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1 Badania prowadzone przed doktoratem 

 

Rozpocząłem pracę badawczą na Wydziale Budownictwa i InŜynierii Środowiska 

Uniwersytetu Newcastle w Australii pod kierunkiem prof. dr. Davida Smitha. Razem ze swoją 
grupą badawczą profesor Smith badał róŜne mechanizmy przenoszenia zanieczyszczeń w glebie 

i w barierach geologiczmych składowisk odpadów. W ramach grantu Australijskiej Rady 

Badawczej zostałem poproszony o przeprowadzenie badania dotyczącego przenoszenia fluorku 

sodu. 

 

Badania prowadzone w ramach mojej pracy doktorskiej skupiały się na przenoszeniu 

substancji zanieczyszczającej w warunkach nienasycenia, gdyŜ ze względu na szereg czynników 

geograficznych i geologicznych bariera geologiczna jest tylko częściowo nasycona. Utrudnia to 

ocenę skuteczności działania bariery geologicznej. Aby móc dokładnie przewidzieć właściwości 

przenoszenia niezbędne było prawidłowe oszacowanie współczynnika dyfuzji w glebach 

częściowo nasyconych. W metodach stosowanych uprzednio wykorzystywano metody 

mechaniczne w celu desaturacji gleby gruboziarnistej. Jednak metody takie nie mają 
zastosowania w przypadku gleb gliniastych ze względu na ich wysokie ciśnienie porowe. W 

pracy doktorskiej zastosowałem nową metodę desaturacji gliny z wykorzystaniem potencjału 

osmotycznego. Ssanie osmotyczne uzyskałem dzięki uŜyciu membrany półprzepuszczalnej, 

opierającej się na rozmiarze cząsteczek, która została umieszczona po obu stronach gliny. 

Następnie dodane zostały duŜe cząsteczki obojętne, tj. glikol polietylenowy (PEG), do roztworu 

wodnego otaczającego korek gliniany (jednak bez bezpośredniego kontaktu z korkiem). Dzięki 

wykluczeniu PEG z cieczy wypełniającej pory gliny (i tym samym wytworzeniu ujemnego 

ciśnienia osmotycznego) nastąpiła desaturacja gliny. Przy uŜyciu tej metody określono 

współczynnik dyfuzji sodu i fluoru dla róŜnych wilgotności. Moje badania stanowiły pierwsze 

zastosowanie gliny po desaturacji osmotycznej, dzięki czemu określono transport fluorku sodu. 

Była to pierwsza praca, w której zbadano tę technikę laboratoryjną dla procesu przenoszenia 

fluorku sodu w częściowo nasyconych glebach gliniastych. 

 

Oprócz części eksperymentalnej stworzono model przenoszenia zanieczyszczenia. Zgodnie 

z praktyką obowiązującą w inŜynierii geośrodowiskowej w celu modelowania procesów dyfuzji 

w systemach wielojonowych w glebie gliniastej modeluje się transport kaŜdego jonu oddzielnie 

stosując model opierający się na teorii dyfuzji prostej (czyli pomijając ruch jonów pod wpływem 

działania pola elektrycznego z zastosowaniem pierwszego prawa Ficka dla kaŜdego jonu). 

Stosując rozwiązanie otrzymane metodą elementów skończonych dla pełnego zestawu równań 
regulujących sprzęŜony wielojonowy transport reaktywny (ang. coupled multi-ion  reactive 

transport - CMIRT) wykazałem, Ŝe oszacowanie przeprowadzone dla pojedynczego jonu  moŜe 

prowadzić do niedokładnych oszacowań transportu zanieczyszczeń. Z tego względu konieczne 

jest uwzględnienie ładunku jonów w standardowej analizie dyfuzji. Dodatkowo ładunek podłoŜa 

(fazy stałej) ma równieŜ zdolność wpływania na efektywny współczynnik dyfuzji. Wykazano, Ŝe 

ładunki powierzchniowe gliny lub podłoŜa (fazy stałej) jak równieŜ elektrolity wpływają na 

parametry przenoszenia. 

 

 

 



Na podstawie badań przeprowadzonych w Newcastle opublikowano dwie prace i jedną 
monografię: 
 

Jungnickel, C. (2005). Sodium Fluoride Transport in Partially Saturated Kaolinite: An 

experimental study of the transport of contaminants in partially saturated clayey soils. 

Berlin, dissertation.de. 

Jungnickel, C., S. Fityus and D. Smith (2004). "Coupled Multi-ion Electro-diffusion Analysis 

for Clay Soils." Canadian Geotechnical Journal. 41(2): 287-298. IF= 0.811, 6 cytowań 

Smith, D., P. Pivonka, C. Jungnickel and S. Fityus (2004). "Theoretical analysis of anion 

exclusion and diffusive transport through platy-clay soils." Transport in Porous Media 

57(3): 251-277. IF= 1.551, 22 cytowań 

 

W 2003 roku ze względu na sytuację rodzinną przeniosłem się do Bremy, gdzie na 

Uniwersytecie w Bremie pod kierunkiem prof. dr. Bernda Jastorffa ukończyłem  pracę doktorską 
dotyczącą przenoszenia fluorku sodu. 

