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Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,  

Nasza cywilizacja staje przed wielkim wyzwaniem, jakim jest zahamowanie degradacji środowiska 

naturalnego, które jest nierozerwalnie związane z naszą egzystencją na Ziemi. Zmiany klimatu przejawiające 

się globalnym ociepleniem, a przez to topnieniem lodowców, stepowieniem terenów rolniczych, 

gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, nie są już tylko przewidywaniami i prognozami naukowców, ale 

stają się naszą rzeczywistością. Ochrona, a nawet odbudowa środowiska naturalnego, jest koniecznością 

i naszym obowiązkiem względem przyszłych pokoleń, których egzystencja na naszej planecie jest coraz 

bardziej zagrożona. Dlatego konieczne jest wdrażanie nowych pro-ekologicznych technologii w zakresie 

produkcji, energetyki, czy też transportu oraz modyfikacje istniejących technologii tak, aby spełniały 

wymagania środowiskowe. Jednakże, przede wszystkim konieczne są zmiany w postrzeganiu przez 

społeczeństwo problemów środowiskowych i kształtowanie postaw pro-ekologicznych. Dlatego stoją przed 

nami ogromne wyzwania. Jednym z najważniejszych jest wykształcenie odpowiednich specjalistów, którzy 

w przyszłości będą przygotowani do podjęcia wyzwań w zakresie nowoczesnych technologii 

środowiskowych, energetycznych i przemysłowych. W najbliższych latach oczekiwane jest ogromne 

zapotrzebowanie na takich specjalistów. Rola chemii w ochronie środowiska, a przede wszystkim 

w nowoczesnych pro-ekologicznych technologiach, jest kluczowa. Można tu wymienić stosowanie 

technologii chemicznego oczyszczania gazów spalinowych w elektrociepłowniach i zakładach przemysłowych 

czy samochodach. Chemiczne metody analityczne są stosowanie do identyfikacji zanieczyszczeń powietrza, 

wody i gleby. Opracowywanie nowoczesnych materiałów stosowanych m.in. do produkcji energii, elektroniki, 

medycyny, ochrony środowiska i wielu innych jest domeną chemików. Również projektowanie nowoczesnych 

leków i badanie mechanizmów ich oddziaływania z organizmem ludzkim wymaga bardzo zaawansowanej 

wiedzy chemicznej.  Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Nasi studenci uzyskują bardzo rzetelną wiedze z zakresu szeroko pojętej chemii, 

z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, a także przygotowanie do pracy w nowoczesnym przemyśle 

chemicznym, nowoczesnych laboratoriach badawczych, w szkołach oraz do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Studia na kierunku Chemia medyczna przygotowują do podjęcia pracy w laboratoriach 

i instytucjach opracowujących nowoczesne leki oraz materiały do zastosowań medycznych, kształcą 

w zakresie zastosowania metod instrumentalnych w diagnostyce medycznej. Szczególną rolę w kształceniu 

chemików przyszłości wiążemy z nowym kierunkiem studiów Chemia zrównoważonego rozwoju. Studenci 

tego kierunku będą przygotowywani do podjęcia wyzwań w zakresie stosowania technologii i metod 

chemicznych w ochronie i odbudowie środowiska naturalnego. 

Bardzo dziękujemy Państwu za udział w naszym wspólnym projekcie integrującym działania pro-ekologiczne 

na poziomie szkół średnich i uczelni wyższej. Mamy nadzieję, że Konferencja uczniowska na stałe wejdzie do 

kalendarza ważnych wydarzeń naukowych. 
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Program Konferencji 

 

8:00 - 9:00  

Rejestracja uczestników (prosimy o posiadanie legitymacji szkolnych). Zawieszanie posterów. 

9:00 - 10:00  

Powitanie uczestników Konferencji oraz prezentacje kierunków studiów realizowanych na Wydziale 
Chemii UJ (Chemia, Chemia Medyczna, Chemia zrównoważonego rozwoju, Chemia dla nauczycieli).  
Wykład tematyczny dotyczący chemii zrównoważonego rozwoju. 

10:00 - 12:00 

Prezentacje finalistów – 10 najlepszych posterów. 

12:00 - 12:45 

Przerwa kawowa. 

12:45 - 13:45 

Sesja posterowa połączona ze zwiedzaniem budynku Wydziału Chemii UJ. 

13:45 – 14:45 

Pokaz doświadczeń chemicznych. 

13:45 – 15:15 

Podsumowanie Konferencji, wręczenie nagród, zakończenie Konferencji. 
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P1. ROLA, ZNACZENIE ORAZ SPOSOBY OCZYSZCZANIA 

 I UZDATNIANIA WODY 

 
Amelia Adamowicz, Matylda Biga, Oliwia Dziobek, Irena Lenart  

 

X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

e-mail nauczyciela: irena.96.lenart@gmail.com 

 

We współczesnym świecie, bardzo duże znaczenie mają procesy oczyszczania i uzdatniania 

wody. Z roku na rok, zużywanej jest coraz więcej wody pitnej, co w konsekwencji może prowadzić 

do jej niedoborów. W związku z tym, tak ważne jest opracowywanie innowacyjnych sposobów jej 

oczyszczania. Do najczęściej wykorzystywanych technologii oczyszczania wody zaliczyć można 

technologie: fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Wszystkie trzy metody wykorzystywane są w 

oczyszczalniach ścieków, jednak tak otrzymana woda nie może być wykorzystywana do spożycia, 

może za to zostać użyta np. do mycia czy w pracach ogrodowych [1]. Schemat działania oczyszczalni 

ścieków przedstawiono na Rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Schemat działania oczyszczalni ścieków [2]. 

 

W gospodarstwach domowych coraz częściej stosuje się dodatkowe środki oczyszczania wody 

(np. różnego rodzaju filtry) w celu jej uzdatnienia do picia. Filtry oczyszczają wodę 

z drobnoustrojów; niektóre z nich usuwają również minerały zawarte naturalnie w wodzie, co 

niekorzystnie wpływa na jej jakość. Wyróżnić można przede wszystkim filtry węglowe, które 

ostatnimi czasy zyskały na popularności, jak również filtry mechaniczne oraz dolomitowe [3]. Oprócz 

filtrów, do uzdatniania wody w gospodarstwach domowych stosuje się również procesy odżelaziania, 

zmiękczania, demineralizacji czy rzadziej: dezynfekcji chemicznej. 

W związku z malejącymi w zawrotnym tempie zapasami wody zdatnej do użycia (tzw. wody 

słodkiej) i stale rosnącym zapotrzebowaniem, należy zastanowić się, czy istnieją inne sposoby jej 

pozyskiwania, by w przyszłości nie doprowadzić do wyczerpania jej zasobów. Alternatywnym 

źródłem pozyskiwania wody mogą być morza i oceany. Jednak wody te są bardzo zanieczyszczone 

i zasolone. Najpowszechniejszym sposobem na odsalanie wody jest odwrócona osmoza (stosuje się 

ją nie tylko do uzdatniania wody słonej, lecz także m.in. do oczyszczania ścieków powstałych 

w przemyśle spożywczym). Odwrócona osmoza jest jedną z bardziej obiecujących metod 

pozyskiwania wody zdatnej do użytku [4]. 
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Rys. 2. Schemat procesu odwróconej osmozy [5]. 

 

Należy pamiętać, że zapasy wody nie są nieskończone, dlatego tak istotne jest tworzenie 

innowacyjnych sposobów jej oczyszczania oraz uzdatniana. Ważne jest, aby ludzie nauczyli się, jak 

w skuteczny i bezpieczny dla zdrowia oraz środowiska sposób oczyszczać wodę. W przeciwnym 

wypadku przyszłe pokolenia mogą mieć ograniczony dostęp do jej zasobów. 

 
Literatura:  

1. Ł. Weber, Technologia Wody, 56, 2017, 16-21. 

2. https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://hydropure.com.pl/images/czesto_zadawane_pytan
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P2. PLASTIK – PROTAGONISTA CZY ANTAGONISTA? 

 
Julia Aftowicz, Martyna Bereza, Natalia Ostrowska, Mariola Pejas 

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Częstochowie 

e-mail nauczyciela: sajep@wp.pl 

 

Przygotowany poster porusza problematykę związaną z wpływem plastiku na środowisko 

przyrodnicze. Przybliża historię jego powstania oraz popularyzacji jego stosowania. Szczególną 

uwagę zwrócono na mikroplastik – jego właściwości oraz proces powstawania pod kątem 

chemicznym. Skupiono się również na jego szkodliwym działaniu na ekosystem. Poster 

przygotowano na podstawie informacji dostępnych w Internecie [1-15]. 

 
Literatura:  
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11. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
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12. https://biznesalert.pl/wplyw-plastiku-na-klimat/  
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Ze względu na poważne globalne problemy klimatyczne oraz zanieczyszczenie środowiska, 

a także stale rosnące zapotrzebowanie na energię, powszechne stało się poszukiwanie substytutu 

wykorzystywanych dotąd nieodnawialnych źródeł energii. W naszej pracy chcemy zwrócić uwagę 

na ogromny potencjał wykorzystania wodoru w ogniwach paliwowych wodorowo-tlenowych, 

których jedynym produktem jest nietoksyczna para wodna, co jest rozwiązaniem niezwykle 

ekologicznym [1]. Jedną z barier stojących na przeszkodzie powszechnemu wykorzystywaniu 

niniejszych ogniw paliwowych, jest problem efektywnego otrzymywania wodoru oraz jego 

magazynowania. Sprawę komplikuje także jego łatwopalność i zdolność do wybuchu. Badania 

prowadzą do coraz bardziej innowacyjnych i dobrze rokujących rozwiązań.  

Jednym z nich jest magazynowanie wodoru w formie stałej poprzez adsorpcję na powierzchni 

wodorków metali. Uzyskuje się wtedy układy o  dużej gęstości zmagazynowanego paliwa, co ma 

duże znaczenie w  zastosowaniach transportowych [2]. 

Kolejnym, bardzo nowatorskim i przyszłościowym rozwiązaniem są baterie litowo-jonowe 

wykorzystywane do tej pory głównie do zasilania małych urządzeń przenośnych. Znajdują one też 

coraz częściej zastosowanie przy produkcji samochodów elektrycznych. Jednak w ich przypadku, 

także konieczne jest zwiększenie żywotności akumulatorów oraz skrócenie czasu ładowania. Na 

świecie powstają już wielkie magazyny bateryjne, zwykle przy dużych elektrowniach, 

wykorzystujących odnawialne źródła energii.  

Warto wspomnieć, iż Nagroda Nobla z chemii w  2019 r. powędrowała do trójki naukowców – 

Amerykanina Johna B. Goodenougha, Brytyjczyka M. Stanleya Whittinghama oraz Japończyka 

Akiry Yoshino [3]. Wszyscy oni niezależnie od siebie pracowali nad modernizacją litowo-jonowego 

systemu zasilania, który jest zagadnieniem kluczowym na drodze do szybkiej transformacji 

energetycznej. Głównym celem zapoczątkowanej przez nich zmiany w światowej energetyce jest 

ograniczenie zużycia paliw kopalnych, niekorzystnych dla środowiska. 

Magazynowanie energii, nazywane przez niektórych brakującym ogniwem energetyki, powoli 

staje się rzeczywistością. Pomimo, że technologie na których bazuje są jeszcze młode, urządzenia 

magazynujące dostępne są dla każdego, a wyobraźnia konstruktorów wraz z gwałtownym wzrostem 

inwestycji w tym sektorze, zwiastuje szybki rozwój i opracowanie jeszcze sprawniejszych

 rozwiązań [4]. 
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Hasło smog w ostatnich latach było tak często przytaczane, że stało się dla niektórych obojętne. 

Stało się codziennością, którą trzeba zaakceptować. Nie możemy jednak pozwolić na to, żeby rutyna 

uśpiła naszą czujność, pozwalając jednocześnie na działanie smogu – cichego zabójcy. 

Nazwa smog pochodzi od dwóch angielskich słów: smoke (dym) oraz fog (mgła). O ile mgła 

jest na ogół zjawiskiem naturalnym, to do powstawania dymu w większości przypadków 

przyczyniają się już działania człowieka. Na powstawanie smogu składają się zatem zarówno 

czynniki środowiskowe (m.in. ukształtowanie terenu, temperatura i wilgotność), jak również 

działania ludzkie, prowadzące do emisji do atmosfery szkodliwych substancji [1]. 

Substancje wchodzące w skład smogu (m.in. benzo(a)piren  oraz pyły zawieszone PM2,5 i PM10) 

stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Problemy z oddychaniem, podrażnienie 

oczu, nosa i gardła, kaszel, problemy z pamięcią i koncentracją, zaburzenia rytmu serca, rak płuc, to 

tylko wierzchołek góry lodowej negatywnych skutków występowania smogu [2]. W 2019 roku 

odnotowano 43 tys. przedwczesnych zgonów ze względu na pył PM2,5 [3]. 

