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Wprowadzenie

Autorami zebranych w niniejszej publikacji artykułów są pracownicy Instytutu 
Chemii i Technologii Żywności Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Pięć pierwszych artykułów dotyczy produkcji i przetwórstwa mięsa drobiowego 
oraz jajczarstwa. Gabriela Haraf w dwóch pracach charakteryzuje nową gałąź pro-
dukcji zwierzęcej – chów strusi. Podaje szczególne właściwości odżywcze (niska 
zawartość tłuszczu i cholesterolu, duża ilość żelaza) i smakowe mięsa strusia, a tak-
że porównuje je z mięsem innych gatunków zwierząt. Wskazuje, że jedyną negatyw-
ną cechą tego mięsa jest wysoka cena, która ogranicza jego konsumpcję. Autorka 
przewiduje, że w miarę bogacenia się społeczeństwa popyt na ten rodzaj mięsa wzroś- 
nie, co zwiększy opłacalność krajowego chowu. 

W kolejnej pracy, której autorami są Juliusz Książkiewicz, Janina Wołoszyn i An-
drzej Okruszek, przedstawiono ocenę użytkowości reprodukcyjnej gęsi ze stad 
zachowawczych należących do krajowych zasobów genetycznych utrzymywanych 
systemem półintensywnym. Przeanalizowano wyniki reprodukcyjne kilku stad za-
chowawczych gęsi i odniesiono je do produkcji uzyskanej w 8 pokoleniach (lata 
1981-1988) od gęsi ze stad zachowawczych utrzymywanych ekstensywnie. Wyka-
zano, że udoskonalenie sposobu hodowli ptaków wpływało na wydłużenie okresu 
nieśności, zwiększenie liczby składanych jaj, a także zwiększenie ich masy.

Praca autorstwa Andrzeja Okruszka, Juliusza Książkiewicza, Gabrieli Haraf i Jad- 
wigi Biernat dotyczy wpływu pochodzenia kaczek z różnych stad zachowawczych 
na wybrane cechy jakościowe znoszonych przez nie jaj. Przeprowadzone badania 
wykazały, że skład chemiczny oraz zawartość kwasów tłuszczowych w lipidach żół-
tek jaj kaczek ze stad objętych doświadczeniem, przy zachowaniu tych samych wa-
runków odchowu, poziomu żywienia i wieku zwierząt, był różny i zależny od po-
chodzenia ptaków. Podkreślono, że jaja kaczek ze wszystkich stad zachowawczych 
odznaczały się korzystnym, z punktu widzenia żywieniowego, profilem kwasów 
tłuszczowych w lipidach żółtka.

Ostatnia praca związana z produkcją drobiu, której autorami są Janina Woło-
szyn, Juliusz Książkiewicz, Jadwiga Biernat i Andrzej Okruszek, dotyczy jakości 
mięsa zachowawczych stad kaczek. W przypadku mięsa tych stad szczególnie istot-
ny jest stosunek kwasów n-6/n-3 mieszczący się w granicach 5-6, co jest rzadko 
spotykane w żywności pochodzenia zwierzęcego. Zwrócono uwagę, że należy do-
skonalić i rozwijać hodowlę tych stad, stanowić one mogą bowiem doskonałe uzu-
pełnienie produkcji wielkotowarowej kaczek. Materiał ten może być wykorzystany 
w praktyce do poprawy cech odżywczych mięsa kaczek stad towarowych.

W dwóch artykułach napisanych przez Martę Kowalczyk i Tomasza Lesiowa 
poruszono tematykę zarządzania jakością. W pierwszej pracy przedstawiono funk-
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cjonowanie zintegrowanego systemu zapewnienia jakości w wybranym zakładzie 
gastronomicznym. Podkreślono, że proces zapewnienia jakości zdrowotnej wytwa-
rzanych w przedsiębiorstwach gastronomicznych produktów i świadczonych usług 
jest bardzo złożony i trudniejszy niż w wypadku przedsiębiorstw sektora spożyw-
czego produkujących jeden wyrób lub niewielką ich liczbę. W drugiej pracy autorzy 
ocenili stan wiedzy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z za-
kresu systemów zarządzania jakością.

