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PROGRAM 

10:00 – 10:10 Otwarcie Konferencji oraz 
powitanie prezenterów                    
i uczestników 

dr Radosław Dziuba, Dyrektor - 
Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu 
Technologicznego 

 Sesja Biomedyczna  

10:10 – 10:30 Biodegradowalne materiały 
polisacharydowo-peptydowe do 
zapatrywania trudno gojących 
się ran 

prof. dr hab. inż. Beata 
Kolesińska, Wydział Chemiczny, 
Politechnika Łódzka 

10:30 – 10:50 Wielofunkcyjne kompozyty 
włókniste węgiel – metal – 
biopolimer nową alternatywą  
w regeneracji uszkodzeń tkanki 
chrzęstnej 

dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych, 
prof. AGH, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki, Akademia 
Górniczo-Hutnicza 

10:50 – 11:10 Parametry obuwia dziecięcego. 
Wpływ na stan zdrowotny stóp 
dzieci (w ramach projektu NdS 
"Wpływ konstrukcji, materiałów   
i prawidłowego dopasowania 
obuwia na zdrowie dzieci               
i młodzieży") 

dr  Robert Gajewski, Centrum 
Materiałów Obuwniczych, Produk-
tów Barwionych i Spożywczych 
Łukasiewicz - ŁIT 

11:10 – 11:30 Biomateriały na bazie polimerów 
naturalnych do zastosowań         
w medycynie i weterynarii. 

dr inż. Maria Wiśniewska-Wrona 
Centrum Inżynierii Biomedycznej 
Łukasiewicz - ŁIT 

11:30 – 11:50 Biodegradowalna włóknina          
z warstwą aktywną do zadań 
specjalnych 

dr Longina Madej-Kiełbik, 
Centrum Inżynierii Biomedycznej 
Łukasiewicz - ŁIT 

11:50 – 12:10 Przerwa kawowa  

 Sesja Gospodarka o Obiegu Zamkniętym 

12:10 – 12:30 

Zastosowanie odpadowej wełny 
owczej oraz surowców                   
z recyklingu w ekologicznych 
rozwiązaniach stosowanych  
w inżynierii lądowej  

dr inż. Joanna Grzybowska-
Pietras, Wydział Inżynierii 
Materiałów, Budownictwa                 
i Środowiska, Akademia 
Techniczno-Humanistyczna 

12:30 – 12:50 
Perwaporacja w służbie inżynierii 
środowiska 

dr inż. Joanna Marszałek, Wydział 
Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska, Politechnika Łódzka 

12:50– 13:10 

Opracowanie koncepcji 
zagospodarowania ścieków 
przemysłowych w cyklu 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego 

dr inż. Jolanta Janiszewska, 
Łukasiewicz – Instytut Technologii 
Eksploatacji 
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13:10 – 13:30 
Zastosowanie odpadów z huty 
szkła jako wypełniacza papieru 

mgr inż. Justyna Wietecha, 
Centrum Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych, Łukasiewicz - ŁIT 

13:30 – 13:50 

Gospodarka o obiegu zam-

kniętym (GOZ) w aspekcie 
opakowań 

mgr Krzysztof Wójcik, Centrum 
Opakowań, Łukasiewicz - ŁIT 

13:50 – 14:10 
Gospodarka wodno-ściekowa     
w przemyśle włókienniczym - 
nowe wyzwania 

dr inż. Renata Żyłła, Centrum 
Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym, Łukasiewicz – ŁIT 

14:10 – 14:30 

Wielofunkcyjne preparaty 
dolistne zapewniające ochronę    
i stymulację wzrostu roślin"  
(z wykorzystaniem m.in. odpa-
dowego kolagenu i keratyny) 

dr inż. Dorota Gendaszewska, 
Centrum Materiałów Obuwniczych, 

Produktów Barwionych i Spożyw-
czych, Łukasiewicz - ŁIT  

14:30 – 14:50 Przerwa kawowa  

          Sesja  Młodych Naukowców 

14:50 – 16:00 

Potencjał wykorzystania 
chitozanu w biotechnologicznej 
produkcji białek. 

mgr Monika Sikora – Centrum 
Inżynierii Biomedycznej, 
Łukasiewicz – ŁIT  

Czynniki determinujące jakość 
obuwia dziecięcego 

mgr Katarzyna Piotrowska – 
Centrum Materiałów Obuwniczych, 
Produktów Barwionych i Spo-
żywczych, Łukasiewicz - ŁIT 

Coaxial Electrospun nanofibers 
and their applications 

mgr inż. Cesar Hernandez - 
Centrum Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych, Łukasiewicz - ŁIT 

Kolagen – białko o interdys-
cyplinarnych właściwościach 

mgr Magdalena Lasoń-Rydel – 
Centrum Materiałów Obuwniczych, 
Produktów Barwionych i Spożyw-
czych, Łukasiewicz - ŁIT 

Sorpcja jonów cynku                     
z wykorzystaniem lignin oraz 
biomasy 

mgr Patrycja Miros-Kudra – 
Centrum Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych, Łukasiewicz - ŁIT 

Perwaporacyjne odsalanie wody mgr inż. Izabela Gortat -  Wydział 
Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska,  Politechnika Łódzka 

Synteza i zastosowania imin 
wykazujących właściwości 
fluorescencyjne 

mgr inż. Paulina Sobczak -  
Centrum Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych, Łukasiewicz - ŁIT 

Modyfikacja włókien PLA  
małocząsteczkowymi estrami 

mgr Karolina Gzyra-Jagieła -  
Centrum Inżynierii Biomedycznej, 
Łukasiewicz – ŁIT 
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tel. +48 42 307 09 01/e-mail: info@lit.lukasiewicz.gov.pl 

media społecznościowe 
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Szanowni Państwo 

Organizacja Konferencji Naukowej EkoBioTex jest inicjatywą Łukasiewicz-
ŁIT wynikającą z potrzeby tworzenia sieci kontaktów i nawiązywania 

współpracy łączącej obszary inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej       
i inżynierii chemicznej.  
 

Jesteśmy wdzięczni, że tak zacne grono specjalistów zgodziło się 
współtworzyć program konferencji EkoBioTex 2022 i podzielić się z nami 
swoim cennym doświadczeniem. 
 