Celem posteru jest nie tylko przypomnienie i uporządkowanie dotychczasowej wiedzy o smogu 

i wpływie tego zjawiska na organizm ludzki, ale przede wszystkim uświadomienie jak duża jest 

potrzeba walki z tym niepożądanym zjawiskiem. Autorki pragną przyjrzeć się innowacyjnym 

projektom i pomysłom zwalczania smogu i jednocześnie zwrócić uwagę na to, że każdy z nas może 

przyczynić się do ograniczenia jego powstawania. 
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W naszym najbliższym otoczeniu zachodzą stale reakcje chemiczne, którym towarzyszą 

określone efekty energetyczne. Wiążę się to z wymianą energii między układem, w którym zachodzi 

reakcja chemiczna, a jego otoczeniem. Stąd wyróżnia się reakcje egzoenergetyczne, podczas których 

wydziela się do otoczenia energia w postaci siły elektromotorycznej albo ciepła. Natomiast reakcje 

endoenergetyczne są ich przeciwieństwem, a podczas ich zachodzenia energia w różnej postaci 

zostaje pobrana z otocznia. Z masowym wytwarzaniem się energii w postaci ciepła, przyczyniającej 

się do zachodzących w środowisku zmian klimatycznych, związane jest wiele reakcji z życia 

codziennego, na które możemy mieć bezpośredni wpływ i które możemy ograniczyć, by dbać o naszą 

planetę. Jedną z metod służącą badaniu rozkładu temperatur jest technika termowizyjna. Może być 

ona wykorzystywana w wielu dziedzinach życia i badaniach naukowych, w tym w ekologii i chemii. 

Kamera termowizyjna to urządzenie przedstawiające temperaturę za pomocą podczerwieni, 

w długości fali świata od 9 do 14 μm [1]. Za jej pomocą można również zaobserwować zachodzące 

w naszym otoczeniu reakcje wytwarzające ciepło.  

Jako społeczeństwo protestujemy przeciwko wydobyciu węgla i emisji dymów z różnych 

fabryk przemysłowych, ale powinniśmy się także zastanowić nad naszymi przyzwyczajeniami. 

Codzienne czynności, takie jak: jazda samochodem, ciągłe używanie urządzeń elektronicznych czy 

dalsze używanie przez niektóre gospodarstwa domowe pieców węglowych także znacząco wpływają 

na nasze otocznie. Warto w związku z tym zastanowić się nad tym, jakie reakcje zachodzą codziennie 

w naszych domach i szkołach, które z nich są związane z emitowaniem dużej ilości ciepła, a także 

mogą emitować szkodliwe związki chemiczne.  

Celem badania była przedstawienie możliwości zastosowania techniki termowizyjnej jako 

prostej metody, do identyfikacja procesów egzoenergetycznych w najbliższym otoczeniu. Badanie 

termowizyjne przeprowadzono w ostatnich dniach roku szkolnego 2020/2021 w mieszkaniach 

i domach autorów abstraktu. Zastosowano kamerę termowizyjną FLIR One Pro LT Android USB-C 

(FL3AC), prywatne telefony komórkowe oraz ogólnodostępną aplikację FLIR One. Wskazano szereg 

najistotniejszych czynności i urządzeń, których codzienne stosowanie wiąże się emitowaniem ciepła. 

Podkreślono także, że badanie należy powtórzyć w okresie grzewczym. Dokumentację 

przeprowadzonego badania stanowi seria zdjęć termowizyjnych. 
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Jeden z teraźniejszych problemów ekologicznych, związany jest z emisją zbyt dużej ilości 

gazów cieplarnianych i nieodpowiednim gospodarowaniem nieodnawialnymi źródłami energii. 

Wyzwaniem pozostaje rozwiązanie tego problemu – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

w szczególności energii słonecznej. 

Tlenek węgla(IV) – zwany dwutlenkiem węgla (CO2) stanowi jeden  

z głównych gazów cieplarnianych. Jego redukcja to jeden z kluczowych celów zrównoważonego 

rozwoju i jeden z najbardziej aktualnych problemów ekologicznych. 

Autorzy poruszają kwestię sposobów redukcji CO2 – inwestycje w odnawialne źródła energii, 

takie jak energia wodna (wykorzystywana od zarania dziejów, teraz popularna w elektrowniach 

wodnych), wiatru (elektrownie wiatrowe), słoneczna, geotermalna (z wnętrza Ziemi) i biomasa 

(materia organiczna). Przedstawione są przykłady zastosowania energii słonecznej w życiu 

codziennym i przemyśle oraz sposoby jej pozyskiwania – ogniwa fotowoltaiczne. 

Prezentowane są rodzaje oraz właściwości ogniw fotowoltaicznych, bazujących na 

nanotechnologii, takie jak ogniwa polimerowe, barwnikowe, nanokrystality (Tabela 1), czy też 

ogniwa perowskitowe lub na bazie krzemu amorficznego. Autorzy skupiają się na ogniwach 

perowskitowych, opisując ich pierwsze powstanie. Wspominają o doktor Oldze Malinkiewicz oraz 

stworzeniu przez nią nowej, taniej i niskotemperaturowej metody wytwarzania ogniw opartych na 

perowskitach, która otworzyła drogę do masowej produkcji tych materiałów.  

 
Tabela 1. Charakterystyka trzech nanotechnologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych [1] 

 
 

Autorzy obszernie opisują przyszłość związaną z rozwijającą się technologią paneli 

słonecznych – ich coraz liczniejsze występowanie oraz spadającą cenę produkcji. Powołując się na 

badania International Energy Agency przewidują, że do 2050 roku moc pozyskiwana z ogniw 

fotowoltaicznych może wynieść nawet około 4,7 terawata. Opisują, że energia słoneczna będzie 

prawdopodobnie największym źródłem energii elektrycznej na świecie. Wspominają też 

o innowacyjnych, dryfujących farmach fotowoltaicznych, których zaletami są zdolność do 

generowania dużej ilości energii – o 10% więcej niż farmy gruntowe, a także ich ekonomiczne 

położenie i koszty instalacji. 

Poruszoną kwestią jest też technologia BIPV – Building Integrated Photovoltaics, czyli moduły 

fotowoltaiczne integrujące się z architekturą budynków. Są to estetyczne instalacje, które pozwalają 
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zaoszczędzić na materiałach budowlanych i rachunkach za prąd. W życiu codziennym ogniwa 

fotowoltaiczne mogą być też stosowane dzięki opracowywanej przez naukowców tkaninie 

fotowoltaicznej, z której można robić ubrania czy zasłony i markizy. Rozwijaną technologią są też 

fotowoltaiczne ekrany akustyczne, które miałyby nie tylko wygłuszać hałasy przejeżdżających 

pojazdów, ale także generować energię elektryczną. 

Mając na uwadze powyższe rozważania, niewątpliwy staje się udział ogniw fotowoltaicznych 

w dbaniu o środowisko naturalne. 
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Prężny rozwój metod analitycznych i technik laboratoryjnych umożliwia identyfikację 

produktów, które zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska. Coraz częściej 

okazuje się, że wiele produktów uznawanych za niezbędne i stosowanych powszechnie, zawiera 

szkodliwe substancje. Zaliczyć do nich należy m.in. jednorazowe płatki kosmetyczne. Nadal są one 

wykonywane z modyfikowanej genetycznie bawełny uprawianej z użyciem pestycydów i nawozów 

chemicznych. Mogą one w związku z tym zawierać szczególnie niebezpieczny glifosat, uznany za 

substancję prawdopodobnie rakotwórczą [1]. Pozostałości pestycydów, stosowanych podczas 

uprawy, mogą przedostawać się do środowiska przyrodniczego. Co więcej, badania wykazują, iż 

surowa bawełna poddawana jest serii zabiegów, podczas których stosuje się szkodliwe środki 

chemiczne, w tym barwniki z zawartością metali ciężkich, wybielacze na bazie chloru, formaldehyd 

oraz parafinę [2]. Dodatkowy problem stanowi także konieczność zużycia ogromnej ilości wody – 

nawet do 29000 litrów na 1 kg surowej bawełny.  

Celami przeprowadzonego badania było: (1) porównanie oraz charakterystyka składu 

chemicznego jednorazowych płatków kosmetycznych dostępnych w sieciówkach i popularnych 

drogeriach, (2) analiza materiałów źródłowych na temat płatków kosmetycznych z tworzyw 

sztucznych oraz (3) zaproponowanie działań umożliwiających zmniejszenie zużycia jednorazowych 

płatków kosmetycznych, jako jednego z elementów programu zrównoważonego rozwoju dla 

gospodarstw domowych.  

Uzyskane wyniki wskazują, iż w sklepach dostępne są jednorazowe płatki kosmetyczne 

zawierające substancje uznawane za szkodliwe. Jako jedną z głównych metod mogących wpłynąć na 

zmniejszenie zapotrzebowania na zużycia tych szkodliwych produktów wskazano możliwość 

stosowania oraz samodzielnego wykonania płatków do wielokrotnego użytku. 
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Głównym celem projektu jest zaproponowanie innowacyjnego podejścia do dwóch istotnych 

zagadnień: „odnawialne źródła energii (OZE)” oraz zielona energia. Pozorna równorzędność tych 

pojęć sprawiła, że dotychczas uważano je za synonimy. Niniejsza praca poświęcona jest wykazaniu 

nieprawidłowości tego założenia.   

Chcąc udowodnić poprawność postawionej hipotezy, skupiono się na omówieniu terminów 

„odnawialne źródła energii (OZE)” oraz „zielona energia” na podstawie definicji zawartych w prawie 

energetycznym [1], a także zweryfikowaniu ich porównywalności. Analizie poddano istniejące 

analogie i rozbieżności ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko (m.in. skutków 

wtórnej emisji szkodliwych związków do atmosfery czy zużycia paliwa do uprawy i transportu 

biomasy). Jedno z pytań, jakie przyświeca podjętym rozważaniom, odnosi się do rzeczywistego 

bilansu energii zużytej i pozyskanej w przypadku wykorzystania OZE oraz zestawienia 

zgromadzonych danych z zieloną energią [2].  

Malejące zasoby surowców kopalnych oraz rosnąca potrzeba ochrony środowiska są tylko 

jednymi z czynników, które zmuszają człowieka do poszukiwania, stosowania i propagowania 

proekologicznych rozwiązań na drodze pozyskiwania energii elektrycznej [3]. Biorąc pod uwagę 

przemiany gospodarcze, postęp cywilizacyjny i aspekty ekonomiczne, ukazano przewagę 

alternatywnych źródeł energii nad energią nieodnawialną, w tym metody ich pozyskiwania, 

znaczenie dla zdrowia organizmu i prawidłowego funkcjonowania naszego ekosystemu [4].  
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Paliwa kopalne są głównym źródłem energii elektrycznej na świecie, niestety również 

głównym źródłem gazów spalinowych mających znaczący wpływ na zmiany klimatu i stanowiących 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Zrównoważony rozwój wymaga poszukiwania 

alternatywnych, bezpieczniejszych źródeł energii. Oczywiście należy do nich energia odnawialna. 

Niestety, jej magazynowanie stanowi nierozwiązany dotychczas problem.   
Alternatywą dla „brudnych” paliw kopalnych jest „czysta” energia  

z atomu. Niektóre państwa już od dawna produkują niskoemisyjną energię jądrową, np. Francja 

pozyskuje około trzech czwartych energii elektrycznej z energii jądrowej. Zaufanie do energetyki 

jądrowej spadło po katastrofach w Czarnobylu i Fukushimie. Po tych wydarzeniach na świecie 

przestało przybywać reaktorów. Budowa elektrowni jądrowych w Polsce ciągle pozostaje 

kontrowersyjna, chociaż w ostatnich latach, jak wykazują badania, poparcie dla niej rośnie. 
Jedną z największych zalet pozyskiwania energii z atomu jest bezpieczeństwo. Wynika ono 

z wysokich standardów, które obejmują zarówno wszystkich pracowników zaangażowanych w ten 

sektor, jak i gospodarkę odpadami. Wpływa na nie również niska emisja CO2 na gigawatogodzinę 

wyprodukowanej energii w porównaniu z konwencjonalnymi metodami pozyskiwania energii. Za 

energią atomową świadczą także najniższe wskaźniki śmiertelności przy jej produkcji. 

Wykorzystanie niewielkiej ilości gruntów w przeliczeniu na wyprodukowaną energię nie powoduje 

dużej straty dla ekosystemów. 
Istotne jest uświadomienie jak ważną rolę w przejściu do zerowej emisyjności powinna odegrać 

energia atomowa. Jej wykorzystanie pozwoli odejść od spalania paliw aż do czasu opracowania 

lepszych metod magazynowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
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Podjęty temat dotyczy głównie czystości powierza, wody, oraz gleby, a także segregacji śmieci 

i ich wywozów na wysypiska. Poruszona zostaje także kwestia elektrowni.  

