztwory, natomiast odnośnikami była woda 
demineralizowana, wodny roztwór tryptofanu i odżywki handlowej. Stan róż określano 
organoleptycznie oraz na podstawie pomiaru średnicy kielicha kwiatu przez okres 15 dni. Badanie 
wykazało, że otrzymane ILs są skuteczniejszymi utrwalaczami kwiatów ciętych w porównaniu 
do roztworów referencyjnych.  

Rys. 1. Wzór strukturalny tryptofanianów tetraalkiloamoniowych. 
 

Projekt finansowany przez MNiSW w ramach programu „Diamentowy Grant” nr DI12016018446. 
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Zeolity hierarchiczne to szeroka klasa materiałów, charakteryzująca się posiadaniem wtórnej 
porowatości, głównie w zakresie mezoporów. Ów rozwiązanie umożliwia ułatwienie dostępu 
do centrów aktywnych materiału, większym cząsteczkom reagentów, przy równoczesnym 
zachowaniu kwasowości oraz krystaliczności zeolitów.[1] 

Celem niniejszej pracy była synteza oraz charakterystyka nowych zeolitów hierarchicznych 
modyfikowanych chitozanem oraz grupami aminowymi. Do mieszaniny zawierającej wodę 
amoniakalną, alkohol etylowy, bromek cetylotrimetyloamoniowy oraz wodę destylowaną dodawano 
komercyjny zeolit Y lub β. Następnie całość poddawano działaniu ultradźwięków przez okres 30 
minut w temp. 60°C. Po upływie tego czasu dodawano TEOS, w ilości 0,28 g, 0,56 g lub 1,12 g oraz 
chitozan lub N-3[(amino(polipropylenooksy)]aminopropylotrimetoksysilan 60-65%. Po odsączeniu 
preparat pozostawiono do wyschnięcia na powietrzu. W kolejnym etapie preparaty kalcynowano w 
temperaturze 550°C przez 5 h lub w przypadku preparatów z grupami aminowymi oraz chitozanem 
prowadzono ekstrakcje w roztworze alkoholu etylowego i wody destylowanej. 

Wszystkie zsyntetyzowane materiały scharakteryzowano za pomocą następujących technik 
pomiarowych: XRD, TEM, SEM, niskotemperaturowe izotermy adsorpcji/desorpcji azotu. 
W przypadku dyfraktogramów wykonanych w zakresie niskokątowym odnotowano występowanie 
refleksów przy kącie 2θ ~ 2,5, co jest charakterystyczne dla materiałów mezoporowatych. Z kolei 
dyfraktogramy otrzymanych materiałów w zakresie wysokokątowym potwierdzają zachowanie 
struktury komercyjnego zeolitu, z wyjątkiem materiału modyfikowanego grupami aminowymi. 
Na podstawie niskotemperaturowych izoterm adsorpcji/desorpcji azotu zaobserwowano 
występowanie izoterm IV typu, co jest charakterystyczne dla materiałów mezoporowatych, a tym 
samym stanowi potwierdzenie uzyskania struktury hierarchicznej. 

 

Praca została wsparta grantem nr. POWER.03.02.00-00-I020/17 współfinansowany przez Unię 
Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

[1] A. Feliczak-Guzik, Micropor. Mesopor. Materials 2018, 59, 33-45.  
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Pozostałość po ekstrakcji nadkrytycznej róży pomarszczonej jako 
prekursor adsorbentów zanieczyszczeń z fazy ciekłej i gazowej 

Aleksandra Bazan-Woźniak, Martyna Wierzba, Robert Pietrzak 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Pracownia Chemii Stosowanej, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, pietrob@amu.edu.pl 

 