W tegorocznej edycji dominują zagadnienia ochrony środowiska (technologie 
oczyszczania ścieków przemysłowych i odzysku wody). To wynika                      

z pogłębiających się problemów dotyczących jakości wody w Polsce i wiąże 
się z koniecznością ochrony surowców naturalnych. Proponowane rozwiązania 

technologiczne zawarte w programie EkoBioTex 2022 wpisują się                  
w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji - punkt 7. Gospodarka       
o Obiegu Zamkniętym. 
W programie znalazły się również referaty dotyczące biokomponentów 
stosowanych, m.in. w medycynie. To kierunek prężnie rozwijający się              

w ostatnich latach. 
 
Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie zainspiruje wielu uczestników i być 
może doprowadzi do nowych projektów realizowanych dla potrzeb polskiej 
gospodarki. Jednocześnie będzie okazją do wykazania, że wyroby 
włókiennicze są znakomitym materiałem do zastosowań technicznych. 

 

Naszą aspiracją jest cykliczna konferencja – coroczna – skupiająca grono 
doświadczonych specjalistów i będąca źródłem inspiracji dla następnego 
pokolenia naukowców. Już dziś zapraszamy na EkoBioTex 2023 – 
obserwujcie naszą stronę internetową! 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny 
Dyrektor  

 
 
 
dr Radosław Dziuba 
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BIODEGRADOWANE MATERIAŁY  

POLISACHARYDOWO-PEPTYDOWE  

DO ZAPATRYWANIA TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN 

 

Beata Kolesińska 

 

Instytut Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź; 

e-mail: beata.kolesinska@p.lodz.pl 

Na rynku wyrobów medycznych brakuje opatrunku wykazującego 

jednocześnie wysoką chłonność, resorbowalność oraz posiadającego 

właściwości hemostatyczne i przeciwdrobnoustrojowe, stosowanego 

do hamowania krwotoków, które są jedną z głównych przyczyn 

śmierci na polu walki oraz wśród cywilnych ofiar wypadków. Pochodne 

chitozanu i alginianu są powszechnie wykorzystywane jako substraty 

w opatrunkach specjalistycznych. Materiały chitozanowe wykazują 

działanie hemostatyczne poprzez oddziaływanie dodatnio 

naładowanego chitozanu z ujemnie naładowanymi komórkami krwi, 

tworząc „pseudoskrzep”, który blokuje przepływ krwi [1]. Opatrunki 

alginianowe są również stosowane w zaopatrywaniu ran. Zaleta 

materiałów alginianowych wynika ze zdolności do tworzenia 

wilgotnego żelu i zapewnienia wilgotnego środowisko w ranie [2]. 

Zapewnia to skuteczne oczyszczanie rany i przyspiesza proces 

gojenia. Poprawa skuteczności hamowania krwawienia może być 

uzyskana przez zastosowanie suplementacji związkami o aktywności 

hemostatycznej. Stosowane środki antyfibrynolityczne obejmują 

aprotyninę oraz analogi lizyny [3]. Poszukując bardziej efektywnych 

materiałów opatrunkowych o działaniu hemostatycznym podjęliśmy 

próby uzyskania synergizmu aktywności biologicznej materiałów 

będących koniugatami polisacharydów z hemostatykami o budowie 

amidowej/peptydowej. 
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Materiały alginianowe i chitozanowe stosowane są też jako surowce 

do otrzymywania rusztowań użytecznych w medycynie 

regeneracyjnej. Ich właściwości włóknotwórcze pozwalają na 

otrzymywanie różnorodnych struktur włóknistych o zadawalającej 

wytrzymałości mechanicznej. Mogą być one też modyfikowane  

z różnorodnymi związkami wpływającymi na proces regeneracji.  

W naszym zespole prowadzone są badania nad biokompatybilnymi, 

wieloskładnikowymi materiałami na bazie polisacharydów oraz 

peptydów (fragmenty kluczowych w procesie regeneracji białek) 

przydatnymi w leczeniu trudno gojących się ran, w tym zespołu stopy 

cukrzycowej [4]. Materiały zostały tak zaprojektowane, aby wpływać 

na wszystkie etapy procesu gojenia się ran i spełniać wszystkie 

kryteria jednolitej koncepcji leczenia ran przewlekłych (strategia 

TIME). W grupie schorzeń, którym towarzyszy problem trudno 

gojących się ran, znajdują się rany naczyniowe, zespół stopy 

cukrzycowej, owrzodzenia troficzne, rany hematologiczne, rany  

w ropnym zgorzelinowym zapaleniu skóry, owrzodzenia 

nowotworowe oraz rany towarzyszące wrodzonym malformacjom 

naczyniowym. Zespół stopy cukrzycowej jest jedną z najczęstszych 

przyczyn hospitalizacji wśród powikłań cukrzycowych (4-10% 

pacjentów). Jest to też najczęstsza nieurazowa przyczyna amputacji 

kończyn dolnych. Ryzyko amputacji w populacji osób chorych na 

cukrzycę jest 30-40 razy wyższe dlatego tak istotne jest otrzymanie 

materiałów opatrunkowych, które w wyniku synergii pomiędzy 

wybranym zestawem biologicznie czynnych peptydów  

i polisacharydów będą wpływać na: (i) hemostazę (fragmenty: 

łańcucha α i y fibrynogenu, laktoferyny, fibronektyny, czynnika XIII); 

(ii) zapalenie (fragmenty cytokin pro i przeciwzapalnych); (iii) 

proliferację (fragmenty składników ECM: kolageny, elastyna, czynniki 

wzrostu); (iv) przebudowę tkanki i ochronę przed infekcją bakteryjną. 

W procesie biodegradacji materiały te rozkładają się wyłącznie na 

związki naturalne. 
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Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, UMO-

2018/31/B/ST8/02760. 