Po doktoryzacji, zachęcony pracami i zaangaŜowaniem prof. Jastorffa, rozpocząłem badania 

w obszarze chemii środowiska, skupiając się na cieczach jonowych. 

 

2 Badania przeprowadzone do habilitacji 

 

Przedmiotem rozprawy hablitacyjnej są Oddziaływania międzyfazowe cieczy jonowych: 

aspekty fizykochemiczne i śrowowiskowe. Ciecze jonowe (IL) to grupa związków o często 

cytowanych zaletach i zastosowaniach. Liczba zgłoszeń patentowych dotyczących cieczy 

jonowych wzrosła zdecydowanie w ostatnim dziesięcioleciu. Rosnące zainteresowanie cieczami 

jonowymi odzwierciedla potencjał, jaki kryje się w tych rozpuszczalnikach nowej generacji. 

Zainteresowanie to wynika m.in. z niskiej temperatury topnienia, wysokiej przewodności 

właściwej, niskiej pręŜności par oraz moŜliwości dostosowywania ich właściwości do potrzeb. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

year

n
o

 o
f 

p
a

te
n

ts

 
Wykres 1. Patenty wyszukane dla poszczególnych lat z uŜyciem http://www.google.com/patents dla słowa 

kluczowego „ionic liquids” od 1.01.1990 r. do 31.12.2010 r. Kolumny nie zawierają danych łącznych i 

pokazują liczbę nowych patentów dla kaŜdego roku. 

 

Kiedy rozpoczynałem swoje badania temat „cieczy jonowych” zagadnienie to było często 

poddawane krytyce jako temat „modny” lub określany jako „przejściowa fanaberia”. Jednak 

zainteresowanie cieczami jonowymi stale rośnie i cieszy się coraz większą uwagą i uznaniem w 



przemyśle chemicznym. Liczba patentów, jak pokazuje to wykres 1, wyraźnie odzwierciedla 

zainteresowanie przemysłu oraz finansowy potencjał tych związków. 

 

Aby  to podkreślić, opublikowałem krótki artykuł pokazujący zastosowanie cieczy 

jonowych w procesach przemysłowych — w tym przypadku w szczególności dla procesu Halla-

Héroulta do produkcji aluminium, który opiera się na osadzaniu elektrolitycznym w 1000°C w 

elektrolicie aprotycznym. W tym przypadku zastosowanie typowych rozpuszczalników 

organicznych nie przyniosło pozytywnych rezultatów ze względu na wąskie okno 

elektrochemiczne, niskie przewodnictwo oraz lotność i palność. Z drugiej strony wykazano 

udane osadzanie aluminium z uŜyciem niskotemperaturowych cieczy jonowych (ang. room 

temperature ionic liquids, RTIL) zawierających w swojej strukturze kation imidazoliowy, 

pirydyniowy i czwartorzędowy kation amoniowy z AlCl3, gdzie uzyskiwano wydajność zbliŜoną 
do 100%. Dalsze zastosowania cieczy jonowych w przemysłowej produkcji aluminium moŜna 

uznać za bardzo korzystne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Ze względu na 

niską temperaturę potrzebną dla przeprowadzenia procesu z wykorzystaniem cieczy jonowych 

widoczna jest zaleta polegającą na zmniejszaniu zuŜycia energii o 30% i istotnej redukcji 

zanieczyszczeń. Nasz artykuł zwracał uwagę na znaczenie cieczy jonowych oraz podkreślał 

potrzebę określenia ich zachowania w środowisku. 

 

2.1 Informacje wstępne dotyczące kierunku badawczego 

 

W 2003 roku UFT (Centrum Badań Środowiskowych i Technologicznych) Uniwersytetu w 

Bremie wprowadziło ciecze jonowe do swojego celowego programu badawczego. Badania 

skupiały się głównie na toksyczności i ekotoksyczności tych nowych związków. W tamtym 

okresie ciecze jonowe nadal często opisywano jako „zielone rozpuszczalniki”. Z tego powodu 

prowadzone wówczas badania skupiały się wyłącznie na toksyczności kationów lub anionów. 

 

Koncepcją, która nie była na tamtym etapie rozpatrywana, była aktywność 
powierzchniowa cieczy jonowych. Strukturalne podobieństwo środków powierzchniowo 

czynnych doprowadziło mnie do uzasadnionego przekonania, Ŝe ciecze jonowe równieŜ 
wykazują aktywność powierzchniową. Obecność aktywności powierzchniowej naturalnie 

wpływałaby na szereg aspektów wykorzystania i zastosowania cieczy jonowych, m.in. na 

czynniki takie jak toksyczność, które były na tamtym etapie przedmiotem badań na UFT. 

 

Analizując taką koncepcję w ramach kierowanego przez prof. Jorga Thöminga projektu 

Nemesis (mającego na celu określenie wykonalności recyklingu cieczy jonowych w roztworach 

wodnych) przeprowadziłem prace mające na celu określenie struktury cieczy jonowych (IL) w 

roztworze. W ten sposób rozpoczęła się moja długa droga do zrozumienia i przedstawienia 

aktywności powierzchniowej cieczy jonowych oraz wpływu, jaki ich aktywność 
powierzchniowa ma na toksyczność,  rozmieszczenie w środowisku oraz usuwanie. 