Od wielu lat węgle aktywne znajdują szerokie zastosowanie w procesach adsorpcyjnego oczyszczania 
powietrza i wody. Węgle aktywne adsorbują z powietrza lotne substancje organiczne,  
a także związki azotu i siarki, które w połączeniu ze związkami organicznymi prowadzą do powstania 
smogu i kwaśnych deszczy.[1] Ponadto sorbenty węglowe są podstawowymi adsorbentami 
stosowanymi w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, gdyż pozwalają na usuwanie 
mikrozanieczyszczeń takich jak: pestycydy, detergenty, barwniki, metale ciężkie, fenole i ich 
pochodne. Węgle aktywne są otrzymywane z różnorodnych materiałów pochodzenia organicznego: 
lignina, celuloza, drewno, pestki owoców i łupiny orzechów.[2] Gama prekursorów, z których można 
otrzymać adsorbenty węglowe jest bardzo szeroka, jednak w ostatnim czasie szczególnie interesujące 
z naukowego punktu widzenia, wydaje się wykorzystanie do tego celu odpadów po ekstrakcji 
surowców roślinnych nadkrytycznym CO2.[3] 

Celem badań było otrzymanie serii adsorbentów węglowych z pozostałości po ekstrakcji 
nadkrytycznej róży pomarszczonej. Uzyskane sorbenty poddano następnie ocenie przydatności pod 
kątem usuwania gazowych zanieczyszczeń o charakterze kwasowym (siarkowodór) oraz 
organicznych (błękit metylenowy i czerń eriochromowa T) i nieorganicznych (jod) zanieczyszczeń 
ciekłych. 

Materiał poekstrakcyjny rozdrobniono do uziarnienia 0,10-0,85 mm. Wysuszony prekursor 
aktywowano w trzech temperaturach 700, 750 i 800ºC. Proces aktywacji prekursora prowadzony był 
przez 1 godzinę w atmosferze CO2. Aktywację surowca wyjściowego przeprowadzono za pomocą 
ogrzewania konwencjonalnego wykorzystując piec oporowy z programatorem. Dodatkowo 
pozostałość po ekstrakcji nadkrytycznej róży pomarszczonej poddano aktywacji bezpośredniej  
w piecu mikrofalowym w temperaturze 550, 600 i 650ºC. Aktywacja bezpośrednia w piecu 
mikrofalowym prowadzona była w atmosferze tlenku węgla(IV) przez czas 15 minut. 

Ocenę zdolności sorpcyjnych wobec siarkowodoru przeprowadzono za pomocą przyrządu 
monitorowania gazów PGM-2000, firmy QREA PLUS. Pomiary spektrofotometryczne wykonano 
przy pomocy spektrofotometru UV-Vis Varian Cary 100 Bio. Oznaczenie wartości liczby jodowej 
dla otrzymanych węgli aktywnych wykonano zgodnie z Polską Normą PN-83/C-97555.04. 

 

[1] T.J. Bandosz, Activated Carbon Surfaces in Environmental Remediation, Elsevier, Ltd, Oxford, 
2006. 

[2] B.O. Isiuku, M. Horsfall, A.I. Spiff, Res. J. Applied Sci. 2014, 9, 238-243. 

[3] A. Bazan-Wozniak, P. Nowicki, R. Pietrzak, Environ. Res. 2018, 161, 456-463. 
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Badanie wymywania chlorku sodu z odpadu z oczyszczania solanki metodą 
wapienno-sodową 

Bartłomiej Igliński, Paweł Iwański, Roman Buczkowski 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, 
Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, 

iglinski@chem.umk.pl 
 

Podczas oczyszczania solanki surowej powstają szlamy zawierające związki wapnia i magnezu. Osad 
powstający w trakcie oczyszczania solanki z wapnia i magnezu stanowi trudny do przetworzenia 
odpad ze względu ma obecność dużego ładunku chlorków z solanki, która częściowo nie została 
usunięta z osadu. Jego składowanie również jest kosztowne ze względu na konieczność 
przygotowania odpowiedniego składowiska posiadającego zarówno izolacje od strony podłoża jak i 
system kontroli odcieków. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych chlorkiem sodu zagraża 
roślinom, a więc i rolnictwu, a zanieczyszczenie wód podziemnych znacznie utrudnia ich 
wykorzystanie na cele pitne. 

Przeprowadzono badania odmycia szlamów zawierających związki wapnia i magnezu. Stwierdzono, 
że zarówno zwiększenie dawki wody destylowanej, jak i liczby przeprowadzonych prób zwiększa 
wymycie chlorku sodu. Proces odmycia jest dość długotrwały, co więcej częściowemu odmyciu ulega 
magnez. Odmyty osad w formie CaCO3 i Mg(OH)2 może zostać wykorzystany na cele nawozowe 
bezpośrednio lub po roztworzeniu np. kwasem azotowym(V) w formie azotanów(V). 

