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4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego
Rozwiązania instrumentalne przeznaczone do oznaczania lotnych i średniolotnych związków
organicznych wprowadzanych do środowiska w wyniku użytkowania i składowania produktów
wykonanych z tworzyw sztucznych.
4.2 Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt
2b Ustawy
Wprowadzony symbol () oznacza autora korespondencyjnego pracy; współczynnik IF (Impact factor) podano
zgodnie z rokiem ukazania się pracy; dla każdej publikacji podano, punktację wg Komunikatu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą
punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów
ogłoszonych w latach 2013-2016 i punktację wg Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18
grudnia 2019 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.
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4.3 Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2b Ustawy
4.3.1 Wprowadzenie
Wszelkiego typu przedmioty codziennego użytku wykonane częściowo lub w całości z
polimerów syntetycznych lub odpowiednio zmodyfikowanych polimerów naturalnych nie
stanowią wyłącznie układu homogenicznego. W zdecydowanej większości przypadków
końcowy produkt użytkowy stanowi złożoną mieszaninę substancji wykorzystanych w procesie
jego otrzymywania. Produkty całkowicie wykonane z tworzywa sztucznego stanowią źródło
bezpośredniej emisji (zarówno do środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego) szerokiego
spektrum związków chemicznych, których obecność może wynikać z: (i) pozostałości
potencjalnych rozpuszczalników oraz reagentów zastosowanych w procesie otrzymywania
podstawowego (bazowego) materiału polimerowego; (ii) dodatku oraz jakości substancji
uszlachetniających, takich jak plastyfikatory, napełniacze i nanonapełniacze, pigmenty,
uniepalniacze, kleje, żywice czy filtry promieniowania UV, wprowadzanych w dalszym etapie
ich produkcji; (iii) procesu degradacji tworzywa sztucznego w wyniku działania czynników
zewnętrznych [1-3]. Dodatkowe wyzwanie stanowi dokonanie szczegółowej identyfikacji
substancji użytych do otrzymania produktu wykonanego z materiałów biodegradowalnych lub
z dodatkiem materiałów pochodzących ze źródeł naturalnych (biododatki). Niezwykle istotne
wydaje się prześledzenie całego tzw. cyklu życia danego produktu, bądź materiału – od
momentu jego wytwarzania, poprzez etap użytkowania, a skończywszy na etapie jego
składowania (bądź też, jeżeli jest to możliwe, poddanie go procesowi recyklingu) [4]. Na
szczególną uwagę zasługuje etap życia produktu lub materiału po jego wykorzystaniu lub
trwałym zużyciu. Problem ten jest szczególnie istotny w kwestii składowania lub porzucania
odpadów określanych mianem odpadów elektronicznych, tzw. e-odpady (zużyty sprzęt
elektroniczny lub jego elementy konstrukcyjne) oraz szerokiego spektrum produktów
jednorazowego użytku [5,6].
Z punktu widzenia użytkowników danego produktu, najistotniejszym etapem jest etap jego
wykorzystywania w codziennych czynnościach. Materiały wykonane z tworzywa sztucznego
użytkowane w różnego typu pomieszczeniach zamkniętych stanowią bezpośrednie źródło
emisji związków chemicznych z grupy lotnych związków organicznych (VOCs – volatile
organic compounds), wpływając w sposób istotny na kształtowanie jakości środowiska
wewnętrznego, a w dalszej perspektywie, jako konsekwencja narażenia (głównie drogą
oddechową) zdrowia i samopoczucia użytkowników. Sposób i intensywność oddziaływania
(definiowana przez rodzaj oraz ilość uwalnianych związków z grupy VOC) zależna jest od
rodzaju materiału, jego przeznaczenia, czasu życia oraz sposobu eksploatacji w środowisku
wewnętrznym. Najczęściej związki z grupy VOC, występujące w materiałach wykonanych z
tworzywa sztucznego, są konsekwencją stosowania w procesie technologicznym różnego typu
rozpuszczalników organicznych, monomerów do reakcji polimeryzacji, barwników,
pigmentów, farb, lakierów oraz spoiw. Intensywność uwalniania oraz szybkość migracji
związków chemicznych z materiałów użytkowych do fazy gazowej zależna jest od warunków
środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, intensywność nasłonecznienia czy
częstotliwości wymiany powietrza (wentylacji) w pomieszczeniu zamkniętym [7,8].
W przypadku związków chemicznych z grupy średniolotnych związków organicznych (SVOC
– semivolatile organic compounds) ich obecność w produktach wykonanych z tworzywa
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sztucznego w głównej mierze jest konsekwencją ich stosowania na etapie produkcji różnego
typu substancji poprawiających wartości użytkowe produktu, takich jak plastyfikatory czy
uniepalniacze. Dodatek samych substancji opóźniających procesy spalania, takich jak
polibromowane etery difenylowe (PBDEs), krótkołańcuchowe chlorowane parafiny (SCCPs)
czy związki fosforoorganiczne (OPEs) może stanowić od 3 do 25% masy tworzywa [9, 10]. W
przypadku uniepalniaczy z grupy PBDE i SCCP charakteryzują się one wysoką temperaturą
wrzenia oraz nie są związane w sposób chemiczny ze strukturą wewnętrzną polimeru. W
efekcie, w przypadku środowiska wewnętrznego mogą one migrować z powierzchni materiału
i ulegać m.in. procesowi adsorpcji na powierzchni pyłu zawieszonego, kurzu domowego oraz
być transportowane do innych elementów środowiska. Równie istotny jest negatywny wpływ
związków z grupy SVOC na jakość środowiska zewnętrznego. Ich obecność w różnych
elementach środowiska to przede wszystkim: (i) bezpośrednia emisja do powietrza
atmosferycznego tych związków w trakcie procesu wytwarzania materiałów z tworzywa
sztucznego ; (ii) kontrolowane lub niekontrolowane, składowanie zużytych produktów, głównie
odpadów elektronicznych; (iii) migracja ze środowiska wewnętrznego [11]. W konsekwencji
długotrwałej depozycji materiałów wykonanych z tworzywa sztucznego istnieje wysokie
prawdopodobieństwo transportu związków z grupy SVOC bezpośrednio do środowiska
wodnego, gleb oraz osadów dennych. W efekcie, ze względu na swój lipofilowy charakter oraz
znaczną trwałość w środowisku, szereg związków z grupy SVOC może ulegać procesowi
bioakumulacji w organizmach wodnych. Na końcu łańcucha troficznego znajduje się człowiek,
który wraz z przyjmowanym pokarmem może również wprowadzać szkodliwe związki
bezpośrednio do swojego organizmu [12, 13].
W praktyce analitycznej stosowane są różnego typu narzędzia umożliwiające uzyskanie
informacji dotyczących danego produktu, określających jego właściwości fizykochemiczne,
termo-mechaniczne, jak również charakterystykę morfologiczną powierzchni. Pozwalają one
na określenie dominującego typu matrycy polimerowej oraz w nieznacznym stopniu substancji
chemicznych stanowiących dodatki uszlachetniające. Zestawienie najważniejszych narzędzi
oraz technik stosowanych w celu określenia podstawowej charakterystyki materiału
wykonanego z tworzywa sztucznego przedstawiono w sposób schematyczny na Rysunku 1
[14]. Jednakże, w sytuacji, gdy wytworzony produkt końcowy tworzy wieloskładnikowy układ
heterogeniczny, określenie dominującego typu matrycy polimerowej, substancji
uszlachetniających czy prawdopodobnych produktów degradacji materiału w wyniku działania
czynników fizykochemicznych, termicznych i mechanicznych staje się zdecydowanie
trudniejsze. Z tego względu charakterystyka materiału wytworzonego w oparciu o
zdefiniowaną matrycę polimerową powinna być sukcesywnie rozszerzana o badania
pozwalające na zdefiniowanie potencjalnych związków uwalnianych w wyniku jego
użytkowania oraz oszacowania potencjalnego wpływu na środowisko nie tylko gotowego
produktu stanowiącego odpad stały, lecz również produktów jego degradacji [14, 15].
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Rysunek 1. Zestawienie najważniejszych narzędzi oraz technik stosowanych w celu określenia podstawowej
charakterystyki materiału wykonanego z tworzywa sztucznego: SPE – ekstrakcja do fazy stałej; SFE – ekstrakcja
płynem w stanie nadkrytycznym; MAE – ekstrakcja wspomagana promieniowaniem mikrofalowym; UAE –
ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami; PLE – ekstrakcja pod zwiększonym ciśnieniem; MIP-SPE – ekstrakcja
do fazy stałej z wykorzystaniem polimerów z odciskiem molekularnym/cząsteczkowym; SBSE – ekstrakcja za
pomocą ruchomego elementu sorpcyjnego; MEPS – mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej umieszczonej w
strzykawce

W tym procesie rola chemii analitycznej związana jest z koniecznością projektowania i
tworzenia nowego rodzaju narzędzi dostosowanych do danego typu badań, wprowadzenia
odpowiednich modyfikacji w stosowanych powszechnie urządzeniach lub technikach, bądź też
udoskonalania i wdrożenia nowych etapów toku postępowania analitycznego. Opracowanie w
pełni scharakteryzowanych i zwalidowanych narzędzi analitycznych oraz właściwa
interpretacja wyników badań, pozwala na uzyskanie miarodajnej informacji na temat losu
środowiskowego badanych zanieczyszczeń. Istnieje potrzeba tworzenia nowych narzędzi
analitycznych, które mogą być z powodzeniem stosowane w procesie określania jakości
produktów użytkowych wykonanych z polimerów syntetycznych, jak również przygotowanych
z materiałów polimerowych opracowywanych w oparciu biokompozyty (opracowywanie
materiałów biopochodnych lub biodegradowalnych) oraz określenie ich potencjalnego,
negatywnego wpływu na środowisko. Zdobycie informacji na temat losu środowiskowego
związków chemicznych z grupy VOC i SVOC uwalnianych z produktów z tworzywa
sztucznego, jak również poszerzenie zakresu interdyscyplinarnych badań związanych z
charakterystyką i jakością opracowanych materiałów wymaga zaangażowania wielu obszarów
wiedzy i nauki, zwłaszcza chemii analitycznej.
Pierwszy etap badań związany był z oszacowaniem wielkości emisji przedstawicieli związków
z grupy VOC uwalnianych z powierzchni różnego typu przedmiotów codziennego użytku
wykonanych z tworzywa sztucznego przy wykorzystaniu stacjonarnego (ex-situ) oraz własnej
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konstrukcji przenośnego (in-situ) urządzenia analitycznego. Kolejny etap badań związany był
z opracowaniem nowego typu narzędzi analitycznych mogących znaleźć zastosowanie na
etapie izolacji i/lub wzbogacania analitów, w procesie oznaczania związków chemicznych z
grupy SVOC w próbkach środowiskowych. Jako przedstawicieli związków z grupy SVOC oraz
substancji uszlachetniających (tzw. uniepalniaczy) wybrano związki chemiczne z grupy PBDE.
Do oznaczenia tych związków wykorzystano procedury analityczne, w których na etapie
izolacji i/lub wzbogacania analitów z próbek środowiskowych zastosowano opracowane
materiały polimerowe z odciskiem molekularnym (MIP) w formie: (i) sorbentu stanowiącego
wypełnienie kolumienki do SPE; (ii) sorbentu unieruchomionego na nośniku magnetycznym w
dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej – d-SPE.
4.3.2 Produkty wykonane z tworzywa sztucznego jako istotny element kształtujący jakość
środowiska wewnętrznego – badania emisji związków chemicznych z grupy lotnych związków
organicznych [H1-H5]
4.3.2.1 Kluczowe czynniki decydujące o właściwym doborze narzędzi oraz technik
analitycznych stosowanych w procesie określania profilu emisji [H1]
Ze względu na trwałość materiałów wykończeniowych oraz wyposażeniowych wykonanych z
tworzywa sztucznego oraz długi okres ich użytkowania, materiały te mogą być określane
mianem długoterminowego źródła emisji związków z grupy VOC do środowiska
wewnętrznego. W głównej mierze migracja zanieczyszczeń (pozostałości rozpuszczalników,
reagentów czy monomerów) z powierzchni materiałów do powietrza wewnętrznego odbywa
się na drodze samorzutnej dyfuzji molekularnej. Intensywność tego procesu uwarunkowana jest
takimi czynnikami pomieszczenia wewnętrznego jak temperatura, wilgotność, stopień
nasłonecznienia powierzchni oraz częstotliwość wymiany powietrza [8, 16].
Rozwiązania instrumentalne oraz metodyczne wykorzystywane zarówno na etapie
kondycjonowania próbek materiałów, jak i na etapie pobierania próbek analitów z fazy gazowej
w sposób ogólny mogą być sklasyfikowane w dwóch głównych grupach: (i) rozwiązania
pracujące w trybie ex-situ – wszystkie etapy toku postępowania analitycznego wykonywane są
w warunkach laboratoryjnych przy wykorzystaniu stacjonarnych środowiskowych komór
emisyjnych, przy ściśle kontrolowanych warunkach pomiaru (temperatura – od 16 do 25oC;
wilgotność – od 45 do 65%; stopień wysycenia komory badanym materiałem – 0,5 do 5,0
m2/m3; częstotliwość wymiany fazy gazowej z wnętrza komory – od 0,5 do 10 wymian
powietrza z całej objętości komory na godzinę [1/h]). Tego typu rozwiązania pozwalają na
zapewnienie powtarzalności pomiarów, wykonanie oceny potencjału emisji zanieczyszczeń z
badanego obiektu oraz wykorzystanie uzyskanych wyników, jako dane wejściowe w badaniach
modelowych; (ii) rozwiązania pracujące w trybie in-situ – w głównej mierze oparte na
wykorzystaniu przenośnych małogabarytowych instrumentów analitycznych instalowanych
bezpośrednio na powierzchni badanych materiałów w pomieszczeniach zamkniętych.
Pobieranie próbek analitów z fazy gazowej odbywa się w warunkach rzeczywistego
użytkowania danego materiału przez co możliwe jest określenie bezpośredniego wpływu na
jakość powietrza wewnętrznego [17, 18].
Rozpoczynając tego typu badania należy przede wszystkim uwzględnić dwa główne czynniki:
(i) rodzaj oraz charakter uzyskiwanej informacji analitycznej – właściwa interpretacja
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uzyskanego zbioru danych w oparciu o posiadaną wiedzę, pozwala na określenie rodzaju oraz
podanie szacunkowej ilość/wielkości strumienia/profilu emisji zdefiniowanego związku lub
grupy związków chemicznych uwalnianych z badanego materiału; (ii) ekonomicznologistyczny – analiza kosztów poniesionych w wyniku eksploatacji narzędzi, instrumentów
oraz zaawansowanego sprzętu analitycznego na każdym etapie toku postepowania
analitycznego oraz kosztów transportu badanego materiału do laboratorium. Bezpośredni
wpływ na wynik końcowy w procesie szacowania emisji związków z grupy VOC mają trzy
istotne czynniki: (i) warunki środowiskowe panujące w pomieszczeniu oraz charakterystyka
pomieszczenia, w którym odbywają się badania; (ii) rodzaj zastosowanego urządzenia oraz
sposób pobierania próbek analitów z fazy gazowej; (iii) charakterystyka morfologiczna
badanego materiału (jego powierzchnia oraz jednorodność struktury wewnętrznej) [H1].
W przypadku stosowania stacjonarnych środowiskowych komór emisyjnych proces pobierania
próbki analitów z fazy gazowej odbywa się w sposób dynamiczny, niekiedy również w
podwyższonej temperaturze. Proces uwalniania związków chemicznych z powierzchni
badanego materiału jest cały czas wymuszany poprzez gradient stężenia – pomiędzy
powierzchnią badanego materiału, a fazą gazową bezpośrednio przylegającą do powierzchni
tego materiału. W przypadku pomiarów wykonywanych z wykorzystaniem przenośnych
urządzeń analitycznych bezpośrednio w pomieszczeniach zamkniętych (in-situ), proces
pobierania analitów z fazy gazowej odbywa się w sposób pasywny. Transport związków
chemicznych z powierzchni badanego materiału w kierunku złoża sorpcyjnego, definiowany
jest przez prawa dyfuzji Ficka. W badaniach in-situ, czynniki zewnętrzne panujące w danym
środowisku wewnętrznym (wymiana powietrza w pomieszczeniu, nasłonecznienie,
temperatura i wilgotność względna) mogą mieć istotny wpływ na jakość uzyskiwanej
informacji analitycznej. Bardziej szczegółowe informacje na temat zalet, ograniczeń oraz
wyzwań napotykanych w trakcie wykorzystywania określonych typów narzędzi oraz urządzeń
analitycznych przeznaczonych do uzyskiwania zbioru danych na temat rodzaju oraz ilości
związków chemicznych z grupy VOC emitowanych z materiałów wewnętrznych zostały
omówione w studium literaturowym zawartym w pracy [H1].
4.3.2.2 Emisja związków chemicznych z grupy VOC na przykładzie węglowodorów
aromatycznych uwalnianych z powierzchni różnego typu wykładzin podłogowych [H2, H3]
Znaczenie wykładzin podłogowych na kształtowanie jakości środowiska wewnętrznego jest
bardzo istotne, głównie ze względu na zajmowaną powierzchnię użytkową w pomieszczeniach
zamkniętych. Ze względu na fakt, iż w zdecydowanej większości wykładziny podłogowe
składają się przede wszystkim z włókien wykonanych z tworzywa sztucznego oraz z
odpowiedniego typu podłoża, do którego zostały przyłączone przy pomocy kleju lub żywicy
(Rysunek 2), uwalnianie związków chemicznych z grupy VOC do fazy gazowej może odbywać
się w wyniku 4 zasadniczych procesów: (i) bezpośrednia emisja do środowiska wewnętrznego
związków chemicznych z zastosowanego typu podkładu , do którego przytwierdzone są włókna
wykonane z tworzywa sztucznego; (ii) bezpośredni transport związków chemicznych obecnych
w zastosowanych spoiwach, pozwalających na połączenie włókien syntetycznych z podłożem
– bardzo często warstwa ta charakteryzuje się niejednolitą grubością; (iii) bezpośrednia
migracja do środowiska wewnętrznego związków chemicznych obecnych w strukturze włókien
syntetycznych, stosowanych w procesie ich wytworzenia oraz obróbki estetycznej; (iv) wtórna
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emisja (desorpcja) związków chemicznych znajdujących się na powierzchni włókien
syntetycznych lub podkładu, jako efekt długoterminowego składowania w magazynach lub
ekspozycji wykładzin podłogowych w zakładach handlowo-usługowych [H3].

Rysunek 2. Widok ogólny potencjalnej struktury wykładzin podłogowych z włóknami z tworzywa sztucznego z
elementami, które mogą stanowić źródła emisji związków chemicznych do fazy gazowej [H3].

Przedmiot przeprowadzonych badań związanych z określeniem emisji związków chemicznych
z grupy węglowodorów aromatycznych, jako przedstawicieli związków z grupy VOC
stanowiły następujące komercyjnie dostępne produkty: (i) wykładziny podłogowe, gdzie
włókna wykonane były z polipropylenu (PP) lub poliamidu (PA), różniące się od siebie
rodzajem zastosowanego podkładu - filc lub juta syntetyczna, kolorem, grubością całkowitą
oraz parametrem określanym przez producenta jako waga runa (wyrażanym w jednostkach
g/m2); (ii) wykładzina niemal całkowicie pozbawiona włókien syntetycznych (podkład – filc,
brak włókien wykonanych z tworzywa sztucznego); (iii) podkład stosowany pod wykładziny
podłogowe wykonany z pianki poliuretanowej (PUF); (iv) elastyczne wykładziny wykonane z
polichlorku winylu (PCW) różniące się od siebie grubością całkowitą oraz grubością
zastosowanej warstwy ścieralnej [H3].
Odpowiednio scharakteryzowane i przygotowane próbki wykładzin podłogowych o wymiarach
4 cm x 4 cm stanowiły przedmiot badań w celu uzyskania informacji na temat rodzaju oraz
ilości emitowanych związków organicznych z grupy węglowodorów aromatycznych z
wykorzystaniem urządzenia pracującego w trybie dynamicznego pobierania próbek analitów z
fazy gazowej – stacjonarny system miniaturowych komór emisyjnych (Rysunek 3). Informacje
na temat konstrukcji oraz charakterystyki metrologicznej systemu μ-CTE™ 250 zostały
przedstawione we wcześniejszych doniesieniach literaturowych [19, 20].
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Rysunek 3. Widok ogólny oraz schematyczne przedstawienie zasady działania stacjonarnego systemu
miniaturowych komór emisyjnych Markes' Micro-Chamber/Thermal Extractor™ – μ-CTE™ 250.