 

2.2 Struktura badań w ramach habilitacji 

 

Jak pokazuje wykres 2 badania dzielą się głównie na dwa powiązane aspekty dotyczące 

znaczenia struktury cieczy jonowych w roztworze. Pierwszy aspekt obejmuje fundamentalne 

zrozumienie struktury, termodynamiki i czynników, które na nie wpływają. Drugi stanowi 

dogłębną analizę zachowania się cieczy jonowych w środowisku, co obejmuje biodegradację 
oraz procesy przenoszenia, takie jak sorpcja i dyfuzja. Aby wykorzystać moŜliwości 

dostosowywania właściwości cieczy jonowych do potrzeb oraz potencjał leŜący w ich 

projektowaniu, podjąłem  próby przewidzenia i modelownia róŜnych parametrów 

fizykochemicznych w kaŜdym z tych obszarów. 



 
Wykres 2 Wizualizacja podejścia badawczego pokazująca powiązanie zagadnień 

 

2.3 Struktura IL w roztworze 

 

Jak ławo przewidzieć, struktura i forma cząsteczek cieczy jonowych w roztworze  wodnym 

wpływa na ich zachowanie się w środowisku, moŜliwość ponownego wykorzystania, 

toksyczność, biodegradowalność i zastosowanie w procesach chemicznych. Dodatkowo 

moŜliwość agregacji lub tworzenia się miceli i struktur wewnątrzcząsteczkowych, które mogą 
mieć ciecze jonowe, będą przyczyniały się i miały wpływ na ich przemysłowe wykorzystanie . 

RównieŜ typy mechanizmów oddziaływań między jonami i cząsteczkami określają zachowanie 

się cieczy jonowych w środowisku. Z tego powodu podjąłem próbę scharakteryzowania i 

określenia struktury cieczy jonowych w roztworze. 

 

2.3.1 Tworzenie się miceli i termodynamika tworzenia się miceli 

 

Prace nad tym tematem rozpocząłem na Uniwersytecie w Bremie w zespołach 

badawczych prof. Bernda Jastorffa i prof. JorgaThöminga w 2005 roku. Badania te 

kontynuowałem w 2006 roku w grupie profesora Hupki, po uzyskaniu etatu na Politechnice 

Gdańskiej. Rozpoczęliśmy pomiary krytycznego stęŜenia micelizacji (CMC) związków 

będących wówczas częstym przedmiotem badań, czyli długołańcuchowych halogenków alkilo-

imidazoliowych o róŜnych długościach łańcuchów. Dodatkowo przystąpiliśmy do określenia 

parametrów termodynamicznych procesu tworzenia się miceli. W naszej pierwszej publikacji 

określiliśmy CMC dla szeregu imidazoliowych cieczy jonowych w roztworach wodnych. 

Oczekiwaną zaleŜność CMC od długości łańcucha alkilowego badanych cieczy jonowych 1-

alkilo-3-metyloimidazolu pokazuje wykres 3. Dodatkowo wykazaliśmy silną korelację między 

czasami retencji w chromatografii HPLC odwróconej fazy i elucją gradientową (stąd 

lipofilowość kationu) i pCMC. Wyniki potwierdziły strukturalne podobieństwo między cieczami 

jonowymi a środkami powierzchniowo czynnymi. Tworzenie się miceli zaobserwowano dla 

związków o łańcuchach alkilowych zawierających osiem i więcej atomów węgla. Tworzenie się 
miceli doprowadziło nas do określenia innych parametrów charakterystycznych dla środków 



powierzchniowo czynnych, takich jak temperatura Kraffta i parametry termodynamiczne 

tworzenia się miceli cieczy jonowych. Parametry te wskazały nam waŜne informacje na temat 

siły napędowej tworzenia się miceli. Entalpię sobodną tworzenia się miceli wyliczono ze stopnia 

jonizacji oraz CMC cieczy jonowej. Entalpia swobodna korelowała z bezpośrednio zmierzoną 
entalpią demicelizacji metodą izotermalnej kalorymetrii miareczkujacej (ang. isothermal titration 

calorimetry, ITC). Zaobserwowaliśmy, Ŝe długołańcuchowe imidazoliowe ciecze jonowe 

wykazują podobne właściwości termodynamiczne co tradycyjne kationowe substancje 

powierzchniowo czynne. Warto zauwaŜyć, Ŝe temperatura Kraffta okazała się niŜsza niŜ 
temperatura kationowych substancji powierzchniowo czynnych o podobnej długości łańcucha. 

Prawdopodobnie wynikało to z dodatkowych międzycząsteczkowych interakcji π…π rdzenia 

kationu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykres 3. Krzywe napięcia powierzchniowego sześciu zmierzonych imidazoliowych cieczy jonowych 

 

W dodatkowej pracy, która została opublikowana jako artykuł tytułowy w czasopiśmie 

RSC Green Chemistry, określiliśmy wpływ anionów na CMC, podczas gdy zwykle omawia się 
tylko efekty kationowe. W naszej pracy skorelowaliśmy aktywność powierzchniową (w tym 

wypadku zastosowaliśmy pC20 związków ze względu na ograniczoną rozpuszczalność 
niektórych cieczy jonowych) z minimalnym stęŜeniem hamującym wzrost mikroorganizmów 

(MIC) i tym samym wskazaliśmy mechanizm działania toksycznego takich związków. pC20  jest 

ujemnym logarytmem ze stęŜenia związku powierzchniowo czynnego, które jest wymagane do 

obniŜenia napięcia powierzchniowego o 20 mN/m. Oznacza to, Ŝe zjawiska powierzchniowe 

odgrywają kluczową rolę w toksyczności i biodegradowalności ze względu na zmiany w 

powinowactwie i dostępności cieczy jonowych w przestrzeni międzykomórkowej. 