Wszystkie omawiane działania dotyczą miasta Rybnik.  
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P11. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Z WYKORZYSTANIEM 

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU 

POMOC ŚRODOWISKU  
Grażyna Galara, Amelia Mikler, Marta Kozłowska, Julita Stebnicka 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Głubczycach 

e–mail nauczyciela: julitastebnicka@wp.pl 

 

Autorki przedstawiają, w jaki sposób możemy wykorzystać naturalne zasoby środowiska 

w celu uzyskania energii. Prezentacja wskazuje, jak w łatwy i ekonomiczny sposób wdrożyć 

w codzienne życie działania, mające na celu poprawę jakość stanu naszej planety. Hasło Chemia dla 

zrównoważonego rozwoju jest tematem przewodnim rozważań Autorek, które wskazują problemy 

współczesnej energetyki oraz działania pozwalające na restrukturyzację przemysłu polskiego. 

Ponadto analizie poddane zostaje zastosowanie odnawialnych źródeł energii, na przykładzie 

produktów firmy Galmet. Jest to największy polski producent systemów grzewczych, który oferuje 

produkty gwarantujące wysoką wydajność i trwałość w oparciu o innowacyjne i ekologiczne 

rozwiązania. Firma ta mocno angażuje się w akcje na rzecz ochrony środowiska i podejmuje działania 

proekologiczne, które pomagają dbać o czyste powietrze i wodę.  

Tematyka wystąpienia skupia się również na problemie rozpowszechniania się plastiku na 

całym świecie i jego skutkach. Autorki przedstawią także sposoby redukcji tego tworzywa.  

Wystąpienie ma na celu przybliżenie problemu coraz większych zanieczyszczeń oraz 

zachęcenie innych do ochrony środowiska. Naszą planetę zamieszkuje flora i fauna, której życie 

zależy w dużej mierze od nas. W związku z tym niezbędne jest kształtowanie polityki i świadomości 

proekologicznej. 
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Ze względu na zmiany klimatyczne, dla wielu zespołów naukowych z całego świata tematem 

przewodnim stały się alternatywne źródła energii oraz ich pozyskiwanie i magazynowanie [1-6]. 

Najnowsze badania wiążą się z zastosowaniem ogniw paliwowych, które oparte są na tzw. 

elektrolitach stałych (np. Proton Exchange Membrane - PEM) [7]. 

Obecnie na skalę przemysłową jako elektrolity stałe stosowane są w dużej mierze elektrolity 

polimerowe, które bazują na stałym polimerze organicznym. Popularnie wykorzystywanym 

materiałem jest kwas poli[nadfluorosulfonowy], kopolimer tertrafluoroetylenu i perflurowanych 

monomerów zawierających grupę sulfonową (Nafion®) [8]. Jednak największą wadą tego 

elektrolitu, ograniczającą jego praktyczne wykorzystanie jest to, że przewodzenie ściśle związane 

jest z obecnością wody i tym samym przewodnictwo protonowe zależy od wilgotności polimeru [9]. 

Bardzo komplikuje to konstrukcję ogniwa, ze względu na konieczność utrzymania w niej stałej 

wilgotności.  

Warto zwrócić uwagę, iż jednym z najważniejszych aspektów w poszukiwaniu nowych 

materiałów przewodzących jest ich biodegradowalność, ekologiczność oraz niskie koszty 

pozyskania. Z tego względu trwają poszukiwania przewodników protonowych, w których 

cząsteczkami heterocyklicznymi funkcjonalizuje się polimery naturalne np.: kwas alginowy 

z imidazolem [10], kwas alginowy z triazolem [11] oraz pochodne imidazolu z karagenem [12].  

Uzasadniając wybór związków heterocyklicznych należy podkreślić, że reaktywność 

cząsteczek heterocyklicznych jest uzależniona od rodzaju i liczby heteroatomów w pierścieniu 

i jego charakteru aromatycznego. Rozważane molekuły heterocykliczne cechują się 

amfoterycznością oraz podobnie jak cząsteczki wody, są donorami i akceptorami protonów. 

Związki posiadają duży moment dipolowy, tworzą wiązania wodorowe i wykazują przewodnictwo 

jonowe [13]. Powyższe właściwości czynią wybrane cząsteczki heterocykliczne interesującymi 

materiałami do wykorzystania w membranach przewodzących protony, które mogą mieć 

potencjalne zastosowanie w ogniwach paliwowych. 
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Perowskity to nazwa grupy minerałów, które od kilku lat budzą ogromne zainteresowanie 

badaczy i naukowców na całym świecie, w tym od niedawna także i w Polsce. Jest to spowodowane 

ich unikalnymi właściwościami. Ogniwa (produkowane na bazie perowskitu) niosą nadzieję na 

rewolucję energetyczną opartą na tanich i wysokoefektywnych materiałach do produkcji energii 

elektrycznej ze słońca. 

 

 
 

Czym są perowskity? Perowskit jest minerałem odkrytym już w połowie XIX wieku w górach 

Ural. Został nazwany na cześć rosyjskiego mineraloga Lwa Perowskiego. Pierwszym 

sklasyfikowanym perowskitem był tytanian wapnia CaTiO3. Jego cechą charakterystyczną jest 

struktura krystaliczna, która oznaczana się ogólnym wzorem MBX3 . Zawiera kation 

metalu, B4+ otoczony sześcioma anionami X (O2-, Cl- , Br-, I-), w taki sposób, że razem tworzą one 

ośmiościan foremny  BX6. M jest kationem metalu (Ca2+, K+, Na+, Sn2+ Pb2+) znajdującym się między 

kolejnymi ośmiościanami oraz równoważącym ładunek sieci [1]. 

Statyczna budowa perowskitów może być odkształcana, poprzez umiejętny dobór materiałów, 

bez utraty ciągu sieci krystalicznej. Oznacza to, że łańcuchy perowskitu mogą być odkształcane 

w celu lepszego pochłaniana promieniowania słonecznego. Posiadają zdolność do pochłaniania 

światła na prawie wszystkich widocznych długościach fal [2]. Największym problemem w dziedzinie 

perowskitów jest obecnie długotrwała niestabilność. Perowskity są szeroko komentowane w Polsce 

za sprawą pani Olgi Malinkiewicz. Stworzyła ona łatwą i tanią technologię produkcji ogniw 

perowskitowych przy zachowaniu bardzo czystej i jednorodnej struktury materiału. Przyszłe badania 

nad perowskitami prawdopodobnie skupią się na ograniczeniu rekombinacji (przez strategie takie jak 

pasywacja i redukcja defektów) oraz na zwiększeniu wydajności poprzez włączenie perowskitów 

dwuwymiarowych i lepiej zoptymalizowanych materiałów kontaktowych. Ogniwa perowskitowe są 

bez wątpienia wschodzącą gwiazdą w dziedzinie fotowoltaiki [3]. 
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 W pracy przedstawiono, jak odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe wpływają na 

globalną ilość śmieci oraz ile cennych elementów można z nich odzyskać poprzez recykling. Plakat 

ma na celu przekazanie informacji na temat konkretnych i wymiernych korzyści jakie osiąga człowiek 

i środowisko dzięki powtórnemu wykorzystaniu odpadów. Należy zaznaczyć, że powtórne nadanie 

życia już wyprodukowanym przedmiotom  w większości przypadków chroni człowieka oraz zasoby 

naturalne ograniczając zużycie energii, środków i surowców. 

 Głównym elementem plakatu jest dom podzielony na połowę. Jedna jego część obrazuje 

objętościowy skład poszczególnych frakcji śmieci wyrzucanych w Małopolsce, zaznaczono je 

kolorowymi paskami odpowiadającymi kolorom pojemników na śmieci. Ich szerokość jest 

dopasowana do produkowanych w przeciętnych gospodarstwach odpadów. Ta część plakatu ma 

wywołać refleksję o potrzebie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 Druga część domu jest szara, wewnątrz panuje chaos przedmiotów i rzeczy. Tam mieszkańcy 

nie dbają o odkładanie odpadów w świadomy, racjonalny sposób. Niestety takie rozdwojenie 

w kwestii potrzeby segregacji ciągle jeszcze można zauważyć w społeczeństwie [1]. 

 Praca ma na celu także wskazanie, jak z tych posegregowanych, niepotrzebnych pozornie 

rzeczy, można w procesie recyklingu odzyskać cenne materiały. Bezmyślne wyrzucanie zużytych 

przedmiotów, odpadów jest nieopłacalne i co gorsze, szkodzi środowisku. 

 Na plakacie umieszczono kod QR, który bezpośrednio odsyła widza do dokumentów 

umieszczonych na stronie internetowej szkoły Autorów. Zawarte są tam informacje na temat 

możliwości jakie stwarza proces recyklingu [1]. W ten sposób prześledzono drogę przeróbki 

niektórych odpadów. Korzystano między innymi z informacji uzyskanych w MPO – Lamusownia [2] 

oraz Oczyszczalni Ścieków – FHU Impet w Krakowie [3]. 
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Chitozan jest biopolimerem, otrzymywanym w wyniku deacetylacji naturalnie występującej 

chityny. Jest on nietoksyczny, biokompatybilny oraz biodegradowalny. Wykazuje właściwości 

chelatujące [1]. Niesie to potencjał wykorzystania go w procesach oczyszczania ścieków 

przemysłowych [2]. Celem tej pracy jest zbadanie zdolności chelatacji jonów miedzi, cynku  

i ołowiu przez zróżnicowane formy chitozanu oraz wyznaczenie zależności stopnia chelatacji od 

czasu.  

Sporządzono roztwory kationów: miedzi(II), ołowiu (II) oraz cynku o stężeniu 0,03 mol/dm3. 

Do badań użyto 2 różne formy chitozanu: formę 1 przygotowano rozpuszczając chitozan w 2% 

kwasie octowym, otrzymując gęstą oleistą ciecz, którą następnie wkraplano do rozcieńczonego 

roztworu wodorotlenku sodu, tworząc żelowe kulki [3] o średnicy od 4 do 6 milimetrów; formę 2 

stanowił chitozan w postaci proszku. Tak przygotowane próby zostały dodane do roztworów soli. 

Następnie w odstępach czasu (5, 15, 30 minut) obserwowano zmiany stężeń metali, badając procesy 

chelatowania. Zmiany stężeń poszczególnych jonów kontrolowano wykorzystując odpowiednie 

oznaczenia kompleksometryczne.  

Wyniki badań okazały się być bardzo obiecujące. Wszystkie jony były chelatowane przez 

chitozan. Najlepsze efekty uzyskano podczas użycia formy 1 chitozanu, a najlepiej chelatowanymi 

jonami były jony miedzi(II). Również wraz ze wzrostem czasu zwiększał się stopień chelatowania 

jonów. Uzyskane wyniki stwarzają możliwość zastosowania chitozanu w procesie oczyszczania 

ścieków przemysłowych zawierających badane jony. 
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Branża modowa jest jednym z największych trucicieli naszej planety. Kupując ubrania, nie 

zastanawiamy się, jak ich produkcja wpływa na środowisko, a pogoń za modą dodatkowo utrudnia 

świadomy wybór. Straty, jakie ponosi Ziemia zależą często od typu surowca, wymagań jego 

pozyskania oraz panujących trendów. Jednak moda wcale nie musi kłócić się 

z ekologią. Na rynku odzieżowym znaleźć można wiele materiałów, których produkcja odbywa się 

w sposób zrównoważony. Ważne, by wiedzieć na co zwracać uwagę dokonując zakupów, jakie 

materiały wybierać oraz, że materiał naturalny nie zawsze służy ekologii [1]. 

Wydaje się, że najbardziej ekologiczne są tkaniny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

Jednak nie wszystkie rośliny, wykorzystywane do produkcji ubrań pochodzą z upraw ekologicznych. 

Nie widzimy też procesu pozyskania i obróbki materiału oraz rodzaju hodowli zwierząt. Ciekawym 

przykładem tkaniny roślinnej jest bawełna. Konsumenci często błędnie myślą, że tkanina ta jest 

ekologiczna. Tymczasem tylko bawełna organiczna, uprawiana zgodnie z zasadami rolnictwa 

ekologicznego posiada ten walor, a nie konwencjonalna, przy której zużywane są duże ilości chemii 

rolnej i wody. Odzież z bawełny organicznej powinna być oznaczona na metce certyfikatem GOTS - 

Global Organic Textile Standard. Bezpieczny dla środowiska jest len, którego uprawa zużywa mniej 

wody, użyźnia glebę, a dodatkowo wspomaga rekultywację gleby. Całkowicie biodegradowalna jest 

tkanina wytwarzana z włókien konopnych, przy której uprawie, zużywa się bardzo mało wody. 

Przyjazny środowisku jest pinatex produkowany z liści ananasa, który świetnie imituje skórę. 

Ciekawe są także niektóre materiały sztuczne. Za ekologiczny bowiem, można uznać tencel (lyocell). 

Jest to materiał sztuczny, produkowany z celulozy, który jest w pełni biodegradowalny. Jednak 

większość materiałów sztucznych jest niebezpieczna dla środowiska. Zdecydowanie szkodliwe są 

materiały syntetyczne powstające w 100% z substancji chemicznych, takie jak poliester, akryl, nylon 

czy wiskoza. Ich produkcja zużywa ogromne ilości wody, energii i chemikaliów [2-4]. 