System μ-CTE™ 250 został wykorzystany w toku postępowania analitycznego ex-situ na etapie
sezonowania wyselekcjonowanych próbek wykładzin podłogowych. Próbki badanych
materiałów sezonowane były przez okres 60 minut w temperaturze 25 ± 1oC przy prędkości
przepływu gazu płuczącego 10 ml/min. Dobrane wartość temperatury kondycjonowania próbek
oraz szybkości wymiany fazy gazowej miały na celu przybliżyć warunki panujące w
pomieszczeniach mieszkalnych. Związki chemiczne wyemitowane z badanych próbek były w
trybie ciągłym pobierane na rurki sorpcyjne wypełnione złożem Tenax TA. Po zakończeniu
pobierania, proces uwalniania analitów ze złoża sorpcyjnego odbywał się z wykorzystaniem
techniki dwuetapowej termicznej desorpcji (TD – thermal desorption). Natomiast etap
rozdzielania, identyfikacji i oznaczania zatrzymanych na złożu sorpcyjnym analitów z grupy
węglowodorów aromatycznych wykonywany był z zastosowaniem techniki chromatografii
gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID). Sumaryczna liczba przebadanych
próbek wykładzin podłogowych przy wykorzystaniu techniki dynamicznego pobierania próbek
analitów z fazy gazowej wynosiła 130. Przeprowadzono również proces kalibracji układu TDGC-FID oraz wyznaczono podstawowe parametry walidacyjne wykorzystanej procedury [H3].
Kolejny etap badań związany był z wyznaczeniem wielkości emisji związków chemicznych z
grupy węglowodorów aromatycznych za pomocą własnej konstrukcji urządzenia pracującego
w trybie pasywnego pobierania próbek analitów z fazy gazowej – przenośny emisyjny próbnik
pasywny (PFS – passive flux sampler) [H2]. Przeprowadzone badania wielkości emisji
wybranych przedstawicieli związków z grupy VOC uwalnianych z powierzchni wykładzin
podłogowych stanowiły rozszerzenie obszaru i zakresu badań zapoczątkowanych w czasie
realizacji pracy doktorskiej. Ogólny schemat zaprojektowanego oraz skonstruowanego
narzędzia analitycznego pracującego w trybie pasywnego pobierania próbek analitów z fazy
gazowej przedstawiono na Rysunku 4.
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Rysunek 4. Widok ogólny zaprojektowanego i skonstruowanego emisyjnego próbnika pasywnego (PFS) o
objętości wewnętrznej rzędu 64 cm3: 1 - wykonanego z poliamidu (PA); 2 – wykonanego ze stali nierdzewnej
[H2,H3]

W celu zapewnienia miarodajności uzyskiwanych wyników, przed wykorzystaniem
opracowanego urządzenia w warunkach rzeczywistych ważne jest wyznaczenie jego
parametrów użytkowych oraz zdefiniowanie wszystkich zmiennych, które mogą wpływać na
wynik końcowy oznaczeń. Na podstawie interpretacji uzyskanych wyników badań
modelowych wyznaczono charakterystykę pracy skonstruowanego urządzenia typu PFS.
Stwierdzono, że urządzenie to może pracować w dwóch obszarach – kinetycznym i
równowagowym. Do 120 minut od momentu instalacji próbnika na powierzchni pracował on
w obszarze kinetycznym, natomiast po upływie 120 minut pracował w obszarze
równowagowym. Informacje na temat toku postepowania analitycznego w celu oszacowania
optymalnego czasu oraz charakterystyki pracy skonstruowanego urządzenia typu PFS zostały
zamieszczone w pracy [H2].
Próbki opisanych wcześniej wykładzin podłogowych o wymiarach 10 x 15 cm zostały
umieszczone na szklanej płycie. Następnie, na ich powierzchni instalowano urządzenie typu
PFS z czystym złożem sorpcyjnym Carbograph 4. W celu odzwierciedlenia standardowej
długości czasu pracy pracownika w pomieszczeniu zamkniętym, w którym mogą być
zainstalowane wykładziny podłogowe, czas pracy próbnika ustalono na 8 godzin (praca
próbnika w obszarze równowagowym). W trakcie tego procesu monitorowano temperaturę oraz
wilgotność panującą w pomieszczeniu. Po zakończeniu zdefiniowanego czasu
pracy/ekspozycji, pojemnik ze złożem sorpcyjnym był usuwany z wnętrza urządzenia.
Następnie proces uwalniania analitów ze złoża sorpcyjnego odbywał się z wykorzystaniem
techniki dwuetapowej termicznej desorpcji. Natomiast proces rozdzielania, identyfikacji i
oznaczania zatrzymanych na złożu sorpcyjnym analitów z grupy węglowodorów
aromatycznych odbywał się z wykorzystaniem techniki GC-FID. Łączna liczba przebadanych
próbek wykładzin podłogowych przy wykorzystaniu urządzenia typu PFS wynosiła 130 [H3].
Stworzono obszerną bazę danych związaną z wielkością emisji związków chemicznych z grupy
węglowodorów aromatycznych – benzenu, toluenu, etylobenzenu oraz związków z grupy
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ksylenów (związki z grupy BTEX), które w literaturze określane są mianem wskaźników
stopnia narażenia organizmu człowieka na szkodliwe działanie związków z grupy VOC [21].
W Tabeli 1 zestawiono przykładowe wyniki badań wielkości emisji związków chemicznych z
grupy węglowodorów aromatycznych uzyskanych z wykorzystaniem dwóch typów urządzeń
analitycznych, gdzie przedmiot badań stanowiły próbki różnego typu wykładzin podłogowych.
Tabela 1. Wyniki badań wielkości emisji związków organicznych z grupy węglowodorów aromatycznych z
wyselekcjonowanych próbek wykładzin podłogowych oraz podkładu pod wykładziny [H3]
Wykładzina podłogowa pozbawiona włókien wykonanych z tworzywa sztucznego; typ podkładu – filc
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
<MDL
0,50 ± 0,20
<MDL
0,58 ± 0,23
0,41 ± 0,25
µ-CTE
Średnia ± SD
3,8 ± 2,8
3,9 ± 1,4
0,43 ± 0,49
3,9 ± 1,6
6,0 ± 6,8
PFS
Średnia ± SD
Wykładzina podłogowa z włóknami wykonanymi z polipropylenu (waga runa – 375 g/m2); typ podłoża - filc
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
0,110 ± 0,035
2,13 ± 0,76
0,52 ± 0,12
2,67 ± 0,23
0,76 ± 0,12
µ-CTE
Średnia ± SD
8,6 ± 6,9
16,7 ± 12,5
1,8 ± 1,9
10,8 ± 6,0
3,8 ± 2,3
PFS
Średnia ± SD
Wykładzina podłogowa z włóknami wykonanymi z polipropylenu (waga runa – 500 g/m2); typ podłoża – filc
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
0,130 ± 0,048
5,7 ± 3,3
0,712 ± 0,086
3,13 ± 0,23
0,810 ± 0,073
µ-CTE
Średnia ± SD
16,8 ± 9,5
27,9 ± 6,5
4,0 ± 1,1
18,7 ± 3,2
6,6 ± 1,7
PFS
Średnia ± SD
Wykładzina podłogowa z włóknami wykonanymi z polipropylenu (waga runa – 300 g/m2); typ podłoża – juta syntetyczna
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
0,62 ± 0,44
10,8 ± 9,7
1,50 ± 0,87
15,6 ± 16,6
8,8 ± 1,1
µ-CTE
Średnia ± SD
4,0 ± 1,7
7,9 ± 4,7
3,1 ± 1,5
4,9 ± 1,3
2,74 ± 0,79
PFS
Średnia ± SD
Wykładzina podłogowa z włóknami wykonanymi z polipropylenu (waga runa – 450 g/m2); typ podłoża – juta syntetyczna
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
1,33 ± 0,23
27,0 ± 3,9
2,56 ± 0,17
35,1 ± 1,8
10,6 ± 2,3
µ-CTE
Średnia ± SD
3,4 ± 1,7
11,4 ± 2,7
2,7 ± 2,2
4,7 ± 2,5
2,41 ± 0,73
PFS
Średnia ± SD
Wykładzina podłogowa z włóknami wykonanymi z polipropylenu (waga runa – 500 g/m2); typ podłoża – juta syntetyczna
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
1,21 ± 0,10
34,6 ± 3,7
3,63 ± 0,30
51,3 ± 5,0
9,82 ± 0,87
µ-CTE
Średnia ± SD
4,5 ± 1,9
13,1 ± 3,6
3,00 ± 0,73
7,1 ± 1,8
2,04 ± 0,60
PFS
Średnia ± SD
Wykładzina podłogowa z włóknami wykonanymi z poliamidu (waga runa – 300 g/m2); typ podłoża – filc
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
2,9 ± 1,2
9,5 ± 1,8
1,57 ± 0,30
6,0 ± 1,3
3,6 ± 1,8
µ-CTE
Średnia ± SD
3,4 ± 1,0
13,0 ± 3,3
2,7 ± 1,4
4,52 ± 0,69
1,29 ± 0,35
PFS
Średnia ± SD
Wykładzina podłogowa z włóknami wykonanymi z poliamidu (waga runa – 560 g/m2); typ podłoża – filc
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
4,8 ± 1,6
13,0 ± 3,4
5,0 ± 2,2
11,0 ± 4,0
4,2 ± 2,1
µ-CTE
Średnia ± SD
6,1 ± 3,3
27,9 ± 11,2
3,8 ± 2,1
7,5 ± 3,0
1,77 ± 0,85
PFS
Średnia ± SD
Podkład wykonany z poliuretanu umieszczany w pomieszczeniach mieszkalnych pod wykładzinami lub panelami podłogowymi; grubość
podkładu – 5 mm
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
1,46 ± 0,13
37,2 ± 6,6
4,12 ± 0,74
55,4 ± 4,9
11,2 ± 1,2
µ-CTE
Średnia ± SD
16,0 ± 3,8
40,4 ± 1,5
8,73 ± 0,18
33,6 ± 1,9
8,18 ± 0,47
PFS
Średnia ± SD
Wykładzina elastyczna wykonana z polichlorku winylu bez warstwy ścieralnej
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
<MDL
6,6 ± 1,2
1,69 ± 0,22
6,87 ± 0,79
4,30 ± 0,72
µ-CTE
Średnia ± SD
0,430 ± 0,080
1,75 ± 0,39
0,86 ± 0,44
1,49 ± 0,59
0,52 ± 0,26
PFS
Średnia ± SD
Wykładzina elastyczna wykonana z polichlorku winylu; grubość warstwy ścieralnej – 0,15 mm
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
3,32 ± 0,48
42,2 ± 2,8
8,42 ± 0,46
28,1 ± 1,2
4,91 ± 0,54
µ-CTE
Średnia ± SD
2,3 ± 1,2
9,3 ± 2,0
2,12 ± 0,26
6,10 ± 0,64
2,0 ± 1,2
PFS
Średnia ± SD
Wykładzina elastyczna wykonana z polichlorku winylu; grubość warstwy ścieralnej – 0,25 mm
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Benzen
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
3,53 ± 0,53
36,1 ± 2,5
10,1 ± 1,6
34,6 ± 5,1
5,50 ± 0,81
µ-CTE
Średnia ± SD
2,2 ± 1,3
18,6 ± 5,6
1,62 ± 0,46
4,27 ± 0,59
1,24 ± 0,38
PFS
Średnia ± SD
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Wykładzina elastyczna wykonana z polichlorku winylu; grubość warstwy ścieralnej – 0,50 mm
Benzen
Toluen
Etylobenzen
p,m-Ksylen
Styren
Urządzenie
Parametr
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
[µg/m2]
8,5 ± 1,5
232 ± 52
16,9 ± 2,3
56,2 ± 8,8
7,27 ± 0,88
µ-CTE
Średnia ± SD
3,1 ± 2,1
34 ± 15
3,7 ± 1,5
10,2 ± 2,8
2,9 ± 1,0
PFS
Średnia ± SD
SD – odchylenie standardowe; MDL – 0.032 µg/m2; µ-CTE – wyniki uzyskane z wykorzystaniem stacjonarnego system miniaturowych komór
emisyjnych; PFS – wyniki uzyskane z wykorzystaniem własnej konstrukcji emisyjnego próbnika pasywnego

Uzyskane wyniki badań wykazały, że parametr określany przez producenta jako waga runa ma
wyraźny wpływ na wielkość emisji toluenu oraz p, m-ksylenu. Im większa wartość wagi runa,
tym większa ilość związków była emitowana z próbek wykładzin podłogowych. Występowanie
takiej zależności może prowadzić do wniosku, że związki te (toluen oraz p, m-ksylen) mogą
być wykorzystywane na etapie wytwarzania badanego produktu wykonanego z tworzywa
sztucznego jako rozpuszczalniki, a następnie na etapie regularnej eksploatacji, być uwalniane
do środowiska wewnętrznego. Należy podkreślić, że bezpośrednio w środowisku wewnętrznym
duży udział w dystrybucji związków chemicznych do fazy gazowej z wykładzin podłogowych
mają oprócz czynników środowiskowych, również czynniki mechaniczne związane m.in. z
siłami nacisku lub tarcia. Regularne użytkowanie wykładzin podłogowych w pomieszczeniach
zamkniętych powoduje uwalnianie z powierzchni włókien syntetycznych związków
chemicznych, które mogły zostać wcześniej zaadsorbowane z fazy gazowej pomieszczenia, w
którym były przechowywane (magazyn lub przedsiębiorstwo usługowo-handlowe). Ponadto,
ze względu na rozwiniętą powierzchnię właściwą włókien, wykładziny podłogowe mogą w
środowisku wewnętrznym pełnić rolę zarówno pochłaniacza (sorbentu), jak i emitera związków
chemicznych do fazy gazowej (desorpcja z powierzchni włokiem). Sumaryczna zawartość
związków z grupy BTEX i styrenu uwalnianych z próbek wykładzin podłogowych z włóknami
PA z podkładem typu filc wynosiła odpowiednio: (i) dla wagi runa równej 300 g/m2 - ∑BTEXµ2
2
2
CTE = 23,6 ± 6,4 µg/m ; ∑BTEXPFS = 25,0 ± 6,8 µg/m ; (ii) dla wagi runa równej 560 g/m ∑BTEXµ-CTE = 38 ± 13 µg/m2; ∑BTEXPFS = 47 ± 20 µg/m2. Natomiast dla wykładzin
podłogowych z włóknami z PP z podkładem typu juta sumaryczna zawartość związków z grupy
BTEX i styrenu uwalnianych do fazy gazowej wynosiła odpowiednio: (i) dla wagi runa równej
300 g/m2 - ∑BTEXµ-CTE = 37 ± 28 µg/m2, ∑BTEXPFS = 23 ± 10 µg/m2; (ii) dla wagi runa równej
450 g/m2 - ∑BTEXµ-CTE = 76,6 ± 8,4 µg/m2, ∑BTEXPFS = 24,6 ± 9,7 µg/m2; (iii) dla wagi runa
równej 500 g/m2 - ∑BTEXµ-CTE = 100,6 ± 9,9 µg/m2, ∑BTEXPFS = 29,7 ± 8,6 µg/m2.
Występowanie tego typu zależności może prowadzić do wniosku, że niezależnie od
zastosowanego podkładu, istotny wpływ na ilość związków organicznych uwalnianych do
środowiska wewnętrznego mają włókna wykonane z tworzywa sztucznego, a nie sam typ
zastosowanego podkładu. Dodatkowe znaczące źródło emisji pozostałości rozpuszczalników
(zwłaszcza toluenu oraz p, m – ksylenu) w środowisku wewnętrznym może stanowić podkład
głównie wykonany z PUF. Podobnie w przypadku elastycznych wykładzin wykonanych z
PCW, gdzie uwalnianie związków organicznych z ich powierzchni może wynikać z
zastosowanych odczynników w procesie wytworzenia badanego produktu z tworzywa
sztucznego oraz dodatku substancji uszlachetniających stosowanych do polepszenia jego
walorów estetycznych. Na ilość pozostałości rozpuszczalników emitowanych z elastycznych
wykładzin podłogowych wyraźny wpływ ma grubość zastosowanej warstwy ścierającej.
Więcej informacji na temat uzyskanych wyników przeprowadzonych badań z wykorzystaniem
opisanych urządzeń oraz procedur analitycznych zostało zamieszczone w pracy [H3]. Ponadto,
zamieszczono w niej również szczegółową dyskusję czynników, które mogą wpływać w sposób
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istotny na uzyskane wyniki badań, zarówno tych związanych z zastosowanymi urządzeniami
jak i charakterystyką badanych próbek wykładzin podłogowych [H3].
Na jakość uzyskanych wyników przy użyciu opisanych dwóch typów urządzeń analitycznych
wpływ mają takie główne czynniki jak: (i) tryb pracy urządzenia analitycznego oraz charakter
prowadzonych badań (in-situ, ex-situ), w głównej mierze związane ze sposobem pobierania
próbek analitów z fazy gazowej; (ii) czas pracy urządzenia oraz powierzchnia zewnętrzna
materiału, z którego pobierane są próbki analitów; (iii) szczelności układu, zwłaszcza w trakcie
prowadzenia badań in-situ; (iv) zastosowanego rodzaju złoża sorpcyjnego; (v) charakterystyki
morfologicznej struktury obiektu stanowiącego przedmiot badań [H3].
W celu lepszego zobrazowania głównych czynników wpływających na występowanie różnic
pomiędzy uzyskanymi wynikami dla dwóch różnych typów urządzeń analitycznych
wyznaczono wartości współczynników korelacji liniowej Pearsona (PCC – Pearson correlation
coefficient). Jako dane wejściowe przyjęto uzyskane wyniki badań dla wszystkich wykładzin
podłogowych. Zaobserwowano, że w obliczonych wartościach PCC nadal występują wahania
i różnice między obliczonymi wartościami, czego główną przyczyną może być odmienny tryb
pracy wykorzystywanych urządzeń oraz niejednorodność struktury badanego materiału [H3].
W celu ogólnego przedstawienia potencjalnych zależności pomiędzy zmiennymi
definiowanymi przez oznaczone związki chemiczne z grupy węglowodorów aromatycznych
opracowano dendrogram uzyskany przy pomocy analizy skupień (Rysunek 5).

Rysunek 5. Dendrogram uzyskany przy pomocy analizy hierarchicznej obrazujący zależności pomiędzy
zmiennymi definiowanymi przez oznaczone związki chemiczne z grupy węglowodorów aromatycznych [H3]

Jako dane wejściowe posłużyły wszystkie wyniki badań uzyskane zarówno z wykorzystaniem
urządzenia stacjonarnego, jak i przenośnego. Odnotowano, że wielkość emisji benzenu w
sposób istotny różni się od pozostałych oznaczonych związków z grupy węglowodorów
aromatycznych. Prowadzi to do wniosku, że benzen nie jest emitowany bezpośrednio ze
struktury wewnętrznej wykładzin podłogowych, lecz może być zaadsorbowany na powierzchni
włókien wykonanych z tworzywa sztucznego. Jak zostało to wcześniej wspomniane, struktura
włókien ze względu na rozwinięta powierzchnię właściwą, stwarza możliwość do
zatrzymywania związków chemicznych obecnych w fazie gazowej i pełnienie w środowisku
wewnętrznym roli nie tylko emitera zanieczyszczeń, ale również pochłaniacza. Z tego względu
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obecność benzenu na powierzchni badanych próbek wykładzin podłogowych może być
konsekwencją długotrwałego ich przechowywania w pomieszczeniach magazynowych lub
zakładach usługowo-handlowych. Związek ten występujący w powietrzu wewnętrznym
wspomnianych pomieszczeń może ulegać procesowi sorpcji na rozwiniętej powierzchni
włókien wykładzin podłogowych. Dodatkowo, benzen mógł być obecny w fazie gazowej, która
została zamknięta wewnątrz stacjonarnej komory lub urządzenia typu PFS w trakcie
umieszczania próbki wykładziny wewnątrz komory lub próbnika na powierzchni wykładziny
[H3].
4.3.2.3 Emisja związków z grupy VOC z produktów codziennego użytku całkowicie
wykonanych z tworzywa sztucznego mających bezpośredni kontakt z żywnością [H4, H5]
Do produktów, które bardzo często są wykorzystywane do krótkotrwałego przechowywania
lub konsumowania gorących posiłków lub napojów można zaliczyć pojemniki oraz akcesoria
jednorazowego użytku w głównej mierze wykonane z jednego typu materiału polimerowego,
takiego jak polistyren (PS), polipropylen (PP), polietylen (PE), poliamid (PA), poli(tereftalan
etylenu) (PET). Do wytworzenia tego typu akcesoriów mogą być również wykorzystane
polimery pochodzące ze źródeł naturalnych lub polimery biodegradowalne, takie jak polilaktyd
(PLA) czy włókna celulozowe. Istnieje również szereg produktów wielowarstwowych, które
ze względu na swoją budowę pozwalają na długoterminowe przechowywania produktów
spożywczych (takich jak nabiał, zimne napoje czy soki owocowe), zapewniając ich
odpowiednią ochronę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Najczęściej
opakowania wielowarstwowe wykonane są z połączenia papieru, foli aluminiowej oraz niskiej
gęstości PE lub PET [22, 23].
Ze względu na fakt bezpośredniego kontaktu jednorazowych materiałów codziennego użytku z
produktami spożywczymi (często w podwyższonej temperaturze rzędu 80-100oC), istotne jest,
aby materiał polimerowy, z którego zostały wykonane (bądź też pokryte) nie zmieniał smaku,
ani zapachu spożywanego posiłku [22]. W trakcie bezpośredniego kontaktu gorącego posiłku
lub napoju z produktem wykonanym z tworzywa sztucznego, zachodzi duże
prawdopodobieństwo intensywnego uwolnienia z jego powierzchni związków chemicznych
stanowiących nieprzereagowane monomery, rozpuszczalniki organiczne, środki sieciujące czy
inicjatory reakcji. W konsekwencji, istnieje realne zagrożenie ich migracji bezpośrednio do
produktu spożywczego. W przypadku wspomnianych akcesoriów służących do spożywania
posiłków, transport związków chemicznych do organizmu człowieka może odbywać się nie
tylko przez drogi oddechowe, ale również w wyniku bezpośredniego kontaktu z błoną śluzową
w jamie ustnej oraz ślinę [24,25].
Jako przedmiot badań wyselekcjonowano następujące jednorazowe przedmioty codziennego
użytku wykonane z tworzywa sztucznego mające bezpośredni kontakt z produktami
spożywczymi: (i) wieczka z PS do kubków na gorące napoje różniące się od siebie barwą –
czarne, brązowe oraz białe; (ii) białe kubki z PS do gorących napojów; (iii) bezbarwne łyżeczki
z PS do gorących napojów; (iv) białe noże z PS do spożywania gorących lub zimnych potraw;
(v) bezbarwne widelce z PS do spożywania gorących lub zimnych potraw; (vi) czarne słomki z
PP do spożywania zimnych napojów; (vii) czarne łyżeczki z PP do spożywania lodów; (ix)
kubki wykonane z celulozy pokrytej od wewnętrznej strony cienką warstwą PE do spożywania
gorących lub zimnych napojów bezalkoholowych; (x) bezbarwne słomki z PLA do spożywania
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zimnych napojów. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki próbek jednorazowych
produktów codziennego użytku stanowiących przedmiot badań zostały zamieszczone w
pracach [H4] i [H5].
Każdorazowo w celu uzyskania informacji na temat głównego typu polimeru z jakiego zostały
wykonane próbki badanych materiałów przeprowadzono analizę z wykorzystaniem techniki
FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy), a interpretację uzyskanych widm dokonano
poprzez porównanie z dostępną biblioteką widm (Hummel Polymer Sample Library) oraz z
informacjami zamieszczonymi w doniesieniach literaturowych. Badania emisji związków
chemicznych z grupy węglowodorów aromatycznych przeprowadzono w oparciu o
wykorzystanie stacjonarnego systemu µ-CTE™ 250. Próbki badanych jednorazowych
produktów sezonowano wewnątrz komór przez okres 30 minut w dwóch zakresach
temperaturowych: (i) w temperaturze 40oC – wyznaczenie podstawowego poziomu emisji
zdefiniowanych przedstawicieli związków z grupy VOC; symulacja zjawiska, gdy temperatura
spożywanego produktu uległa znacznemu zmniejszeniu w stosunku do temperatury
początkowej; (ii) w temperaturze 80oC – znacznie podwyższona temperatura ma na celu
symulacji warunków, jakim poddawane mogą być jednorazowe produkty do spożywania
gorącego napoju lub ciepłego posiłku – temperatura konsumowanych produktów może być w
granicach od 70oC do 95oC, w zależności od rodzaju napoju lub posiłku oraz od sposobu jego
przygotowania. Po zakończeniu procesu sezonowania próbek, uwalnianie analitów ze złoża
sorpcyjnego (Tenax TA) odbywało się z wykorzystaniem techniki dwuetapowej termicznej
desorpcji. Proces rozdzielania, identyfikacji i oznaczania związków chemicznych z grupy
węglowodorów aromatycznych odbywał się z wykorzystaniem techniki GC-FID oraz techniki
GC-MS [H4, H5].
W Tabeli 2 zestawiono najistotniejsze wyniki badań wielkości emisji oznaczonych
zanieczyszczeń mogących stanowić pozostałości rozpuszczalników oraz reagentów
zastosowanych w procesie wytwarzania wieczek z PS do kubków na napoje.
Tabela 2. Informacje na temat wyznaczonych średnich wartości emisji poszczególnych związków organicznych
z grupy węglowodorów aromatycznych uwalnianych do fazy gazowej z badanych wieczek całkowicie
wykonanych z PS [H4].
Parametr
Średnia ± SD