Artykuł autorstwa Katarzyny Szołtysek i Szymona Dziuby traktuje o żywności 
ekologicznej, która stanowi czynnik poprawy zdrowia. W pracy podano właściwości 
żywności ekologicznej, które mają wpływ na zdrowie człowieka. W warunkach 
wzrastającego zainteresowania żywnością pozbawioną zanieczyszczeń chemicz-
nych, o gwarantowanej wysokiej jakości, istotne jest wskazanie również tych jej 
walorów, które pozwalają zaliczyć ją do żywności sprzyjającej zdrowiu i spełniają-
cej funkcje profilaktyczne. Autorzy podkreślają, że zdrowotność żywności ekolo-
gicznej jest jedną z czterech fundamentalnych zasad IFOAM (obok ekologii, spra-
wiedliwości i troskliwości) określających rolnictwo ekologiczne w skali całego 
świata. 

W artykule Jerzego Jana Pietkiewicza i Małgorzaty Janczar-Smugi przedstawiono 
przegląd metod hodowli drobnoustrojów tlenowych stosowanych w procesach bio-
syntezy. Dokonano klasyfikacji metod hodowli drobnoustrojów, biorąc pod uwagę: 
stan fizyczny podłoża hodowlanego, sposób rozproszenia lub unieruchomienia ko-
mórek drobnoustrojów i czas ich przebywania w podłożu, a także stopień wypełnie-
nia bioreaktora podłożem na początku hodowli oraz ciągłość zasilania podłożem 
i sposób prowadzenia hodowli. Przedstawiono również schematy ideowe i krótką 
charakterystykę poszczególnych metod hodowli. Ci sami autorzy oraz Ludmiła Bo-
gacz-Radomska w kolejnej pracy omówili problemy związane z powstawaniem pia-
ny w procesie produkcji cukru z buraków cukrowych. Wskazali, że zjawisko to jest 
wysoce niepożądane, a jego ograniczenie przez likwidowanie przyczyn powstawa-
nia piany i dozowanie preparatów przeciwpianowych zwiększa wydajność procesu 
i wpływa na polepszenie właściwości produktu końcowego. 

Artykuł, którego autorami są Tomasz Pieciuń i Władysław Leśniak, dotyczy do-
boru szczepów drożdży paszowych do zdrożdżowania rolniczych wywarów gorzel-
niczych, powstających po oddestylowaniu alkoholu etylowego z odfermentowanego 
zacieru gorzelniczego. Przedstawiono wyniki badań dotyczące utylizacji pszenicz-
nego wywaru gorzelniczego i wyselekcjonowania szczepu drożdży paszowych, któ-
re charakteryzują się największą wartością biomasy w tym wywarze. Określono 
wpływ kilku czynników na ilość tworzącej się biomasy drożdży.

Nowe kierunki badań w zakresie produkcji biodiesla zostały przedstawione w 
pracy Hanny Pińkowskiej. Przeanalizowano możliwości otrzymywania biopaliwa z 
udziałem alternatywnych rodzajów energii, dzięki wykorzystaniu alternatywnych 
surowców oraz alternatywnych systemów katalitycznych. Wskazano także na moż-
liwość prowadzenia reakcji bez udziału katalizatora, w warunkach nadkrytycznych, 
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dzięki czemu możliwe staje się stosowanie surowców olejarskich nierafinowanych 
i odpadowych, a reakcja przebiega szybko i proste jest oczyszczanie produktu. 

Paweł Wolak przedstawił wyniki badań nad polikondensacją 3-merkaptopropy-
lotrietoksysilanu z tetraetoksysilanem, w wyniku której otrzymuje się jako produkty 
krzemoorganiczne wymieniacze jonowe zawierające sulfhydrylowe grupy funkcyj-
ne. Autor wskazuje, że celowość syntezy i badania takich związków wielkocząstecz-
kowych wynika z ich podwyższonej odporności chemicznej i termicznej w porów-
naniu z tradycyjnymi wymieniaczami jonowymi, co stwarza nowe możliwości 
wykorzystania ich w katalizie heterogenicznej.

W ostatniej pracy Elżbieta Kociołek-Balawejder, Agnieszka Ciechanowska i Ewa 
Stanisławska przedstawiają przegląd reakcji chloraminy-T i dichloraminy-T z ka- 
tionami metali. Jest to ważne zagadnienie z tego względu, że autorki syntezują i ba-
dają analogiczne związki wielkocząsteczkowe, które podobnie jak wymienione ma-
łocząsteczkowe organiczne chloraminy wykazują silne właściwości utleniające. 
Wskazano na możliwości wykorzystania heterogenicznych utleniaczy w technologii 
uzdatniania wody (usuwanie kationów metali o właściwościach redukcyjnych) oraz 
jako wielkocząsteczkowych nośników do otrzymywania tzw. polimerów hybrydo-
wych (polimerów z osadzonymi w strukturze wewnętrznej tlenkiem metalu). 