Natomiast nazywanie ekologicznymi materiałów pochodzenia zwierzęcego, jest bardzo 

kontrowersyjne. Pojawia się tu bowiem kwestia rodzaju hodowli, wydzielania gazów cieplarnianych 

przez zwierzęta, utylizacji ich odchodów oraz chemicznego sposobu obróbki pozyskanych 

materiałów. 

Możemy jednak ubierać się modnie i żyć w zgodzie z ekologią. Nowym trendem modowym, 

dobrym dla środowiska jest Slow fashion. Zakłada on niskie zużycie surowców, produkcję trwałych, 

wytrzymałych  

i wysokojakościowych produktów oraz działalność second handów. 

Ważnym czynnikiem jest również poziom świadomości ludzi. Powinniśmy odrzucić 

konsumpcyjne nawyki, nosić ubrania jak najdłużej, a jeśli kupować nowe, to świadomie, z umiarem. 

Kupując ubranie należy zwracać uwagę nie tylko na fason, ale na tkaninę, z której jest wykonane. 

Pamiętajmy, że Ziemia to kobieta, która też lubi modę. Nie jest jej wcale obojętne co na sobie nosimy. 
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Ogniwa przyszłości to ogniwa wydajne i zeroemisyjne, takie jak ogniwa wodorowe czy ogniwa 

fotowoltaiczne. 

Ogniwa paliwowe czyli ogniwa wodorowe pozwalają na produkowanie energii dzięki 

przemianie wodoru i tlenu w wodę. 

Obecnie wodór otrzymuje się np. w wyniku reformingu gazu ziemnego, gazyfikacji węgla lub 

koksu. W wyniku tych procesów powstaje gaz syntezowy (mieszanina H2 i CO), dlatego, aby 

otrzymać czysty wodór, należy przeprowadzić wiele czasochłonnych procesów z użyciem 

katalizatorów. Ten sposób otrzymywania wodoru wykorzystują państwa bogate w węgiel oraz gaz 

ziemny i nie jest to proces zeroemisyjny [1]. 

Przyszłość w otrzymywaniu wodoru tkwi w wykorzystaniu źródeł odnawialnych, np. 

elektrolizy wody, czyli reakcji rozkładu wody z udziałem prądu elektrycznego. Źródło tego prądu 

powinno pochodzić z zielonej energii, którą państwa, posiadające możliwość budowy elektrowni 

wodnych z uwagi na uwarunkowanie geologiczne, wytwarzają w dużej ilości i tanim kosztem. 

Zielony wodór może także być wytwarzany z wykorzystaniem energii z farm wiatrowych - zarówno 

lądowych, jak i morskich, i mógłby być magazynowany, podobnie jak gaz ziemny, w kawernach [2]. 

Działanie ogniwa fotowoltaicznego polega na wykorzystaniu energii fotonów do oderwania 

elektronów z pasma walencyjnego, co skutkuje wytworzeniem energii elektrycznej. 

Najpowszechniej stosowanym materiałem w fotowoltaice są krystaliczne siatki krzemu, 

pozyskiwanego z piasku (SiO2), domieszkowane fosforem, bizmutem, borem czy glinem [3]. Wadą 

ogniw I generacji jest ich energochłonna, materiałochłonna produkcja, bo sam krzem nie absorbuje 

dużo energii świetlnej, potrzebne są więc grube warstwy materiału [4]. 

Problemem po zużyciu ogniw fotowoltaicznych staje się ich recykling i mimo, że można 

odzyskać około 96% materiałów jest to proces skomplikowany i kosztowny. Obecnie dąży się do 

uzyskania materiału o jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko i stratach materiałowych oraz 

emisjach. Te kryteria spełnia materiał do przewodnictwa dziurowego na bazie perowskitów - 

minerałów, których budowa zapewnia elastyczność, lekkość i transparentność. Folia fotowoltaiczna 

o dużej powierzchni, naniesiona na ściany budynków, samochodów, samolotów pozwoli na 

produkowanie zielonej energii z dużą wydajnością [5]. 
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 W 2019 roku oddział Rathdowney Polska Sp. z o. o. zainicjował stworzenie Projektu Olza 

[1]. Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie potwierdzonych zasobów cynku i ołowiu znajdujących 

się w południowo-zachodniej części powiatu zawierciańskiego, poprzez budowę nowoczesnej 

podziemnej kopalni. Ponadto priorytetem firmy jest edukacja i informowanie lokalnych 

mieszkańców na temat nowoczesnych praktyk i technologii wydobycia podziemnego oraz możliwych 

korzyści wynikających z realizacji Projektu Olza. Mimo to zamysł spotkał się ze sprzeciwem wielu 

mieszkańców, którzy dostrzegli jedynie negatywne skutki projektu [2]. 

 Po pierwsze w celu wydobycia należy dokonać wycinki lasów, co doprowadzi do powstania 

hałd będących składowiskiem odpadów, zniszczenia naturalnych siedlisk zwierząt oraz 

przekształcenia krajobrazu. Jego rekultywacja zaś wymaga znacznych środków. Zdewastowany 

krajobraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zniechęciłby przyjeżdżających turystów oraz 

mieszkańców, ponieważ nikt nie chciałby wypoczywać w pobliżu aktywnych prac wydobywczych. 

Kolejnym problemem są leje depresyjne, czyli obniżenie poziomu wód gruntowych, które utrudniają 

dostęp do wody pitnej. A woda wypompowywana z terenu wydobywczego jest także 

zanieczyszczona. Innym aspektem jest zwiększone ryzyko występowania chorób układu 

oddechowego, związanych z emisją pyłów powstających w trakcie obróbki wydobywanych rud 

metali. Ponadto ołów jest metalem ciężkim, silnie trującym. Dlatego mieszkańcy Zawiercia 

i okolicznych gmin organizowali liczne protesty w obawie o swoje zdrowie, a także o stan lokalnego 

środowiska [2].  

 Patrząc jednak optymistycznie, raport zlecony przez gminę Łazy w 2014 sporządzony przez 

dr hab. Jerzego Cabałę i dr. Jarosława Badera pokazuje, że na przestrzeni 20 lat kopalnia wygeneruje 

4,5-8 milionów złotych dochodu rocznie, wzrost średniego wynagrodzenia o około 300 złotych oraz 

100-150 miejsc pracy dla lokalnych pracowników [3]. Co najmniej połowę załogi muszą stanowić 

osoby z dużym doświadczeniem w górnictwie rud metali, a więc co najmniej kolejne 100-150 osób 

będzie pracować w okolicach Zawiercia, co pociągnie za sobą rozwój regionu i nowe inwestycje na 

przykład mieszkaniowe lub usługowe.  

 Współcześnie świadomość ekologiczna Polaków jest na coraz wyższym poziomie, w obliczu 

czego firmy takie jak Rathdowney starają się respektować i wdrażać w życie zasady zrównoważonego 

rozwoju.  
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Hydrometalurgia (procesy mokre) i pirometalurgia (procesy ogniowe) zaliczane są do 

metalurgii ekstrakcyjnej, której istotą jest pozyskiwanie metali, stopów metali lub ich związków. 

Przemysł hydrometalurgiczny umożliwia przerabianie zarówno surowców pierwotnych (rudy 

metali), jak i wtórnych (np. odpady poflotacyjne, złom, ścieki). Możliwość przerabiania złomu 

i ścieków metodami hydrometalurgicznymi pozwala także na recykling metali, co zmniejsza 

zapotrzebowanie na eksploatację surowców pierwotnych i obniża ceny rynkowe metali. 

Hydrometalurgia w porównaniu z pirometalurgią wykazuje liczne zalety [1-4]. Przede 

wszystkim procesy operacyjne zachodzą w znacznie niższych temperaturach nieprzekraczających 

100 °C, co przekłada się nie tylko na mniejsze zużycie węgla, ale w konsekwencji także na brak 

emisji toksycznych gazów, np. tlenku siarki(IV). Ponadto, instalacje hydrometalurgiczne mają 

znacznie mniejsze rozmiary i nie wymagają aż tak dużych nakładów kapitałowych, jak instalacje 

pirometalurgiczne. Możliwość selektywnego wydzielania metali z układów polimetalicznych 

i jednoczesne odzyskiwanie metali szlachetnych (np. złota i srebra, które są produktami ubocznymi) 

dodatkowo przemawiają na korzyść metod mokrych. Dzięki regeneracji roztworów ekstrahentów 

oraz czynników ługujących możliwe jest ich wielokrotne wykorzystywanie, co znacząco zmniejsza 

koszty operacyjne. Na rys. 1. przedstawiono uproszczony schemat procesu hydrometalurgicznego.  

Znaczenie hydrometalurgii nieustająco wzrasta, czego przykładem może być fakt, że już ponad 

90% światowej produkcji cynku otrzymywane jest w procesach mokrych [7]. Biorąc pod uwagę fakt, 

że Polska posiada jedne z największych na świecie złóż miedzi (>34 mln ton) [8], należy spodziewać 

się, że KGHM Polska Miedź będzie rozwijać instalacje hydrometalurgiczne, nie tylko za granicą, ale 

także w Polsce. 

 
Rys.1. Schemat procesu hydrometalurgicznego oparty na przykładzie przetwarzania rudy metalu [5, 6]. 
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Centralnym punktem plakatu jest samochód, ponieważ motoryzacja w dużym stopniu wpływa 

na jakość powietrza i gleby. Wokół samochodu zamieszczono opisy procesów zachodzących podczas 

jego użytkowania. Na plakacie pokazano w jaki sposób emisja produktów spalania paliw 

tradycyjnych (benzyny, oleju napędowego i gazu LPG) szkodzi środowisku. Produkty spalania tych 

paliw przyczyniają się do groźnych w skutkach zjawisk, takich jak smog czy efekt cieplarniany. 

Zaprezentujemy także mniej szkodliwe dla otoczenia paliwa, takie jak wodór (ogniwa paliwowe) [1], 

sprężony gaz ziemny CNG i ciekły gaz ziemny LNG [2], alkohol [3], biodiesel oraz sprężone 

powietrze. Paliwa te dają szansę na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.  

Wodór to jeden z najpopularniejszych alternatywnych paliw. W ciągu najbliższej dekady 

w Polsce ma powstać kilka stacji paliw oferujących wodór. Innym w miarę bezpiecznym dla 

środowiska paliwem jest również gaz ziemny. Pozwala on zredukować emisję tlenku węgla(IV) i jest 

bezpieczniejszy od większości paliw silnikowych. Jako napęd dla aut może również posłużyć 

biodiesel. Nie zanieczyszcza on powietrza szkodliwymi związkami siarki, a oprócz tego przedłuża 

żywotność silnika. Paliwami przyszłości mogłyby zostać także alkohol etylowy oraz sprzężone 

powietrze. Zastosowanie tego drugiego nie tylko nie generuje hałasu oraz zanieczyszczeń, ale także 

jest bardzo tanie. Nasz plakat ma na celu przekonanie ludzi do korzystania z paliw, które nie zakłócają 

ekosystemu.  
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Celem posteru jest zilustrowanie na czym polega energia odnawialna, przedstawienie 

wszystkich rodzajów energii, pokazanie korzyści płynących z użytkowania odnawialnych źródeł oraz 

krótkie omówienie badań nad ich wytwarzaniem.  

Pewnym jest, że energia odnawialna jest korzystniejsza od nieodnawialnej. Dlaczego tak jest? 

Który z rodzajów energii jest najintensywniejszy? Jak skutecznie wytworzyć energię? Czy istnieją 

niestandardowe źródła energii? Nasz poster powstał na zasadzie sformułowania pytań i szukaniu na 

nie odpowiedzi. Dogłębne przeszukanie artykułów internetowych, pomogło nam odpowiedzieć na 

powyższe pytania.  

Poster zawiera szereg wykresów i tabel, a najważniejszymi wynikami naszej pracy są 

informacje dotyczące najintensywniejszych źródeł energii, popularności energii odnawialnej 

w Polsce oraz metod badań nad wytwarzaniem energii odnawialnej. Na postawie naszej pracy 

wnioskujemy, że Polska charakteryzuje się jednym z najmniejszych udziałów energii odnawialnej na 

świecie, większość Polaków korzysta z nieodnawialnej energii oraz jest wiele nieoczywistych źródeł 

odnawialnej energii. 

Słowa kluczowe: energia odnawialna, niestandardowe źródła energii. 
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Plakat opiera się na zasadzie kontrastu, wskazującego na antropopresję i skutki, które za sobą 

niesie. 

 Na jednej części pracy jest zaprezentowany dzisiejszy świat, czyli świat pełen zanieczyszczeń 

oraz klęsk żywiołowych, spowodowanych pejoratywnym wpływem człowieka na środowisko. 

Poruszono w nim problem wszelkich zanieczyszczeń (m.in. zanieczyszczeń wody, powietrza oraz 

gleby), ponieważ każde z nich ma destrukcyjną moc i stanowi poważne zagrożenie dla otaczającego 

nas świata i stworzeń, które go zamieszkują. Konsekwencjami wynikającymi z wyniszczającej 

działalności człowieka są takie zjawiska jak: smog, kwaśne deszcze, zakwaszenie gleby, eutrofizacja 

zbiorników wodnych, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne. 