Benzen
[ng/g]

Toluen
[ng/g]

Etylobenzen p,m-Ksylen
[ng/g]
[ng/g]

Styren
[ng/g]

25,4 ± 1,0

39,9 ± 3,5

85 ± 16

38,0 ± 5,2

1035 ± 212

23,2 – 28,0 30,7 – 56,0

37 – 203

18,5 – 64,2

510 – 1883

64,1 ± 1,4

190 ± 17

87,0 ± 2,2

2820 ± 220

25,03 – 30,26 53,3 – 71,3

51 – 498

Białe wieczka; temp. 40oC
Zakres

Średnia ± SD 27,8 ± 0,72
Białe wieczka; temp. 80oC
Zakres
Średnia ± SD

55,1 ± 4,0

33,9 – 186,5 1134 – 5809

38,3 ± 2,2

82,3 ± 8,7

29,7 ± 1,7

766 ± 92

24,1 – 83,33 34,0 – 43,8

68,2 – 98,4

21,2 – 38,1

606 – 941

54,5 ± 3,2

143 ± 18

47,8 ± 4,2

1801 ±230

25,7 – 87,2 47,5 – 62,5

115 – 181

30,4 – 63,3 1414 – 2242

Średnia ± SD 26,52 ± 0,39 38,8 ± 2,1

113 ± 19

21,1 ± 1,3

352 ± 61

85 – 129

19,3 – 22,4

263 – 399

Czarne wieczka; temp. 40oC
Zakres
Średnia ± SD

63,3 ± 3,0

Czarne wieczka; temp. 80oC
Zakres

Brązowe wieczka; temp. 40oC
Zakres

26,07 – 26,96 36,6 – 41,5
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Średnia ± SD 28,87 ± 0,66 42,2 ± 1,9

229 ± 36

27,5 ± 2,7

956 ± 129

185 – 272

25,2 – 31,4

820 – 1131

Brązowe wieczka; temp. 80oC
Zakres

28,28 – 29,70 40,6 – 44,6

SD – odchylenie standardowe;
średnia masa wszystkich analizowanych wieczek wykonanych z polistyrenu wynosiła 2,35 ± 0,16 g

Zauważono, że niezależnie od zastosowanego pigmentu/barwnika w badanym jednorazowym
produkcie z PS, etylobenzen oraz styren były emitowane do fazy gazowej w największych
ilościach. Wspomniane związki chemiczne stanowią pozostałości zastosowanych substratów
reakcji (etylobenzenu) oraz pozostałości monomerów (styrenu) używanych w procesie
otrzymywania PS. Odnotowano, że dla każdej z grupy wieczek z PS ilość wyemitowanych i
oznaczonych związków organicznych w temperaturze 80oC (odzwierciedlającej warunki, gdy
gorący napój został nalany do pojemnika i natychmiast zamknięty wieczkiem z PS) była
znacznie większa, niż w temperaturze 40oC (temperatura w pojemniku po wystudzeniu napoju).
Pomimo obniżenia temperatury do 40oC, badane wieczka z PS stanowią nadal źródło emisji
oznaczanych związków chemicznych do fazy gazowej. Podwyższenie temperatury miało
najmniejszy wpływ na ilość uwalnianego benzenu do fazy gazowej z badanych wieczek z PS.
Różnice pomiędzy ilością benzenu uwalnianego w 40oC, a ilością uwalnianą w 80oC były
nieznacznie powyżej 10%. Szczególnie niski wpływ temperatury na ilość uwalnianego benzenu
do fazy gazowej odnotowano dla wieczek zawierających biały oraz brązowy pigment/barwnik.
Prowadzi to do wniosku, że badane akcesoria wykonane z PS, niezależnie od zastosowanego
pigmentu/barwnika, nie są źródłem emisji benzenu do fazy gazowej [H4].
Uzyskane wyniki badań dla jednorazowych wieczek wykonanych z PS są zgodne z danymi
literaturowymi, w których przedmiot badań emisji stanowił bazowy PS przed procesem obróbki
termicznej. Według tych informacji etylobenzen stanowił (zaraz po styrenie) główny związek
emitowany bezpośrednio do fazy gazowej z badanego obiektu. Ponadto, odnotowana została
podobna zależność - zwiększenie ilości uwalnianego etylobenzenu wraz z podwyższeniem
temperatury. Emisja etylobenzenu oraz toluenu z materiałów wykonanych z tworzywa
sztucznego, w których głównym typem polimeru był PS może wynikać z pozostałości po
potencjalnych rozpuszczalnikach stosowanych na każdym z etapów technologicznych
otrzymywania badanego materiału. Ponadto, obecność tych związków może być konsekwencją
ich powstawania w trakcie procesu otrzymywania monomerów do produkcji materiałów
wykonanych z PS. Monomery (styren) mogą być wytwarzane poprzez odwodornienie
etylobenzenu, a powstające podczas tego procesu produkty uboczne (pomimo wprowadzonych
technologii ich usuwania), takie jak pozostałości etylobenzenu czy toluen mogą stanowić
zanieczyszczenia handlowo dostępnych monomerów do produkcji PS. Natomiast uwalnianie
do fazy gazowej styrenu z powierzchni badanych produktów wykonanych głównie z PS jest
efektem pozostałości (nieprzereagowany monomer) po procesie polimeryzacji lub jako produkt
termicznego rozpadu PS [26, 27].
Odnotowano również, że największe ilości styrenu były emitowane do fazy gazowej z grupy
wieczek zawierających biały pigment/barwnik. Natomiast najmniejszą średnią ilość
uwalnianego styrenu odnotowano w przypadku wieczek zawierających brązowy
pigment/barwnik. Rodzaj substancji stosowanych jako pigment/barwnik (najczęściej ditlenek
tytanu - tzw. biel tytanowa, w przypadku barwy białej, natomiast czerń żelazowa lub sadza w
przypadku barwy czarnej), może stanowić jeden z czynników kształtujących dynamizm
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procesu uwalniania związków z grupy węglowodorów aromatycznych do fazy gazowej.
Wykorzystanie czerni żelazowej lub sadzy jako pigmentu/barwnika może powodować, że pełni
on rolę medium zatrzymującego (sorbentu) związki organiczne występujące w danym
tworzywie sztucznym. W konsekwencji, ilość uwalnianych związków organicznych do fazy
gazowej w wyniku eksploatacji materiałów z tworzywa sztucznego może być znacznie
zredukowana, w stosunku do materiałów wykonanych z tego samego tworzywa sztucznego
zawierającego inny rodzaj pigmentu/barwnika [H4].
Występowanie opisanych różnic w uzyskanych wynikach badań wielkości emisji związków z
grupy węglowodorów aromatycznych może być spowodowane takimi czynnikami jak: (i)
różnicą w zastosowanym typie pigmentu/barwnika w badanej serii wieczek z PS; (ii) rodzajem
oraz jakością zastosowanego podstawowego materiału polimerowego (polistyrenu) do
wytworzenia danej serii wieczek oraz (iii) możliwością zajścia zjawiska sorpcji na powierzchni
wieczek z PS oznaczanych związków organicznych w trakcie ich przechowywania u
producenta, dystrybutora oraz sprzedawcy [H4]. Dodatkowo, w oparciu o uzyskany zbiór
danych obliczono procentowy udział poszczególnych analitów w całkowitej ilości oznaczonych
związków z grupy węglowodorów aromatycznych oraz wartości współczynnika korelacji
Pearsona. Interpretacja wyznaczonych parametrów pozwalała na dokonanie oszacowania
dominujących dróg pochodzenia oznaczanych związków chemicznych z produktów z PS: (i)
wyemitowane zanieczyszczenia są efektem tylko i wyłącznie rozkładu termicznego PS lub jako
nieprzereagowana pozostałość po procesie otrzymywania podstawowego materiału
polimerowego użytego do wytworzenia danego produktu; (ii) są konsekwencją obecności
pozostałości reagentów, rozpuszczalników oraz substancji uszlachetniających stosowanych na
każdym etapie technologicznym wytwarzania badanych wieczek z PS. Interpretacja
obliczonych wartości współczynnika korelacji Pearsona dla wszystkich uzyskanych wyników
pomiarów emisji oznaczonych związków organicznych z wieczek z PS potwierdziła, że styren
oraz etylobenzen stanowią główne zanieczyszczenia emitowane z badanego produktu
wykonanego z tworzywa sztucznego. Natomiast uwalnianie toluenu może być efektem
zanieczyszczenia tym związkiem wykorzystanych do produkcji PS monomerów, niską jakością
zastosowanych barwników/pigmentów oraz możliwością występowania tego związku w
pozostałych substancjach uszlachetniających, wykorzystywanych w procesie technologicznym
wytwarzania badanego produktu z tworzywa sztucznego [H4].
Inny typ próbek wykonanych całkowicie z jednego rodzaju polimeru stanowiły jednorazowe
akcesoria/przybory mające bezpośredni kontakt z żywnością, przeznaczone do
okolicznościowego konsumowania ciepłych oraz zimnych posiłków. W Tabeli 3 zestawiono
wybrane wyniki badań emisji związków chemicznych z grupy węglowodorów aromatycznych
oraz parametru TVOC uwalnianych do fazy gazowej z próbek produktów jednorazowego
użytku wykorzystywanych do spożywania posiłków i napojów.
Tabela 3. Informacje na temat wyznaczonych średnich wartości emisji poszczególnych związków organicznych z grupy
węglowodorów aromatycznych uwalnianych do fazy gazowej z badanych materiałów codziennego użytku wykonanych z
tworzywa sztucznego mających bezpośredni kontakt z żywnością
Materiały codziennego użytku (akcesoria kuchenne) wykonane z polistyrenu mające bezpośredni kontakt z gorącymi produktami
spożywczymi
TVOC
Benzen
Toluen
Etylobenzen p,m-Ksylen
Styren
Parametr
[µg/g]
[ng/g]
[ng/g]
[ng/g]
[ng/g]
[µg/g]
Białe kubki na gorące
Średnia ± SD 2,69 ± 0,98 25,2 ± 6,3
660 ± 169
15,5 ± 4,6
1,07 ± 0,24
6,8 ± 6,1
napoje; temp. 40oC
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1,81 – 5,12 15,2 – 34,6

382 – 889

8,8 – 21,7

0,64 – 1,36

3,4 – 23,9

137 ± 18

5669 ± 701

183 ± 42

15,3 ± 1,7

40,5 ± 4,0

20,4 – 27,0 107 – 160

4855 – 6876

93 - 224

13,7 – 18,5

36,9 ± 47,4

Średnia ± SD 23,3 ± 2,5
Zakres

Przezroczyste małe
łyżeczki;
temp. 40oC

Średnia ± SD 1,16 ± 0,31 34,6 ± 7,7

19,6 ± 3,3

2,1 ± 3,8

0,70 ± 0,11

0,98 ± 0,23

Zakres

13,8 – 23,7

0,13 – 10,7

0,51 – 0,84

0,68 – 1,48

Przezroczyste małe
łyżeczki;
temp. 80oC

Średnia ± SD

3,6 ± 1,4

151 ± 18

114 ± 13

20,7 ± 3,2

3,99 ± 0,72

5,5 ± 1,0

Zakres

1,5 – 6,3

115 - 180

87 - 134

13,1 – 23,7

2,44 – 4,65

3,3 – 6,2

Białe noże (akcesoria
grillowe);
temp. 40oC

Średnia ± SD 4,10 ± 0,76 32,0 ± 2,8

35,8 ± 2,4

4,05 ± 0,30

1,17 ± 0,10

1,81 ± 0,10

Zakres

33,2 - 38,8

3,65 – 4,56

1,05 – 1,33

1,79 – 1,92

Białe noże (akcesoria
grillowe);
temp. 80oC

Średnia ± SD

8,2 ± 1,6

55 ± 10

62 ± 13

22,5 ± 4,6

2,40 ± 0,52

4,06 ± 0,48

Zakres

4,7 – 10,1

44 - 71

45 - 82

15,1 – 27,3

1,59 – 2,92

3,09 – 4,56

Przezroczyste widelce
(akcesoria grillowe);
temp. 40oC

Średnia ± SD 0,56 ± 0,28 1,75 ± 0,70

21,5 ± 4,7

<LOD

0,132 ± 0,023

0,211 ± 0,022

Zakres

14,2 – 30,8

-

0,090 – 0,153

0,163 – 0,224

Przezroczyste widelce
(akcesoria grillowe);
temp. 80oC

Średnia ± SD 1,39 ± 0,58

6,9 ± 2,2

92,6 ± 8,8

0,68 ± 0,32

0,64 ± 0,10

1,14 ± 0,21

Zakres

3,8 – 9,4

77,7 – 101,1

0,44 – 1,40

0,49 – 0,76

0,84 – 1,48

0,66 – 1,53 23,9 -29,4

3,31 – 5,24 28,2 – 36,2

0,25 – 0,97 0,58 – 2,66

0,56 – 2,10

Materiały codziennego użytku (akcesoria okolicznościowe) wykonane z polipropylenu mające bezpośredni kontakt z ciepłymi i zimnymi
produktami spożywczymi
TVOC
Benzen
Toluen
Etylobenzen p,m-Ksylen
Styren
Parametr
[µg/g]
[ng/g]
[ng/g]
[ng/g]
[ng/g]
[ng/g]
Czarne łyżeczki do lodów Średnia ± SD 0,64 ± 0,21 0,57 ± 0,18
lub ciepłych napojów;
temp. 40oC
Zakres
0,39 – 0,90 0,43 - 0,84
Czarne łyżeczki do lodów Średnia ± SD
lub ciepłych napojów;
temp. 80oC
Zakres

<LOD
-

71,5 ± 4,1

<LOD

<LOD

0,691 ± 0,046

67,3 – 75,3

-

-

0,639 – 0,748

5029 ± 759

77 ± 11

22,3 ± 5,5

62 ± 15

88,2 - 105,1 4441 - 6099

62 - 88

17,3 – 27,9

49 – 83

96,2 ± 7,4

Czarne słomki do
zimnych i ciepłych
napojów;
temp. 40oC

Średnia ± SD

1,8 ± 1,2

20,5 ± 7,5

22,3 ± 5,0

2,73 ± 0,82

2,6 ± 2,7

1,30 ± 0,26

Zakres

1,2 - 4,6

12,2 - 32,0

16,4 - 32,0

1,32 - 3,74

0,29 – 6,3

0,86 – 1,76

Czarne słomki do
zimnych i ciepłych
napojów;
temp. 80oC

Średnia ± SD 1,83 ± 0,75 526 ± 176

769 ± 78

30,4 ± 4,2

16,3 ± 8,9

29,8 ± 4,1

Zakres

675 - 891

24,5 – 36,5

5,7 – 33,0

22,0 – 35,7

0,76 – 2,64

315 - 758

Akcesoria kuchenne i okolicznościowe częściowo lub całkowicie wykonane z biodegradowalnego materiału polimerowego mające
bezpośredni kontakt z ciepłymi i zimnymi produktami spożywczymi
TVOC
Benzen
Toluen
Etylobenzen p,m-Ksylen
Styren
Parametr
[µg/g]
[ng/g]
[ng/g]
[ng/g]
[ng/g]
[ng/g]
Jednorazowe celulozowe Średnia ± SD 2,5 ± 2,7
kubki pokryte PE;
temp. 40oC
Zakres
0,23 – 7,5

4,0 ± 2,0

0,65 ± 0,53

1,9 ± 2,9

4,8 ± 3,6

0,134 ± 0,028

0,45 – 6,5

0,11 – 1,18

0,11 – 8,2

1,8 – 12,2

0,096 – 0,175

Jednorazowe celulozowe Średnia ± SD 1,2 ± 1,4
kubki pokryte PE;
temp. 80oC
Zakres
0,26 – 3,3

2,8 ± 3,0

<LOD

0,99 ± 0,81

3,7 ± 2,6

0,43 ± 0,36

0,14 – 7,5

-

0,33 – 2,43

1,1 – 7,8

0,12 – 0,97

Średnia ± SD 0,66 ± 0,33

5,4 ± 8,2

41 ± 52

<LOD

196 ± 222

0,83 ± 0,71

11 – 101

-

20 – 446

0,37 – 2,07

Przezroczyste słomki
wykonane z PLA
temp. 40oC

Zakres

0,18 – 1,04 0,44 – 17,6
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Średnia ± SD 10,1 ± 1,3

229 ± 50

3,7 ± 1,9

7,6 ± 1,4

3,5 ± 2,3

10,6 ± 1,8

Zakres

192 - 313

2,1 – 6,8

6,3 – 10,4

2,0 – 8,0

8,8 – 13,0

8,6 – 12,4

SD – odchylenie standardowe; PE – polietylen; PLA – polilaktyd; TVOC – total volatile organic compounds – sumaryczna ilość związków
chemicznych z grupy VOC wyemitowana do fazy gazowej z badanego materiału wykonanego z tworzywa sztucznego;
LODbenz – 0,040 ng; LODet.benz – 0,063 ng; LODp,m-ksy – 0,050 ng; LODstyr – 0,046 ng