 

[1] A. Bukowski i in., Technologia sody, PWT, Warszawa 1958. 

[2] P. Iwański, B. Igliński, R. Buczkowski, Zmodyfikowany osad z procesu oczyszczania solanki 
jako potencjalne źródło surowca dla przemysłu nawozowego, Przem. Chem. 
DOI: 10.15199/62.2019.6.XX. 
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Wpływ karbonizacji na proces sączenia i przemywania zawiesiny z procesu 
oczyszczania solanki metodą wapienno-sodową 

Paweł Iwański, Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, 
Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, 

iwanski@chem.umk.pl 
 

Solanka jest jednym z najważniejszych mediów stosowanych w przemyśle. Powstaje ona na drodze 
rozpuszczania (ługowania) pokładów soli kamiennej bądź występuje w sposób naturalny. Przed 
zastosowaniem musi być ona poddana procesowi oczyszczania z wapnia i magnezu co generuje 
trudne do zagospodarowania odpady w postaci zawiesiny Mg(OH)2 i CaCO3 w roztworze NaCl 
o stężeniu 300-310 g/dm3. Odpad ten stwarza liczne zagrożenia dla środowiska co pociąga za sobą 
duże nakłady na jego odpowiednie składowanie. 

Przeprowadzono badania nad wpływem procesu karbonizacji na skład solanki oraz osadu powstałego 
na skutek sączenia i przemywania zawiesiny. Zaobserwowano, że czas sączenia ulega skróceniu 
względem sączenia bez karbonizacji, a proces karbonizacji nie wpływa niekorzystnie na parametry 
solanki ubocznej (mieszaniny solanki z procesu sączenia i cieczy przemywanej) 
jak i mieszaniny związków wapnia i magnezu. 

 

[1] A. Bukowski i in., Technologia sody, PWT, Warszawa 1958. 

[2] P. Iwański, B. Igliński, R. Buczkowski, Zmodyfikowany osad z procesu oczyszczania solanki 
jako potencjalne źródło surowca dla przemysłu nawozowego, Przem. Chem. 
DOI:  0.15199/62.2019.6.XX 
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Zastosowanie druku 3D do syntezy katalizatorów monolitycznych 
dla procesu odwodornienia propanu 

Elżbieta Bogdan, Adam Węgrzyniak, 
Kamila Zeńczak-Tomera, Piotr Michorczyk 

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,  
Instytut Chemii i Technologii Organicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, 

ehedrzak@chemia.pk.edu.pl 

 

Wytwarzanie przyrostowe (addytywne), znane jako druk 3D, jest obiecującą technologią, którą 
można zastosować do otrzymywania katalizatorów monolitycznych. Metoda ta polega na tworzeniu 
obiektu warstwa po warstwie, na podstawie jego modelu komputerowego.[1] Jedną z technologii, 
która zapewnia wysoką jakość wydruku, jest bazująca na procesie fotopolimeryzacji technologia 
Digital Light Processing (DLP).[2] Została ona zastosowana przez nasz zespół badawczy do syntezy 
katalizatorów monolitycznych dla procesu utleniającego sprzęgania metanu [3] oraz dla procesu 
izomeryzacji α-pinenu.[4] 

W tej pracy zastosowano technologię DLP do wytworzenia katalizatorów monolitycznych 
dedykowanych dla procesu odwodornienia propanu do propenu. Przygotowano ceramiczne nośniki 
monolityczne, korzystając z metody syntezy opisanej w pracy.[3] Na tych monolitach osadzono 
metodą hydrotermalną warstwy zeolitu typu MFI, a następnie metodą adsorpcji równowagowej 
naniesiono chrom. Właściwości fizykochemiczne otrzymanych katalizatorów zbadano metodami 
skaningowej mikroskopii elektronowej, niskotemperaturowej sorpcji azotu i temperaturowo 
programowanej desorpcji amoniaku. Właściwości katalityczne zbadano w procesie odwodornienia 
propanu, mierząc zależność stopnia konwersji propanu oraz selektywności do propenu od czasu 
reakcji w cyklach pracy: odwodornienie w obecności CO2-odwodornienie tradycyjne (bez udziału 
CO2). 