                                                                  Elżbieta Kociołek-Balawejder



Gabriela Haraf*

STRuś – nOWE źRóDłO MięSA DROBiOWEGO.
użyTKOWAniE MięSnE i JAKOść MięSA

1. Wstęp

Chów strusi w Polsce jest jedną z najmłodszych gałęzi produkcji zwierzęcej. 
Strusie bardzo dobrze znoszą rodzimy klimat. Od roku 1993 liczba strusich ferm w 
kraju systematycznie się zwiększała [Horbańczuk 2003]. Początkowo rozwój ten 
następował wolno, producentom bowiem brakowało doświadczenia; nie było litera-
tury w języku polskim na temat hodowli i chowu ani specjalistycznego sprzętu (np. 
inkubatorów do wylęgu strusich jaj). Ustawą z sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli 
i rozrodzie zwierząt gospodarskich [DzU z dnia 9 października…] strusie zaliczono 
do ptaków użytkowych. W ten sposób ich producentom stworzono możliwość skorzy-
stania z preferencyjnych kredytów i dofinansowania działalności gospodarczej [Inter-
net 2]. Znaczny wzrost krajowej produkcji odnotowano w roku 2005. Po wybuchu 
epidemii ptasiej grypy, handel UE z Republiką Południowej Afryki, dotychczasowym 
głównym światowym producentem tego mięsa, został zablokowany. W rezultacie bar-
dzo wzrósł popyt na strusinę w Europie. Prawie całą produkcję mięsa kierowano 
z Polski do Niemiec, Francji, Holandii, Belgii i Szwajcarii. Niestety już w 2006 r. Par-
lament Europejski ponownie dopuścił do sprzedaży mięso strusie pochodzące z RPA. 
Produkcja tego mięsa w Polsce była znacznie droższa, a eksport okazał się nieopłacal-
ny i z tego powodu wielu polskich producentów zrezygnowało z działalności [Inter- 
net 1]. W 2005 r. liczba strusich ferm wynosiła ok. 400, a dziś pozostało ich ok. 100 
[Internet 3]. Przyczyniło się do tego również niskie zainteresowanie mięsem strusim 
na rynku polskim, spowodowane przede wszystkim jego wysoką ceną. 

Mięso strusie w porównaniu z mięsem innych gatunków zwierząt ma wiele zalet. 
Dlatego należy zwrócić na nie uwagę zarówno ze względu na jego wysokie właści-
wości odżywcze, jak i z powodu wyjątkowych walorów smakowych [Ferrara i in. 
2002; Makała 2003; Paleari i in. 1995; 1998; Lisitsyn i in. 2007; Harris i in. 1994]. 
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie charakterystyki strusia jako zwie-
rzęcia rzeźnego, opisanie właściwości odżywczych i cech sensorycznych jego mięsa 
oraz porównanie ich z właściwościami mięs innych gatunków zwierząt.

* Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu, 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120.
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2. Struś – najważniejsze informacje

Struś (Struthio camelus) należy do bezgrzebieniowców podobnie jak australij-
skie Emu i Kazuar oraz południowoamerykański Nandu.

Rozróżnia się strusie: czerwonoszyje (red neck), niebieskoszyje (blue neck) oraz 
strusie czarne afrykańskie (african blacks). Strusie afrykańskie stanowią najliczniej-
szą populację strusi utrzymywanych na świecie w chowie fermowym, stąd też trzeci 
człon ich nazwy łacińskiej – domesticus (Struthio camelus domesticus). W wyniku 
długoletniej selekcji prowadzonej w RPA przewyższają one pozostałe gatunki pod 
względem jakości piór, odznaczają się łagodniejszym temperamentem i są łatwiejsze 
w utrzymaniu fermowym [Horbańczuk 2003]. Drugi człon nazwy łacińskiej camelus 
podaje się z powodu pewnych podobieństw pomiędzy strusiem a wielbłądem, takich 
jak duże oczy z długimi rzęsami i przystosowanie do życia w warunkach pustyn-
nych, gatunek ten bowiem potrafi żyć bez wody przez ponad dwa miesiące [Joy 
2005].