 

2.3.2 Układy trójskładnikowe — efekt Hofmeistera i rozpuszczalność związków 

hydrofobowych 

 

Naturalną kontynuacją badań nad binarnymi systemami ciecz jonowa/woda była analiza 

układów trójskładnikowych zawierających róŜnorodne sole z serii Hofmeistera. Sole zwykle 

wpływają na strukturę wody wpływając na hydratację cząsteczek, co prowadzi do wystąpienia 

efektu popularnie zwanego „wysalaniem” lub do zwiększeniem rozpuszczalności związków 

hydrofobowych. W tej pracy zaobserwowano spodziewany spadek CMC na skutek osłabienia  

elektrostatycznego odpychania między rdzeniami kationu. Zastosowane sole obniŜyły CMC i 

stopień jonizacji miceli w następującym porządku Cl
-
<Br

-
<NO3

-
<I

-
, co odpowiada serii jonowej 

Hofmeistera. 

 

Inny  układ trójskładnikowy moŜna potencjalnie ustanowić dodając związki 

hydrofobowe, które następnie ulegną rozpuszczeniu we wnętrzu  miceli cieczy jonowej. Dlatego 

jako pierwsi określiliśmy zwiększoną rozpuszczalność węglowodorów aromatycznych — 

benzenu, toluenu i ksylenu (BTX) — w wodnych układach micelarnych chlorków 1-alkilo-3-



metylomidazoliowych. Odkryliśmy, Ŝe powyŜej CMC obserwowane jest stopniowe zwiększanie 

się stęŜenia węglowodorów aromatycznych w roztworze micelarnym. Istotne było stwierdzenie, 

Ŝe molowy współcznnik solubilizacji dla miceli cieczy jonowych był znacząco wyŜszy w 

porównaniu do jonowych środków powierzchniowo czynnych posiadających łańcuchy podobnej 

długości. Uznano ponownie, Ŝe wynika to z interakcji π…π cieczy jonowych i cząsteczek BTX. 

Jak się wydaje, cząsteczki BTX pozostają bliŜej miceli, co zwiększa lokalny gradient stęŜenia i 

tym samym wymusza wniknięcie większej liczby cząsteczek do miceli. Włączenie 

węglowodorów do miceli powoduje wzrost liczby agregacji na skutek pęcznienia miceli. 

 

Wynikiem powyŜszych badań były następujące prace: 

 

Jungnickel, C., J. Łuczak, J. Ranke, J. F. Fernández, A. Müller and J. Thöming (2008). "Micelle 

Formation of Imidazolium Ionic Liquids in Aqueous Solution." Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects 316: 278-284. IF= 2.108, 92 cytowań 

Łuczak, J., J. Hupka, J. Thöming and C. Jungnickel (2008). "Self-organization of imidazolium 

ionic liquids in aqueous solution." Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 

329: 125-133. IF= 2.108, 80 cytowań 

Łuczak, J., C. Jungnickel, M. Joskowska, J. Thöming and J. Hupka (2009). "Thermodynamics of 

micellization of imidazolium ionic liquids in an aqueous solution." Journal of Colloid and 

Interface Science 336: 111-116. IF=3.172, 35 cytowań 

Łuczak, J., C. Jungnickel, I. Łacka, S. Stolte and J. Hupka (2010). "Anti-microbial and surface 

activity of 1-alkyl-3-methylimidazolium derivatives." Green Chemistry 12(4): 593-601. 

IF= 6.828, 19 cytowań 
Łuczak, J., M. Markiewicz, J. Thöming, J. Hupka and C. Jungnickel (2011). "Influence of the 

Hofmeister anions on self-organization of 1-decyl-3-methylimidazolium chloride in 

aqueous solutions." Journal of Colloid and Interface Science 362 (2): 415-422. IF= 

3.172, 6 cytowań 
Łuczak, J., C. Jungnickel, M. Markiewicz and J. Hupka (2013). "Solubilization of benzene, 

toluene and xylene (BTX) in aqueous micellar solutions of amphiphilic imidazolium 

ionic liquids " Journal of Physical Chemistry B 117(18): 5653-5658. IF=3.607, 0 

cytowaw 

 

Prace Micelle Formation of Imidazolium Ionic Liquids in Aqueous Solution oraz Self-

organization of imidazolium ionic liquids in aqueous solution znajdują się na liście najczęściej 

cytowanych prac w czasopiśmie „Colloids and Surfaces A” odpowiednio na pozycji 3 (92 

cytowania) i 9 (80 cytowań). Praca Anti-microbial and surface activity of 1-alkyl-3-

methylimidazolium derivatives została opublikowana jako artykuł tytułowy czasopisma Green 

Chemistry, jak pokazuje to Rysunek 1. 