 Druga część przedstawia wyidealizowane, kontrastowe odbicie współczesnego świata. Świat 

ukazany w odbiciu jest światem, który jest pozbawiony zagrożeń antropogenicznych, w którym 

emisja zanieczyszczeń oraz stopień degradacji środowiska są nieporównywalnie niższe. Niestety jest 

to wizja, która coraz bardziej się od nas oddala. Jednakże wcale nie musi się oddalać i zostać wizją 

utopijną.  

Plakat jest rodzajem pewnego wezwania, nawołuje do działania, pokazuje konieczność 

podjęcia starań. Przypomina, że można (a wręcz trzeba) jeszcze wiele zrobić. Celem plakatu jest także 

uświadomienie jak poważne szkody zostają wyrządzane środowisku naturalnemu i jak dotkliwe są 

konsekwencje ludzkich poczynań. Ludzie tkwią w błędzie, myśląc, że to co nie dotyka ich 

w bezpośredni sposób, ich nie dotyczy.  
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P23. TERAŹNIEJSZOŚĆ KSZTAŁTUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ,  

CZYLI O PALIWACH JUTRA 
  

Aleksandra Krasińska, Kamila Szwarc, Dobrosława Wiśniewska, Ewa Dojaś-Łukomska 
  

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Piątki Poznańskiej w Poznaniu 
 e-mail nauczyciela: ewadojas.lukomska@gmail.com   

 

Temat paliw przyszłości stał się w ostatnim czasie dość często rozpatrywanym zagadnieniem. 

Wszyscy wiemy, że istnieje pewna dysfunkcja, związaną ze zbyt dużą emisją dwutlenku węgla (CO2) 

do atmosfery, ale rzadko słyszymy o konkretnych badaniach i statystykach, które uwierzytelniłyby 

prawdziwość zjawiska. Stwierdziłyśmy więc, że warto podjąć się zadania przeanalizowania 

możliwości rozwoju najbardziej sprzyjających ekosystemowi paliw. W celu wyszukania informacji 

przejrzałyśmy bardzo dogłębnie materiały udostępnione przez szkołę, jak i nasze prywatne zbiory 

oraz wzięłyśmy udział w prelekcjach zamieszczonych w Internecie na profilach polskich 

uniwersytetów.   

Na początku wyjaśnimy czym są paliwa i jak zmieniło się ich postrzeganie kiedyś w kontraście 

do obecnej wizji. Przestrzeń plakatu jest podzielona na dwa segmenty, które posłużą 

scharakteryzowaniu wodoru i gazu ziemnego. W każdej z części opisujących ww. substancje skupimy 

się na ich właściwościach fizykochemicznych, metodach otrzymywania, przechowywaniu 

i transporcie oraz przede wszystkim korzyściach płynących z ich stosowania.  

Nie można jednak zapomnieć o istniejących wadach i zarzutach, jakie są stawiane 

prośrodowiskowym sposobom produkcji energii. Postaramy się udzielić odpowiedzi na najbardziej 

nurtujące pytania w tej dziedzinie m.in.: Czy elektroliza wody jest opłacalnym sposobem produkcji 

wodoru? Czy warto wykorzystywać wodę słodką, jeżeli mamy jej tak mało? Czy można spożytkować 

wodę słoną? Czy gaz ziemny jest niebezpieczny? Wszystkie te informacje zostały weryfikowane w 

dostępnych źródłach literaturowych. Całość prezentacji wzbogacona jest licznymi wykresami 

i autorskimi rysunkami, takich jak np. rysunek 1 i 2.  

 
Rys. 1. Porównanie obecnych i bezemisyjnych źródeł energii. 

 
Rys. 2. Zużycie energii z podziałem na trzy główne obszary jej wykorzystania. 



I Uczniowska Konferencja Młodych Chemików „Chemia dla zrównoważonego rozwoju” 

str. 28 Wydział Chemii UJ, 24.09.2021 
 

Literatura:  

1. M. Popkiewicz, Rewolucja energetyczna. Ale po co?, Katowice, Sonia Draga, 2019, 24-26, 38-46, 80-81, 

154-155, 163. 

2. H. Gulińska, K. Kuśmierczyk, Chemia. Po prostu, Warszawa, WSiP, 2017, 221-222. 

3. Z. Kozłowski, Chemia, cz. 3, Warszawa, WSiP, 1988, 301. 

4. J. Stradowski, Focus Wiedza, 2/2020, 2020, 60-61. 

5. P. Stanisławski, Przekrój-dane ekologiczne, 2008, 54-55. 

6. A. Kardaś, M. Popkiewicz, S. Malinowski, Nauka o klimacie, Katowice, Sonia Draga, 2018, 406-415. 

7. J. Surygała, Wodór jako paliwo, Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Uczniowska Konferencja Młodych Chemików „Chemia dla zrównoważonego rozwoju” 

Wydział Chemii UJ, 24.09.2021 str. 29 
 

P24. PALF JAKO ALTERNATYWA DLA MATERIAŁÓW SYNTETYCZNYCH 

 
Agata Krupa, Wiktoria Stolarczyk, Zofia Zakrzewska, Celina Pieszko, Katarzyna Żołyniak 

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

e-mail nauczyciela: celina.pieszko@alogliwice.polsl.pl 

 

 Rosnące zapotrzebowanie na produkty i opakowania jednokrotnego użytku, jak również 

potrzeba rezygnacji z długo rozkładającego się plastiku, przyczyniły się do poszukiwania alternatywy 

dla polimerów syntetycznych. Procesy bazujące na wykorzystaniu odpadów np. liści lub szypułek, 

używanych jako materiały konstrukcyjne zastępujące plastik we wzornictwie przemysłowym [4], 

motoryzacji lub jako osnowa w materiałach hybrydowych, wydają się być obiecujące i stwarzają 

możliwość rezygnacji z polimerów syntetycznych. 

 Jedną z metod produkcji tworzyw wykorzystujących włókna pochodzenia naturalnego (liście 

ananasa) jest PALF (ang. Pineapple Leaf Fieber). Proces ten polega na oddzieleniu z liścia 

palmowego włókien, które zostają poddane procesom łamania i rozdrabniania, a następnie 

przepuszczane są przez rozgrzane rolki, w celu usunięcie zdrewniałych części. Kolejno dokonuje się 

połamania stycznych włókien na jak najmniejsze fragmenty [2]. 

 Niniejsza praca ma na celu przybliżyć metody otrzymywania oraz właściwości włókien z liści 

ananasa PALF. Autorki opiszą problemy związane z wprowadzeniem produktu na rynek 

i dopuszczeniem go do masowej, opłacalnej dla firmy, rolnika i środowiska produkcji. Przedstawione 

zostaną informacje o materiałach z włókien ananasowych jako alternatywy dla włókien 

syntetycznych oraz jako dobrze prosperujących produktów o dużym znaczeniu dla przyszłości 

biotworzyw sztucznych.  

 Ponadto zaprezentowane zostaną wybrane zastosowania PALF, jako materiału 

konstrukcyjnego oraz jako zbrojenia w materiałach hybrydowych. Omówione zostaną zalety i wady 

materiałów wykonanych z PALF w kontekście ich zastosowania i właściwości (rys.1) [3,4]. Opisana 

zostanie także rola tego materiału w odniesieniu do wykorzystania odpadów rolniczych i szeroko 

pojętej idei no waste, gdyż PALF zakłada użycie elementów będących integralnymi odpadami 

w procesie hodowli roślin. 

 
 

Rys. 1. Schematy porównujące wybrane właściwości materiałów z włókien ananasowych oraz polietylenu HDPE [3] 

 

Podsumowując, poster ma na celu przybliżenie czytelnikowi charakterystyki PALF oraz 

możliwości wykorzystania otrzymanego w ten sposób materiału w różnych dyscyplinach. 
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Kształtowanie świadomości proekologicznej wśród dzieci i młodzieży polega na przekazaniu 

wiedzy w taki sposób, aby zachowania ekologiczne jednostki stały się jej stylem życia.   

Światowe zasoby wody są szacowane na około 35 mln m3, co stanowi zaledwie 3% 

wszystkich wód na Ziemi, z czego 2% jest uwięziona w lodowcach a tylko 1% to woda rzeczywiście 

użyteczna dla ludzi [1]. Zarówno w „małej skali” czyli w gospodarstwie domowym, jak i w „skali 

makro” czyli w przemyśle należy tak prowadzić wszystkie czynności, aby przyczyniać się nie tylko 

do ochrony środowiska ale też do wymyślania sposobów, które dadzą wodzie „drugie życie”.   

Nasza praca badawcza porusza problem zużycia nadmiernej ilości wody. Chcieliśmy 

uświadomić i udowodnić, ile wody marnuje każdy z nas wykonując codzienne czynności, takie jak 

np. poranna lub wieczorna toaleta. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z dwoma przedszkolami. 

Zgłosiło się po pięciu przedszkolaków. Ich zadaniem było podczas mycia zębów odkręcić lekko wodę 

i podłożyć pod kran zlewkę, następnie po umyciu zębów odczytać z pomocą rodzica ilość zebranej 

wody w zlewce i zapisać wynik na karcie pracy. Projekt trwał tydzień. Odebraliśmy karty 

z wynikami, a następnie obliczyliśmy zużycie wody (Tabela 1) i przeliczyliśmy ile wody można by 

było zaoszczędzić podczas mycia zębów. Finalnie podaliśmy przykłady na co można przeznaczyć 

takie nakłady zaoszczędzonej wody, by udowodnić, że nasze rutynowe czynności mają wpływ na 

przyszłość całego świata.  

 
Tabela 1. Wyniki przeprowadzonego badania dotyczącego zużycia wody. 

 

Lokalizacja 

przedszkola i 

liczba osób 

Zużycie wody w 

ciągu 7 dni przez  

5 osób [L] 

Zużycie wody w 

ciągu roku  przez 

5 osób [L] 

Zużycie wody przez 

całą grupę 

przedszkolaków [L] 

Gaszowice  

(20 osób) 

34,1 7084,5 141 690 

 

Żory  

(23 osoby) 

35,8 8048,7 185 120 

 

Oszacowane zużycie wody przez przedszkolaków w całym kraju to 228 200 m3.  

Podstawą wszystkich obliczeń w technologii chemicznej jest bilans materiałowy. Biel 

tytanowa (TiO2) to biały pigment kryjący, produkowany na potrzeby przemysłu papierniczego i do 

wyrobu farb, jest też składnikiem niektórych past do zębów. Zawiesina zawierająca pigment musi 

być uwolniona od nadmiaru NaCl, tak aby suchy produkt zawierał nie więcej niż 100 ppm NaCl. Sól 

usuwa się, myjąc zawiesinę wodą. Surowa zawiesina bieli tytanowej zawiera 40%/wag.  TiO2, 20% 

NaCl, reszta to H2O. Po dekantacji mieszanina zawiera 50% stałego TiO2 [2]. Wymagana minimalna 

ilość wody przemywającej wynosi 399 920 m3 na dzień.    
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 Wykorzystanie energii słonecznej wydaje się bardzo dobrą alternatywą dla elektrowni 

cieplnych, tak bardzo rozpowszechnionych w Polsce, a jednocześnie mających negatywny wpływ na 

środowisko. Na posterze zostanie przedstawione doświadczenie umożliwiające zbudowanie prostego 

ogniwa słonecznego (rysunek 1) z wykorzystaniem malin, wiśni, czernic (jeżyn) lub aronii. 

Przeprowadzenie wzmiankowanego doświadczenia może być poprzedzone postawieniem kilku pytań 

angażujących np.: 

 Gdzie wykorzystywane są ogniwa słoneczne? 

 Co się stanie, gdy kalkulator zasilany ogniwem słonecznym zamkniemy w ciemnym miejscu? 

 Dlaczego borówki dojrzewają mimo tego, iż rosną w zaciemnionym lesie? 

 

 
Rysunek 1. Schemat ogniwa słonecznego. 
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 Głównym celem zrównoważonego rozwoju jest utrzymanie równowagi między wzrostem 

ludności a nieskażonym środowiskiem. Jednym z ważnych elementów zrównoważonego rozwoju jest 

zielona chemia, której rozwój zakłada osiągnięcie równowagi pomiędzy środowiskiem, gospodarką 

i społeczeństwem [1]. Wprowadzenie zielonej chemii jest istotnym narzędziem pozwalającym na 

otrzymanie produktów chemicznych i procesów, które niwelują substancje niebezpiecznie, 

zapewniając zadowolenie populacji ze wzrastającego standardu życia bez szkodliwego wpływu na 

środowisko. Technologia chemiczna nieingerująca w środowisko pozwala dostarczyć produkty oraz 

usługi społeczeństwu w odpowiedzialny sposób w stosunku do środowiska. Narzędziem służącym 

do osiągnięcia tego celu jest ekonomiczne użytkowanie substancji chemicznych oraz wybieranie 

najmniej szkodliwych odpowiedników niebezpiecznych substancji np. rozpuszczalników [2]. 