Odnośnie bezbarwnych jednorazowych akcesoriów kuchennych wykonanych z PS oraz tych
zawierających biały pigment/barwnik można odnotować występowanie zbliżonej zależności
jak w przypadku wcześniej omawianych wyników uzyskanych dla wieczek z PS. Zwiększenie
temperatury sezonowania próbek jednorazowych akcesoriów kuchennych w sposób istotny
wpłynęło na zwiększenie ilości uwalnianych analitów do fazy gazowej. Zarówno w
temperaturze 40oC, jak i w 80oC w największych ilościach z próbek jednorazowych produktów
z PS emitowany był styren – odpowiednio w zakresie od 0,090 µg/g do 1,36 µg/g oraz od 0,49
µg/g do 18,5 µg/g. Emisja tego związku z jednorazowych produktów w głównej mierze może
być efektem uwalniania nieprzereagowanego styrenu (monomeru), mogącego pozostać w
otrzymanej żywicy polistyrenowej, jeżeli reakcja polimeryzacji nie zaszła w sposób całkowity.
Odnotowano również uwalnianie znacznych ilości, zarówno w 40oC, jak i w 80oC etylobenzenu
(odpowiednio od 13,8 ng/g do 889 ng/g oraz od 45 ng/g do 6,9 µg/g) oraz toluenu (odpowiednio
od 0,58 ng/g do 36,2 ng/g oraz od 3,8 ng/g do 180 ng/g). Podobnie jak we wcześniej
opisywanych próbkach wieczek wykonanych z PS, obecność etylobenzenu oraz toluenu może
być konsekwencją pozostałości po potencjalnych rozpuszczalnikach stosowanych na każdym z
etapów technologicznych otrzymywania badanego materiału. Dodatkowo, występowanie tych
związków może wynikać z ich powstawania w trakcie procesu odwodornienia etylobenzenu, a
powstające podczas tego procesu produkty uboczne (pozostałości etylobenzenu lub toluenu)
mogą stanowić zanieczyszczenia handlowo dostępnych monomerów do produkcji PS. Ponadto,
w przypadku badanych materiałów wykonanych z PS, związki z grupy węglowodorów
aromatycznych będą miały znacznie większy wpływ (zwłaszcza ilości uwalnianego styrenu i
etylobenzenu) na całkowitą ilość uwalnianych do fazy gazowej związków organicznych
(definiowanych przez wartość parametru TVOC), niż węglowodory alifatyczne. W przypadku
badań prowadzonych w temperaturze 40oC ilość uwalnianego styrenu z jednorazowych
materiałów z PS stanowiła od ok. 16% do ok. 71% wartości TVOC, natomiast w temperaturze
80oC wartości te były w przedziale od ok. 38% do ok. 73%. Uzyskane wyniki badań dla
jednorazowych akcesoriów kuchennych wykonanych z PS przeznaczonych do kontaktu z
żywnością są zbliżone do danych opublikowanych w doniesieniach naukowych [26, 27].
Migracja pozostałości rozpuszczalników stosowanych w całym procesie technologicznym
otrzymywania danego produktu z tworzywa sztucznego oraz jakość zastosowanych
monomerów może w sposób istotny wpływać na jakość spożywanego produktu, zmieniając
jego smak oraz zapach. Jest to jednak zależne od charakterystyki fizykochemicznej polimeru
wykorzystanego do wytworzenia danego materiału z tworzywa sztucznego, jak również od
rodzaju oraz składu spożywczego produktu [H5].
Odnotowano wyraźnie mniejsze ilości emitowanych związków z grupy węglowodorów
aromatycznych z materiałów wykonanych z PP, niż tych wykonanych z PS (Tabela 3). W
przypadku materiałów wykonanych z PP zawierających czarny pigment/barwnik można
wysunąć wniosek, że produkty te stanowią źródło emisji toluenu oraz etylobenzenu do fazy
gazowej. Wzrost temperatury w sposób wyraźny wpływa na intensywność emisji, a tym samym
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na ilość uwalnianych do fazy gazowej toluenu i etylobenzenu z akcesoriów wykonanych z PP
(wzrost nawet o 2 rzędy wielkości w przypadku emisji toluenu), zwiększając tym samym
ryzyko krótkotrwałego narażenia poprzez drogi oddechowe (inhalację) na podwyższone
stężenie związków uznawanych za szkodliwe. Pozostałe oznaczane związki z grupy
węglowodorów aromatycznych były uwalniane z badanych akcesoriów z PP w małych lub
bardzo małych ilościach. Niska lub bardzo niska emisja związków chemicznych z grupy
węglowodorów aromatycznych może być również spowodowana zastosowanym
pigmentem/barwnikiem, jakim może być sadza lub czerń żelazowa. Tego typu dodatki mogą
być rozpatrywane jako substancje, których zastosowanie powoduje zmniejszenie intensywności
uwalniania związków chemicznych z materiału z tworzywa sztucznego ze względu ich
właściwości sorpcyjne. W przypadku sumarycznej zawartości związków organicznych
(TVOC), dla wspomnianych dwóch typów próbek wykonanych z PP, zwiększenie temperatury
spowodowało znaczny wzrost sumarycznej ilości uwalnianych związków z grupy VOC. W obu
przypadkach wzrost ten był niemal dziesięć razy większy. Zauważono również, że dla
materiałów wykonanych z PP oznaczone związki chemiczne z grupy węglowodorów
aromatycznych stanowiły niewielki udział w sumarycznej zawartości związków organicznych
uwalnianych do fazy gazowej. W przypadku etylobenzenu w temperaturze 40oC udział ten był
w przedziale od ok. 2% do ok. 10%, natomiast w temperaturze 80oC był w przedziale od ok.
3% to ok. 8%. W głównej mierze może być to związane ze strukturą topologiczną PP, w której
brak jest pierścieni aromatycznych. Prawdopodobnie, związki chemiczne z grupy
węglowodorów aromatycznych w głównej mierze mogą być emitowane z powierzchni próbek
jednorazowych akcesoriów wykonanych z PP, jako pozostałości zastosowanych dodatków,
barwników czy rozpuszczalników, lecz nie w wyniku pozostałości monomerów lub
termicznego rozkładu badanego materiału. Uwzględniając strukturę topologiczną PP oraz
dokonując analizy uzyskanych wyników najbardziej istotny wpływ na wartość parametru
TVOC mogą mieć liniowe lub rozgałęzione węglowodory alifatyczne pochodzące z
termicznego rozkładu struktury polimeru, takie jak: 2,2,4,6,6-pentametyloheptan, n-dekan, nundekan, n-tridekan czy n-oktadekan [H5]. Jest to zgodne z danymi opublikowanymi w
literaturze naukowej, w których obiektem badań były przedmioty wykonane głównie z PP, z
powierzchni których stwierdzono uwalnianie rozgałęzionych węglowodorów alifatycznych
[28].
Badając produkty wykonane z włókien celulozowych pokrytych PE oraz wykonane z
biodegradowalnego PLA odnotowano, że charakteryzowały się one niskim poziomem emisji
związków z grupy węglowodorów aromatycznych. Jedną z przyczyn niskiego poziomu emisji
zanieczyszczeń z grupy węglowodorów aromatycznych z badanych próbek materiałów
wykonanych z PLA może być fakt, iż polimery otrzymywane z surowców odnawialnych
(biopolimery) charakteryzują się mniejszą hydrofobowością, niż polimery syntetyczne takie jak
PP, PE, czy PS. W przypadku badanego materiału wykonanego z PLA zaobserwowano
również, że wraz z wzrostem temperatury prowadzonych pomiarów, wzrasta ilość
emitowanego benzenu, toluenu oraz p, m-ksylenu. Występowanie tego typu zjawiska można
tłumaczyć, że toluen oraz p, m-ksylen mogą stanowić pozostałości potencjalnych
rozpuszczalników stosowanych w procesie obróbki produktu wykonanego z PLA
(wprowadzenie pigmentów/barwników i substancji uszlachetniających) w celu nadania mu
odpowiednich właściwości użytkowych. Natomiast uwalnianie benzenu do fazy gazowej z
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produktu z PLA może być efektem zanieczyszczenia zastosowanych potencjalnych
rozpuszczalników w całym procesie technologicznym. Emisja związków chemicznych z grupy
węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza toluenu oraz p, m-ksylenu z materiałów
wykonanych PLA znajduje potwierdzenie w wynikach innych badań opublikowanymi w
doniesieniach literaturowych [29]. Ponadto, w kontekście materiałów wykonanych z PLA
można znaleźć informacje, że jego struktura krystaliczna może ulegać pewnym zmianom w
podwyższonej temperaturze 80oC [30]. W konsekwencji, zjawisko to może wpływać na dyfuzję
związków chemicznych wewnątrz materiału, a następnie potencjalną emisję do fazy gazowej
pozostałości rozpuszczalników, reagentów czy substancji uszlachetniających. Zauważono
również, że podwyższenie temperatury spowodowało zmniejszenie emisji etylobenzenu oraz
styrenu. Przyczyną tego może być fakt, iż związki te zostały zaadsorbowane na powierzchni
badanego jednorazowego produktu z PLA (w trakcie przechowywania lub zatrzymane przez
zastosowaną substancję stanowiąca czarny pigment/barwnik) i w wyniku działania
podwyższonej temperatury oraz wymuszonego przepływu gazu obojętnego zostały niemal
całkowicie usunięte z jego powierzchni. Z tego względu materiały wykonane z PLA nie są
bezpośrednim źródłem emisji etylobenzenu i styrenu do fazy gazowej oraz nie stanowią
zanieczyszczeń pochodzących z procesu produkcji PLA. Potwierdzeniem tego mogą być
wyniki badań opublikowane w literaturze, gdzie zaobserwowano, że etylobenzen oraz styren
były emitowane z analizowanych próbek materiałów wykonanych z PLA (wkłady do drukarek
3D) na niskim poziomie (od 0,1 do 0,2 µg/g) - w stosunku do pozostałych oznaczonych
związków chemicznych [31]. Wartość TVOC (sumarycznego stężenia związków z grupy VOC)
dla badanego jednorazowego produktu wykonanego z PLA w temperaturze 40oC wynosiła 0,83
µg/g, natomiast w 80oC wynosiła 10,6 µg/g. Wzrost wartości parametru TVOC o ponad rząd
wielkości może być spowodowany uwalnianiem z materiałów wykonanych z PLA, takich
związków jak ε-kaprolakton, acetofenon czy benzaldehyd [32]. W przypadku jednorazowych
produktów wykonanych z biodegradowalnych materiałów, dokonanie ich porównania pod
względem rodzaju oraz ilości emitowanych zanieczyszczeń jest znacznie utrudnione. Wynika
to z faktu, iż źródłem pochodzenia monomerów stosowanych do wytworzenia tego samego
typu biodegradowalnego polimeru, takiego jak PLA, mogą być różnego rodzaju produkty
pochodzenia naturalnego, jak kukurydza czy pulpa buraczana [H5].
Odnotowano, że kubki wykonane z wysokiej jakości włókien celulozowych pokrytych od
wewnątrz cienką warstwą PE charakteryzowały się najmniejszym poziomem emisji związków
z grupy węglowodorów aromatycznych spośród wszystkich przebadanych produktów
jednorazowego użytku. Średnia wartość emisji żadnego z oznaczonych związków w fazie
gazowej w dwóch różnych zakresach temperatury nie przekroczyła 5 ng/g. Zauważono
również, że podwyższenie temperatury do 80oC spowodowało zmniejszenie emisji wszystkich
oznaczonych związków chemicznych. Występowanie tego typu zjawiska jest bardzo
prawdopodobne w przypadku emisji szczątkowej. Uwzględniając wartości odchyleń
standardowych, nie odnotowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy uzyskanymi
wynikami badań wielkości emisji związków z grupy węglowodorów aromatycznych
uwalnianych z jednorazowych celulozowych produktów pokrytych PE. Niska emisja związków
chemicznych z grupy węglowodorów aromatycznych z jednorazowych produktach
wykonanych z włókien celulozowych może być spowodowana ich adsorpcją na powierzchni
włókien celulozowych w wyniku kontaktu z otaczającym powietrzem. Wyniki badań
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opublikowanych w doniesieniach naukowych potwierdzają, że celuloza oraz produkty z niej
wykonane mogą stanowić źródło emisji toluenu o niskiej intensywności [28]. W odniesieniu
do sumarycznej zawartości związków z grupy VOC dla próbek materiałów jednorazowego
użytku wykonanych z włókien celulozowych zauważono, że wartość parametru TVOC w
temperaturze 80oC była niemal 3 razy większa, niż w temperaturze 40oC. Wpływ na wzrost
wartości parametru TVOC może mieć proces uwalniania z PE związków chemicznych z grupy
węglowodorów alifatycznych, takich jak n-dodekan, n-tridekan czy n-tetradekan [28, 33]. W
celu lepszego zobrazowania potencjalnych zależności pomiędzy wyemitowanymi do fazy
gazowej związkami organicznymi w dwóch różnych temperaturach sezonowania próbek,
wyznaczone zostały wartości współczynnika korelacji Pearsona. Szczegółowa interpretacja
wszystkich uzyskanych wyników badań emisji związków chemicznych z grupy węglowodorów
aromatycznych uwalnianych z powierzchni jednorazowych materiałów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością została opisana w pracy [H5].
4.3.2.4 Podsumowanie i przyszłościowe kierunki rozwoju
Różnego typu wykładziny podłogowe, mogą stanowić wyraźne źródło emisji związków
organicznych z grupy węglowodorów aromatycznych do środowiska wewnętrznego. Jest to
szczególnie istotne ze względu na fakt powierzchni jaką tego typu elementy wyposażenia
zajmują w pomieszczeniach zamkniętych. Wykazano, że na rodzaj oraz ilość emitowanych
związków organicznych mają wpływ takie czynniki jak: waga runa, rodzaj zastosowanego
podłoża do którego przyłączone są włókna oraz typ polimeru, z którego wykonane zostały
włókna. Dodatkowym źródłem emisji w środowisku wewnętrznym może być podkład z PUF
stosowany pod wykładziny lub panele podłogowe. Stwierdzono, że znaczący wpływ na rodzaj
oraz ilość związków organicznych emitowanych z powierzchni wykładzin elastycznych
wykonanych z PCW ma grubość zastosowanej warstwy ścierającej. Ze względu na znaczną
powierzchnię jaką zajmują wykładziny podłogowe w pomieszczeniach mieszkalnych i
użyteczności publicznej stanowią one jeden z głównych czynników wpływających i
kształtujących jakość powietrza w danym pomieszczeniu zamkniętym.
Wpływ na różnice pomiędzy uzyskiwanymi wynikami miał przede wszystkim tryb pracy
wykorzystanych urządzeń (tryb dynamiczny lub tryb pasywny) do pobierania próbek analitów
z fazy gazowej. Występowanie rozbieżności pomiędzy uzyskanymi wynikami może być
również związane bezpośrednio z badanym materiałem, charakterystyką jego składu oraz
budową powierzchni materiału. Produkty zawierające elementy z tworzywa sztucznego, w
większości przypadków, charakteryzują się różnym stopniem jednorodności. W konsekwencji,
istnieje duże prawdopodobieństwo, że stosując dwie różne metody analityczne, uzyskane dane
będą różniły się od siebie w sposób statystycznie istotny. Niemniej jednak w oparciu o
przeprowadzone badania i uzyskane wyniki można stwierdzić, że zaprojektowane i
skonstruowane urządzenie typu PFS może z powodzeniem być wykorzystywane in-situ w
procesie szacowania emisji wybranych związków z grupy VOC z powierzchni materiałów
wyposażeniowych i wykończeniowych. Z punktu widzenia użytkowników pomieszczeń
mieszkalnych, opracowane urządzenie typu PFS pozwala w sposób nieinwazyjny, tani i prosty
na uzyskanie przesiewowej informacji na temat głównego typu związków chemicznych
uwalnianych z płaskich powierzchni materiałów wewnętrznych.
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W przypadku wyników badań, w których przedmiot stanowiły produkty wykonane z PS,
zaobserwowano znaczną emisję związków z grupy węglowodorów aromatycznych. W obu
zakresach temperatury (40oC i 80oC) odnotowano, że styren był emitowany z powierzchni
badanych wieczek w największych ilościach. Dla tych samych próbek odnotowano również
istnienie podobnej zależności w przypadku ilości uwalnianego etylobenzenu do fazy gazowej.
Wraz ze wzrostem ilości styrenu uwalnianego do fazy gazowej z wieczek wykonanych z PS
rosła ilość uwalnianego etylobenzenu. Występowanie tego typu zjawiska można tłumaczyć
faktem, iż etylobenzen stanowi jedno z głównych zanieczyszczeń PS (głównie jako substrat
stosowany w procesie otrzymywania styrenu), z którego wykonywane są różnego typu
produkty jednorazowego użytku. Szczególnie wysokie poziomy emisji styrenu odnotowano dla
kubków wykonanych z pianki polistyrenowej. W odniesieniu do narażenia człowieka (nie tylko
drogą oddechową) istotna wydaje się również możliwość zajścia zjawiska migracji
zanieczyszczeń obecnych w materiałach wykonanych z PS bezpośrednio do spożywanego
gorącego napoju.
W przypadku, gdy przedmiot badań stanowiły jednorazowe akcesoria do spożywania różnego
typu posiłków, odnotowano, że w wyniku działania podwyższonej temperatury (80oC) stanowią
one istotne źródło emisji styrenu, etylobenzenu oraz toluenu do fazy gazowej. Ilość
wyemitowanych pozostałości potencjalnych rozpuszczalników (toluenu oraz p, m-ksylenu)
oraz reagentów i monomerów (etylobenzenu i styrenu) była zależna od typu zastosowanego
polimeru do produkcji zdefiniowanych jednorazowych produktów z tworzywa sztucznego.
Istnieje prawdopodobieństwo, iż w wyniku działania podwyższonej temperatury (spożywania
gorącego posiłku lub napoju) może zwiększyć się emisja zanieczyszczeń z badanych
jednorazowych produktów, a tym samym oddziaływać w sposób istotny na jakość
spożywanych posiłków lub napojów. Zwłaszcza, że wysoka temperatura posiłku lub napoju (w
granicach 95-100oC) może powodować również trwałe zmiany struktury materiału z tworzywa
sztucznego. Efektem tego zjawiska może być nie tylko zwiększenie ilości uwalnianych
związków chemicznych, ale również poszerzenie ich spektrum – wpływ zmiany struktury
materiału z tworzywa sztucznego na rodzaj emitowanych związków chemicznych. Obecnie,
kryteria jakości jakie muszą być spełnione przez materiały oraz wyroby z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontaktu z żywnością zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Komisji
Unii Europejskiej nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011. W rozporządzeniu tym zdefiniowano
parametr SML (specific migration limits) mający zastosowanie w przypadku danej substancji i
wyrażony w miligramach substancji na kilogram żywności (mg/kg). Parametr ten został
rozróżniony dla związków chemicznych definiowanych jako dodatek lub substancja
pomocnicza w produkcji polimerów oraz jako monomer, substancja pomocnicza lub inna
substancja wyjściowa. Niemniej jednak, wspomniane przepisy definiują jedynie najwyższe
dopuszczalne wartości związków chemicznych oraz ograniczenia i wymagania jakie mają
spełniać produkty wykonane z materiałów polimerowych, jednak bez zdefiniowania lub
zasugerowania procedury pomiarowej. Z tego względu nasuwa się pytanie w jaki sposób
uzyskać miarodajną informację analityczną na temat potencjału emisyjnego związków
chemicznych z materiałów wykonanych z tworzywa sztucznego mających bezpośredni kontakt
z żywnością.
Na podstawie uzyskanych wyników badań emisji związków chemicznych uwalnianych z
jednorazowych produktów w głównej mierze wykonanych z polimerów pochodzenia
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naturalnego lub polimerów biodegradowalnych wysunięto wniosek, iż mogą one również
stanowić potencjalne źródło emisji związków chemicznych z grupy węglowodorów
aromatycznych. Ponadto, podwyższona temperatura oraz skład spożywanego posiłku może
mieć wpływ na potencjalną degradację biopolimeru. Materiały jednorazowego użytku
wykonane z polimerów pochodzenia naturalnego czy biopolimerów są uznawane za produkty
mniej obciążające środowisko i mają w przyszłości stanowić alternatywę dla materiałów
wykonanych z polimerów syntetycznych typu PE, PP czy PS. Jedną z przyczyn znaczniej
mniejszego poziomu emisji związków chemicznych z grupy węglowodorów aromatycznych w
przypadku materiałów wykonanych z polimerów biodegradowalnych może być fakt, iż są one
bardziej hydrofilowe, niż rutynowo stosowane polimery syntetyczne. Niemniej jednak, w
przyszłości należy przeprowadzić dodatkowe, bardziej kompleksowe badania, aby wykazać ich
potencjalny wpływ na jakość spożywanego produktu, z którym mają bezpośredni kontakt. Jest
to szczególnie istotne, gdyż producenci tego typu materiałów określanych jako przyjazne dla
środowiska lub pochodzenia naturalnego nie zamieszczają informacji na temat typu surowców
odnawialnych, z których został pozyskany monomer w celu otrzymania pożądanego typu
polimeru. Z tego względu, należy naświetlić problem jednorazowych produktów spożywczych
nie tylko z punktu widzenia ich zagospodarowania po etapie ich użytkowania, ale również
określić czy mogą one mieć wpływ na jakość spożywanych potraw i napojów, a w dalszej
perspektywie na zdrowie człowieka. W przyszłości planowane jest rozszerzenia spektrum
badań o produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzywa sztucznego mające
bezpośredni kontakt z żywnością, które poddawane są krótkotrwałej obróbce termicznej lub
mikrofalowej przed przygotowaniem posiłku lub napoju do spożycia - domowe fast-foody czy
produkty instant.
Naturalną konsekwencją prowadzonych już wcześniej badań emisyjnych wydaje się
rozpoczęcie nowego nurtu związanego z opracowaniem kandydata na materiał odniesienia w
obszarze oszacowywania emisji związków chemicznych z matrycy polimerowej. Tego typu
materiał powinien charakteryzować się stałym profilem emisji zdefiniowanego związku lub
określonej grupy związków chemicznych, być stabilny w trakcie procesu przechowywania i
transportu oraz zapewniać odpowiednią powtarzalność uwalniania analitów do fazy gazowej.
Na chwilę obecną tego typu narzędzi spełniających kryteria materiału odniesienia jest zaledwie
kilka, w głównej mierze opartych na uwalnianiu do fazy gazowej zdefiniowanych ilości toluenu
[34]. Planowane badania będą miały na celu opracowanie kandydata na materiał odniesienia,
w którym matrycą będzie powszechnie używany wysokiej gęstości polietylen (HDPE), do
którego w zdefiniowanej ilości (rzędu od 1 do 15% masy polimeru) wprowadzone zostaną
dodatki stanowiące odpad z przemysłowej obróbki roślin, np. wysuszonych ziaren kakaowca,
kawy czy owoców cytrusowych. W konsekwencji istnieje możliwość sprawdzenia jakiego typu
związki chemiczne są emitowane po wprowadzeniu odpowiednich dodatków pochodzenia
naturalnego. W dalszym etapie konieczne będzie wyselekcjonowanie tych związków, które są
charakterystyczne dla danego materiału i sprawdzenie zmian emisji w czasie – zmian ilości
uwalnianego analitu w czasie sezonowania w komorze oraz przechowywania potencjalnego
kandydata na materiał odniesienia.
4.3.3 Sorbenty polimerowe z odciskiem molekularnym, jako wartościowe narzędzia
analityczne stosowane w procesie oznaczania wybranych przedstawicieli związków z grupy
25