 

Literatura: 

[1] P. Paul, et al. Mini Rev. Med. Chem., 19 (2019) 737 

[2] P. Rosiak, et al. Molecules, 26 (2021), 7264 

[3] L. Banach, et al. Molecules, 27, (2022) 2271  

[4] Á. Sierra-Sánchez et al. npj Regen. Med., 6, (2021), 35 

 

  



II KONFERENCJA NAUKOWA  

EkoBioTex 2022 

 

Łódź, 25 listopada 2022 

WIELOFUNKCYJNE KOMPOZYTY WŁÓKNISTE WĘGIEL – 

METAL – BIOPOLIMER NOWĄ ALTERNATYWĄ  

W REGENERACJI USZKODZEŃ TKANKI CHRZĘSTNEJ 

 

Ewa Stodolak-Zych1, Marcin Kudzin2, Ewa Kaniuk1, Kamil 

Kornaus1, Anna Scisłowska-Czarnecka3, Aleksandra 

Wysloucha-Birczyńska4, Maciej Boguń5 

 

1 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-

Hutnicza, Kraków, Polska; e-mail: stodolak@agh.edu.pl 
2 Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Łukasiewicz-ŁIT 

3 Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego,  

Kraków, Polska 
4 Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland 

5 Centrum Włókiennictwa, Łukasiewicz-ŁIT 

 

Specyfika budowy tkanki chrzestnej polega na jej znikomej skłonności 

do autoregeneracji i wiąże się z brakiem ukrwienia i brakiem 

unerwienia tej tkanki. Odtworzenie nawet niewielkiego defektu 

chrząstki jest zdaniem wymagającym wsparcia a często i interwencji 

chirurgicznej. Nieleczony ubytek tkanki chrzestnej prowadzi do 

tworzenia się tkanki włóknistej, nieodpornej na ścieranie i obciążenia, 

co prowadzi do jeszcze większej jej degradacji. Sam pacjent 

dowiaduje się o ubytku w momencie gdy ten jest już na tyle rozległy, 

że uszkodzona zostaje powierzchnia kostna – przylegająca do 

chrząstki. Rekonstrukcja ubytku jest zadaniem trudnym w praktyce 

klinicznej stad w literaturze liczne doniesienia o potencjale nowych 

materiałów mogących wspomagać proces regeneracji chrząstki lub 

stanowić biomechaniczne wypełnienie ubytku chrzestno-kostnego [1-

2]. Prace z ostatnich lat koncentrują się wokół kompozytowych 

układów gradientowych o charakterze włóknistym lub filamentowym 

(biodruk) bazując na sieciowanych biopolimerach hydrożelowych [1-

4]. Takie podłoża maja swoje ograniczenia wynikające zarówno            
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z przyjętej metody formowania (skurcz podłoża, trudności                    

w monitorowaniu postępu degradacji tworzywa) jak i zastosowanych 

biomateriałów (pochodzenie biopolimeru, powtarzalność właściwości 

tworzywa).  

Założeniem realizowanego projektu jest wykorzystanie materiałów 

węglowych w postaci włókniny o potwierdzonej biozgodności, która 

stanowi jednocześnie rusztowanie dla warstwy żelaza i warstwy 

biopolimeru. Taki wielowarstwowy kompozyt włóknisty pozwala na 

poprawę odpowiedzi komórkowej ze strony chondrocytów jak  

i osteoblastów a obecność żelaza pozwala na monitorowanie 

rusztowania za pomocą rezonansu magnetycznego. 

Wyselekcjonowane podłoża zbadana pod kątem zmian strukturalnych 

zachodzących na powierzchni włókna pod wpływem napylania 

magnetronowego żelazem (spektroskopia ramanowska). Określono 

rozwiniecie powierzchni włókien modyfikowanych żelazem (BET)  

a także porowatość rusztowania (MCP) oraz ich morfologie i skład 

(SEM/EDS). Fizyczna modyfikacja powierzchni włókien biopolimerem 

(chitozan/alginian) istotnie poprawiła żywotność chondrocytów 

(CHON-002  oraz osteoblastów (MG-63) o czym świadczą nie tylko 

wyniki ilościowe ale także adhezja komórek do powierzchni włókien 

(barwienie fluoresceiną). 

 

Podziękowania: Praca została sfinansowania w ramach projektu 

Narodowego Centrum Nauki (NCN)  UMO 2018/31/B/ST8/02418   
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PARAMETRY OBUWIA DZIECIĘCEGO. WPŁYW NA STAN 

ZDROWOTNY STÓP DZIECI (W RAMACH PROJEKTU NDS 

"WPŁYW KONSTRUKCJI, MATERIAŁÓW  

I PRAWIDŁOWEGO DOPASOWANIA OBUWIA NA 

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY") 

 

Robert Gajewski 

 

Centrum Materiałów Obuwniczych, Produktów  

Barwionych i Spożywczych, Łukasiewicz-ŁIT 

e-mail: robert.gajewski@lit.lukasiewicz.gov.pl 

 

Wady stóp u dzieci dzieli się na wrodzone i nabyte. W przypadku tych 

drugich istnieją różne poglądy na to czy nieprawidłowe obuwie może 

je wywołać. Szereg prac porównujących stan zdrowotny stóp 

populacji obutych i nieobutych w większości potwierdza fakt, że 

stosowanie obuwia wpływa na morfologię stóp oraz, że wpływ ten jest 

negatywny.  

W związku z tym istnieje konieczność opracowania wymagań dla 

obuwia dziecięcego. W ramach referatu przedstawimy poglądy 

różnych instytucji na temat zasad projektowania, konstrukcji i doboru 

obuwia dziecięcego. Dodatkowo przedstawione zostaną poglądy na 

ten temat specjalistów z terenu Polski. 
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BIOMATERIAŁY NA BAZIE POLIMERÓW NATURALNYCH 

DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE I WETERYNARII 

 

Maria Wiśniewska-Wrona  

 

Centrum Inżynierii Biomedycznej, Łukasiewicz – ŁIT,  

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27 90-570 Łódź 

e-mail: maria.wisniewska-wrona@lit.lukasiewicz.gov.pl 

  

 W instytucie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut 

Technologiczny w Centrum Inżynierii Biomedycznej prowadzone są 

wielokierunkowe prace badawczo-rozwojowe w zakresie 

biomateriałów, z wykorzystaniem polimerów naturalnych, mających 

zastosowanie w medycynie, weterynarii,  inżynierii tkankowej oraz 

chirurgii kostnej.  