 
Rysunek 1. Artykuł tytułowy w czasopiśmie Green Chemistry 

2.3.3 Przewidywanie parametrów 

 

Wszystkie prace eksperymentalne szybko uzmysłowiły nam, Ŝe badania były ograniczone 

tylko do dostępnych substancji chemicznych. Jednym z często cytowanych truizmów jest 

stwierdzenie, Ŝe ciecze jonowe mają 10
18

 moŜliwych wariacji strukturalnych. Konieczne jest 

eksperymentalne określenie niektórych parametrów fizykochemicznych, jednak bardziej 

interesująca byłaby moŜliwość ich przewidywania i tym samym wykorzystywania duŜej liczby 

wariacji cieczy jonowych. Zasadniczo zdolność przewidywania niektórych parametrów dałaby 

moŜliwość rzeczywistego projektowania i dostosowywania związków do naszych potrzeb. 

Mając to na względzie w 2008 roku skontaktowałem się z profesorem Krossingiem z 

Uniwersytetu we Freiburgu. Jego grupa badawcza pracowała wcześniej nad cieczami jonowymi, 

w szczególności próbując oszacować współczynniki lepkości cieczy jonowych. Zastosowane 

przez nich podejście wykorzystywało model „termodynamiki zwiększonych objętości” (ang. 

augmented volume based thermodynamics - aVBT). Zdałem sobie sprawę, Ŝe model ten moŜna 

wykorzystać w badaniu naszego zagadnienia, poniewaŜ tworzenie się miceli substancji 

powierzchniowo czynnych jest określone m.in. przez objętość cząsteczki. Zaletą wykorzystania 

objętości cząsteczkowej w stosunku do innych ilościowych zaleŜności między strukturą a 

właściwościami (ang. Quantitative Structure−Property Relationships- QSPR) jest to, Ŝe 

zasadniczo odnosi się ona do prostych zaleŜności fizycznych i na ogół obejmuje 

nieskomplikowane wzory, co znacznie zwiększa oczekiwany zakres poprawnych przewidywń. Z 

drugiej strony metody QSPR często wyokorzystują słabo wyjaśniony wpływ grup lub atomów 

lub polegają na ograniczonych modelach sieci neuronowych (zarówno z teoretycznego jak i 

praktycznego punktu widzenia), co prowadzi do organiczonego zastosowania tej metody. 

 

Pierwszą udaną próbę stanowiło przewidzenie CMC. W tym przypadku 

zaproponowaliśmy ogólną zasadę przewidywania CMC jonowych substancji powierzchniowo 

czynnych w wodzie w oparciu o obliczenia przy zastosowaniu COSMO-RS (ang. Conductor like 

Screening Model in Real Solvents). Zastosowanie objętości cząsteczkowej umoŜliwiło nam 

określenie CMC podobnej serii homologicznych kationowych substancji powierzchniowo 

czynnych, takich jak imidazoliowe i amoniowe ciecze jonowe ze zróŜnicowanymi długościami 

łańcuchów bocznych, co  pokazuje efekt, którego odbiciem jest zasada Stauffa Klevensa. Jednak 

aby uwzględnić takŜe anionowe substancje powierzchniowo czynne, takie jak Na[CnSO4] w 

bardziej ogólnej korelacji dodaliśmy promień cząsteczkowy podniesiony do potęgi trzeciej oraz 



powierzchnię cząsteczkową jako dodatkowe deskryptory. Uzyskane równanie pozwoliło nam 

przewidzieć CMC wszystkich 36 badanych substancji powierzchniowo czynnych z błędem 

zbliŜonym lub niŜszym niŜ normalny błąd eksperymentalny (18 róŜnych kationów, 10 róŜnych 

anionów: rmse = 0,191 jednostek logarytmicznych; R² = 0,994). Deskryptory rządzące 

tworzeniem się miceli wykazały na podstawie naszych obliczeń, Ŝe struktura naszego równania 

moŜe zostać powiązana z teorią krystalizacji Gibbsa. 

 
Wykres 4. Porównanie przewidywanych i zmierzonych CMC dla 36 jonowych substancji powierzchniowo 

czynnych 

2.3.4 Liniowe relacje energii swobodnej 

 

Równolegle do opisanych powyŜej obliczeń ab-inito próbowaliśmy znaleźć bardziej 

ogólne równanie. Wadą poprzedniej metody jest to, Ŝe wymaga nowego równania dla kaŜdego 

parametru fizykochemicznego, który moŜna próbować realnie modelować i przewidzieć. 
 

Dlatego zdecydowaliśmy się zastosować LFER (ang. linear free energy relationship), aby 

obejść ten problem. W tej koncepcji moŜna wykorzystać równanie ogólne (równania Abrahama) 

do prognozowana szeregu parametrów (SP — właściwości substancji rozpuszczonych) dla 

nieznanych związków. Równanie Abrahama składa się z pięciu deskryptorów, tj. nadmiarowej 

refrakcji molowej (ang. excess molar refractivity) (E), objętości molowej (V), kwasowości i 

zasadowości wiązań wodorowych (A i B) oraz polaryzowalności/dipolarności (S) cząsteczek. 