dr inż. Mariusz Marć

| Załącznik nr 1

średniolotnych związków organicznych pochodzących z materiałów wykonanych z tworzywa
sztucznego [H6-H9]
4.3.3.1 Projektowanie i otrzymywanie specyficznego typu materiałów sorpcyjnych jako
selektywnych narzędzi stosowanych na etapie izolacji i/lub wzbogacania analitów w
procedurach analitycznych [H6]
Pomimo faktu, iż stosowanie związków z grupy PBDE w większości krajów jest sukcesywnie
zakazywane, wycofywane i usuwane z procesu produkcyjnego tworzyw sztucznych, nadal ze
względu na ich długi czas życia oraz wysoką tendencję do transportu transgranicznego,
obecność tych związków jest odnotowywana w wielu elementach środowiska [35, 36].
Dotychczas niemal 70% ze wszystkich opracowanych procedur analitycznych dedykowanych
do oznaczania związków z grupy PBDE w różnego typu próbkach środowiskowych, w głównej
mierze pozwala na dokonanie identyfikacji i oznaczenia na niskim lub bardzo niskim poziomie
zawartości, takich przedstawicieli związków z grupy PBDE jak: PBDE-47, PBDE-99, PBDE100, PBDE-153 czy PBDE-154. Opracowane i wykorzystywane różnego typu metody
analityczne dedykowane oznaczaniu związków z grupy SVOC, w tym również związków z
grupy PBDE, są procedurami wieloetapowymi. Do najbardziej czasochłonnych i
pracochłonnych zaliczany jest etap przygotowania próbek środowiskowych do analizy. Oparty
jest on na procesie izolacji i/lub wzbogacania zdefiniowanej grupy analitów z różnego typu
próbek środowiskowych, usunięciu lub znacznym zredukowaniu wpływu matrycy na wynik
końcowy oraz zminimalizowaniu ilości związków przeszkadzających (oczyszczenie
uzyskanych ekstraktów) [37-39].
W nurt tego typu badań coraz wyraźniej wpisują się nowego typu media sorpcyjne określane
mianem materiałów polimerowych z odciskiem molekularnym (MIP). Materiały te ze względu
na trwałość termiczną, mechaniczną oraz chemiczną, jak również na możliwość ich
wielokrotnego użycia cieszą się nieustannym wzrostem zainteresowania wśród chemików
analityków. Ich zastosowanie na etapie przygotowania próbek do analizy, w sposób
zdecydowany zwiększa selektywność i efektywność procesu izolacji i/lub wzbogacania
analitów z próbek środowiskowych. Wdrożenie w procedurę analityczną sorbentów typu MIP
na etapie izolacji i/lub wzbogacania analitów z próbek charakteryzujących się złożonym
składem matrycy może również wpłynąć w sposób istotny na obniżenie granicy wykrywalności
i oznaczalności danej procedury analitycznej (MDL i MQL). Dzięki temu istnieje możliwość
oznaczenia zanieczyszczeń występujących w różnego typu próbkach środowiskowych na
niskim lub bardzo niskim poziomie zawartości [40-42].
W sposób ogólny sam algorytm postepowania oraz proces otrzymywania sorbentu typu MIP
dedykowanego do określonego związku lub specyficznej grupy związków chemicznych,
wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu, kosztów, odczynników oraz odpowiednio dobranej
aparatury laboratoryjnej. Właściwy sorbent typu MIP otrzymuje się głównie poprzez
prawidłowy dobór monomeru funkcyjnego, substancji wzorcowej lub jej analogu
strukturalnego (DMIP – dummy template MIP) oraz czynnika porogennego (rozpuszczalnika).
Ponadto, należy dobrać właściwy rodzaj oraz ilość środka sieciującego, jak i sposób inicjowania
reakcji polimeryzacji. W celu otrzymania ściśle określonego materiału sorpcyjnego typu MIP
należy również uwzględnić rozpuszczalność substancji wzorowej lub jej analogu
strukturalnego w czynniku porotwórczym oraz charakter grup funkcyjnych cząsteczek
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związków chemicznych (substratów) wchodzących w skład mieszaniny polimeryzacyjnej.
Istotne jest również wcześniejsze przeanalizowanie dostępności oraz koszt substancji
wzorcowej (lub jej analogu strukturalnego). W praktyce, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt
końcowy w postaci nowego typu materiału sorpcyjnego, należy przeprowadzić szereg
czynności oraz sprawdzić wiele konfiguracji związanych z doborem odpowiednich substratów
i warunków reakcji - począwszy od oczyszczenia substratów reakcji z inhibitorów, a
skończywszy na pełnej charakterystyce morfologicznej i fizykochemicznej opracowanego
materiału [40-42].
Jednym z najnowszych rozwiązań wspomagających projektowanie i opracowywanie nowego
typu sorbentów polimerowych jest wdrożenie w praktykę laboratoryjną zaawansowanych
technik obliczeniowych związanych z komputerowym modelowaniem molekularnym. W
konsekwencji istnieje możliwość zaprojektowania teoretycznie optymalnej konfiguracji
substratów reakcji (rodzaju, ilości i ich stosunku molowego) pozwalających na otrzymanie
porządnego materiału sorpcyjnego. Wdrożenie w codzienną praktykę analityczną
komputerowego modelowania molekularnego, w kontekście sorbentów typu MIP, pozwala w
sposób optymalny na: (i) wyznaczenie zależności pomiędzy monomerem funkcyjnym, a
substancją wzorcową; (ii) dokonanie oszacowania optymalnego stosunku molowego pomiędzy
cząsteczkami monomeru funkcyjnego, a cząsteczką substancji wzorcowej; (iii) wyznaczenie
najbardziej stabilnego kompleksu monomer funkcyjny – substancja wzorcowa oraz (iv) dobór
właściwego typu substancji porogennej. Dopiero wówczas istnieje możliwość potwierdzenia
tych informacji w warunkach laboratoryjnych poprzez wykonanie syntezy zaprojektowanego
materiału sorpcyjnego typu MIP oraz materiału pozbawionego cząsteczki substancji wzorcowej
– NIP. Następnie gotowy sorbent typu MIP poddawany jest szeregowi badań, mających na celu
określenie jego charakterystyki morfologicznej oraz fizykochemicznej. Przeprowadzony
proces komputerowego modelowania molekularnego daje możliwość na zminimalizowanie
prawdopodobieństwa wystąpienia niepowodzenia w procesie otrzymywania nowych
sorbentów typu MIP. W konsekwencji, otworzyło to dodatkową ścieżkę do zaprojektowania
bardzo specyficznego materiału sorpcyjnego, bez konieczności wykonywania znacznej ilości
prób, a w związku z tym zużywania niemałej ilości rozpuszczalników i reagentów - proces
otrzymywania nowego typu sorbentów polimerowych stanowi mniejsze obciążenie dla
środowiska [H6].
Wykorzystanie komputerowego modelowania molekularnego w chemii analitycznej pozwala
na wyselekcjonowanie odpowiedniego analogu strukturalnego substancji wzorcowej. Jest to
niebywale komfortowe rozwiązanie w przypadku, gdy koszt pozyskania substancji wzorcowej
jest znaczny, jej dostępność jest bardzo ograniczona, bądź też charakteryzuje się bardzo niską
rozpuszczalnością w powszechnie stosowanych porogenach. Zastosowanie komputerowego
modelowania molekularnego pozwala na znaczne zniwelowanie możliwości otrzymywania
materiałów sorpcyjnych o niskiej jakości oraz do uproszczenia procesu przygotowania i
charakterystyki nowego typu materiałów sorpcyjnych z odciskiem molekularnym. Należy
jednak podkreślić, że samo opracowanie bazy danych na temat możliwych analogów
strukturalnych danej substancji wzorcowej oraz wprowadzanie danych wejściowych do
odpowiedniego programu komputerowego jest procesem długotrwałym oraz czasochłonnym.
Wykonanie tego typu obliczeń i stworzenie odpowiednich modeli 3D cząsteczek wraz z
symulacjami zachodzących oddziaływań pomiędzy wybranymi związkami chemicznymi
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wymaga zastosowania bardzo zaawansowanego sprzętu komputerowego oraz przeprowadzeniu
szeregu skomplikowanych i długotrwałych obliczeń. Sposoby opracowywania materiałów
sorpcyjnych typu MIP oraz korzyści płynące z zastosowania komputerowego modelowania
molekularnego, przykłady zastosowania w praktyce analitycznej oraz najpowszechniej
stosowane rodzaje oprogramowania do wykonywania obliczeń zostały opisane w pracy
przeglądowej [H6]
4.3.3.2 Zastosowanie sorbentów typu MIP w procesie oznaczania wybranych związków
chemicznych z grupy PBDE mogących występować w glebie oraz osadzie dennym [H7, H8]
Głównym celem prac było przeprowadzenie badań związanych z procesem opracowania
materiałów typu MIP, jako potencjalnie selektywnego medium sorpcyjnego stosowanego w
technice SPE do izolacji wybranych związków z grupy PBDE – PBDE-47 (2,2′,4,4′TetraBDE)1 oraz PBDE-99 (2,2′,4,4′,5 - PentaBDE)1 w próbkach osadu dennego oraz gleby.
Wybrani przedstawiciele z grupy PBDE są głównymi składnikami mieszaniny handlowej tzw.
mieszaniny penta-BDE, najczęściej stosowanej jako dodatek addytywny związków z grupy
bromowanych uniepalniaczy (BFRs - Brominated flame retardants) w materiałach i produktach
z tworzywa sztucznego. Wyzwaniem, z jakim należało się zmierzyć było odnalezienie
odpowiedniego analogu strukturalnego dla związków występujących w mieszaninie handlowej
penta-BDE. Było to spowodowane faktem, iż brak jest dostępnych na rynku czystych substancji
zawierających znaczne ilości związków z grupy PBDE wystarczających do przeprowadzenia
odpowiednich reakcji polimeryzacji. Handlowo dostępny był jedynie PBDE-209
(2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-DekaBDE)1, który charakteryzuje się nieodpowiednim stopniem
czystości (czystość techniczna), co w przypadku reakcji polimeryzacji i formowania się
szkieletu polimerowego wokół substancji wzorcowej może stanowić istotne utrudnienie.
Ponadto, PBDE-209 bardzo trudno rozpuszcza się w powszechnie stosowanych
rozpuszczalnikach (czynnikach porogennych), takich jak toluen, acetonitryl, metanol czy
tetrahydrofuran [H7].
Po przeprowadzeniu analizy danych literaturowych oraz uwzględniając strukturę cząsteczek
głównych składników mieszaniny handlowej penta-BDE, zaproponowano jako analog
strukturalny eter 4,4′- dihydroksy difenylowy. Związek ten charakteryzował się odpowiednią
dostępnością, ilością, czystością oraz łatwą rozpuszczalnością w rutynowo stosowanych
porogenach. W celu optymalizacji geometrii i obliczenia energii tworzących się kompleksów
monomer funkcyjny – analog strukturalny wykorzystano metodę obliczeniowego modelowania
molekularnego, we współpracy z Katedrą Chemii Fizycznej, Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej. Pozwoliło to na uzyskanie dodatkowych informacji na temat
potencjalnych oddziaływań pomiędzy analogiem strukturalnym, a odpowiednim monomerem
funkcyjnym w różnych konfiguracjach rozpuszczalnika. Ponadto, umożliwiło to na
oszacowanie stabilnej formy tworzącego się kompleksu oraz oszacowanie najbardziej
optymalnego stosunku molowego pomiędzy monomerem funkcyjnym, a zaproponowanym
analogiem strukturalnym. Na Rysunku 6 przedstawiono przykładowe wyniki uzyskane dla
zastosowanego modelowania molekularnego dla utworzonych kompleksów pomiędzy
1

Nazewnictwo wybranych przedstawicieli PBDE zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i
Stosowanej
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analogiem strukturalnym, a dwoma różnymi typami monomerów funkcyjnych – kwasem
metakrylowym (MAA) oraz metakrylanem metylu (MMA).

Rysunek 6. Najbardziej stabilne kompleksy analog strukturalny – monomer funkcyjny w stosunku molowym 1:4.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystanego oprogramowania oraz przeprowadzonych
wstępnych badań z zastosowaniem komputerowego modelowania molekularnego zostały
zamieszczone w pracy [H7].
W celu otrzymania materiału sorpcyjnego typu DMIP przeprowadzono proces polimeryzacji w
bloku (w masie) wykorzystując następujące reagenty: (i) monomer funkcyjny – kwas
metakrylowy (MAA); metakrylan metylu (MMA); (ii) środek sieciujący - dimetakrylan glikolu
etylenowego (EGDMA); diwinylobenzen (DVB); porogen (rozpuszczalnik) – acetonitryl
(ACN); tetrahydrofuran (THF). Jako inicjator wolnych rodników wykorzystano 1,1’azobis(cykloheksanokarbonitryl) (ACHN). Przed przystąpieniem do tworzenia mieszaniny
reakcyjnej, monomery funkcyjne oraz środki sieciujące należało oczyścić ze znajdujących się
w tych roztworach inhibitorów reakcji. Ogólny tok postępowania laboratoryjnego w celu
uzyskania porządnego sorbentu typu DMIP, w oparciu o zastosowanie techniki polimeryzacji
w bloku, przedstawiono w sposób schematyczny na Rysunku 7. Szczegółowe dane na temat
warunków prowadzenia reakcji polimeryzacji w bloku, w celu uzyskania sorbentu typu DMIP
zostały zamieszczone w pracy [H8].

Rysunek 7. Schemat postepowania laboratoryjnego w celu uzyskania materiału sorpcyjnego typu DMIP dla
wybranych związków z grupy penta-BDE w oparciu o wykorzystanie techniki polimeryzacji w bloku.
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Tok postepowania w przypadku opracowywania materiałów bez odcisku molekularnego (NIP)
przebiegał analogicznie, jednak bez obecności analogu strukturalnego w mieszaninie
reakcyjnej. W efekcie otrzymano 5 materiałów sorpcyjnych typu DMIP oraz 5 ich
analogicznych materiałów pozbawionych odcisku molekularnego, różniących się od siebie
zastosowanym rodzajem monomeru funkcyjnego, porogenu oraz środka sieciującego.
Wysuszone i rozdrobnione sorbenty stanowiły przedmiot dalszych badań w celu wykonania
charakterystyki morfologicznej i fizykochemicznej ich powierzchni. Przeprowadzona analiza
FT-IR powierzchni sorbentów typu DMIP wykazała brak obecności analogu strukturalnego
oraz umożliwiła zdefiniowanie głównych grup funkcyjnych obecnych na powierzchni
otrzymanych sorbentów typu DMIP oraz NIP. Charakterystyka morfologiczna powierzchni
otrzymanych materiałów polimerowych została wykonana we współpracy z Centrum
Zaawansowanych Technologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Pomiary powierzchni właściwej zostały
wykonane w oparciu o metodę BET (Brauner-Emmet-Teller), natomiast wielkość, średnicę i
objętość porów określono z wykorzystaniem techniki BJH (Barret-Joyner-Halenda).
Szczegółowe informacje na temat rozkładu wielkości porów opracowanych materiałów
polimerowych zostały zamieszczone w pracy [H7]. Ogólne informacje na temat składu oraz
charakterystyki morfologicznej powierzchni opracowanych materiałów sorpcyjnych typu
DMIP oraz ich analogicznych materiałów typu NIP zestawiono w Tabeli 4.
Tabela 4. Wyniki charakterystyki morfologicznej powierzchni otrzymanych sorbentów polimerowych
przeprowadzonych z wykorzystaniem metody BET oraz techniką BJH.
Akronim

Monomer funkcyjny

Rozpuszczalnik

DMIP_1
DMIP_2
DMIP_3

MMA
MAA
MMA

THF
THF
ACN

Środek sieciujący

DMIP_4

MAA

ACN

DMIP_5

MMA

ACN

DVB

Akronim

Powierzchnia
właściwa (m2/g)

Smicro/t-plot (m2/g)

V (cm3/g)

DMIP_1

351

72

0,26

0,030

NIP_1

399

13

0,51

0,0022

7,0

DMIP_2

119

21

0,12

0,0081

4,3

EDGMA

Analog strukturalny związków z grupy PBDE

eter 4,4’- dihydroksy difenylowy

*

Objętość mikroporów
V (cm3/g)/t-plot

Średnica porów
**

(BJH des.) (nm)
4,1

NIP_2

355

24

0,66

0,0074

9,8

DMIP_3

203

51

0,46

0,021

15,5

NIP_3

280

29

0,50

0,012

9,9

DMIP_4

293

105

0,43

0,042

12,6

NIP_4

17

0,64

0,054

-

12,9

DMIP_5

11,2

7,8

0,0058

0,0039

8,7

-

14,3

NIP_5
1,8
0,0054
* skumulowana objętość porów; ** uśredniona wartość średnicy porów

Zauważono, że niektóre materiały polimerowe bez odcisku molekularnego charakteryzowały
się większą powierzchnią właściwą porów, niż sorbenty z odciskiem molekularnym. W
przypadku sorbentów typu DMIP 4 i DMIP 5 powierzchnia właściwa porów była znacznie
bardziej rozwinięta, niż dla ich odpowiedników bez odcisku molekularnego. Odnośnie
materiałów typu NIP uzyskanie tego typu wyników może prowadzić do wniosku, że
teoretycznie powinny one charakteryzować się lepszą zdolnością sorpcyjną w odniesieniu do
wybranych związków z grupy PBDE. Prawdopodobnie dobrze rozwinięta powierzchnia porów
dla materiałów typu NIP jest wynikiem występowania znacznej ilości nanoporów lub
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mikroporów, których obecność wpływa tylko na zwiększenie ich powierzchni właściwej.
Niemniej jednak zjawisko to jest niekorzystne z punktu widzenia najistotniejszego elementu,
jakim jest dostępność specyficznych miejsc wiążących, powstających w trakcie polimerowego
szkieletu wokół analogu strukturalnego (lub substancji wzorcowej). Można wysunąć wniosek,
że sam proces tworzenia się szkieletu polimerowego wokół cząsteczki pełniącej role wzorca
zmienia charakterystykę morfologiczną powierzchni porów poprzez zwiększenie dostępności
porowatej struktury dla wyselekcjonowanych związków chemicznych (wyższa dostępność
obszarów określanych jako mezopory). Znaczna ilość mezoporów jest bardzo istotnym
czynnikiem w odniesieniu do materiałów sorpcyjnych, ponieważ mogą być uznawane za
czynnik odpowiedzialny za pole powierzchni miejsc wiążących. Dzięki temu, stanowią one
dodatkowy czynnik wspierający odpowiednią identyfikację oraz selektywne
wiązanie/zatrzymywanie związków chemicznych o bardzo zbliżonej strukturze cząsteczki.
Występowanie znacznej ilości mezoporów daje możliwość skutecznego zastosowania
opracowanego materiału polimerowego, jako selektywnego medium sorpcyjnego w technice
SPE. Tego rodzaju cząstki charakteryzują się dobrą przepuszczalnością dla rozpuszczalników
organicznych w technice SPE. Szczegółowa interpretacja uzyskanych wyników badań
związanych z charakterystyką morfologiczną powierzchni opracowanych materiałów
sorpcyjnych typu DMIP oraz ich analogów typu NIP z podkreśleniem wpływu zastosowanych
monomerów funkcyjnych oraz środków sieciujących została omówiona w pracy [H7]
Kolejny etap badań nad opracowanymi materiałami polimerowymi związany był z
oszacowaniem ich właściwości sorpcyjnych. Badania te w głównej mierze oparte są na
określeniu w sposób doświadczalny adsorpcji statycznej (zmienne stężenie analitów w
roztworach modelowych) oraz adsorpcji kinetycznej (zmienny czas wytrząsania roztworów
modelowych o stałym stężeniu analitów). Tok postepowania laboratoryjnego, wykorzystywany
w celu uzyskania informacji na temat zdolności sorpcyjnych opracowanych materiałów typu
DMIP oraz ich analogów typu NIP został w sposób schematyczny przedstawiony na Rysunku
8.
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Rysunek 8. Schemat postępowania w celu uzyskania informacji na temat zdolności sorpcyjnych opracowanych
materiałów typu DMIP oraz ich analogów bez odcisku molekularnego (NIP).