Dzięki specyficznym właściwościom biologicznym, polegającym na 

zdolności przyspieszenia procesu ziarninowania i epitalizacji rany, 

bioaktywności i wysokiej aktywności przeciwdrobnoustrojowej, 

niektóre polimery naturalne z grupy polisacharydów (takie jak: 

chityna, chitozan, alginiany czy pochodne celulozy) stanowią 

odpowiedni materiał do konstrukcji wielofunkcyjnych materiałów 

opatrunkowych, preparatów weterynaryjnych oraz podłoży do 

hodowli komórek macierzystych.  Prowadzone są również badania nad 

wykorzystaniem biokompozytów polimerowych do leczenia ubytków 

kości lub ich zespolenia oraz do modyfikacji różnego typu implantów.  

Do opracowania konstrukcji biomateriałów wykorzystane zostały 

formy użytkowe polimerów naturalnych w postaci  gąbek, hydrożeli, 

filmów oraz mikro- i nanofibryd.      

Centrum Inżynierii Biomedycznej dysponuje specjalistycznym 

sprzętem oraz pomieszczeniem o klasie czystości ISO 8  (Strefa 

Czysta) wymaganym przy wytwarzaniu tego typu  biomateriałów.   

 W pracy przedstawiono przegląd badań związanych z opracowaniem 

materiałów opatrunkowych o różnym przeznaczeniu m.in. do 
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udzielenia pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych oraz do 

leczenia trudno gojących się ran odleżynowych z udziałem środków 

farmakologicznych o działaniu miejscowo znieczulającym  

i przeciwarytmicznym (chlorowodorek lidokainy) oraz 

bakteriostatycznym w stosunku do różnych szczepów bakterii 

(sulfanilamid).  

Natomiast  w drugiej części pracy zaprezentowano badania związane 

z opracowaniem składu i metody wytwarzana preparatów 

weterynaryjnych, nowoczesnych klejów chirurgicznych oraz 

implantów.   

Otrzymane biokompozyty poddano kompleksowej ocenie parametrów 

mechanicznych, podatności na degradację enzymatyczną w obecności 

lizozymu oraz ocenie biomedycznej.  
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BIODEGRADOWALNA WŁÓKNINA Z WARSTWĄ 

AKTYWNĄ DO ZADAŃ SPECJALNYCH 

 

Longina Madej-Kiełbik 

Centrum Inżynierii Biomedycznej, Łukasiewicz-ŁIT,  

ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź 

e-mail: longina.madej-kielbik@lit.lukasiewicz.gov.pl 

 

Materiały polimerowe są powszechnie stosowane w wielu gałęziach 

przemysłu, przewiduje się, że do 2050 r. ich globalna produkcja 

przekroczy 500 milionów ton [1]. Obecne tworzywa sztuczne 

produkowane są na bazie syntetycznych materiałów polimerowych, 

które mają tendencję do gromadzenia się w środowisku w postaci 

mikroplastiku. Gospodarka odpadami stałymi z tworzyw sztucznych 

opiera się na ich składowaniu na wysypiskach i spalaniu [2], zaś 

materiały oparte na polimerach biodegradowalnych pochodzenia 

naturalnego ulegają procesowi rozkładu substancji organicznych 

przez mikroorganizmy (Rysunek 1) na prostsze, nieszkodliwe dla 

środowiska związki tj. dwutlenek węgla i woda. Polimery 

biodegradowalne – biopolimery coraz częściej zastępują tradycyjne 

materiały polimerowe dzięki temu można je wykorzystać w różnych 

dziedzinach życia, jak również do zastosowań medycznych.  

Celem badań było przygotowanie biodegradowalnej włókniny oraz 

włókniny z warstwą aktywną na bazie chitozanu oraz zbadanie 

działania antybakteryjnego. 

Głównym składnikiem warstwy aktywnej był polimer naturalny  

z grupy polisacharydyów - chitozan, który ze względu na specyficzne 

właściwości biologiczne takie jak: bioaktywność, biokompatybilność, 

biozgodność, zdolność do biodegradacji, częściowa resorpcja  

w obrębie rany oraz sposób oddziaływania z lekami, jest powszechnie 

stosowany w różnych zastosowaniach medycznych. Uzyskane wyniki 

badań wykazały, że:  

• włóknina bez warstwy aktywnej nie wykazuje działania 

mailto:longina.madej-kielbik@lit.lukasiewicz.gov.pl
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antybakteryjnego, zaś  

• włóknina z warstwą aktywną wykazuje silne działanie 

przeciwbakteryjne przeciwko S. aureus oraz E. coli.  
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W miarę rozwoju cywilizacji człowiek w coraz większym 

stopniu wpływa w sposób bezpośredni lub pośredni na stan 

środowiska naturalnego. Podstawową przyczyną degradacji 

środowiska jest między innymi rozwój infrastruktury komunikacyjnej 

i budowlanej oraz dążenie do zaspokajania wzrastających potrzeb 

ludzkich przy stale zwiększającej się populacji. Nasilające się zmiany 

klimatu, postępujące kurczenie się zasobów naturalnych oraz rosnąca 

w przemyśle włókienniczym i odzieżowym ilość odpadów 

spowodowały, że od lat w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym 

podejmowane są wzmożone działania zmierzające do redukcji  

i ponownego wykorzystania materiałów włókienniczych (tekstylia, 

odzież) w codziennym życiu. W efekcie powstają między  nowoczesne 

tekstylia techniczne, otrzymywane z naturalnych surowców 

odpadowych lub pozyskane z recyklingu, stosowane między innymi  

w budownictwie czy ochronie środowiska.  

Od wielu lat w konstrukcjach inżynierskich stosowane są 

geotekstylia, które pełnią między innymi funkcję powierzchniowego 

zabezpieczenia przeciwerozyjnego i zależności od rodzaju 

zastosowanego surowca mogą stanowić ochronę tymczasową 

(biodegradowalne) jak i długotrwałą (niebiodegradowlane). 