 

SP = c + e E + s S + a A + b B + v V     

 

W celu określenia parametrów systemowych (e, s, a, b i v) zastosowano szereg róŜnych 

kolumn HPLC (RP select B, Cyan i Diol) oraz dwa organiczne rozpuszczalniki — acetonitryl 

(ACN) i metanol (MeOH). Ilościowe oznaczanie parametrów systemowych przeprowadzono 

mierząc czas retencji 45 związków kalibracyjnych znanych deskryptorów LFER w takich 

systemach HPLC. Odwrotnie deskryptory LFER cieczy jonowych określono w oparciu o ich 

czynnik retencji w takich „skalibrowanych” systemach HPLC. Aby uwzględnić ładunek cieczy 

jonowych spróbowaliśmy wprowadzić szósty parametr do równania Abrahama. 

 

Przy uŜyciu uzyskanych równań przewidzieliśmy parametry fizykochemiczne, takie jak 

współczynnik podziału oktanol-woda, rozpuszczalność w wodzie, CMC i hydrofobowość. Przed 

przeprowadzeniem syntezy takie nowe podejścia ułatwią ocenę zastosowania technicznego 

związków jonowych oraz ich zachowania w środowisku. 
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2.4 Zachowanie cieczy jonowych w środowisku 

 

 Drugi aspekt habilitacji dotyczy zachowania wcześniej badanych cieczy jonowych w 

środowisku. Oczywiście zachowanie cieczy jonowych w glebie i osadach jest istotne dla 

zrównowaŜonego zastosowania cieczy jonowych w przemyśle. Dlatego musimy zrozumieć, 
jakim przemianom (bio-) chemicznym ulegają te związki i jak długo będą obecne w środowisku. 

Ponadto musimy zrozumieć, w jakie interakcje będą wchodziły ciecze jonowe w systemach 

złoŜonych. 

Praca w tym aspekcie dotyczy wielu procesów, w których mogą uczestniczyć te związki 

w momencie dostania się do środowiska, takich jak biodegradacja, toksyczność oraz 

przenoszenie w róŜnych przedziałach  środowiska naturalnego. 

 

2.4.1 Sorpcja i interakcje powierzchniowe 

 

Najprostszym sposobem do określenia zachowania substancji chemicznej w środowisku 

jest wyznaczenie współczynnika podziału substancji zanieczyszczającej w glebie. Z tego 

względu wykonywaliśmy pomiary współczynnika dla róŜnych rodzajów podłoŜa mineralnego 

(naturalne gleby przybrzeŜne oraz substancje mineralne). Uzyskane wyniki wskazują na 

wielowarstwowy mechanizm sorpcji, który przypomina strukturę cieczy jonowych w roztworze, 

gdyŜ tworzenie się miceli i sorpcja admiceli  są procesami powiązanymi. Zaproponowaliśmy 

mechanizm sorpcji, w którym na początku procesu wiązania (tworzenia się pojedynczej 

warstwy) za proces ten zasadniczo odpowiada wymiana jonowa (oddziaływanie kolumbowskie), 

natomiast dla wyŜszych stęŜeń cieczy jonowych dominujące staje się oddziaływanie dyspersyjne 

Londona. Ujemne wartości ∆G wskazują na spontaniczny proces sorpcji dla cieczy jonowych, 

przy czym we wszystkich badanych przypadkach wkład entropii był takŜe negatywny. Gdyby 

materia organiczna była obecna w glebie, oddziaływanie dyspersyjne Londona dominowałoby 

nad oddziaływaniem kolumbowskim. W trakcie dalszej analizy mechanizmu sorpcji, 

wykorzystując pomiary potencjału zeta, odkryliśmy, Ŝe chociaŜ adsorpcja wydaje się polegać na 

przyciąganiu elektrostatycznym, przynajmniej na etapie początkowym, hydrofobowość 
cząsteczek jest równie istotna, nawet w trakcie sorpcji pierwszej warstwy. 

 

 
Wykres 4. Proponowany czteroetapowy model warstwowej sorpcji  cieczy jonowych na powierzchni 

naładowanej 

 

 Ten nowy parametr fizykochemiczny, tj. współczynnik sorpcji, został przewidziany 

ponownie przez stworzenie równania empirycznego w oparciu o trzy deskryptory. Stosując 

objętość cząsteczkową związku dla sorbatu oraz pojemność wymiany kationowej i zawartość 
materii organicznej sorbentu uzyskaliśmy R

2
 = 0,899. 
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2.5 Procesy biologiczne i potencjalna bioremediacja 

 

Ciecze jonowe uznaje się powszechnie za nielotne i tym samym za substancje o niskim 

potencjale zanieczyszczania atmosfery lub zagroŜenia zatruciem na skutek wdychania przez 

ludzi. Jednak ciecze jonowe mogą potencjalnie zanieczyszczać glebę i wodę na skutek 

moŜliwego rozpuszczania w wodzie i adsorpcji w glebie. Tym samym istotne jest zbadanie 

moŜliwych sposobów zmniejszania stęŜenia cieczy jonowych w środowisku, szczególnie ze 

względu na rosnące wymagania dotyczące stosowania biodegradowalnych substancji 

chemicznych. W poniŜszej części pracy przeanalizowaliśmy róŜne zjawiska związane z 

usuwaniem cieczy jonowych ze środowiska. 