W wyniku przeprowadzonych badań zdolności sorpcyjnych zarówno w trybie statycznym, jak
i dynamicznym wykazano, że opracowane sorbenty typu DMIP charakteryzowały się lepszą
zdolnością sorpcyjną, niż materiały typu NIP. W każdym przypadku materiału sorpcyjnego
typu DMIP zdolność sorpcyjna (określana przez ilość zaadsorbowanego analitu) wzrastała
proporcjonalnie do początkowego stężenia PBDE-47 i PBDE-99. Obliczone wartości zdolności
adsorpcyjnych dla opracowanych DMIP były wyższe, niż dla ich analogicznych materiałów
typu NIP. Odnotowano występowanie drobnych różnic w zdolnościach adsorpcyjnych
pomiędzy poszczególnymi materiałami sorpcyjnymi typu DMIP. Może to być spowodowane
stosowaniem odmiennych typów monomerów funkcyjnych, porogenów oraz środków
sieciujących. Znacznie lepsze zdolności sorpcyjne opracowanych materiałów typu DMIP od
ich analogów typu NIP, mogą stanowić dowód na obecność specyficznych miejsc wiążących
w strukturze materiału polimerowego. W związku z tym można wysunąć wniosek, że
przygotowane sorbenty typu DMIP oparte na proponowanym analogu strukturalnym głównych
związków występujących w mieszaninie handlowej penta-BDE, charakteryzują się
satysfakcjonującym powinowactwem do PBDE-47 i PBDE-99. Informacje na temat warunków
prowadzenia badań związanych z wyznaczeniem zdolności sorpcyjnych w trybie statycznym i
dynamicznym opracowanych materiałów sorpcyjnych typu DMIP i NIP oraz interpretacji
uzyskanych wyników badań wraz ze sposobem obliczenia wartości liczbowych pojemności
sorpcyjnych przedstawiono w pracy [H7].
Ostatnim etapem badań związanych z charakterystyką morfologiczną i fizykochemiczną
opracowanych sorbentów polimerowych jest oszacowanie wartości współczynnika
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wdrukowania (IF). W przypadku, gdy obliczona wartość tego parametru jest powyżej jedności
(IF > 1) można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że opracowany materiał sorpcyjny
typu MIP charakteryzuje się powinowactwem do określonych związków chemicznych [43].
Obliczone wartości parametru IF dla opracowanych sorbentów polimerowych typu DMIP przy
różnych zakresach stężeń PBDE-47 i PBDE-99 były we wszystkich przypadkach powyżej
jedności (IF > 1). Z tego względu można wysunąć wniosek, że powierzchnie opracowanych
materiałów sorpcyjnych posiadają specyficzne miejsca wiążące umożliwiające na wiązanie w
sposób selektywny na swojej powierzchni wybranych związków występujących w handlowej
mieszaninie penta-BDE. Informacje na temat procedury wyznaczania wartości liczbowych
współczynnika IF wraz z omówieniem głównych czynników mogących wpływać w sposób
istotny na jego wartość końcową zostały omówione w pracy [H7].
Przeprowadzono badania przesiewowe mające na celu sprawdzenie przydatności
opracowanych materiałów polimerowych, jako sorbentów do selektywnego zatrzymywania
PBDE-47 i PBDE-99 z przygotowanych roztworów modelowych (dichlorometan : heksan,
1:1). Badania wykonano zarówno dla opracowanych materiałów sorpcyjnych typu DMIP, jak i
dla ich analogów typu NIP. Jako parametr porównujący zdolności sorpcyjne opracowanych
materiałów oraz ich analogów przyjęto wartości odzysków dla PBDE-47 i PBDE-99. W
osobnych szklanych kolumienkach o objętości 3 ml, pomiędzy dwa teflonowe spieki
umieszczono po ok. 150 mg materiału typu DMIP oraz NIP. Do celów porównawczych w
opracowanej procedurze analitycznej wykorzystano dwa typy handlowo dostępnych
kolumienek do SPE (SPE_1_50 mg i SPE_2_500 mg) dedykowanych do stosowania na etapie
izolacji i/lub wzbogacania analitów z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO).
Informacje na temat procedury analitycznej służącej do wyznaczenia odzysku PBDE-47 i
PBDE-99 z przygotowanych modelowych roztworów wzorcowych zamieszczono w pracy
[H7]. W wyniku przeprowadzonych badań w oparciu o modelowe roztwory wzorcowe
zawierające różne poziomy zawartości PBDE-47 i PBDE-99 zauważono, że w każdym
przypadku wyznaczone wartości odzysku były znacznie większe dla materiałów sorpcyjnych z
odciskiem molekularnym. Niemal we wszystkich przypadkach wartość odzysku dla PBDE-47
i PBDE-99 była powyżej 70% (jedynie dla sorbentu typu DMIP_2 wartości te były w granicach
40%). Ze względu na występowanie „efektu wdrukowania” oraz obecności w strukturze
materiału polimerowego specyficznych miejsc wiążących, opracowane sorbenty typu DMIP
charakteryzowały się znacznie lepszymi wartościami odzysku, niż wybrane kolumienki do SPE
wypełnione komercyjnym materiałem sorpcyjnym. W głównej mierze jest to spowodowane
tym, że komercyjne media sorpcyjne do SPE charakteryzują się znacznie odmienną morfologią
powierzchni cząstek, niż opracowane sorbenty polimerowe oraz są dedykowane dla szerokiego
spektrum związków definiowanych jako TZO [H7]. Przykładowe dane odnośnie analizy FT-IR
(A), obliczonych wartości liczbowych współczynnika IF dla opracowanych materiałów
sorpcyjnych (B i C) oraz wartości liczbowe odzysku oznaczanych związków z grupy PBDE z
modelowych roztworów wzorcowych (D) przedstawiono na Rysunku 9.
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Rysunek 9. Wyniki badań uzyskanych dla sorbentów typu DMIP dedykowanych do oznaczania PBDE-47 i
PBDE-99: A - charakterystyka morfologiczna powierzchni opracowanych sorbentów typu DMIP - analiza FT-IR;
B i C - charakterystyka zdolności sorpcyjnych opracowanych sorbentów typu DMIP na przykładzie wartości
współczynnika wdrukowania (IF); D – odzysk związków z grupy PBDE z roztworów modelowych.

Dyskusja na temat odzysku wybranych analitów z grupy PBDE z próbek modelowych
roztworów wzorcowych wraz z omówieniem różnic pomiędzy wartościami uzyskanymi dla
opracowanych sorbentów typu DMIP, a handlowo dostępnymi kolumienkami do SPE została
zamieszczona w pracy [H7].
W dalszych badaniach podjęto próbę opracowania procedury analitycznej wykorzystującej
opracowane sorbenty typu DMIP (DMIP_1, DMIP_3 i DMIP_5) w procesie oznaczania
głównych składników mieszaniny handlowej penta-BDE (jako przedstawicieli związków z
grupy PBDE najpowszechniej występujących w próbkach środowiskowych), a która mogłaby
w przyszłości być stosowana jako rutynowa procedura w monitoringu zanieczyszczeń
elementów środowiska (osadu dennego i gleby) związkami z grupy PBDE. Badania
przeprowadzono wykorzystując materiały odniesienia osadu dennego oraz gleby opracowane
w ramach konsorcjum MODAS (MODAS-1A-gleba, 50 g; MODAS-2-osad denny, 50 g) [H8].
Przed przystąpieniem do wykonywania analizy w oparciu o zaproponowaną procedurę
analityczną, próbki osadu dennego oraz gleby zostały wzbogacone o zdefiniowaną ilość PBDE47 i PBDE-99. Wzbogacone próbki gleby oraz osadu dennego poddano procesowi ekstrakcji
mieszaniną rozpuszczalników wspomaganą ultradźwiękami. Następnie uzyskane ekstrakty
nanoszono na czoło szklanych kolumienek wypełnionych zdefiniowaną ilością opracowanych
sorbentów typu DMIP. Zatrzymane na złożu sorpcyjnym anality (PBDE-47 i PBDE-99) były
wymywane za pomocą odpowiednio dobranej mieszaniny rozpuszczalników. Objętość
zebranego eluatu zredukowano do 1 ml i poddano analizie z wykorzystaniem układu GC-MS
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[H8]. Dla zaproponowanej procedury analitycznej wyznaczono podstawowe parametry
walidacyjne, takie jak LOD, LOQ, precyzję i powtarzalność. Przeprowadzono również proces
kalibracji układu w oparciu o technikę krzywej kalibracyjnej (ESTD) oraz ze względu na
wykorzystywany układ GC-MS w oparciu o technikę dodatku wzorca wewnętrznego (ISTD)
[H8].
Na Rysunku 10 przedstawiono przykładowe wyniki badań obrazujące odzysk oznaczanych
związków z grupy PBDE w wzbogaconych próbkach materiałów odniesienia gleby oraz osadu
dennego korzystając z opracowanej procedury analitycznej. Porównując wartości odzysku dla
PBDE-47 i PBDE-99 można zaobserwować, że mieściły się w granicach od 60 do 85% dla
opracowanych sorbentów DMIP_1 i DMIP_3. W przypadku sorbentu typu DMIP_5 wartości
te były w przedziale od 91 do 95%, natomiast dla materiału sorpcyjnego bez odcisku (NIP_5)
odzysk mieścił się w zakresie od 76 do 88% [H8].

Rysunek 10. Przykładowe wyniki badań wartości liczbowych odzysku PBDE-47 i PBDE-99 z wzbogacanych
próbek materiałów odniesienia gleby oraz osadu dennego.

Zauważono, że dla obu opracowanych materiałów typu DMIP najwyższy odzysk PBDE-47
odnotowano dla próbek osadów dennych, natomiast niższy odzysk zaobserwowano w
przypadku próbek gleby. Występowanie takiej zależności może stanowić podstawę do
wniosku, że skład analizowanych próbek materiału odniesienia gleby mógł być znacznie
bardziej złożony, niż w przypadku próbek materiału odniesienia osadu dennego. Obecność
innych związków chemicznych z grupy TZO może wpływać na zdolność selektywnej sorpcji
35

dr inż. Mariusz Marć

| Załącznik nr 1

opracowanych i wykorzystanych materiałów typu DMIP. Istnieje możliwość, że inne związki
chemiczne zawarte w badanych próbkach mogą stanowić konkurencję i zajmować specyficzne
miejsca wiążące obecne w strukturze opracowanego materiału polimerowego. W przypadku
wybranych przedstawicieli zawartych w mieszaninie handlowej penta-BDE, związkami
chemicznymi, które mogą zakłócać proces selektywnego ich rozpoznawania i późniejszej
sorpcji przez materiały typu DMIP mogą być potencjalne pozostałości, takich związków jak
polichlorowane bifenyle, różnego typu pestycydy czy pochodne difenylometanu. Ponadto,
należy w tym miejscu podkreślić, że opracowane sorbenty polimerowe z odciskiem
molekularnym przygotowano w oparciu o wyselekcjonowany analog strukturalny (eter 4,4′dihydroksy difenylu), a nie korzystając z typowej substancji wzorcowej stanowiącej jeden z
głównych przedstawicieli związków z grupy PBDE [H8]. W konsekwencji może to przyczynić
się do nieznacznego spadku selektywności opracowanych materiałów sorpcyjnych względem
oznaczanych składników mieszaniny handlowej penta-BDE.
Uzyskane wyniki badań odzysku dla wybranych związków z grupy PBDE otrzymanych przy
wykorzystaniu opracowanej procedury analitycznej są zbliżone do danych literaturowych
dotyczących różnego typu związków z grupy TZO [44, 45]. W niektórych przypadkach odzysk
dla związków z grupy PBDE (lub wymienionych wcześniej związków chemicznych o zbliżonej
strukturze) może osiągać wartości od 40% do nawet 120%. Interpretacja uzyskanych wyników
badań wraz z dyskusją czynników wpływających na uzyskane wartości odzysku oraz
informacje na temat przeprowadzonej podstawowej analizie statystycznej (w celu dokonania
porównania uzyskanych zbiorów danych) zostały zamieszczone i omówione w pracy [H8]
4.3.3.3 Wykorzystanie sorbentów typu MIP osadzonych na nośniku magnetycznym w
procesie oznaczania wybranych związków z grupy PBDE w próbkach ciekłych [H9]
Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się trendów w dziedzinie sorbentów typu MIP
są próby osadzania/nanoszenia cienkiej warstwy (filmu) materiału polimerowego na
odpowiednio zmodyfikowaną powierzchnię nośnika np. krzemionki. Proces ten umożliwia
uzyskiwanie regularnych kształtów ziaren oraz jednorodnej powłoki materiału sorpcyjnego.
Aktualnie można odnotować zwiększoną intensywność badań prowadzonych nad
pokrywaniem cienką warstwą materiału polimerowego nośników/materiałów posiadających
właściwości magnetyczne. W głównej mierze do opracowywania sorbentów typu mag-MIP
(magnetic molecularly imprinted polymers) rolę rdzenia pełnią mikro lub nanocząstki żelaza,
kobaltu, niklu lub tlenki tych metali, takie jak tlenek żelaza(II) diżelaza(III) - Fe3O4. Zaletą
stosowania sorbentów typu mag-MIP przygotowanych w oparciu o Fe3O4 jest fakt, iż można je
bardzo łatwo oddzielić od roztworu, w którym się znajdują poprzez zastosowanie magnesu np.
neodymowego, bez konieczności wirowania czy filtracji. Stosując sorbenty typu mag-MIP na
etapie izolacji i wzbogacania analitów z próbek środowiskowych zużywa się stosunkowo
niewielkie ilości próbki oraz rozpuszczalników, przez co generowane są niewielkie ilości
odpadów [46, 47].
Konsekwencją prowadzonych badań w obszarze wykorzystania sorbentów polimerowych,
które mogą znaleźć zastosowanie do oznaczania wybranych związków chemicznych z grupy
PBDE w próbkach ciekłych było opracowanie materiałów sorpcyjnych typu mag-MIP. Związki
z grupy PBDE pochodzące z materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych, stanowią bardzo
duży problem pod względem ich negatywnego oddziaływania na wodną florę i faunę. Obecnie
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główny nurt badań skupia się na opracowywaniu takich procedur analitycznych, które
umożliwiają oznaczanie pozostałości składników mieszaniny handlowej penta-BDE, głównie
PBDE-47 i PBDE-99 w różnego typu próbkach wód środowiskowych. Wynika to z faktu, iż
związki te charakteryzują się względnie najlepszą rozpuszczalnością w wodzie spośród
wszystkich przedstawicieli z grupy PBDE; dla PBDE-47 - 2,5·10−4 g/l, natomiast dla PBDE-99
- 6,2∙10-5 g/l [48, 49].
Celem kolejnych badań było opracowanie sorbentów typu mag-DMIP, mogących znaleźć
zastosowanie w procedurach analitycznych do oznaczania w próbkach wody pozostałości
głównych składników mieszaniny handlowej penta-BDE – PBDE-47 i PBDE-99. W procesie
opracowywania sorbentów typu mag-MIP, jako nośnik o właściwościach magnetycznych
wykorzystano komercyjnie dostępny nanoproszek Fe3O4. Jako analog strukturalny dla
związków z grupy penta-BDE, wykorzystano eter 4,4'-dihydroksy difenylowy. Cała procedura
otrzymywania sorbentu typu mag-DMIP dedykowanego dla wspomnianych związków z grupy
PBDE, w sposób ogólny oparta była na następujących etapach: (i) oczyszczenie monomerów
funkcjonalnych oraz środków sieciujących z inhibitorów; (ii) modyfikacja powierzchni Fe3O4
w grupy SiO2; (iii) utworzenie na powierzchni Fe3O4 kompleksu SiO2@NH2; (iv) nanoszenie
na zmodyfikowaną powierzchnię Fe3O4 warstwy materiału polimerowego z odciskiem
molekularnym; (v) usuwanie analogu strukturalnego z opracowanego materiału sorpcyjnego.
Na Rysunku 11 przedstawiono w sposób schematyczny poszczególne etapy procedury
wykorzystanej do otrzymania sorbentów typu mag-DMIP w oparciu o Fe3O4, dedykowanych
do wybranych związków z grupy PBDE. W sposób analogiczny przeprowadzono procedurę
otrzymywania materiału polimerowego osadzonego na nośniku magnetycznym bez odcisku –
mag-NIP. Informacje na temat warunków i parametrów przeprowadzonego procesu
opracowywania materiału polimerowego na nośniku magnetycznym wraz z zastosowaniem
odpowiednich instrumentów laboratoryjnych zostały przedstawione w pracy [H9].

Rysunek 11. Schemat ogólny toku postępowania laboratoryjnego w celu otrzymania sorbentów polimerowych z
odciskiem molekularnym zatrzymanych na nośniku magnetycznym Fe3O4 (mag-DMIP).
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Wysuszony sorbent typu mag-DMIP stanowił przedmiot dalszych badań w celu wykonania
charakterystyki morfologicznej i fizykochemicznej jego powierzchni. Sprawdzono
efektywność usunięcia analogu strukturalnego ze struktury sorbentów oraz dokonano
identyfikacji głównych grup funkcyjnych obecnych na powierzchni materiałów mag-DMIP
oraz mag-NIP. Opracowany sorbent typu mag-DMIP został poddany dalszym badaniom
wykonanym we współpracy z Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.
Pomiary powierzchni właściwej zostały wykonane w oparciu o metodę BET, natomiast
wielkość, średnicę i objętość porów określono z wykorzystaniem techniki BJH. We współpracy
z Katedrą Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
przeprowadzono analizę termograwimetryczną (TGA) otrzymanych materiałów typu magDMIP, mag-NIP oraz podstawowego Fe3O4. Informacje na temat rozkładu wielkości porów
opracowanego materiału sorpcyjnego typu mag-DMIP zostały zamieszczone w pracy [H9].
Ogólne informacje na temat składu oraz charakterystyki morfologicznej powierzchni materiału
sorpcyjnego typu mag-DMIP oraz jego analogu typu mag-NIP przedstawiono na Rysunku 12.

Rysunek 12. Przykładowe wyniki badań charakterystyki morfologicznej i fizykochemicznej opracowanych
sorbentów typu mag-DMIP oraz mag-NIP: A – wyniki analizy termograwimetrycznej; B - charakterystyka
morfologiczna powierzchni opracowanych sorbentów - analiza FT-IR; C – wykres zależności średnicy porów od
powierzchni właściwej porów; D – wykres zależności średnicy porów od objętości porów.