Geotekstylia biodegradowalne w czasie użytkowania pod wpływem 

warunków atmosferycznych ulegają stopniowemu rozkładowi, co 
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wpływa pozytywnie na rozwój roślinności ochronnej w początkowej 

fazie jej rozwoju. Do wykorzystania tej funkcji stosuje się przede 

wszystkim biowłókniny, włókniny z nasionami traw, biomaty oraz 

tkaniny wykonane z włókien naturalnych.  

W prezentacji przedstawiono między innymi możliwości 

wykorzystania odpadowych surowców naturalnych (wyczesy i kurz 

wełniany) oraz włóknin uzyskanych m.in. odpadowej wełny owczej  

i włókien z recyklingu odzieży do stałego i tymczasowego 

zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp i zboczy, jako wzmocnienie 

brzegów rzek i potoków górskich. Omówiono możliwości zastosowania 

technologii Kemafil do produkcji grubych, krzyżowo ułożonych 

sznurów, zbudowanych w formie przestrzennego kompozytu, które 

mogą być stosowane w systemach drenażowych lub zabezpieczeniach 

przeciwerozyjnych obiektów budowlanych, a także przedawniono 

możliwości wykorzystania włóknin technicznych otrzymanych  

z odpadowych włókien wełny owczej w zielonym budownictwie np. 

jako elementy w konstrukcji zielonych dachów.  
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Perwaporacja, jako nowoczesna technika membranowa, jest szybko 

rozwijającym się procesem separacji, odwadniania-zatężania oraz 

wyodrębniania produktów z mieszanin ciekłych. Z uwagi na 

specyficzny mechanizm transportu składnika przez membranę, 

czystość produktu i brak zanieczyszczenia środowiska po procesie 

technologicznym, może z powodzeniem zastępować tradycyjne 

metody rozdziału, jak np. destylację. Perwaporacja może być 

techniką samodzielną ale częściej jest stosowana w przemyśle,  

w układzie hybrydowym. 

Jak w każdej technice membranowej, także w przypadku 

perwaporacji, najważniejsza jest membrana – jej budowa, 

efektywność i materiał polimerowy, mający powinowactwo do 

składnika permeującego. Grubość warstwy aktywnej oraz sposób 

upakowania membrany w module decyduje o wydajności procesu 

separacji. 

Niniejsza praca porusza temat zastosowania perwaporacji w różnych 

aspektach inżynierii środowiska. Podawane są przykłady bazujące na 

literaturze tematu, jak i badaniach własnych. Te ostatnie dotyczą 

problemów odwadniania i zatężania bioalkoholi otrzymywanych do 

celów paliwowych czy odsalania wody morskiej. Zintegrowany układ 

nanofiltracji z perwaporacją zastosowano natomiast do odzysku wody 

po procesie barwienia tkanin w przemyśle włókienniczym. 
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Osiągnięcie neutralności klimatycznej i surowcowej do 2050 roku, 

czyli realizacja założeń Nowego Zielonego Ładu, wymaga 

przekształcenia całego systemu produkcji i konsumpcji w taki sposób, 

by wyeliminować z niego pojęcie odpadu. Nowa idea rozwoju 

gospodarczego opracowana przez Komisję Europejską zakłada 

zerwanie zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym  

a wykorzystaniem zasobów naturalnych. Wartość surowców, w tym 

wody, jest maksymalizowana zgodnie z hierarchią 3xR, tj. z ang. 

reduce, reuse, recycle czyli redukuj, używaj ponownie i poddawaj 

recyklingowi. Zastosowanie zasady 3xR w gospodarce wodno-

ściekowej wymaga opracowywania systemowych rozwiązań z zakresu 

pozyskiwania i odsalania wody, oczyszczania ścieków oraz technologii 

recyklingu i ponownego wykorzystania wody zawartej w ściekach,  

a także natychmiastowego ich wdrażania w przedsiębiorstwach.  

Prezentowana praca dotyczy możliwości oczyszczania poużytkowych 

cieczy przemysłowych emitowanych przez przedsiębiorstwa branży 

metalowej z zastosowaniem technik membranowych. Badaniom 

poddano ścieki powstające podczas obróbki wibrościernej detali ze 

znalu. Badania przeprowadzono w skali laboratoryjnej. Stosowano 

polimerowe membrany filtracyjne o powierzchni 140 cm2. Ponadto, 

oszacowano możliwość ponownego użycia odzyskanej wody  

w pierwotnym procesie przemysłowym. 
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Centrum Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz-ŁIT, 

ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27, 90-570 

e-mail: justyna.wietecha@lit.lukasiewicz.gov.pl 

Jednym z ostatnich etapów przygotowania mas papierniczych jest 

mieszanie mas celulozowych z niezbędnymi dodatkami, mającymi 

poprawić właściwości gotowych wyrobów, takie jak: struktura, 

gęstość, właściwości wytrzymałościowe i optyczne. W tym celu do 

masy wprowadza się barwniki, kleje, a także wypełniacze. 

Wypełniacze mineralne są wykorzystywane głównie w produkcji 

papierów określanych łącznie jako drukowe i do pisania w celu 

poprawy ich właściwości optycznych i podatności na drukowanie. 

Głównym celem realizacji badań była ocena możliwości zastosowania 

odpadu, jakim są pyły kominowe z hut szkła, jako dodatek do papieru. 

Badania obejmowały sprawdzenie, czy odpad, może zostać 

zastosowany jako wypełniacz do masy papierniczej oraz ocenę jakie 

parametry wytworu papierowego można z udziałem tego dodatku 

zmodyfikować. 

 

 

  



II KONFERENCJA NAUKOWA  

EkoBioTex 2022 

 

Łódź, 25 listopada 2022 

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ)  

W ASPEKCIE OPAKOWAŃ 

 

Krzysztof Wójcik 

 

Centrum Opakowań, Łukasiewicz – ŁIT,  

ul. Konstancińska 11, Warszawa 

e-mail:eko@lit.lukasiewicz.gov.pl 

 

 

Tematem przewodnim referatu jest rola opakowań w gospodarce  

o obiegu zamkniętym. Dzisiejsze społeczeństwo funkcjonuje  

w schemacie konsumpcji liniowej (biorę-przetwarzam-wyrzucam), 

która nie ma zrównoważonego charakteru. Taki model zdominował 

wszystkie systemy produkcji. Koncepcja gospodarki o obiegu 

zamkniętym oznacza, że zamiast wyrzucać zużyty 

(wyeksploatowany) produkt należy go wykorzystać ponownie.  