 

Pierwszym przedmiotem badania była biodegradacja pierwotna. Stwierdzono, Ŝe górny 

próg stęŜenia dla pierwotnej biodegradacji chlorku 1-metyl-3-oktylimidazolu wyniósł 0,2mM. 

Dla wyŜszych stęŜeń aktywność komórkowej dehydrogenazy  znacząco spadała, co wskazuje Ŝe 

ciecze jonowe hamują aktywność komórkową. Takie stęŜenie było zgodne z MIC dla tego 

samego związku oznaczonego u szeregu bakterii i grzybów, jak wykazaliśmy to w naszym 

artykule opublikowanym w Green Chemistry, w którym odkryliśmy, Ŝe wprowadzenie dłuŜszego 

podstawnika w kationie imidazoliowym obniŜa MIC. Tym samym stwierdzono, Ŝe działanie 

antygrzybiczne i antybakteryjne zwiększa się wraz z długością łańcucha, bardzo często do 

punktu tzw. ‘cut-off”dla długości łańcuchów 16 lub 18 dla kationu i anionu [Cl] imidazolu. Taka 

zaleŜność długości łańcucha koreluje się ze strukturą cieczy jonowej w roztworze i jej 

aktywnością powierzchniową, co zostało określone w poprzednich częściach. 

 

Z tego względu, biorąc pod uwagę mechanizm usuwania, moŜna przypuszczać, Ŝe takie 

stęŜenia mogą być uwalniane w bezpieczny sposób w oczyszczalniach ścieków. Jednak jako Ŝe 

w badaniu mierzono wyłącznie biodegradację pierwotną, nie stanowiło to wskaźnika 

rzeczywistego usuwania cieczy jonowej. Ponadto standardowe testy biodegradacji z reguły 

pozwalają na kondycjonowanie inokulum, ale nie pozwalają na wstępną ekspozycję próby na 

substancję testową. ChociaŜ są bardzo wartościowe jako punkt odniesienia, próby te nie 

reprezentują w pełni warunków rzeczywistych. W warunkach in situ, na przykład w 

oczyszczalniach ścieków lub w naturalnych złoŜach gleb lub zbiornikach wodnych, obecność 
łatwodostępnych  źródeł energii i składników odŜywczych, jak równieŜ proces adaptacji, mogą 
często zmieniać zachowanie się cieczy jonowych w środowisku i wpływać na przemiany 

metaboliczne, którym ulegają. Wykazaliśmy, Ŝe obecność dodatkowych źródeł węgla ogranicza 



biodegradację cieczy jonowych i zakwestionowaliśmy waŜność standardowej próby OECD, 

poniewaŜ nie reprezentuje ona wyników w warunkach rzeczywistych. Dodatkowo określiliśmy 

wpływ cieczy jonowych na róŜne typy osadów ściekowych. Zbadaliśmy hamowanie procesu 

oddychania mikroorganizmów osadu czynnego (zgodnie z zaleceniami OECD 209) pod 

wpływem róŜnych związków stosując osad czynny z czterech róŜnych źródeł domowych i 

przemysłowych. Źródło inokulum ma silny wpływ na tępo biodegradacji testowanych cieczy 

jonowych, ale nie znaleźliśmy znaczących róŜnic we wraŜliwości / tolerancj toksyczności w 

osadu czynnego. 

 

Aby powiązać te aspekty przeprowadziliśmy analizę przenoszenia wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA) w micelach cieczy jonowych w glebie. Ta końcowa 

praca łączy szereg róŜnych aspektów habilitacji poruszonych w poprzednich częściach. Pracę tę 
przeprowadzono we współpracy z dr. Hansem Peterem Arpem z Norweskiego Instytutu 

Geotechniki. Zgodnie z przewidywaniami we wcześniejszych pracach WWA ulega 

rozpuszczeniu wewnątrz miceli cieczy jonowych (czyli po osiągnięciu CMC). Interesujący jest 

fakt, Ŝe niewielkie ilości WWA ulegały uwolnieniu na skutek stęŜeń submicelarnych cieczy 

jonowych. Jest to pierwszy przykład takiego procesu, który zmusił nas do uwzględnienia 

moŜliwości zanieczyszczenia wtórnego gleb i zbiorników wodnych spowodowanego przez 

ciecze jonowe. Związki organiczne mogą być uwalniane z gleby w wyniku wycieków cieczy 

jonowych na zanieczyszczonych powierzchniach. 

 

Badanie to zostało podsumowane w następujących publikacjach: 

 

Łuczak, J., C. Jungnickel, I. Łacka, S. Stolte and J. Hupka (2010). "Anti-microbial and surface 

activity of 1-alkyl-3-methylimidazolium derivatives." Green Chemistry 12(4): 593-601. 