 Badania w tym zakresie są ważnym obszarem zielonej chemii. Duże postępy uzyskano 

w zakresie zastosowania nadkrytycznych rozpuszczalników w reakcjach chemicznych [3]. Wszędzie 

tam, gdzie jest to możliwe, należy stosować rozpuszczalniki łagodne i przyjazne środowisku takie 

jak woda i nadkrytyczny CO2. 

 Wiele nowych procesów i produktów powstało przez wykorzystanie fizycznych 

i chemicznych właściwości cieczy w stanie nadkrytycznym, zarówno jako środowiska reakcyjnego, 

a przede wszystkim czynnika ekstrakcyjnego [1, 4, 5]. Zaletą cieczy w stanie nadkrytycznym jest 

wielokrotne zwiększenie w nich szybkości transportu masy i ciepła w porównaniu do zwykłych 

cieczy, co pociąga za sobą przyspieszenie reakcji chemicznych oraz procesów ekstrakcji w tych 

ośrodkach [2]. 
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Trzeciego września 1948 roku po raz pierwszy wytworzono energię przez reaktor jądrowy. 

Miało to miejsce w Oak Ridge w USA. Od tamtego czasu liczba reaktorów i ilość produkowanej 

energii przez nie rosła systematycznie. Dlaczego właśnie energia atomowa? Powodów jest wiele, 

przedstawimy kilka z nich które przemawiają za jej użytkowaniem, takich jak koszty, przyjazność 

środowisku, uniwersalność i bezpieczeństwo. 

Koszty. Budowa elektrowni jądrowej jest droższa niż na przykład elektrowni cieplnej. Mimo 

to koszty użytkowania są niższe, jest ona użytkowana przez znacznie dłuższy okres czasu. Powoduje 

to, że po pewnym okresie czasu koszty jej budowy są spłacone, a zyski rosną. Na zmieszczonej 

poniżej grafice [1] można zauważyć, że pomimo „starzenia” się reaktora jego efektywność bardzo 

zbliżona do tej początkowej, a w niektórych przypadkach może nastąpić nawet wzrost wydajności. 

 

 

Przyjazność środowisku. W dzisiejszych czasach można zaobserwować wzmożone formy 

działań mających na celu ochronę planety, a jednym z nich jest właśnie odchodzenie od spalania 

paliw kopalnianych na rzecz uranu. Jest to spowodowane faktem, że podczas spalania węgla 

uwalniają się szkodliwe dla ekosystemu gazy, na przykład tlenek węgla(IV). Sytuacja ma się zgoła 

inaczej przy rozpadzie uranu, co zostało to ukazane na grafice poniżej [2]. Ilość wydzielanego tlenku 

węgla(IV) przez elektrownie cieplną jest ponad 70 razy większa niż to mam miejsce przy elektrowni 

atomowej. Ponadto odpadki zajmują znacznie mniej miejsca i można bezpiecznie je przechowywać.  
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Uniwersalność. W ostatnim czasie byliśmy obserwatorami sporu polsko-czeskiego w sprawie 

elektrowni Turów. Rząd czeski nalega by zamknąć kopalnię, a co za tym idzie też elektrownie, ze 

względu na szkody w środowisku i zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza, które utrudniają 

życie obywatelom Republiki Czeskiej przy granicy polskiej. Gdyby tam znajdowała się elektrownia 

atomowa, do owego sporu pewnie nigdy by nie doszło. 

Bezpieczeństwo. Awarie związane z działalnością energii atomowej są znacznie mniejsze niż 

w elektrowniach cieplnych lub pochodzących z odnawialnych źródeł. Oszacowano, że w 2013 roku 

dzięki energetyce jądrowej udało się uniknąć 1800000 nadmiarowych zgonów związanych z emisją 

szkodliwych gazów. Ponadto ilość zgonów rocznie przypadających na jedną jednostkę energii wynosi 

odpowiednio dla węgla 120 osób, dla ropy 99, a dla energii atomowej mniej niż 0,01 [3]. Różnice są 

zadziwiająco ogromne. Życie ludzkie powinno być dla nas najważniejszą sprawą. 
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Promieniowanie elektromagnetyczne, docierające do Ziemi to głównie energia reakcji 

termojądrowych zachodzących na Słońcu, polegających na przemianie wodoru w hel [1]. 

Promieniowanie słoneczne niesie energię, którą można zebrać i wykorzystać. 

Proces zamiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną nosi nazwę 

konwersji fotowoltaicznej i wykorzystywany jest między innymi w ogniwach fotowoltaicznych. 

Fotoogniwo to krzemowa płytka wewnątrz której zachodzi zamiana promieniowania na prąd 

elektryczny [2]. Dzieje się tak, gdyż promieniowanie słoneczne padające na fotoogniwo wybija 

elektrony ze struktury półprzewodnika, tworząc pary nośników o przeciwnych ładunkach. Istniejące 

na złączu p-n pole elektryczne powoduje rozdzielenie par ładunków, co sprawia, że w ogniwie 

pojawia się napięcie (Rys.1.). W momencie podłączenia do ogniwa urządzenia pobierającego energię 

następuje przepływ prądu elektrycznego. 

 

 
Rys.1. Schemat budowy ogniwa fotowoltaicznego [6]. 

 

Alternatywą dla fotoogniw są ogniwa perowskitowe, skonstruowane w 2012 roku przez Olgę 

Malinkiewicz. Perowskity to grupa minerałów o specjalnej strukturze krystalicznej, opisana wzorem 

ogólnym ABX3. Najczęściej są to tytaniany wapnia, które po zmianie struktury kryształu mają 

zdolność pochłaniania promieniowania słonecznego [3]. Zaletą omawianych ogniw jego duża 

elastyczność, co znacznie poszerza możliwości ich zastosowania, w porównaniu do sztywnych paneli 

fotowoltaicznych. Ogniwa perowskitowe są także tanie, lekkie, wydajne i elastyczne. Obecnie 

sprawność takiego ogniwa wynosi ponad 25% [4]. Tworzenie ogniwa polega na naniesieniu tuszu 

(wydruku) perowskitowego na dowolny materiał (na przykład okna, fasady budynków, karoserie 

samochodów, żagle). 

Elastyczne ogniwa są prawdziwym naukowym przełomem i już dziś cieszą się ogromną 

popularnością, co daje nadzieję na całkowite pozbycie się nieekologicznych i nieodnawialnych źródeł 

energii [5]. Perowskity mogą pozyskiwać energię nie tylko ze światła Słonecznego, dzięki czemu 

mogą  znaleźć zastosowanie także w pomieszczeniach. Czy już niedługo będziemy mogli chodzić 

w ubraniach pokrytych panelem perowiskowotym? 

 

Rys.2. Elastyczne ogniwo perowskitowe [7] 

mailto:celina.pieszko@alogliwice.polsl.pl
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 Oczyszczanie ścieków to nadal aktualny problem. Kationy metali ciężkich ze ścieków trafiają 

do ekosystemu, gdzie powodują wiele negatywnych skutków. Szkodliwe jony trafiają do organizmu 

człowieka poprzez zanieczyszczoną wodę i rośliny. Kumulują się w organizmie człowieka, czego 

skutki są widoczne, dość często, dopiero po długim czasie.  

Jednym ze sposobów oczyszczania wody jest sorpcja. Sorbent powinien być obojętny 

biologicznie, mieć dużą pojemność sorpcyjną, wysoką stabilność, dużą reaktywność chemiczną, 

a jego rozkład nie powinien wytwarzać toksycznych substancji. Te wymagania spełnia m.in. chitozan 

i jego modyfikacje. Chitozan uzyskuje się przez deacetylacje chityny, czyli w reakcji chityny 

z stężonym roztworem NaOH (40-50%) w podwyższonej temperaturze. Chityna jest jednym 

z najbardziej rozpowszechnionych biopolimerów w przyrodzie, przy czym szacuje się, że chitozan 

można wytwarzać z ryb i skorupiaków po rynkowej cenie ok 15,40 dolarów za kilogram. 

Przeprowadzono badania porównujące sorpcję chitozanu i jednej z jego modyfikacji. Chitozan i jego 

modyfikację poddano statycznej sorpcji  w ciągu 12 h i 168 h. We wszystkich próbkach umieszczono 

1 g czynnika sorpcyjnego w 100 cm³ roztworu zawierającego osobno jony metali ciężkich. Z prób 

w których sorpcja była prowadzona przez 12 h pobierano próbki co 1 h, a w ich próbach, w których 

sorpcja przebiegała 168 h co 24 h. Wyniki pokazują, że po 7 dniach nastąpiło praktycznie ich 

całkowite usunięcie z roztworu jonów rtęci i ołowiu. Dla chitozanu otrzymano zadowalający stopień 

usunięcia jonów cynku natomiast ubytek rtęci i ołowiu z roztworu następuje po 12 godzinach. 

Zastosowanie kopolimeru chitozan/kwas asparaginowy sieciowanego glikolem etylenowym 

zmodyfikowało przebieg procesów sorpcyjnych w porównaniu do czystego chitozanu. Stopień 

usunięcia ołowiu oraz rtęci wynosił około 80%, zaś stopień eliminacji jonów cynku i żelaza 

z roztworu był nieznaczny w porównaniu z niemodyfikowanym chitozanem. Przy zastosowaniu 

hydrożelu chitozanowego czas sorpcji jonów rtęci oraz ołowiu wydłużył się praktycznie o 12 godzin 

względem sorpcji prowadzonej w identycznych warunkach z użyciem niemodyfikowanego sorbentu.  

Z badań można wywnioskować, że chitozan oraz jego kopolimer z kwasem asparaginowym 

dobrze sprawdzą się w usuwaniu śladowych, ale niebezpiecznych jonów metali ciężkich, jednak 

chitozan w większym stopniu usuwa zawartość jonów. 
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Nie od dziś wiadomo, że działalność człowieka przyczyniła się do znacznego zanieczyszczenia 

środowiska naturalnego. Jednym ze zjawisk o negatywnym wpływie na nasze życie jest smog. 

Ta unosząca się nad miastami "chmura" składa się z trujących związków chemicznych, takich jak 

tlenek siarki(IV), tlenki azotu, tlenki węgla oraz z pyłów. Smog niekorzystnie oddziałuje na zdrowie 

człowieka powodując choroby układu oddechowego. Przyczynia się też do zachwiania równowagi 

w świecie przyrody. 

Szkodliwe gazy mogą być wyeliminowane z powietrza na skutek ich rozkładu na mniej trujące 

związki. Proces ten można przyspieszyć przez wykorzystanie fotokatalizy - zmiany inicjacji lub 

szybkości reakcji chemicznej w wyniku działania promieniowania UV, która zachodzi w obecności 

absorbującej światło substancji, zwanej fotokatalizatorem. Fotokataliza przebiega zgodnie ze 

schematem przedstawionym na rysunku 1. 

  

Rys. 1. Schemat fotokatalizy. 

 

Wykorzystując energię świetlną fotokatalizator może indukować tworzenie się silnie 

utleniających odczynników zdolnych do rozkładu szkodliwych substancji zawartych w atmosferze. 

Najczęściej stosowanym katalizatorem jest tlenek tytanu (IV) o wzorze TiO2.  

Zjawisko fotokatalizy znalazło swoje zastosowanie w budownictwie. TiO2 jest częstym 

dodatkiem do cementu i farb. Historia cementu fotokatalitycznego sięga lat 90-tych ubiegłego 

stulecia, kiedy to zastosowano ten rodzaj materiału do budowy rzymskiego kościoła Dives in 

Misericordia. Architekci chcieli wykorzystać właściwości samoczyszczące betonu - elewacje 

kościoła mimo upływu lat rzeczywiście pozostawały białe. Pierwsze testy w kierunku 

unieszkodliwiania gazów zanieczyszczających powietrze zrealizowała firma Italcementi na drodze 

w Bergamo. Pomiary wykazały, że cement z domieszką TiO2 zredukował zawartość tlenków azotu 

w powietrzu o nawet 50%. Firma ta jest odpowiedzialna za zbudowanie kilku fotokatalitycznych 

budowli, np. pawilonu włoskiego podczas Expo 2015 w Mediolanie. W naszym kraju też możemy 

znaleźć elementy wykonane z ekologicznego cementu. Są to m. in. apartamentowiec w Krakowie, 

chodnik i ścieżka rowerowa w Nowej Soli oraz płyty na częstochowskim torowisku tramwajowym. 

W Rudzie Śląskiej ma powstać ”zielone osiedle”, na którym wszystkie domy mają być wybudowane 
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z oczyszczającego powietrze cementu.  Z kolei farby fotokatalityczne świetnie odnalazły się 

w muralach. Te kolorowe dzieła sztuki nie tylko przykuwają oko, ale też walczą ze smogiem. 1000 m3 

powierzchni pomalowanej jest w stanie usunąć 32 tony zanieczyszczeń rocznie, co odpowiada 

posadzeniu 100 drzew. Eko-malowidła możemy podziwiać nie tylko w Rzymie czy w Mediolanie, 

ale też w Krakowie, Warszawie czy Zduńskiej Woli. 
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Kwasowość gleb jest zależna od znajdujących się w niej kationów wodoru i glinu. Znaczenie 

mają zarówno jony wodorowe obecne w roztworze glebowym, tak jak i jony H+ i Al3+ obecne 

w kompleksie sorpcyjnym gleby [1]. Wyróżniamy kwasowość czynną, wynikającą z obecności 

kationów wodoru w roztworach glebowych oraz kwasowość potencjalną, zależną od stężeń H+ i Al3+. 