Prezentacja obejmuje próbę zdefiniowania pojęcia ekoprojektowania, 

oraz podaje przykłady jego praktycznego zastosowania w branży 

opakowaniowej. Szczególny nacisk położony jest na aspekty związane 

z recyklingiem opakowań w ujęciu obowiązujących przepisów  

i możliwości technologicznych przemysłu. Przedstawione zostaną 

najważniejsze aspekty prawne kształtujące rynek opakowań, w tym 

dyrektywa SUP. Omówiony zostanie również globalny rynek 

biotworzyw, zarówno biodegradowalnych i niebiodegradowalnych. 
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Przemysł włókienniczy należy do jednych z najbardziej 

wodochłonnych gałęzi przemysłu. Pomimo faktu, że współczesne 

włókiennictwo charakteryzuje się coraz niższym zużyciem wody, to 

problem powstających ścieków poprocesowych jest wciąż aktualny. 

Ilość wody wykorzystywanej do celów technologicznych zależy od 

kilku czynników: asortymentu produkcji, krotności kąpieli (stosunek 

masy włókna do objętości kąpieli), maszyn używanych do procesów 

wykończalniczych, liczby operacji jednostkowych w procesie 

technologicznym. Stąd ilość wody zużywanej przez zakład 

włókienniczy może wynosić od 100 do 300 tysięcy m3 rocznie.  

W ciągu ostatnich 15 lat produkcja odzieży zwiększyła się prawie 

dwukrotnie. Ponieważ tekstylia zaspokajają istotną część potrzeb 

ludzi, szacuje się, że w 2050 roku łączna podaż odzieży osiągnie 160 

milionów ton, trzy razy więcej niż dzisiaj. Spowoduje to znaczące 

zwiększenie negatywnego odziaływania przemysłu tekstylnego na 

środowisko. Zwiększy się bowiem zużycie wody i energii oraz ilość 

zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami.  

Ścieki włókiennicze należą do jednych z najbardziej zróżnicowanych 

ścieków przemysłowych. Procesy wykończalnicze wyrobów 

włókienniczych obejmują szereg jednostkowych operacji, w których 

stosuje się znaczną ilość różnych związków nieorganicznych, alkaliów, 

kwasów, jak również szereg związków organicznych, w tym 

barwników. W zależności od rodzaju stosowanego włókna, stosuje się 
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różne środki chemiczne, barwniki i warunki prowadzenia procesu. 

Współczesny przemysł włókienniczy dostarcza na rynek wyroby, które 

potrafią spełniać bardzo wiele funkcji użytkowych. Wyroby te nie tylko 

charakteryzują się trwałymi walorami estetycznymi (dodawane są 

środki zmiękczające, nabłyszczające, przeciw załamkowe i inne), ale 

również mogą spełniać rolę ochronną przed promieniowaniem UV, 

polem elektromagnetycznym, wilgocią, niską lub wysoką temperaturą 

i innymi czynnikami środowiskowymi. Każdy jednostkowy proces 

mający na celu barwienie, bielenie, uszlachetnienie lub zwiększenie 

funkcjonalizacji tekstyliów pociąga za sobą w konsekwencji 

stosowanie związków chemicznych, które ostatecznie w mniejszej lub 

większej ilości przedostają się do ścieków.  

Wraz z rozwojem nowoczesnego włókiennictwa, następuje 

jednocześnie rozwój technologii bezodpadowych i nisko odpadowych, 

np. technika powlekania lub natryskiwania. Takie technologie 

pozwalają na uniknięcie przedostania się czasami bardzo toksycznych 

półproduktów do ścieków (np. w procesie tworzenia apretury 

trudnopalnej). Pomimo stosowania technologii tzw. 

„bezodpadowych”, wciąż istnieje konieczność stosowania wody jako 

medium, które po zakończeniu procesów należy oczyścić.   
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Nowoczesne rolnictwo wiąże się z intensywną produkcją, 

ukierunkowaną zarówno na poprawę ilości, jak i jakość plonu oraz 

zwiększenie rentowności gospodarstw. Wydajność zbiorów 

najczęściej jest obniżana przez patogeny, owady i inne szkodniki,  

a także warunki atmosferyczne. Z tego powodu zadania stawiane 

współczesnemu rolnictwu koncentrują się na szukaniu efektywnych 

metod ochrony roślin oraz na precyzyjnym dostosowaniu procesu 

nawożenia do warunków glebowych i wymogów roślin uprawnych. 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego dolistnego preparatu 

na bazie hydrolizatów białkowych oraz biostymulatorów  

i wprowadzenie go na rynek w formie duo-packu z handlowo 

dostępnym fungicydem. Ocena skuteczności produktu zostanie 

sprawdzona podczas uprawy pszenicy oraz kapusty. Elementem 

nowości jest zastosowanie w preparacie dolistnym hydrolizatu 

kolagenu i keratyny pozyskiwanych z odpadów pogarbarskich, 

wzbogaconego o pochodne kwasu salicylowego lub organiczne sole 

tytanu. Tym samym realizacja projektu umożliwia zagospodarowanie 

odpadów zwierzęcych poprzez wykorzystanie ich w rolnictwie. 

Przedstawione materiały są częścią międzynarodowego projektu 

EUREKA/DUO_PLANT_Protect/5/2021. Projekt dofinansowany przez NCBiR w 

ramach Inicjatywy EUREKA w 2020, 02/BCS/22/01/1/2/2019  
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Młodych Naukowców 
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Jana Kochanowskiego, Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce 
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Chitozan to liniowy, półkrystaliczny polisacharyd, otrzymywany  

w procesie deacetylacji naturalnego polimeru- chityny, wchodzącej  

w skład egzoszkieletu skorupiaków. Chitozan jest biomateriałem, 

coraz częściej wykorzystywanym w branży medycznej ze względu na 

unikalne właściwości, m.in.: biodegradowalność, biokompatybilność, 

nietoksyczność, właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. 