W wyniku przeprowadzonej analizy BET oraz BJH stwierdzono, że powierzchnia właściwa
sorbentu typu mag-DMIP wynosiła 15,99 m2/g, a jego analogu mag-NIP wynosiła 9,62 m2/g.
W przypadku średniej objętości porów oraz ich średnicy, wartości te wynosiły odpowiednio
0,021 cm3/g oraz 9,01 nm dla mag-DMIP oraz 0,027 cm3/g i 13,57 nm dla mag-NIP. Na
podstawie tych informacji można wnioskować, że cząstki Fe3O4 pokryte cienką warstwą
materiału sorpcyjnego typu DMIP charakteryzowały się bardziej rozwiniętą powierzchnią
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właściwą, niż jego analogicznie przygotowany materiał typu NIP. Występowanie tego typu
zjawiska może prowadzić do wniosku, że opracowany sorbent typu mag-DMIP może być
rozpatrywany jako lepszy/skuteczniejszy materiał sorpcyjny dla związków wchodzących w
skład mieszaniny handlowej penta-BDE, niż jego analog bez odcisku molekularnego. Ponadto
bardziej rozwinięta powierzchnia właściwa mag-DMIP oraz obecność większej ilości
mezoporów może być rozpatrywana jako kolejny czynnik potwierdzenia obecności
specyficznych miejsc wiążących w strukturze osadzonego na nośniku magnetycznym polimeru
[H9].
W przypadku opracowanego sorbentu typu mag-DMIP oraz jego analogu bez odcisku
molekularnego mag-NIP wykonano badania służące oszacowaniu ich zdolności do
selektywnego wiązania na swojej powierzchni PBDE-47 i PBDE-99 – określenie w sposób
doświadczalny adsorpcji statycznej oraz adsorpcji kinetycznej. Procedura wyznaczania
parametrów charakteryzujących zdolności sorpcyjne magnetycznych materiałów sorpcyjnych
była zbliżona do tej zaprezentowanej na Rysunku 8. Określenie pojemności sorpcyjnej w trybie
statycznym polegało na wprowadzaniu do szklanego naczynka wypełnionego sorbentem typu
mag-DMIP lub typu mag-NIP modelowych roztworów wzorcowych PBDE-47 i PBDE-99 w
zakresie stężeń od 0,10 µg/ml do 2,00 µg/ml. Następnie każdą z przygotowanych próbek
wytrząsano przez 8 godzin w temperaturze pokojowej w celu osiągnięcia odpowiedniej
równowagi sorpcyjnej. Natomiast określenie pojemności sorpcyjnej w trybie dynamicznym
polegało na wprowadzaniu do szklanego naczynka wypełnionego sorbentem typu mag-DMIP
lub typu mag-NIP modelowego roztworu wzorcowego PBDE-47 i PBDE-99 o stałym stężeniu
- 0,25 µg/ml. Tak przygotowane próbki były wytrząsane w temperaturze pokojowej w
zdefiniowanych przedziałach czasowych: 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min,
180 min, 240 min, 300 min. W końcowym etapie przystawiono zewnętrzny magnes
neodymowy w celu oddzielenia sorbentu od modelowego roztworu wzorcowego, zebrano
roztwór znad sorbentu i poddano go analizie z wykorzystaniem techniki GC-MS. Ponadto, w
oparciu o modelowy roztwór metanol : woda (1:1) zawierający znane stężenie PBDE-47 i
PBDE-99 wyznaczono również wartości parametru IF [H9].
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono lepszą zdolność sorpcyjną opracowanego
sorbentu typu mag-DMIP, co stanowi kolejne potwierdzenie możliwości istnienia na
powierzchni materiału polimerowego naniesionego na nośnik magnetyczny specyficznych
miejsc wiążących. Korzystniejsze zdolności sorpcyjne materiału typu mag-DMIP w stosunku
do jego analogu mag-NIP mogą również wynikać z większej powierzchni właściwej oraz
mniejszej objętości i średnicy porów. Wyznaczenie w sposób graficzny krzywych obrazujących
zdolności sorpcyjne przygotowanego materiału typu mag-DMIP oraz jego analogu mag-NIP
pozwoliły również na opracowanie głównych składowych liniowych modeli izoterm
Freundlicha oraz Langmuira, jak również oszacowaniu rzędu reakcji chemicznej – mechanizmu
adsorpcji (modele kinetyczne pseudo-pierwszego lub pseudo-drugiego rzędu) [50]. Informacje
na temat warunków prowadzenia badań związanych z wyznaczeniem zdolności sorpcyjnych w
trybie statycznym i dynamicznym opracowanego materiału typu mag-DMIP oraz jego analogu
mag-NIP, procedury wyznaczania współczynnika IF oraz interpretacji uzyskanych wyników
badań wraz ze sposobem obliczenia pojemności sorpcyjnych, izoterm Freundlicha oraz
Langmuira oraz oszacowania rzędu reakcji chemicznej przedstawiono w pracy [H9].
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Przeprowadzenie pełnej charakterystyki morfologicznej i fizykochemicznej opracowanego
materiału sorpcyjnego typu mag-DMIP dało możliwość na wykonanie kolejnego kroku, jakim
były badania obrazujące potencjalny obszar oraz skuteczność jego zastosowania. W dalszych
badaniach podjęto próbę opracowania procedury analitycznej wykorzystującej opracowany
sorbent typu mag-DMIP w procesie oznaczania głównych składników mieszaniny handlowej
penta-BDE (jako przedstawicieli związków z grupy PBDE najpowszechniej występujących w
próbkach środowiskowych), a która mogłaby w przyszłości być stosowana jako rutynowa
procedura w monitoringu zanieczyszczeń wody związkami z grupy PBDE. Na etapie izolacji i
wzbogacania analitów wykorzystano opracowany materiał sorpcyjny typu mag-DMIP. Jako
przedstawicieli próbek ciekłych do wstępnych badań wykorzystano wodę wodociągową, wodę
dejonizowaną oraz wodę pobraną z lokalnej rzeki. Przed przystąpieniem do analizy wykonano
pomiary pH próbek wody. Następnie każdą z próbek wody wzbogacono o zdefiniowaną ilość
PBDE-47 i PBDE-99, w celu wyznaczenia efektywności procesu selektywnego zatrzymywania
wybranych analitów na powierzchni materiału sorpcyjnego. Na Rysunku 13 przedstawiono w
sposób schematyczny zaproponowany tok postepowania analitycznego dedykowanego do
potencjalnego oznaczania pozostałości składników mieszaniny handlowej penta-BDE w
próbkach wodnych z wykorzystaniem na etapie izolacji i wzbogacania analitów opracowanego
materiału sorpcyjnego typu mag-DMIP.

Rysunek 13. Schemat zaproponowanej procedury analitycznej służącej do oznaczenia związków chemicznych z
grupy penta-PBDE w próbkach wodnych przy wykorzystaniu opracowanych materiałów sorpcyjnych typu magDMIP.

Dla zaproponowanej procedury analitycznej wyznaczono podstawowe parametry walidacyjne,
takie jak wartości liczbowe LOD, LOQ, precyzję i powtarzalność. Przeprowadzono również
proces kalibracji układu w oparciu o technikę krzywej kalibracyjnej (ESTD) oraz ze względu
na wykorzystywany układ GC-MS w oparciu o technikę dodatku wzorca wewnętrznego
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(ISTD). Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów toku postepowania
analitycznego wykorzystującego opracowany sorbent typu mag-DMIP wraz z warunkami pracy
wykorzystanych urządzeń analitycznych zamieszczono w pracy [H9].
Na Rysunku 14 przedstawiono przykładowe wyniki badań, w których przedmiot stanowiły
wzorcowe roztwory modelowe oraz wzbogacone o związki z grupy penta-BDE próbki wody
wodociągowej, wody dejonizowanej oraz wody pobranej z lokalnej rzeki.

Rysunek 14. Przykładowe wyniki badań odzysku PBDE-47 i PBDE-99 z modelowych roztworów wzorcowych
(A), wzbogacanych próbek ciekłych (B) oraz obliczonych wartości współczynnika IF

Wyznaczone wartości IF dla PBDE-47 były w przedziale od 9,7 do 13,4, natomiast dla PBDE99 od 12,1 do 15,0. Zgodnie z tymi danymi można wysunąć wniosek, że opracowany sorbent
typu mag-DMIP charakteryzuje się wysokim powinowactwem do związków chemicznych
stanowiących składniki mieszaniny penta-BDE. Uzyskanie tak dużych wartości parametru IF
dla PBDE-47 może być związane z geometrią cząsteczki tego związku, która jest symetryczna
i zbliżona swoim wyglądem do zastosowanego analogu strukturalnego. Z tego względu mogą
one dobrze wpasowywać się w specyficzne miejsca wiążące obecne w strukturze polimerowej
opracowanego materiału. W przypadku PBDE-99 nieznacznie wyższe wartości współczynnika
IF mogą wynikać z faktu, iż PBDE-99 może być selektywnie wiązany na powierzchni materiału
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polimerowego nie tylko przez specyficzne miejsca wiążące, ale również przez większe
powinowactwo do zachodzenia standardowej fizycznej adsorpcji (siły Van der Wallsa) na
powierzchni materiału sorpcyjnego. Zestawiając z danymi literaturowymi uzyskane wartości
współczynnika IF dla innych typów związków z grupy TZO, takich jak pestycydy
fosforoorganiczne, można zaobserwować, że wartości współczynnika IF były również
wyraźnie powyżej jedności – od 2,5 nawet do 9,2 [51, 52]. W przypadku odzysku dla
przygotowanych wzorcowych roztworów modelowych, mieściły się one w przedziale od 81 do
92% dla PBDE-47 oraz od 76 do 96% dla PBDE-99. Dla materiałów typu mag-NIP odzysk dla
wspomnianych analitów nie przekroczyły 10%. Tego typu informacja może być kolejnym
dowodem na występowanie w strukturze opracowanego materiału sorpcyjnego typu magDMIP specyficznych miejsc wiążących. Może to być podstawą do wniosku, że oznaczane
związki z grupy PBDE są przede wszystkim adsorbowane na powierzchni materiału
sorpcyjnego unieruchomionego na nośniku magnetycznym oraz mają dostęp (biorąc pod uwagę
różnice między mag-DMIP, a mag-NIP) do charakterystycznych wnęk wiążących [H9].
Odzysk oznaczanych związków z grupy PBDE z wzbogaconych próbek wód mieścił się w
zakresie od 65% do 82% dla PBDE-47 i od 33% do 76% dla PBDE-99. W tym konkretnym
przypadku odnotowano wyższe wartości odzysku dla PBDE-47, niż dla PBDE-99. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że PBDE-47 posiadając mniej atomów bromu (cztery atomy bromu) w
strukturze cząsteczki może łatwiej migrować do powierzchni materiału polimerowego i
znacznie łatwiej docierać do specyficznych miejsc wiążących w materiale sorpcyjnym. W
konsekwencji ogranicza on dostęp oraz możliwość zajęcia wnęki przez inny związek o
zbliżonej strukturze - PBDE-99 (pięć atomów bromu w cząsteczce). Odzysk oznaczanych
związków z grupy PBDE z wzbogaconych roztworów wody dejonizowanej oraz wody rzecznej
można uznać za zadowalający z perspektywy przyszłego zastosowania opracowanych
materiałów typu mag-DMIP do oznaczania tych związków w próbkach wody środowiskowej
na niskim lub bardzo niskim poziomie zawartości. W przypadku, gdy stężenie analitów w
próbkach środowiskowych jest na bardzo niskim poziomie, odzysk może być w przedziale od
50-60%, aż do 130%. Tym bardziej uzyskane wyniki badań przesiewowych można uznać za
zadowalające. W przypadku wzbogaconej próbki wody wodociągowej odzysk PBDE-47
można uznać za satysfakcjonujący. Natomiast dla PBDE-99 uzyskane wyniki są trudne do
zaakceptowania. Jedną z prawdopodobnych przyczyn, które w przyszłości należy
zweryfikować jest obecność w wodzie wodociągowej związków z grupy trihalogenometanów
(THM), które powstają jako produkty uboczne dezynfekcji wody pitnej związkami chloru.
Uwzględniając budowę chemiczną związków z grupy THM, ich aktywność chemiczną, a także
potencjalny poziom zawartości w wodzie wodociągowej (związki te mogą występować na
poziomie od ng do μg na litr) [53], istnieje prawdopodobieństwo, że mogą one oddziaływać w
sposób konkurencyjny z powierzchnią materiału sorpcyjnego oraz częściowo wchodzić w
reakcje ze specyficznymi miejscami wiążącymi. Interpretacja uzyskanych wyników badań oraz
omówienie potencjalnych czynników, które mogą wpływać na odzysk PBDE-47 i PBDE-99 z
analizowanych próbek wód zamieszczono w pracy [H9]
4.3.3.4 Podsumowanie i przyszłościowe kierunki rozwoju
Biorąc pod uwagę wyniki badań zdolności sorpcyjnej wykonanej w trybie kinetycznym oraz
statycznym, wartości liczbowe parametru IF, jak również uzyskane bazy danych odnośnie
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badań przesiewowych wykonanych w oparciu o wzorcowe roztwory modelowe można
stwierdzić, że opracowane sorbenty typu DMIP oraz mag-DMIP charakteryzowały się
obecnością specyficznych centrów/wnęk wiążących. W wyniku zastosowania
zaproponowanych procedur analitycznych uzyskano wstępne informacje na temat potencjału
aplikacyjnego opracowanych materiałów sorpcyjnych na etapie izolacji i/lub wzbogacania
analitów z grupy PBDE (zwłaszcza głównych składników mieszaniny handlowej penta-BDE)
z próbek środowiskowych. Dzięki oznaczeniu tych związków w próbkach środowiskowych
możliwe będzie dokonanie oceny wpływu legalnego lub niekontrolowanego (nielegalnego)
składowiska odpadów elektronicznych (jako głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska w
związki z grupy PBDE) na różne elementy środowiska. Ponadto, tego typu materiały sorpcyjne
pozwolą na dokonanie analiz w sytuacji, gdy związki z grupy PBDE będą występowały w
próbkach środowiskowych na bardzo niskim poziomie zawartości.
Opracowane sorbenty typu mag-DMIP mogą w przyszłości stanowić istotny element procedury
analitycznej do oznaczania wybranych związków z grupy PBDE występujących w próbkach
ciekłych. Niemniej jednak, w dalszej perspektywie należy rozszerzyć opisane spektrum badań
o zastosowanie na etapie syntezy materiału polimerowego innego typu monomeru funkcyjnego
lub środka sieciującego, aby w sposób istotny zwiększyć powierzchnię właściwą sorbentów
oraz liczbę i dostępność specyficznych miejsc wiążących w jego strukturze. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że wprowadzenie odpowiednich modyfikacji na etapie doboru
reagentów do otrzymania materiału polimerowego może wpłynąć w sposób istotny na
zwiększenie efektywności procesu izolacji i/lub wzbogacania analitów z grupy PBDE z
środowiskowych próbek ciekłych. Należy również podkreślić, że w trakcie procesu oznaczania
wybranych związków z grupy PBDE w próbkach wody z wykorzystaniem mag-DMIP zużywa
się bardzo małe ilości próbki, małe ilości rozpuszczalników oraz praktycznie nie stosuje się
urządzeń ogrzewających próbkę (zredukowanie zapotrzebowania na energię elektryczną). Z
tego względu można wysunąć wniosek, że zaproponowany tok postepowania analitycznego
wpisuje się w działania związane z wdrażaniem w codzienną praktykę filozofii zielonej chemii
analitycznej.
Przyszły kierunek badań związany z omówioną tematyką sorbentów typu MIP składać się
będzie na trzech głównych celach. Pierwszy związany będzie z opracowaniem sorbentów typu
MIP nanoszonych na powierzchnię porowatych spieków/filtrów z tworzywa sztucznego
umieszczanych w kolumienkach do SPE. Planowane jest wyselekcjonowanie odpowiednich
składników mieszaniny reakcyjnej (odpowiedni dobór monomerów funkcyjnych, środka
sieciującego oraz porogenu) i opracowanie materiału sorpcyjnego dedykowanego do
oznaczania związków chemicznych z grupy PBDE w oparciu o zaproponowany wcześniej
analog strukturalny. Ponadto, nowym kierunkiem rozwoju byłoby wydrukowanie przy pomocy
drukarki 3D spieku o odpowiedniej porowatej strukturze, na którego powierzchni oraz w jego
wewnętrznej strukturze osadzony zostałby materiał sorpcyjny. Kolejny cel badań związany
będzie z rozwinięciem nurtu badań nad sorbentami nanoszonymi na nośniki magnetyczne. W
tym przypadku planowane jest rozwinięcie badań o zastosowanie innych monomerów
funkcyjnych, środków sieciujących oraz porogenów. W celu zredukowania liczby
wykonywanych syntez, które mogą zakończyć się niepowodzeniem i generować dodatkowe
koszty oraz odpady, planowane jest wdrożenie komputerowego modelowania molekularnego.
Dzięki temu możliwe będzie przy wprowadzeniu odpowiedniego zbioru danych wejściowych,
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wyselekcjonowanie najbardziej prawdopodobnych konfiguracji zaproponowanych reagentów
oraz zredukowanie liczby prób mogących zakończyć się niepowodzeniem.
Jako istotny element rozwoju dalszych badań nad materiałami typu MIP planowane jest
opracowanie i sprawdzenie przydatności nowego typu materiałów sorpcyjnych dedykowanych
do innego typu związków zaliczanych do uniepalniaczy – związków chemicznych z grupy
SCCP. Związki z grupy SCCP również charakteryzują się długą trwałością w środowisku,
wysokim potencjałem do bioakumulacji oraz tendencją do transportu transgranicznego. Istotny
problem, z którym należy się zmierzyć jest fakt, iż tok postepowania analitycznego w celu
oznaczenia tych związków w próbkach środowiskowych składa się z wielu etapów i jest bardzo
kosztowny i czasochłonny [54, 55]. Rozpoczęto już wstępne badania nad opracowaniem
materiałów sorpcyjnych typu MIP dedykowanych do selektywnego oznaczania tych związków
w próbkach środowiskowych. Opracowano materiał sorpcyjny z wykorzystaniem
polimeryzacji w bloku w oparciu o roztwór wzorcowy zawierający zdefiniowane stężenie
chlorowanych parafin w cykloheksanie (jako czynnik porogenny), diwinylobenzen (DVB) jako
środek sieciujący, metakrylan metylu jako monomer funkcyjny oraz ACHN jako inicjator
reakcji. Wykonano również pomiary powierzchni właściwej w oparciu o metodę BET,
natomiast wielkość, średnicę i objętość porów określono z wykorzystaniem techniki BJH. W
wyniku przeprowadzonych badań charakterystyki morfologicznej porów opracowanych
materiałów sorpcyjnych dla związków z grupy SCCP stwierdzono wyraźną różnicę pomiędzy
materiałem typu MIP, a jego analogiem typu NIP. Opracowany materiał sorpcyjny typu MIP
charakteryzował się znacznie większą powierzchnią właściwą oraz mniejszą średnicą porów,
niż materiał bez odcisku. Występowanie tego typu zależności pozwala z optymizmem
spoglądać w kierunku przyszłych badań związanych ze zdolnościami sorpcyjnymi
opracowanych materiałów oraz ich potencjalnym obszarem zastosowania.
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną
realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w
szczególności zagranicznej.
A. staż podoktorski - Miejsce stażu: Uniwersytet Opolski, rodzaj/charakter pobytu: staż
podoktorski; post-doc w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki FUGA 5; czas
trwania stażu: 27 miesięcy; termin stażu: od 2016-12-01 do 2019-02-28, nr projektu:
2016/20/S/ST4/00151
W ramach realizacji stażu podoktorskiego realizowano następujące zadania badawcze: a)
sprawdzono i dobrano odpowiednie warunki procesu syntezy sorbentów typu MIP poprzez
wyselekcjonowanie odpowiedniej metody prowadzenia reakcji polimeryzacji - polimeryzacja
w bloku oraz polimeryzacja na nośniku magnetycznym Fe3O4, wyselekcjonowano optymalne
typy substratów (monomerów funkcyjnych, środków sieciujących, rozpuszczalnika
porogennego oraz inicjatora reakcji) wykorzystywanych we wspomnianych reakcjach
polimeryzacji; b) zbadano i przeprowadzono charakterystykę morfologiczną oraz
fizykochemiczną uzyskanych sorbentów typu MIP dla związków z grupy PBDE oraz
wyznaczono ich zdolność sorpcyjną (kinetykę sorpcji w układzie dynamicznym i statycznym);
c) dokonano oceny przydatności opracowanych sorbentów typu MIP jako selektywnego złoża
sorpcyjnego stanowiącego wypełnienie kolumienek do SPE na etapie izolacji i/lub
wzbogacania wybranych związków z grupy PDBE z próbek osadu dennego oraz gleby; d) dla
opracowanych sorbentów typu MIP wyznaczono efektywność procesu izolacji i/lub
wzbogacania analitów z grupy PDBE z próbek środowiskach przy zastosowaniu kolumienek
do SPE wypełnionych nowego typu sorbentami polimerowymi; e) opracowano procedurę
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analityczną, w której wykorzystano otrzymane sorbenty typu MIP na etapie izolacji i/lub
wzbogacania analitów z grupy PBDE z próbek środowiskowych; dobrano odpowiednią
mieszaninę rozpuszczalników na etapie kondycjonowania złoża sorpcyjnego oraz
odpowiedniej ilości i rodzaju rozpuszczalnika stosowanego na etapie wymywania
zatrzymanych na złożu sorpcyjnym analitów; f) opracowano, wykorzystując technikę
polimeryzacji w bloku sorbenty typu MIP dla związków z grupy SCCP poprzez
wyselekcjonowanie odpowiedniego monomeru funkcyjnego, środka sieciującego,
rozpuszczalnika porogennego oraz inicjatora reakcji; g) przygotowano manuskrypty publikacji
dokumentujące wyniki przeprowadzonych badań oraz przeprowadzonego studium
literaturowego.
Efekty wynikające z realizacji zadań w ramach odbytego stażu: a) zdobycie cennej wiedzy na
temat losu środowiskowego związków chemicznych zaliczanych do grupy średniolotnych
związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków z grupy PBDE i SCCP; b)
zdobycie cennej wiedzy oraz podstawowych umiejętności z zakresu warsztatu laboratoryjnego
przeznaczonego do prowadzenia syntezy sorbentów typu MIP, włączając w to przygotowanie
zaplecza laboratoryjnego, zapoznanie się z różnymi technikami polimeryzacji oraz
procedurami oczyszczania substratów reakcji; c) poszerzenie wiedzy, zdobycie cennego
doświadczenia oraz umiejętności w prowadzeniu badań w nowym środowisku pracy; d)
zwiększenie niezależności naukowo-badawczej poprzez samodzielne planowanie i
prowadzenie badań realizowanych w ramach projektu naukowo-badawczego; e) zdobycie
nowej wiedzy z zakresu wykorzystania w procesie charakterystyki morfologicznej i
fizykochemicznej opracowanych sorbentów innych technik pomiarowych, takich jak
spektroskopia w podczerwieni, skaningowy mikroskop elektronowy, określanie powierzchni
właściwej sorbentów przy użyciu techniki BET (izoterma Brunauera-Emmetta-Tellera) oraz
wyznaczania objętości, wielkości i rozkładu porów sorbentu z wykorzystaniem metody BJH
(Barreta, Joynera, Halendy). Efektem końcowym prac realizowanych w ramach projektu było
przygotowanie oraz opracowanie 8 publikacji o charakterze prac oryginalnych i przeglądowych
w czasopismach naukowych z tzw. „listy filadelfijskiej” bezpośrednio lub pośrednio
związanych z prowadzonymi badaniami oraz zaprezentowanie osiągnięć zrealizowanych w
ramach projektu badawczego na spotkaniach i konferencjach naukowych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym. Lista najważniejszych publikacji:
i.
Justyna Płotka-Wasylka, Mariusz Marć, Natalia Szczepańska, Jacek Namieśnik, New
Polymeric Materials for Solid Phase Extraction, Critical Reviews in Analytical
Chemistry, 2017, 47, 373-383;
ii.
Mariusz Marć, Teobald Kupka, Piotr Paweł Wieczorek, Jacek Namieśnik,
Computational modeling of molecularly imprinted polymers as a green approach to the
development of novel analytical sorbents, Trends in Analytical Chemistry, 2018, 98,
64-78
iii. Małgorzata Rutkowska, Justyna Płotka-Wasylka, Calum Morrison, Piotr Paweł
Wieczorek, Jacek Namieśnik, Mariusz Marć, Application of molecularly imprinted
polymers in analytical chiral separations and analysis, Trends in Analytical Chemistry,
2018, 102, 91-102
iv.
Mariusz Marć, Aneta Panuszko, Jacek Namieśnik, Piotr Paweł Wieczorek, Preparation
and characterization of dummy-template molecularly imprinted polymers as potential
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vi.