Ze względu na możliwość oznaczania kwasowości potencjalnej w roztworach różnych soli można ją 

podzielić na kwasowość wymienną i hydrolityczną [2]. 

Celem pracy było zbadanie kwasowości czynnej oraz potencjalnej pobranych próbek gleby na 

obszarze miasta Nowy Targ wzdłuż rzeki Dunajec. Kwasowość czynną zbadano metodą 

potencjometryczną w roztworze wodnym oraz w 1 M roztworze KCl. Oznaczenia kwasowości 

wymiennej wykonano stosując metodę Kapenna i Sokołowa. Oznaczono również zawartość glinu 

wymiennego metodą Sokołowa w badanych próbkach.  

Doświadczenie przeprowadzono aby na podstawie otrzymanych wyników móc określić jak 

nawozić glebę oraz w jaki sposób ewentualnie zmieniać jej pH, a tym samym kwasowość. 

Słowa kluczowe: kwasowość gleb, kwasowość wymienna, kwasowość potencjalna, glin 

wymienny. 
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Chcemy przybliżyć temat wpływu branży kosmetycznej na środowisko. Jako konsumenci, 

użytkujący produkty kosmetyczne mamy duży wpływ na planetę. Producenci kosmetyków zauważyli 

problem zanieczyszczenia środowiska i zaczęli podejmować działania w kierunku wprowadzenia 

bardziej zrównoważonych opakowań. Celem marek kosmetycznych jest budowanie świadomości 

ekologicznej konsumentów. 

Są rodzaje plastiku, które przetwarzane są w Polsce i UE w bardzo sprawny sposób oraz takie, 

które w przypadku opakowania kosmetycznego nie są przetwarzane wcale [1]. Ekologicznymi 

opakowaniami najczęściej stosowanymi przez producentów są:  

 opakowania biodegradowalne (mogą być wykonane z przetworzonej kukurydzy, bambusa lub 

różnych typów skrobi; są mniej uciążliwe dla środowiska, zmniejszają emisję gazów 

cieplarnianych oraz zasobów nieodnawialnych), 

 kartonowe opakowania i papier z recyklingu (karton jest ekologicznym i zrównoważonym 

surowcem do produkcji opakowań), 

 produkty typu refill (mydło w płynie czy środki czyszczące można kupić w opakowaniach do 

uzupełnienia) [2]. 

Obecnie powstaje wiele organizacji i partnerstw, które umożliwiają optymalizację procesów 

i lepsze wykorzystanie zasobów. Takimi organizacjami są: Koalicja 5 Frakcji, Centrum 

Zrównoważonych Opakowań, SPICE [3]. Koalicja 5 Frakcji stworzyła pierwszy w Polsce jednolity 

system piktogramów na opakowania. Informuje on konsumenta, jak postępować z odpadami, dzięki 

rożnym oznaczeniom (Rys.1). Natomiast rozwiązania dotyczące ekoprojektowania opakowań 

stosowane przez firmy przedstawiono na rysunkach 2 i 3.  

 

a  b  c  
Rys. 1. Oznaczenia stosowane na opakowaniach:  

a) opakowanie nadaje się do recyklingu,  

b) produkt mający podpisane umowy z organizacjami do spraw recyklingu i odzysku,  

c) opakowania biodegradowalne. 

 

 
Rys. 2. Rozwiązania dot. ekoprojektowania opakowań stosowane w firmach [3]. 
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Rys. 3. Przyjęte lub planowane dobrowolne zobowiązania firm dotyczące opakowań [3]. 

 

Opakowanie kosmetyku nie powinno nadmiernie obciążać środowiska. Powinno nadawać się 

do recyklingu, pochodzić z surowców przetworzonych lub odnawialnych a nawet – nadawać się 

do powtórnego napełnienia [4]. Dbanie o środowisko powinno być naszym priorytetem, ponieważ 

nie mamy planety B.  
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Na zrównoważony rozwój środowiska składa się wiele czynników. Są to między innymi 

innowacyjne technologie pro-środowiskowe, monitoring środowiskowy, eko-energetyka czy też 

nowoczesne technologie produkcji materiałów funkcjonalnych. Powstanie koncepcji zielonej chemii 

sprawiło, że chemia zrównoważona stała się czymś realnym. Jej głównymi założeniami są 

zmniejszanie oraz eliminowanie negatywnych skutków działania chemicznego dla środowiska. 

Nasza praca pokazuje, w jaki sposób chemia zrównoważona może przyczynić się do poprawy 

jakości środowiska. Jedną z najważniejszych zasad jest prewencja, która opiera się na mniejszym 

wytwarzaniu odpadów, czy też nawet całkowitej ich eliminacji. Głównym składnikiem odpowiedniej 

prewencji są syntezy odbywające się bez produktów ubocznych - niefunkcjonalnych gazów, odpadów 

ciekłych i stałych, które bez właściwego spożytkowania stają się uciążliwe dla środowiska. Zalecane 

są zatem syntezy, w wyniku których powstaną odpady mogące zostać wykorzystane jako surowce 

w innej syntezie.  

Inną ważną regułą zielonej chemii jest kataliza, która pełni istotną rolę w oczyszczaniu gazów 

spalinowych, katalitycznym spalaniu, usuwaniu lotnych związków organicznych, związków 

chloroorganicznych, w syntezach organicznych i w wykorzystywaniu warunków nadkrytycznych. 

Współczesne technologie chemiczne wykorzystują katalizę do procesów katalitycznych i do 

używania surowców odnawialnych jako substratów. Kataliza pozwala na rezygnację z użycia wielu 

rozpuszczalników oraz związków toksycznych i ekotoksycznych, które zapewniają bezpieczeństwo 

realizowanych technologii i niską ilość odpadów albo ich całkowity brak. 
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Do zanieczyszczeń powietrza zaliczamy czynniki pochodzenia naturalnego 

i antropogenicznego. Do analizy wybrano zanieczyszczenia antropogeniczne w skład, których 

wchodzą m.in.: pyły PM2,5, PM10, tlenki węgla, azotu, siarki, metale ciężkie, benzo(a)piren, 

popioły, sadza, azbest [1, 2]. 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego aerozolami, zwłaszcza w pomieszczeniach 

zamkniętych, może prowadzić do zagrożenia życia ludzkiego. Poniesione zawartości pyłów 

i siarczanów zwiększają ryzyko zachorowania na raka płuc, choroby serca, układu krążenia, a nawet 

mogą prowadzić do zgonu. Zwiększona liczba cząstek pyłów o średnicy mniejszej niż 2,5 μm 

powoduje większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz zgonu wśród kobiet po menopauzie. 

Syndrom chorego budynku, legionelloza i gorączka nawilżaczowa są już dobrze poznanymi 

jednostkami chorobowymi związanymi z wdychaniem szkodliwych aerozoli w hermetycznie 

zamkniętych, klimatyzowanych pomieszczeniach [3].  

Przekroczone normy zawartości substancji w powietrzu wpływają negatywnie na środowisko 

przyrodnicze. Mogą one oddziaływać globalnie lub lokalnie. Najgroźniejszymi skutkami są: kwaśne 

opady, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły, zanieczyszczenie gleby i wody. 

Efekt cieplarniany może prowadzić do topnienia lodowców, co sprzyja podnoszeniu się poziomu 

mórz i oceanów oraz zmian klimatycznych. Kwaśne opady powodują wiele szkód w środowisku, 

przyspieszają korozje metali oraz niszczą budynki [4]. 

W aglomeracjach głównymi źródłami zanieczyszczeń są: komunikacja (emisja spalin, ścieranie 

opon, emisja pyłu PM10) oraz opalanie mieszkań węglem (emisja pyłów zawierających metale 

ciężkie, tlenki węgla, tlenki siarki) [1, 2]. Ponadto w dużych miastach wpływ na kumulacje 

zanieczyszczeń ma położenie geograficzne miasta, np. w Krakowie zła wentylacja miasta, położenie 

w dolinie oraz warunki meteorologiczne [5, 6]. Porównując stężenia zanieczyszczeń w Krakowie za 

lata 2012 – 1019 widać stopniową poprawę jakości parametrów powietrza z roku na rok. 

Zmniejszeniu uległy praktycznie wszystkie badane parametry: PM10, PM2,5, SO2, NO2, Pb, benzen, 

As, Cd, BaP, co można wiązać bezpośrednio z wprowadzonym zakazem opalania mieszkań węglem 

[7]. Wynika z tego, że wprowadzone ograniczenia przyniosły zamierzony efekt.  
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W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z palącym problemem, jakim jest globalne 

ocieplenie. Wiele miejsca poświęca się dyskusji na temat zapobiegania temu procesowi, jednakże 

kwestia ekologicznych rozwiązań energetycznych często zostaje przemilczana. Celem naszego 

posteru jest wywołanie dyskusji na temat opłacalności ogniw fotowoltaicznych jako odnawialnego 

źródła energii. 

Poster poświęcony jest tematyce związanej z fotowoltaiką, w  szczególności na jej 

zastosowaniach oraz znaczeniu w zapobieganiu kryzysowi klimatycznemu. Przedstawione są 

problemy związane z wytwarzaniem prądu na farmach fotowoltaicznych: efektywność ogniw, 

potencjalne straty energii itp. Nasz poster ma na celu nie tylko edukować ludzi w tematyce związanej 

z pozyskiwaniem energii słonecznej, ale również zachęcenie ich do korzystania z ogniw 

fotowoltaicznych. Będziemy uświadamiać o kosztach utrzymania tego typu instalacji, jej zaletach dla 

gospodarstwa domowego, a także potencjalnych zyskach materialnych z tym związanych. 

  Podsumowując najbardziej zależy nam na zmianie opinii społecznej odnośnie fotowoltaiki 

oraz korzyści płynących z jej użytkowania.  
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Przedstawiony utwór poświęca swoją tematykę zjawiskom zachodzącym w obecnej epoce 

antropocenu. Zarówno ich przyczynami jak i potencjalnymi skutkami w kontekście ekologicznym, 

historycznym, filozoficznym oraz etycznym. Całość opiera się na rozważaniach o tym, gdzie jest 

granica, której ludzkość nie powinna przekraczać, bądź czy już ją przekroczyliśmy, a także co jest 

tak naprawdę częścią natury, a co wytworem człowieka. Sama autorka stawia hipotezę badawczą „iż 

wyjątkowość dyskursu antropocenu polega na tym, że równocześnie podważa się tu antropocentryzm 

i problematyzuje pojęcie natury” [1]. Na dodatek panuje wszechobecny denializm, który zaburza 

odbiór wyników badań takich placówek jak Organizacja Narodów zjednoczonych (ONZ) czy 

Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), które są kluczowe w przeciwdziałaniu 

zjawiskom krytycznym.   

Zjawiska te są niezmiernie ważne do rozpatrywania, ponieważ pozwoli nam wyjść z marazmu 

spowodowanego impasem klimatycznym. W literaturze jest mowa między innymi o globalnym 

ociepleniu, utracie natury, niestabilności pokryw lodowych czy wymieraniu gatunków. To wszystko 

jest przeplatane działalnością człowieka, która odznacza się destruktywnością. Dyskusje związane 

z antropocenem mają wyjątkowy potencjał filozoficzny. Pomagają zrozumieć takie pojęcia jak 

natura, człowiek, antropocentryzm, sprawczość, historia, odpowiedzialność, a także to co z nią 

związane. Autorka podkreśla, że ta tematyka może być najważniejszą dyskusją XXI stulecia. Istotą 

rozmawiania o tej epoce jest zestawianie odmiennych poglądów humanistów z przyrodoznawcami, 

refleksja na temat odpowiedzialności planetarnej, czy zwrócenie uwagi na fakt, że człowiek zmienia 

pojęcie historii na geohistorię. Pojawia się również cytat kanadyjskiej dziennikarki Klein, która 

przedstawia wizję antropocenu jako katalizator do zmian społecznych i ekonomicznych jakoby 

„zmiany klimatu to koń trojański mający obalić kapitalizm” [1]. 

Oprócz wyjątkowego potencjału samych rozważań o antropocenie, wyłaniają się co najmniej 

cztery tendencje teoretyczne. Po pierwsze podważanie dualizmu człowiek-przyroda, gdzie gatunek 

homo sapiens ukazuje się jako jeden z wielu gatunków w przyrodzie. Następnie mamy pogląd na 

naturę jako artefakt człowieka, a nie autonomiczna siła. Z kolei mówi się także o ekomodernistach, 

którzy uważają, że człowiek powinien tworzyć biosferę własnego wyrobu, okazując przy tym dumę 

z tego co już osiągnęliśmy. Na koniec podkreślono również sprawczość natury, a konkretnie to jak 

Gaja może się zemścić poprzez wytrącenie systemu planetarnego z równowagi. Przedstawione 

wnioski ciągną za sobą paradoksy, które wynikają z odmiennej definicji natury. Możemy ją określić 

jako fizyczną materię rządzącą się własnymi prawami lub jako to, co jeszcze nie jest ludzkie. 
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Intensywny rozwój przemysłu w XX wieku umożliwił niebywały skok cywilizacyjny niemal 

we wszystkich dziedzinach. Istotny wkład w ten postęp miał przemysł chemiczny. Ceną, jaką płacimy 

za rozwój, jest jednak postępująca degradacja środowiska. Odpowiedzią na ten problem było 

pojawienie się koncepcji „zielonej chemii” (z ang. green chemistry) [1].  