Biosynteza białek i peptydów terapeutycznych jest obecnie jedną  

z rozwijających się strategii i alternatywą dla proteolizy. Dużą zaletą 

stosowania bakteryjnych systemów ekspresyjnych jest stosunkowo 

szybki wzrost hodowli na tanich podłożach, wysoki stopień 

charakteryzacji genomu oraz duży wybór wektorów i szczepów. 

Stosowane obecnie procedury oczyszczania mogą prowadzić do zmian 

warunków środowiskowych, skutkujących obniżeniem stabilności 

białek. Ważny jest precyzyjny dobór warunków oczyszczania  

i przechowywania, zbliżony do naturalnych. Dlatego wciąż poszukuje 

się nowych metod o wysokim stopniu oczyszczenia  

i zminimalizowanym ryzyku degradacji oraz zmian w strukturze  

i aktywności białka. Ze względu na wysoką aktywność biologiczną 

oraz zdolność wiązania mikro i makrocząstek, chitozan może być 

odpowiednim kandydatem do zastosowania w procesie oczyszczania 

produktów białkowych. 
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Streszczenie 

Obuwie jest zróżnicowaną grupą produktów, które łączy podstawowa 

funkcja – ochrona stopy przed niekorzystnym wpływem warunków 

zewnętrznych. U dzieci, obuwie ma za zadanie chronić delikatną stopę 

dziecka i zabezpieczać jej prawidłowy rozwój, przyczyniając się do 

profilaktyki powstawania deformacji stóp.    

 

Współcześni konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb, 

a wymagania, jakie stawiają obuwiu są coraz wyższe. 

 

Wśród czynników determinujących jakość obuwia dziecięcego 

wymienić należy: wygląd estetyczny i sposób wykonania obuwia, 

dobór materiałów  (dla intensywnie pocącej się stopy dziecka bardzo 

ważne są dobre właściwości higieniczne materiałów oraz zawartość 

substancji szkodliwych), stopień dopasowania obuwia do wymiarów 

stóp i ściśle z tym związany komfort noszenia obuwia. 

Pod kątem profilaktyki powstawania deformacji stóp w wieku 

dziecięcym, kluczowe jest dopasowanie obuwia do stopy 

użytkownika.  

W prezentacji przedstawiony będzie sposób zbierania danych 

populacyjnych o wymiarach stóp dzieci, pod kątem projektowania 

obuwia dziecięcego prawidłowo dopasowanego do wymiarów stóp 

dzieci.  
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AND THEIR APPLICATIONS 
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Coaxial electrospinning, an innovative enhanced version of 

electrospinning, could be used to develop polymer nanofibers with 

distinct core-shell or hollow structures. The effects of both internal 

and external factors on fibres are briefly discussed in this 

presentation. To achieve integrated multi-functions, various 

nanoparticles, metal salts, and other materials could be added to the 

polymer matrix in addition to the inherent parent polymer properties. 

The preparation of nanofibers from co-axial electrospinning from 

various polymers is discussed. Their applications in energy storage, 

luminescence, biomedicine, catalysis, and filtration are also briefly 

discussed. 
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Kolagen jest białkiem zewnątrzkomórkowym, które pod względem 

chemicznym jest bardzo szczególnym rodzajem helisy i składa się  

z trzech helikalnych łańcuchów polipeptydowych. Sekwencja 

aminokwasowa kolagenu jest bardzo regularna: prawie jedna trzecia 

to glicyna. W kolagenie prolina występuje również w znacznie 

większej ilości niż w większości białek. Sekwencja aminokwasów 

glicyna-prolina-hydroksyprolina (Gly-Pro-Hyp) jest bardzo często 

powtarzaną strukturą w kolagenie. Kolagen, jako biopolimer 

odpadowy pozyskiwany z przemysłu garbarskiego m.in. z surowych 

skrawków, odzierek czy dwoin może znaleźć szerokie zastosowanie 

 w produkcji kosmetyków, pasz i żywności. Niegarbowane odpady 

stałe, głównie pozostałości z okrawania surowych skór, zawierają 

dużą ilość kolagenu i tłuszczu. Skład chemiczny tych odpadów stałych 

zmienia się w zależności od rodzaju i jakości surowych skór oraz 

warunków procesu. Głównymi składnikami tych odpadów są tłuszcze 

i białka (10,5%) co szczególnie zwraca uwagę na potrzebę zawrócenia 

cennych składników do obiegu przetwórczego. 
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LIGNIN ORAZ BIOMASY 

 

Patrycja Miros-Kudra 
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Celem prac badawczych było zbadanie zdolności sorpcji jonów cynku 

z roztworów wodnych przez produkty uboczne pochodzące  

z przemysłu celulozowo-papierniczego oraz pochodzenia naturalnego. 

Badania dotyczyły możliwości sorbowania metali przez  ligninę 

wytrąconą z ługu czarnego wraz z wytypowanymi biosorbentami. 

Proces oczyszczania wód przebiegał z wykorzystaniem układów 

wielowarstwowych składających się z ligniny oraz biosorbentów.  

Na podstawie przeprowadzonych badań sorpcji Zn, jako najlepszy 

układ stanowią surowce: włókna kokosowe, lignina i kora sosnowa  

w ilości 2g, dla którego w temperaturze 22°C i przy pH równym  

7 efektywność sorpcji wyniosła 95%. Ponieważ badania pokazały 

również, że wzrost temperatury procesu jest również czynnikiem 

zwiększającym efektywność, można przypuszczać że możliwe jest 

osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu dla procesu w 40°C. Na 

podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że odpadowe 

naturalne surowce mogą być stosowane jak ekologiczne sorbenty 

metali ciężkich z roztworów wodnych. Są one nietoksyczne dla 

środowiska, wytworzone z źródeł odnawialnych i  stanowią materiał 

odpadowy. Ich zastosowanie wpisuje się w obecnie promowaną 

gospodarkę UE o zrównoważonym rozwoju i obiegu zamkniętym. 
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PERWAPORACYJNE ODSALANIE WODY 

 

Izabela Gortat, Joanna Marszałek, Paweł Wawrzyniak 
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i Ochrony Środowiska ul. Wólczańska 213, 93-005 Łódź 

e-mail: izabela.gortat@dokt.p.lodz.pl 

Brak wody jest obecnie najpoważniejszym zdrowotnym problemem 

ludzkości. Jedną z metod pozyskiwania wody zdatnej do spożycia  

i codziennego użytku jest odsalanie wody morskiej. Najstarszymi 

technikami odsalania, stosowanymi w krajach dotkniętych 

niedoborem wody słodkiej, są metody termiczne oparte na 

odparowywaniu wody i zrzutu solanki do mórz. Jednakże wysokie 

koszty ekonomiczne i kwestie ekologiczne doprowadziły do 

zainteresowania technikami membranowymi. Obecnie najbardziej 

popularną metodą przemysłową jest odwrócona osmoza (RO), 

natomiast nowatorską techniką do odsalania może być perwaporacja 

(PV) - znana z zatężania alkoholi oraz rozdziału ciekłych mieszanin 

procesowych. 