Najwyższą wydajność procesu odwodornienia zapewniał katalizator monolityczny z warstwą 
silikalitu i 1% chromu w obecności CO2 – stopień konwersji propanu 18,3%, selektywność do 
propenu 61,0%. Dla wszystkich badanych katalizatorów wprowadzenie CO2 do układu umożliwiało 
osiągnięcie wyższych stopni konwersji propanu oraz wyższych bądź takich samych selektywności do 
propenu w porównaniu do procesu bez udziału CO2. 

 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2016/23/B/ST5/01108 finansowanego 
ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

 

[1] ASTM International, F2792-12a 2012. 

[2] I. Gibson i in., Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping,  
and Direct Digital Manufacturing, Springer 2015. 

[3] P. Michorczyk i in., J. Mater. Chem. A 2016, 4, 18753-18756. 

[4] E. Hędrzak i in., Appl. Catal. A 2019, 579, 75-85. 
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Aktywność przeciwbakteryjna dwuskładnikowych układów tlenkowych 
TiO2-Fe3O4 syntezowanych metodą hydrotermalną 

Marta Kubackaa), Adam Kubiaka), Anna Dobrowolskab), Katarzyna Czaczykb), 
Teofil Jesionowskia), Katarzyna Siwińska-Ciesielczyka) 

a)Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, marta.ja.kubacka@student.put.poznan.pl 

b)Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, 
ul. Wojska Polskiego 48, 60-627 Poznań 

 

Tlenek nieorganiczny, jakim jest ditlenek tytanu, wykazuje wiele ciekawych właściwości, m.in. 
wysoki współczynnik załamania światła, dobrą stabilność chemiczną oraz termiczną, nietoksyczność 
oraz odporność na korozję, które determinują jego szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach 
technologii. Używany jest on do produkcji farb i lakierów, jako filtr szkodliwego promieniowania 
UVA i UVB oraz do rozkładu różnych związków organicznych. Biorąc pod uwagę jego aktywność 
antybakteryjną odnotowuje się jego wykorzystanie w preparatach bakteriobójczych, czy też jako 
substancję stosowaną do odkażania powierzchni i narzędzi chirurgicznych. Obok zalet, TiO2 posiada 
również kilka wad, a jedną z dróg ich eliminacji jest synteza materiałów tlenkowych, która prowadzi 
do otrzymania odmiennego jakościowo układu o nowych właściwościach, 
poprzez połączenie dwóch składników o odmiennych parametrach fizykochemicznych. 

Na przestrzeni ostatnich lat prowadzone badania oraz rozwój technologii umożliwiły opracowanie 
wielu dróg otrzymywania tego typu układów tlenkowych, spośród których warto bliżej przyjrzeć się 
metodzie hydrotermalnej. Jej główną zaletą jest możliwość uzyskiwania dobrze wykształconej 
struktury krystalicznej przy relatywnie niskich kosztach energetycznych. Ponadto przeważa ona nad 
pozostałymi metodami, gdyż nie generuje toksycznych odpadów. Parametry procesowe 
wykorzystywane podczas obróbki hydrotermalnej układów tlenkowych mają istotny wpływ na 
właściwości fizykochemiczne produktu końcowego. Poprzez dobór właściwych warunków reakcji, 
możliwe jest uzyskanie materiału o zdefiniowanej morfologii i strukturze krystalicznej 
oraz pożądanym składzie powierzchniowym.[1-4] 

Nadrzędnym celem prezentowanych badań była synteza układów tlenkowych TiO2-Fe3O4 

wykorzystując założenia metody hydrotermalnej. Badania obejmowały określenie wpływu stosunku 
molowego użytych komponentów (TiO2:Fe3O4=9:1, 7:3, 5:5, 3:7 oraz 1:9) na ich właściwości 
fizykochemiczne. Uzyskane materiały tlenkowe poddano wnikliwiej analizie fizykochemicznej, 
która obejmowała określenie morfologii, struktury krystalicznej, parametrów struktury porowatej 
oraz składu powierzchniowego. Biorąc pod uwagę specyficzne właściwości fizykochemiczne 
wykazywane przez syntezowane materiały podjęto próbę oceny ich aktywności antybakteryjnej 
wobec bakterii Gram-dodatnich: Staphylococcus aureus oraz Gram-ujemnych: Escherichia coli.  
 

Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 
subwencji dla Politechniki Poznańskiej nr 03/32/SBAD/0906. 
 

[1] O. Carp, C.L. Huisman, A. Reller, Prog. Solid State Chem. 2004, 32, 33-177. 
[2] M. Janczarek, M. Endo, D. Zhang, K. Wang, E. Kowalska, Materials 2018, 11, 2069. 
[3] J. Yu, G. Wang, B. Cheng, M. Zhou, Appl. Catal. B-Environ. 2007, 69, 171-180. 
[4] K. Byrappa, T. Adschiri, Prog. Cryst. Growth Charac. Mater. 2007, 53, 117-166. 
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Technologia mikrobiologicznych ogniw paliwowych 
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Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe (MFC) należy do grupy systemów bioelektrochemicznych. Jest 
to urządzenie, które w postaci biokatalizatora wykorzystuje elektroaktywne bakterie w postaci 
biofilmu. Mikroorganizmy te potrafią utleniać materię organiczną w warunkach beztlenowych. 
Produktem ubocznym tego procesu jest energia elektryczna, która przepływa przez zamknięty obwód 
ogniwa. W ostatniej dekadzie technologia wykorzystująca mikrobiologiczne ogniwa paliwowe uległa 
dynamicznemu rozwojowi. Kompleksowe podejście do badań nad MFC obejmujące prace nad 
metabolizmem, ekologią, elektrochemią oraz inżynierią materiałową prowadzi do wzrostu 
efektywności MFC. Konsekwentny rozwój technologii oraz podnoszenie efektywności ogniw 
rozszerza wachlarz ich potencjalnych zastosowań. Praktyczna implementacja MFC obejmuje między 
innymi oczyszczanie ścieków, syntezę bioelektrochemiczną, bioremediację, odsalanie wody 
morskiej, odzysk makro i mikroelementów z materiałów odpadowych a także biosensory. 
Perspektywa wykorzystania reaktorów bioelektrochemicznych daje więc nowe możliwości walki z 
niezrównoważonym korzystaniem z zasobów środowiska.[1-10] 

 

[1.] I.A. Ieropoulos, A. Stinchcombe, I. Gajda, S. Forbes, I. Merino-Jimenez, G. Pasternak, 
D. Sanchez-Herranz and J. Greenman, Environ. Sci. Water Res. Technol. 2016, 2. 

[2.] G. Pasternak, J. Greenman and I. Ieropoulos, J. Power Sources 2018, 400, 392-401. 

[3.] G. Pasternak, J. Greenman and I. Ieropoulos, Sensors Actuators, B Chem. 2017, 244. 

[4.] I. Ieropoulos, G. Pasternak and J. Greenman, PLoS One 2017, 12. 

[5.] G. Pasternak, J. Greenman and I. Ieropoulos, ChemSusChem 2016, 9, 88–96. 

[6.] G. Pasternak, Y. Yang, B.B. Santos, F. Brunello, M.M. Hanczyc, A. Motta, 
Bioelectrochemistry, 2019, 126, 146-155. 

[7.] G.J.S. Fowler, A.G. Pereira-Medrano, S. Jaffe, G. Pasternak, T.K. Pham, P. Ledezma, 
 S.T.E. Hall, I.A. Ieropoulos, P.C. Wright, Proteomics, 2016, 16, 2764–2775. 

[8.] I. Ieropoulos, J. Winfield, I. Gajda, A. Walter, G. Papaharalabos, I.M. Jimenez, G. Pasternak, 
 J. You, A. Tremouli, A. Stinchcombe, S. Forbes, J. Greenman, The Practical Implementation 
of Microbial Fuel Cell Technology, 2015. 

[9.] I. Gajda, A. Stinchcombe, I. Merino-Jimenez, G. Pasternak, D. Sanchez-Herranz, J. Greenman, 
I.A. Ieropoulos, Front. Energy Res. 2018, 6, 84. 

[10.] I. Ieropoulos, O. Obata, G. Pasternak, J. Greenman, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 2019, 46, 
587-599. 

 