Koncepcja zielonej chemii pojawiła się po raz pierwszy w 1991 roku, a za jej twórcę uważa się 

Paula Anastasa. W 1998 Anastas i Warner opublikowali 12 zasad „zielonej chemii”, obejmujących 

wszystkie etapy procesu technologicznego [4]: 

1. Zapobieganie (lepiej w ogóle nie dopuścić do powstawania odpadów niż je neutralizować). 

2. Oszczędzanie surowców. 

3. Ograniczanie stosowania niebezpiecznych związków chemicznych. 

4. Minimalizacja toksyczności produktów chemicznych. 

5. Używanie bezpiecznych rozpuszczalników i odczynników. 

6. Efektywne wykorzystanie energii. 

7. Stosowanie surowców odnawialnych. 

8. Redukcja pochodnych (ograniczenie derywatyzacji). 

9. Wykorzystanie katalizatorów. 

10. Projektowanie degradacji. 

11. Analiza w czasie rzeczywistym w celu zapobiegania zanieczyszczeniom. 

12. Bezpieczna chemia – zapobieganie wypadkom. 

Przykłady zastosowań „zielonej chemii” to produkcja chemikaliów z odpadowej celulozy czy 

biopestycydy [4]. Czysta produkcja w zakładach chemicznych może być również realizowana dzięki 

zastosowaniu, zgodnie z dyrektywą IPPC, rozwiązań Najlepszej Dostępnej Technologii (z ang. Best 

Available Technology - BAT).   
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Europejski Zielony Ład (European Green Deal, EGD) to strategia rozwoju, która jest 

odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska [1]. Według założeń EGD, 

Unia Europejska do 2050 r. ma stać się obszarem neutralnym klimatycznie z nowoczesną, przyjazną 

środowisku gospodarką. Ogniwem, umożliwiającym osiągnięcie EGD jest wodór, który odgrywa 

wiodącą rolę w realizacji zobowiązania UE, aby do 2030 r. znacząco ograniczyć poziom emisji 

dwutlenku węgla [2]. 

Wodór może być używany jako surowiec, paliwo, nośnik lub magazyn energii. Może być 

stosowany na potrzeby dekarbonizacji procesów przemysłowych w tych sektorach gospodarki, 

w których ograniczenie emisji CO2 jest trudne do osiągnięcia [2]. Szacuje się, że w 2050 r. wodór 

może całkowicie zastąpić gaz ziemny w przemyśle chemicznym, metalurgicznym i transporcie. 

Warunkiem jest wytwarzanie wodoru w procesie, w którym energia wykorzystana do elektrolizy 

wody pochodzi ze źródeł odnawialnych, czyli tzw. zielonego wodoru [2]. 

Zastosowanie wodoru w przemyśle motoryzacyjnym polega na technologii ogniw paliwowych 

(FCEV), w których energia chemiczna przekształcana jest w energię elektryczną. Ogniwa paliwowe 

składają się z dwóch elektrod - anody i katody. Paliwo, tj. wodór dostarczane jest do anody, 

a powietrze do katody. Katalizator pozwala na rozbicie atomów wodoru na protony i elektrony, które 

wędrują odrębnymi drogami do katody. Elektrony wędrują przez obwód zewnętrzny powodując 

przepływ energii elektrycznej, zaś protony poprzez elektrolit przemieszczają się do katody, gdzie 

łączą się z elektronami i cząsteczkami tlenu. W efekcie produkowane jest ciepło oraz produkt 

dodatkowy - woda destylowana [3] natomiast nie wydzielany jest CO2. Wodór, może być stosowany 

do napędzania samochodów. Według danych z 2019 r. w USA jeździ 4500 takich samochodów, 

w Japonii 2500 a w Niemczech 500 [4]. 

Polska też opracowała Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r., w której jednym 

z celów będzie wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie [5]. Proponowane 

jest stworzenie warunków umożliwiających dopuszczenie do eksploatacji w 2025 r. 500 autobusów 

wyprodukowanych w Polsce i napędzanych wodorem. 
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W obecnych czasach, gdy globalne ocieplenie jest jednym z największych problemów 

ludzkości, niezwykle ważne jest wprowadzenie rozwiązań, które będą w stanie zapobiec katastrofie 

ekologicznej. Samochody, są jednym z czołowych emitentów zanieczyszczeń a spalanie zwykłego 

paliwa tworzy dwutlenek węgla oraz związki szkodliwe dla człowieka i środowiska. Postęp 

technologiczny pozwolił na stworzenie paliwa powstającego z przetworzonej biomasy. Rozróżnia się 

kilka rodzajów biopaliw, podział może uwzględniać ich stan skupienia oraz pochodzenie (paliwa 

wytwarzane z roślin spożywczych, odpadów rolniczych czy glonów). Biopaliwami napędowymi, 

czyli stosowanymi w samochodach są biodiesel, biogaz i alkohole.  

Głównymi produktami spalania zwykłych paliw jest dwutlenek węgla, tlenek węgla(II) i sadza. 

Gdy paliwa są spalane w silnikach pojazdów, osiąga się wysokie temperatury, w których azot i tlen 

z powietrza łączą się tworząc tlenek azotu(II), który na powietrzu utlenia się do tlenku azotu(IV). 

Paliwa kopalne zawierają zanieczyszczenia siarki, z których podczas spalania powstaje tlenek 

siarki(IV). Tlenki azotu(IV) i siarki(IV) rozpuszczają się w kropelkach wody deszczowej, tworząc 

składniki kwaśnego deszczu. Biopaliwa mają ograniczać niekorzystne skutki spalania, jednak 

pochodzące z organizmów żywych paliwa, zawierają większe ilości azotu. Ponadto nieefektywne 

spalanie alkoholi, może prowadzić do powstania formaldehydu, amoniaku, benzenu i innych 

toksycznych substancji. Tak samo w przypadku biodiesla, mimo iż produkcja dwutlenku węgla jest 

mniejsza, uwalniane są do atmosfery duże ilości tlenków azotu, którego źródłem są nawozy.  

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery jest możliwe dzięki katalizatorom. 

Element ten, zwany też konwerterem katalitycznym, to blaszana puszka, w której znajduje się wiele 

kanałów o strukturze plastra miodu, pokrytych odpowiednimi pierwiastkami, m.in. platyną, rodem 

i palladem. Pierwiastki te wchodząc w reakcje z gazami spalinowymi zmniejszają ilość toksycznych 

substancji w spalinach. Uwzględniając materiał jaki został użyty do ich budowy, wyróżnia się dwa 

typy katalizatorów: ceramiczne i metalowe.  

Obecność katalizatorów montowanych w układzie wydechowym samochodów jest ściśle 

regulowana przepisami, gdyż każdy samochód musi spełniać określone normy czystości. 
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Współcześnie poświęcamy więcej czasu na dbanie o urodę. Jest to duża gałąź rozwoju chemii, 

która generuje szkodliwe substancje i zbędne opakowania. W pracy przedstawimy nowoczesne 

rozwiązania tego problemu.  

Kosmetyki zawierają pierwiastki powodujące negatywne skutki. Samodzielna produkcja 

posiada kilka wad tj. długi czas produkcji i krótki okres ważności. Domowa produkcja ma również 

zalety, m.in. niska cena, niska toksyczność i świadomy skład. Aby sporządzić kosmetyki, wystarczą 

łatwo dostępne składniki spożywcze [1]. Większość fabryk kosmetyków powoduje degradację wolno 

występującej wody. W domach konieczne są środki czystości, które zawierają całą listę 

niebezpiecznych związków [1-3]. Na szczęście możemy łatwo zastąpić je ekologicznymi 

substytutami. Popularne mydła sodowe zastępowalne są mydłami potasowymi. Po analizie składu 

wielu środków do czyszczenia można dojść do wniosku, że ich głównymi składnikami są ścierwo 

i substancje higroskopijne które można zastąpić mikrosferami oraz gliceryną (tabela 1) [4]. 

Kosmetyki potrzebują być w coś zapakowane, a używanie w tym celu trudno rozkładających się 

tworzyw sztucznych ma zły wpływ na środowisko. Jednymi z najlepszych substytutów są poliaktydy, 

z których można wytworzyć produkty służące przechowywaniu. Innym źródłem błon możliwych do 

wykorzystania są białka roślinne [6]. 

 
Tabela 1. Receptury oryginalnych mleczek czyszczących o zoptymalizowanym składzie [4]. 
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Celem prezentacji jest analiza popularnych wśród społeczeństwa teorii dotyczących dodatków 

do żywności. W dzisiejszych czasach żywność uległa znacznej zmianie pod względem jakościowym. 

Ogromna konkurencja na rynku żywnościowym sprawiła, że poszerzył się asortyment produktów 

spożywczych. Produkty mają coraz dłuższą datę do spożycia, oddziałują bardziej na walory smakowe 

i zapachowe, przybierają różne konsystencje oraz kolory. Żywność jest bardziej przetworzona 

a związki chemiczne są masowo dodawane do produktów żywnościowych. Wszystkie te zmiany 

w dużym stopniu mają lub będą za parę lat miały wpływ na stan zdrowia konsumenta, pytanie tylko 

czy pozytywny czy negatywny? Wszechobecność dodatków do żywności zaczyna budzić więc 

obawy wśród konsumentów dotyczące konieczności ich stosowania, a także bezpieczeństwa. Wokół 

tego tematu powstało wiele nieprawdziwych teorii, które powinny być poddane szczegółowej 

analizie. 
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Celem tego posteru jest prezentacja głównych założeń tzw. zielonej chemii, która według 

twórców samej idei jest „szukaniem, projektowaniem i wdrażaniem chemicznych produktów 

i procesów umożliwiających redukcję lub eliminację używania i wytwarzania niebezpiecznych 

substancji” [1]. Wspomniane wyżej założenia sformułowane są w postaci 12 zasad zielonej chemii. 

Są one następujące: (1) Zapobieganie powstawaniu odpadów: unikanie tworzenia odpadów, zamiast 

szukania sposobu na ich unieszkodliwienie; (2) Gospodarka atomowa: oszczędzanie surowców przez 

projektowanie syntez tak, aby maksymalizować wbudowanie wszystkich substratów (Rys. 1); (3) 

Mniej niebezpieczne syntezy chemiczne: przeprowadzanie reakcji syntez bez udziału substancji 

toksycznych; (4) Projektowanie bezpieczniejszych substancji chemicznych: otrzymywanie 

produktów reakcji zachowujących dotychczasowe funkcje a zarazem mniej toksycznych dla ludzi 

i środowiska; (5) Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i substancje pomocnicze: zmniejszanie częstości 

używania substancji pomocniczych i ich szkodliwości; (6) Projektowanie z myślą o efektywności 

energetycznej: minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko przez energię 

wykorzystywaną w czasie reakcji; (7) Stosowanie surowców odnawialnych: wykorzystanie 

surowców odnawialnych w celu oszczędzania surowców kopalnych i unikania negatywnych 

konsekwencji ich przerobu dla środowiska; (8) Redukcja pochodnych: ograniczanie powstawania 

odpadów w celu ochrony środowiska; (9) Wykorzystanie katalizatorów i biokatalizatorów: 

zastępowanie użycia odczynników stechiometrycznych wykorzystaniem reakcji katalitycznych (Rys. 

2); (10) Projektowanie degradacji: projektowanie produktów chemicznych tak, aby po zakończeniu 

swojej funkcji rozpadały się na nieszkodliwe produkty i nie pozostawały w środowisku; (11) Analiza 

w czasie rzeczywistym w celu zapobiegania zanieczyszczeniom: rozwijanie metodologii 

analitycznej, aby umożliwić kontrolę nad powstawaniem substancji niebezpiecznych; (12) 

Bezpieczniejsza chemia w zapobieganiu wypadkom: zapobieganie wypadkom chemicznym przez 

dobór formy i rodzaju użytych substancji [1, 3]. 

Poster zawiera również przykłady zastosowania każdej z zasad, prezentuje rozwój 

nowoczesnych technologii rozwijających się według wymienionych wyżej zasad oraz rozwój idei 

zielonej chemii w postaci kalendarium [2]. Dodatkowo jest zaprezentowany związek między celami, 

które można osiągnąć stosując się do 12 zasad zielonej chemii, a ideą zrównoważonego rozwoju 

(Rys. 3).  

 
Rys.1. Synteza ibuprofenu metodą BHC 

 

 
Rys.2. Stopień przyspieszania reakcji przez niektóre enzymy  
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Rys. 3. Filary zrównoważonego rozwoju 
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