Celem pracy jest przedstawienie możliwości odsalania wody morskiej 

na 3 membranach komercyjnych PERVAP (firmy DeltaMem) za 

pomocą PV. Badania eksperymentalne dotyczyły zarówno układów 

modelowych jak i rzeczywistych, w tym wód pochodzących z Morza 

Bałtyckiego oraz Adriatyku. Proces PV prowadzono w warunkach 

laboratoryjnych, na aparaturze Sulzer Chemtech przy różnych 

natężeniach przepływu nadawy 4080dm3/h, dla  różnych temperatur 

40-80C, przy stałym ciśnieniu 3kPa po niskociśnieniowej stronie 

membrany. 

Z analizy badawczej wynika, że membrana PERVAP 4510 jest 

najkorzystniejsza do prowadzenia procesu odsalania.  Eksperymenty 

PV ukazują bardzo wysokie stopnie retencji sięgające 99,6%. Ze 
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wzrostem temperatury prowadzenia procesu oraz natężenia 

przepływu nadawy wzrasta strumień uzyskiwanego permeatu. 
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W ostatnim czasie bardzo ważne stają się badania dotyczące 

możliwości otrzymania związków wykazujących właściwości 

fluorescencyjne w ciele stałym ze względu na ich szeroki zakres 

zastosowań w wielu dziedzinach nauki oraz przemysłu np.  

w optoelektronice [1] i kryminalistyce [2].  Fluorescencja związków 

organicznych w stanie stałym zależy nie tylko od struktury fluoroforu, 

ale także od upakowania cząsteczek w sieci krystalicznej  

i oddziaływań międzycząsteczkowych.  Zrozumienie roli upakowania 

cząsteczek, a także obecności słabych oddziaływań 

międzycząsteczkowych i powiązanie ich z właściwościami 

fluorescencyjnymi ma kluczowe znaczenie dla wydajnej fluorescencji 

w stanie stałym. Pozwala to świadomie modyfikować właściwości 

fluorescencyjne i uzyskiwać struktury o pożądanych właściwościach 

emisji światła. 

Badania obejmują syntezę soli zasad Schiffa, ich charakterystykę 

strukturalną i spektroskopową z wykorzystaniem technik 

dyfrakcyjnych oraz spektroskopii w podczerwieni (IR) i spektroskopii 

fluorescencyjnej. Zostanie omówione również powiązanie właściwości 

strukturalnych badanych związków z wykazywanymi właściwościami 

fluorescencyjnymi. Ponadto zostanie szeroko ujęte sprawdzenie 

możliwych obszarów wykorzystania właściwości fluorescencyjnych 

otrzymanych związków. 
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Poli(kwas mlekowy) jest polimerem o dużym potencjale  

w zastosowaniach biomedycznych. Dlatego też, w ramach pracy 

badawczej opracowano technologię wytwarzania włókien metodą 

przędzenia ze stopu o przyśpieszonym i kontrolowanym czasie 

degradacji w symulowanych warunkach użytkowania jako wyroby 

medyczne. Modyfikację polimeru przeprowadzano wykorzystując 

małocząsteczkowe związki estrowe w wytłaczarce dwuślimakowej 

Zamak w zakresie temperatur 160-220°C. Wytłaczanie 

przeprowadzono przy prędkości ślimaków 150 obr/min i momencie 

skręcającym w zakresie 0,5-2,0 Nm. Proces przędzenia ze stopu 

przeprowadzono wykorzystując doświadczalną przędzarkę 

wyposażaną w esktruder firmy Bargman (D=20mm, L/D=20). 

Głowica przędzalnicza wyposażona była w pompkę o wydajności 

1.2cm3/obrót, komorę bocznego nadmuchu powietrza oraz odbieralkę 

galetową konstrukcji Ł-ŁIT z aparatem nawojowym firmy Neumag  

z regulacją szybkości odbioru włókna w zakresie 500-1300 m/min. 

Zastosowano  filierę 24-otowrową (D=0,3mm L=1,0 mm). 

Zastosowane modyfikatory znacząco obniżyły temperaturę procesu 
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przędzenia o ok. 40°C. Otrzymane włókna poddano charakterystyce 

termicznej wykorzystując technikę różnicowej kalorymetrii 

skaningowej (DSC), analizie strukturalnej (FTIR-ATR, GPC/SEC, SEM) 

oraz badaniom wytrzymałościowym. Badanie degradacji in vitro 

wykonano w płynie Ringera w temperaturze 37±1ºC. Skład 

elektrolitowy płynu Ringera odpowiada składowi płynu 

zewnątrzkomórkowego i jest  stosowany w leczeniu zaburzeń 

elektrolitowych oraz w sytuacjach zaburzonej równowagi kwasowo-

zasadowej w organizmie człowieka. Dlatego też, został on wybrany 

jako medium aby sprawdzić degradację włókien w płynie 

odpowiadającym biologicznemu środowisku dla użytkowania 

wyrobów medycznych. Degradację przeprowadzono w komorze 

symulacji warunków temperaturowych MK53 firmy Binder w funkcji 

czasu w warunkach statycznych. Dla modyfikowanych włókien poziom 

degradacji był znacznie wyższy niż dla włókien z czystego PLA, co 

potwierdza, że zastosowane małocząsteczkowe estry przyśpieszają 

degradację polimeru. 

 

 