IF= 6.828, 19 cytowań 
Markiewicz, M., C. Jungnickel, A. Markowska, U. Szczepaniak, M. Paszkiewicz and J. Hupka 

(2009). "1-methyl-3-octylimidazolium chloride - sorption and primary biodegradation 

analysis in activated sewage sludge." Molecules 14(11): 4396-4405. IF= 2.428, 6 

cytowań 
Markiewicz, M., A. Markowska, J. Hupka, R. Aranowski and C. Jungnickel (2009). "Sorption of 

ionic liquids." Environmental Protection Engineering 35(3): 53-64. IF= 0.423, 1 

cytowanie 
Markiewicz, M., S. Stolte, Z. Lustig, J. Łuczak, M. Skup, J. Hupka and C. Jungnickel (2011). 

"Influence of microbial adaption and supplementation of nutrients on the biodegradation 

of ionic liquids in sewage sludge treatment processes" Journal of Hazardous Materials 

195: 378-382. IF= 3.925, 4 cytowań 

Markiewicz, M., M. Piszora, N. Caicedo, C. Jungnickel and S. Stolte (2013). "Toxicity of ionic 

liquid cations and anions towards activated sewage sludge organisms from different 

sources – Consequences for biodegradation testing and wastewater treatment plant 

operation." Water Research 47(9): 2921-2928. IF= 4.655, 0 cytowań 

Markiewicz, M., C. Jungnickel and H. P. H. Arp (2013). "Ionic Liquid Assisted Dissolution of 

Dissolved Organic Matter and PAHs from Soil Below the Critical Micelle 

Concentration." Environmental Science & Technology 47(13): 6951–6958. IF= 5.257, 0 

cytowań 
 

i następującym patencie opisującym modyfikację tradycyjnej metody oczyszczania ścieków z 

zastosowaniem nadmiernego osadu czynnego jako sorbentu: 

 

Markiewcz, M, J. Hupka, C. Jungnickel, Sposób oczyszczania ścieków metodą mechaniczno-

biologiczną (2012) Wniosek patentowy nr P.401102 z 08.10.2012 r. 

 

 



3 Przeprowadzone badania niezwiązane z habilitacją 

 
Zanim zainteresowałem się cieczami jonowymi przeprowadziłem szereg badań nad 

biocydami. W 2005 roku nasza grupa badawcza na Uniwersytecie w Bremie otrzymała zlecenie 

od Ministerstwa Środowiska Północnej Nadrenii - Westfalii w Niemczech dotyczące zbadania 

potencjalnego zagroŜenia wynikającego z wypłukiwania niebezpiecznych związków 

chemicznych ze świeŜo pomalowanych dachów. DuŜa liczba powłok powierzchniowych, w tym 

farb stosowanych do malowania dachów, zawiera biocydy. Nie jest znany stopień, w jakim 

biocydy z farb dachowych wypłukują się z farby i tym samym jakie stęŜenia mogą osiągać 
biocydy w kanalizacji deszczowej. W tym celu zbadano wypłukiwanie określonych biocydów z 

róŜnych farb dachowych stosowanych w Niemczech i oszacowano wynikające stąd stęŜenia w 

wodzie trafiającej do kanalizacji deszczowej. 

Stosując pomiary wypłukiwania stworzyliśmy model zaleŜny od natęŜenia opadów 

deszczowych, w którym przewidzieliśmy, Ŝe stęŜenia wybranych biocydów mogą osiągać 
znaczące poziomy, w szczególności po małointensywnych opadach deszczu. Uwzględniając 

naturalną aktywność biologiczną badanych substancji doszliśmy do wniosku, Ŝe nie zaleca się 
stosowania wody spływającej z dachów pomalowanych niedawno farbami dachowymi 

zawierającymi biocydy. 
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4 Pozostała działalność 

 

W okresie zatrudnienia na Politechnice Gdańskiej przeprowadziłem szereg dodatkowych 

prac mających związek z habilitacją. 
 

Od 2006 roku przygotowałem i prowadziłem kilka przedmiotów wg autorskich programów, 

m.in. Wprowadzenie do nauki o środowisku, ZagroŜenia cywilizacyjne i zrównowaŜony rozwój, 

Zasady i proekologiczne aspekty technologii chemicznej, Język angielski w nauce oraz Audyty 

środowiskowe. W tym okresie byłem promotorem 35 prac inŜynierskich i 9 magisterskich. 

 

Dodatkowo prowadzę coroczne zajęcia na Uniwersytecie Jacobsa w Bremie oraz regularnie 

wykładam na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Beuth w Berlinie w ramach programu Erasmus. 

Na Uniwersytecie Jacobsa w Bremie stworzyłem program zajęć Technolologia w gospodarce 

odpadami takŜe w ramach programu Erasmus Mobility. 

 

W latach 2008 i 2011 pracowałem jako koordynator konferencji AUZO i BIOGAS 

odbywających się na Politechnice Gdańskiej. W 2013 roku rozpocząłem pracę jako redaktor 

czasopisma Physicochemical Problems of Mineral Processing. 

 

W ciągu ostatnich 10 lat wziąłem udział w 20 międzynarodowych konferencjach i 

warsztatach, na siedmiu z nich zostałem poproszony o wygłoszenie prezentacji ustnych oraz 

jednego zaproszonego wykładu. 

 

W ramach współpracy z firmą Cerko Sp. z o. o. byłem zaangaŜowany w opracowywanie ich 

nowego produktu - urządzenia do mikromiareczkowania konduktometrycznego CLS/M/07/06.  
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