vii.
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sorbents for the recognition of selected polybrominated diphenyl ethers, Analytica
Chimica Acta, 2018, 1030, 77-95
Mariusz Marć, Piotr Paweł Wieczorek, Application potential of dummy molecularly
imprinted polymers as solid-phase extraction sorbents for determination of low-mass
polybrominated diphenyl ethers in soil and sediment samples, Microchemical Journal,
2019, 144, 461-468
Kaja Kalinowska, Paweł Lenartowicz, Jacek Namieśnik, Mariusz Marć, Analytical
procedures for short chain chlorinated paraffins determination - How to make them
greener?, Science of the Total Environment, 2019, 671, 309-323
Mariusz Marć, Marta Bystrzanowska, Marek Tobiszewski, Exploratory analysis and
ranking of analytical procedures for short-chain chlorinated paraffins determination in
environmental solid samples, Science of the Total Environment, 2020, 711, 134665
Mariusz Marć, Piotr Paweł Wieczorek, The preparation and evaluation of core-shell
magnetic dummy template molecularly imprinted polymers for preliminary recognition
of the low-mass polybrominated diphenyl ethers from aqueous solutions, Science of the
Total Environment, 2020, 724, 138151

Wymienione, znaczące osiągnięcia naukowe uzyskane w trakcie realizacji stażu
podoktorskiego, udokumentowane opublikowanymi w bardzo dobrych czasopismach pracami,
zostały zauważone i docenione, między innymi poprzez powierzenie mi edycji książki (Volume
Editor) pt. „Comprehensive Analytical Chemistry: Mip Synthesis, Characteristic and Analytical
Application - Volume 86” wydanej przez międzynarodowe wydawnictwo Elsevier, która
ukazała się dnia 08.08.2019 r., ISBN: 9780444642660.
Dodatkowo, zdobyte w trakcie stażu podoktorskiego cenne doświadczenie, wiedza oraz
podstawowe umiejętności z zakresu przygotowywania sorbentów polimerowych z odciskiem
molekularnym pozwoliły na wdrożenie tej tematyki w Jednostce macierzystej oraz na
kontynuowanie badań. Dzięki temu, możliwe było wprowadzenie nowego nurtu badań do
Jednostki macierzystej, co w konsekwencji wpłynęło na rozszerzenie zakresu badań w niej
realizowanych.
B. przejawy aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji
naukowej, w szczególności zagranicznej.
Publikacje naukowe we współpracy z naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych
takich jak:
• Sofia University "St. Kliment Ohridski", Department of Analytical Chemistry, Bułgaria;
prof. Vasil Simeonov, prof. Stefan Tsakovski
i.
Mariusz Marć, Bożena Zabiegała, Vasil Simeonov, Jacek Namieśnik, The
relationships between BTEX, NOx, and O3 concentrations in Urban Air in Gdansk and
Gdynia, Poland, Clean - Soil, Air, Water, 42 (2014) 1326-1336
ii.
Mariusz Marć, Michalina Bielawska, Vasil Simeonov, Jacek Namieśnik, Bożena
Zabiegała, The effect of anthropogenic activity on BTEX, NO2, SO2, and CO
concentrations in urban air of the spa city of Sopot and medium-industrialized city of
Tczew located in North Poland, Environmental Research, 147 (2016) 513-524
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iii.

Natalia Szczepańska, Mariusz Marć, Błażej Kudłak, Vasil Simeonov, Stefan
Tsakovski, Jacek Namieśnik, Assessment of ecotoxicity and total volatile organic
compound (TVOC) emissions from food and children’s toy products, Ecotoxicology
and Environmental Safety, 160 (2018) 282–289
Aktywna współpraca z prof. Vasilem Simeonovem oraz prof. Stefan Tsakovskim z Sofia
University "St. Kliment Ohridski", Department of Analytical Chemistry jest nadal
kontynuowana i rozwijana, ze względu na fakt, iż jest on jednym z cyklicznie wizytujących
Profesorów w ramach wykładów dla Uczestników Szkoły Doktorskiej. W ramach współpracy
i naukowej aktywności wspólne prace skupiały się na zastosowaniu technik statystycznych oraz
chemometrycznych do wyjaśnienia dróg emisji oraz potencjalnych źródeł emisji oznaczonych
związków chemicznych w powietrzu atmosferycznym na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej.
Dodatkowo, wspólna realizacja badań oraz wspólna interpretacja uzyskanych wyników badań
w połączeniu z analizą statystyczną i chemometryczną pozwoliła na wstępne zdefiniowanie
wzajemnych oddziaływań pomiędzy poszczególnymi związkami chemicznymi oznaczonymi w
powietrzu atmosferycznym oraz wzajemnych zależności pomiędzy obszarami, na których
dokonywano okresowego pobierania próbek. Dzięki tej współpracy oraz poznaniu podstaw
technik chemometrycznych oraz analizy statystycznej mogłem znacznie lepiej dokonać
interpretacji uzyskanych wyników badań monitoringowych jakości powietrza oraz zdobyć
więcej cennych informacji na temat wpływu potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń
atmosferycznych oraz jakie czynniki antropogeniczne i atmosferyczne mogą kształtować
jakość powietrza na danym obszarze.
•

Glasgow Caledonian University, School of Computing, Engineering and Built
Environment, Szkocja, dr Calum Morrison – 1 publikacja;
i.
Małgorzata Rutkowska, Justyna Płotka-Wasylka, Calum Morrison, Piotr Paweł
Wieczorek, Jacek Namieśnik, Mariusz Marć, Application of molecularly imprinted
polymers in analytical chiral separations and analysis, Trends in Analytical Chemistry,
102 (2018) 91-10
Po zdobyciu nowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu otrzymywania sorbentów
polimerowych z odciskiem molekularnym (w ramach stażu podoktorskiego) nawiązałem
współpracę z dr Calumem Morrisonem z Glasgow Caledonian University. Umożliwiło mi
to na zdobycie dodatkowej wiedzy i poszerzenie zakresu naukowego w dziedzinie zastosowania
sorbentów polimerowych z odciskiem molekularnym do rozdzielania składników mieszanin
racemicznych. W ramach współpracy oraz poszerzenia moich zainteresowań naukowych
opracowano pracę przeglądową na temat zastosowania tego typu materiałów w procesie
rozdzielania składników mieszanin racemicznych, której byłem inicjatorem oraz opracowałem
jej koncepcję. Mój udział w tej pracy polegał na opracowaniu wprowadzenia, wyciągnięciu
konstruktywnych wniosków oraz będąc autorem korespondencyjnym na prowadzeniu
korespondencji z redakcją czasopisma oraz odniesienie się do komentarzy i uwag recenzentów.
•

University of Valencia, Department of Analytical Chemistry, Hiszpania, prof. Miguel de la
Gúardia – 1 publikacja
i.
Mariusz Marć, Marek Tobiszewski, Bożena Zabiegała, Miguel de la Guardia, Jacek
Namieśnik, Current air quality analytics and monitoring: A review, Analytica Chimica
Acta, 853 (2015) 116-126
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Doświadczenie zebrane w trakcie prowadzonych badań związanych z jakością powietrza
atmosferycznego na terenie zurbanizowanym, jakim jest Aglomeracja Trójmiejska oraz
wykorzystywanie w tych badaniach techniki pasywnego pobierania analitów z fazy gazowej,
pozwoliło na nawiązanie owocnej współpracy ze specjalistą w dziedzinie chemii analitycznej
oraz technik przygotowania próbek, prof. Miguelem de la Guardia z Department of
Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Valencia. Efektem tej
współpracy, dyskusji nad problematyką jakości powietrza atmosferycznego oraz wymiany
doświadczeń było opracowanie przeglądowej pracy naukowej, która została opublikowana w
renomowanym międzynarodowym czasopiśmie. W pracy tej starano się naświetlić problemy
związane z różnego typu narzędziami, koncepcjami oraz strategiami podejmowanymi w
zakresie prowadzenia badań monitoringowych jakości powietrza atmosferycznego na terenach
zurbanizowanych. Mój udział w tej pracy polegał na opracowaniu rozdziału dotyczącego
technik pasywnego pobierania próbek analitów z fazy gazowej, opisu urządzeń rutynowo i
nowatorsko stosowanych w monitoringu jakości powietrza atmosferycznego oraz
wprowadzenia, wyciągnięciu konstruktywnych wniosków oraz opracowaniu rozdziału
odnoszącego się do stosowania różnego typu zdalnych technik telemonitoringowych
(teledetekcji) takich jak SODAR czy LIDAR. Wykonałem również znaczą część rysunków oraz
tabel zawartych w tej pracy. Brałem również czynny udział w dyskusji nad zebranym studium
literaturowym oraz współkorespondencją z redakcją czasopisma wraz z odniesieniem się do
komentarzy i uwag recenzentów.
•

Institute for Color Science and Technology, Department of Resin and Additives, Teheran,
Iran, dr Mohammad Reza Saeb – 2 publikacje
i.
Krzysztof Formela, Mariusz Marć, Shifeng Wang, Mohammad Reza Saeb,
Interrelationship between total volatile organic compounds emissions, structure and
properties of natural rubber/polycaprolactone bio-blends cross-linked with peroxides.
Polymer Testing, 60 (2017) 405-412
ii.
Marta Przybysz, Mariusz Marć, Marek Klein, Mohammad Reza Saeb, Krzysztof
Formela, Structural, mechanical and thermal behavior assessments of PCL/PHB blends
reactively compatibilized with organic peroxides, Polymer Testing, 67 (2018) 513-521
Prace badawcze w ramach realizowanej współpracy obejmowały swoim zakresem badania nad
opracowanymi w Katedrze Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego Politechniki
Gdańskiej nowego typu materiałami polimerowymi wykonanymi z kauczuku (NR), poli(εkaprolaktonu) oraz poli (3-hydroksymaślanu) (PCL / PHB). Korzystając z doświadczenia, które
zebrałem w trakcie mojej pracy laboratoryjnej stałem się członkiem interdyscyplinarnego
zespołu naukowego, w którego skład wchodził również dr Mohammad Reza Saeb z Institute
for Color Science and Technology, Department of Resin and Additives, Teheran, Iran.
Mój udział w pracach tego interdyscyplinarnego zespołu polegał na opracowaniu procedury
analitycznej pozwalającej w sposób prosty i szybki na zdefiniowanie głównych związków
chemicznych emitowanych z przygotowanych próbek materiałów polimerowych oraz
wyznaczenie sumarycznej zawartości związków chemicznych z grupy VOC (wyznaczenie
parametru sumarycznego TVOC) uwalnianych z opracowanych materiałów. Badania
przeprowadzono w oparciu o wykorzystanie techniki analizy fazy nadpowierzchniowej przy
zastosowaniu układu HS-GC-FID. Badania obejmowały przygotowanie próbek do analizy,
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przeprowadzenie pomiarów oraz interpretację uzyskanych wyników analizy dostarczonych
próbek materiałów wykonanych z mieszanin NR/PCL oraz PCL/PHB. Podczas badań
stosowano materiały polimerowe o ściśle zdefiniowanym składzie oraz warunkach
przetwórstwa/formowania, co pozwoliło na określenie wpływu w/w parametrów na wartości
emisji oraz wybrane właściwości fizyko-mechaniczne. Uzyskana przeze mnie baza danych
pozwoliła na odnotowanie występowania zależności pomiędzy sumaryczną zawartością
związków z grupy VOC emitowanych z badanych mieszanek polimerów, a ich właściwościami
strukturalnymi, mechanicznymi i termicznymi. Brałem również czynny udział w dyskusji wraz
z odniesieniem się do komentarzy i uwag recenzentów.
6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących
naukę lub sztukę
A. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Zajęcia Wykładowe (jako osoba odpowiedzialna za przedmiot; przeprowadzenie pojedynczych
wykładów, bądź serii wykładów w ramach danego przedmiotu):
 Ochrona środowiska w technologii chemicznej (osoba odpowiedzialna za cały przedmiot)
– kierunek: Technologia Chemiczna;
 Wstęp do wiedzy o środowisku i ekologii (osoba odpowiedzialna za cały przedmiot) –
kierunek: Zielone Technologie i Monitoring;
 Analiza instrumentalna i opracowanie wyników (osoba odpowiedzialna za cały przedmiot)
– kierunek: Technologia Chemiczna;
 Analityka i monitoring zanieczyszczeń środowiska (wykład tematyczny) – kierunek:
Technologie Ochrony Środowiska, Chemia Budowalna, Technologia Chemiczna (również
w formie eNauczania)
 Chemia analityczna (wykład tematyczny) – kierunek: Biotechnologia, Chemia,
Technologia Chemiczna, Zielone Technologie i Monitoring
 Novel analytical techniques (wykład tematyczny w j. angielskim) – kierunek: Green
Technologies and Monitoring
 Analytical chemistry (wykład tematyczny w j. angielskim) – kierunek: Green Technologies
and Monitoring
 Analiza Instrumentalna w Chemii Analitycznej (wykład tematyczny) – kierunek:
Konserwacja i Degradacja Materiałów
Zajęcia Seminaryjne:
 Chemia analityczna (seminarium tematyczne) – kierunek: Chemia, Technologie Ochrony
Środowiska, Technologia Chemiczna
 Wstęp do wiedzy o środowisku i ekologii (osoba odpowiedzialna za cały cykl seminariów)
– kierunek: Zielone Technologie i Monitoring
Zajęcia Laboratoryjne:
 Informatyka i obróbka danych (laboratorium tematyczne) – kierunek: Zielone Technologie
i Monitoring;
 Technologie informatyczne (laboratorium tematyczne) – kierunek: Chemia
 Chemia analityczna (laboratorium tematyczne) – kierunek: Technologie Ochrony
Środowiska, Biotechnologia, Chemia
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Analityka i monitoring zanieczyszczeń środowiska (laboratorium tematyczne) – kierunek:
Chemia Budowlana;
Analityka surowców i materiałów budowlanych (laboratorium tematyczne) – kierunek:
Chemia Budowlana;
Nowoczesne techniki analityczne (laboratorium tematyczne) – kierunek: Chemia
Budowlana, Technologie Ochrony Środowiska, (również w formie eNauczania)
Techniki separacji (laboratorium tematyczne) – kierunek: Chemia Budowlana;
Chemia środowiska (laboratorium tematyczne) – kierunek: Chemia; (również w formie
eNauczania)
Analiza instrumentalna i opracowanie wyników (laboratorium tematyczne) – kierunek:
Technologia Chemiczna,
Analityka przemysłowa (laboratorium tematyczne) – kierunek: Technologia Chemiczna,
(również w formie eNauczania)
Analiza instrumentalna w chemii analitycznej (laboratorium tematyczne) – kierunek:
Konserwacja i Degradacja Materiałów;
Novel analytical techniques (laboratorium tematyczne w j. angielskim) – kierunek: Green
Technologies and Monitoring;
Analytical chemistry (laboratorium tematyczne w j. angielskim) – kierunek: Green
Technologies and Monitoring;

B. Współautor trzech skryptów z przedmiotu Chemia Analityczna dla kierunków Chemia,
Technologie Ochrony środowiska oraz Biotechnologia:
 Kinga Dubalska., Piotr Konieczka, Mariusz Marć, Żaneta Polkowska, Małgorzata
Rutkowska, Aleksandra Szreniawa-Sztajnert, Bożena Zabiegała, LABORATORIUM Z
KLASYCZNEJ CHEMII ANALITYCZNEJ: dla kierunku Technologie Ochrony
Środowiska, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014;
 Kinga Dubalska., Piotr Konieczka, Mariusz Marć, Żaneta Polkowska, Małgorzata
Rutkowska, Aleksandra Szreniawa-Sztajnert, Bożena Zabiegała, LABORATORIUM Z
KLASYCZNEJ CHEMII ANALITYCZNEJ: dla kierunku Chemia, Gdańsk, Wydawnictwo
Politechniki Gdańskiej, 2014;
 Kinga Dubalska., Piotr Konieczka, Mariusz Marć, Żaneta Polkowska, Małgorzata
Rutkowska, Aleksandra Szreniawa-Sztajnert, Bożena Zabiegała, LABORATORIUM Z
KLASYCZNEJ CHEMII ANALITYCZNEJ: dla kierunku Biotechnologia, Gdańsk,
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014;
C. Opieka naukowa nad studentami: promotor w 3 pracach inżynierskich, Katedra Chemii
Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska;
D. Recenzent 17 prac inżynierskich oraz 13 prac magisterskich realizowanych na Wydziale
Chemicznym Politechniki Gdańskiej;
E. Opieka naukowa nad doktorantem w charakterze promotora pomocniczego: mgr inż.
Krzysztof Klewicz, Uczestnik Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej od roku
akademickiego 2019/2020 do dziś; rola - promotor pomocniczy;
F. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska,
rok akademicki 2016/2017;
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G. Członek Rady Dyscypliny Naukowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska w kadencji
2019-2020 r;
H. Nadzór techniczny oraz aktualizacja informacji zamieszczanych na Stronie Domowej
Katedry Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska; od 01.10.2019;
I. Wygłoszenie wykładu w ramach cyklicznego Seminarium Katedry Chemii Analitycznej i
Ekologicznej, pt.” Wykorzystanie technik pasywnych w ocenie jakości powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi” 24.03.2017, Opole;
J. 5 publikacji popularno-naukowych w kwartalniku „Analityka” poświęconego ludziom i
problemom pracy laboratoryjnej:
i.
Mariusz Marć, Bożena Zabiegała, Jacek Namieśnik, Przenośne urządzenia analityczne
do przeprowadzania pomiarów in-situ, Analityka, 4 (2011) 48-51;
ii.
Mariusz Marć, Bożena Zabiegała, Jacek Namieśnik, Zastosowanie techniki dozymetrii
pasywnej do pomiaru wielkości strumienia emisji różnego typu składników z
materiałów sezonowanych w miniaturowych komorach emisyjnych, Analityka, 4
(2012) 4-8;
iii. Mariusz Marć, Monika Śmiełowska, Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Czynniki i
procesy wpływające na jakość środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do przygotowywania posiłków, Analityka, 1 (2017) 74-80;
iv.
Mariusz Marć, Jacek Namieśnik, Józef Haponiuk, Krzyszof Formela, Wykorzystanie
technik analitycznych do oceny emisji lotnych związków organicznych uwalnianych z
materiałów polimerowych, jako obiecujące rozwiązania w kontroli ich jakości – Część
I, Analityka, 2 (2019) 47-51;
v.
Mariusz Marć, Jacek Namieśnik, Józef Haponiuk, Krzyszof Formela, Wykorzystanie
technik analitycznych do oceny emisji lotnych związków organicznych uwalnianych z
materiałów polimerowych, jako obiecujące rozwiązania w kontroli ich jakości – Część
II, 3 (2019) 41-45
K. 2 publikacje w branżowym czasopiśmie „Tworzywa Sztuczne w Przemyśle”:
i.
Mariusz Marć, Krzystof Formela, Dynamiczna technika analizy fazy
nadpowierzchniowej, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, 3 (2019) 132-134;
ii.
Krzystof Formela, Marta Przybysz-Romatowska. Łukasz Zedler, Mariusz Marć,
Analiza produktów degradacji emitowanych podczas regeneracji gumy, Tworzywa
Sztuczne w Przemyśle, 4 (2019) 34-36;
7. Oprócz kwestii wymienionych w pkt. 1-6, wnioskodawca może podać inne informacje,
ważne z jego punktu widzenia, dotyczące jego kariery zawodowej.
 Uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych
naukowców w roku 2019;
 Laureat Konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepsze prace doktorskie z
dziedziny chemii analitycznej. Fundator nagrody - Firma Polygen (Nagroda za najlepszą
rozprawę doktorską z chemii analitycznej), Edycja 2016
 Nagroda Rektora PG dla młodych pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej za
indywidualne osiągnięcia naukowe w 2018 i 2019 roku, Gdańsk
 Nagroda Rektora PG III stopnia dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej za
indywidualne osiągnięcia naukowe w 2015 i 2017 roku, Gdańsk;
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I nagroda za najlepszy plakat sekcyjny. Wyróżnienie przyznane przez Komitet Naukowy 58
Zjazdu PTChem w Gdańsku oraz nagroda specjalna firmy Hydrolab, 58 Zjazd Polskiego
Towarzystwa Chemicznego, 21-25.09.2015, Gdańsk, Polska.
I nagroda za najlepszą prezentację wyników badań w postaci prezentacji posterowej na
międzynarodowej konferencji w Tessalonikach: 8th International Conference on
Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications, 15-19.09.2013 r.,
Thessaloniki, Grecce.
Udział w warsztatach „ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA: MONITORING”
zorganizowanych na Politechnice Gdańskiej;
Ukończenie kursu podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonego przez
instruktorów Maltańskiej Służby Medycznej w Starogardzie Gdańskim;
Ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek
wypoczynku dzieci i młodzieży w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie;
Ukończenie Studium Pedagogiczne organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, 3 semestry (2011-2013).

(-) Mariusz Marć
(podpis wnioskodawcy)
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