Strusie jak wszystkie bezgrzebieniowce nie latają, co wiąże się z brakiem grze-
bienia mostka, słabo rozwiniętymi mięśniami piersiowymi i uwstecznieniem skrzy-
deł. Są za to największymi ptakami żyjącymi na świecie – samce osiągają wysokość 
do 2,7 m (nawet do 3 m) i ważą 150-160 kg, natomiast samice analogicznie 2 m i ok. 
110-120 kg [Jensen i in. 1992]. 

Strusie potrafią biec z prędkością 65 km/h (przez ponad 30 min) i pod tym wzglę-
dem zajmują drugie miejsce w świecie zwierzęcym. W warunkach naturalnych żyją 
ok. 35 lat; korzystają z pastwisk, żywiąc się roślinnością, owocami, małymi owada-
mi i jaszczurkami. Jako ptaki hodowlane zaś żyją od 45 do 50 lat. W żywieniu strusia 
dominuje lucerna z dodatkiem ziaren zbóż i komponentów zawierających wapń. 
Bardzo dobrze znoszą zróżnicowane warunki klimatyczne. Wytrzymują temperaturę 
do –41oC, w związku z czym są chowane na terenach zarówno o dość surowym kli-
macie, np. w Kanadzie, jak i gorących, np. w centralnej części Afryki. Samice skła-
dają rocznie od 40 do 100 jaj (w warunkach naturalnych od 12 do 18) [Horbańczuk 
2003; Joy 2005]. 

Struś odznacza się wielokierunkową użytkowością, gdyż dostarcza nie tylko 
mięsa, ale także wielu innych cennych produktów, takich jak skóra, pióra, jaja czy 
tłuszcz, będący surowcem wykorzystywanym w przemyśle kosmetycznym do pro-
dukcji kremów i maści [Van der Sluis 1994].

3. Struś – użytkowanie mięsne

Strusie osiągają masę ubojową w wieku ok. 1 roku. Do uboju przeznacza się 
ptaki obojga płci o masie od 90 do 110 kg. Od 100-kilogramowego ptaka pozyskuje 
się średnio 35 kg mięsa. Z tego 2/3 stanowi mięso klasy I, pochodzące głównie 
z części udowej, które przeznaczane jest na befsztyki, steki albo na pieczeń. Tak 
znaczny udział mięsa pierwszej jakości wynika stąd, że największą masę mięśniową 
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w tuszy strusia stanowi udo, z którego pochodzi ponad 70% mięsa. Najcenniejszym 
elementem tuszy strusia jest tzw. polędwiczka (nazwę jako pierwszy zaproponował 
Tyszkiewicz [1998]) stanowiąca mięsień, który przebiega wzdłuż części lędźwiowej 
kręgosłupa i waży ok. 1,5 kg [Horbańczuk 2003; Morris i in. 1995a; 1995b].

Pozostałe 30% mięśni znajduje się na grzbiecie i bardzo słabo umięśnionej klatce 
piersiowej (strusie nie mają grzebienia na mostku umożliwiającego przyczep mięś- 
ni). Surowiec ten należy do klasy II i wykorzystuje się go w połączeniu z wieprzo-
winą, np. do wyrobu wędlin [Horbańczuk 2003; Harris i in. 1994]. Uzysk i udział 
poszczególnych elementów tuszy strusia przedstawia tab. 1.

Tabela 1. Masa i udział poszczególnych elementów tuszy strusia 

Wyszczególnienie Masa
(kg)

Udział
w przyżyciowej
masie ciała (%)

Masa przyżyciowa 95,54 –
Masa tuszy zimnej 54,57 –
Mięso ogółem, 34,11 35,70
w tym:
− mięso klasy I (10 mięśni) 22,59 23,60
− mięso klasy II 11,52 12,10
Tłuszcz 5,03 5,20
Kości 14,61 15,30
Pozostałe części 41,79 43,80

Źródło: na podstawie [Horbańczuk 2003].

Tabela 2. Klasyfikacja mięsa strusia 

Klasa Cechy mięsa Przeznaczenie Uzysk mięsa (%)

Ia najcenniejsze mięśnie bez błon 
i ścięgien

kulinarne (filety, steki, polędwiczka)

18,0-23,0
Ib

pozostałe mięśnie (nieuwzględ-
nione w klasie Ia) bez błon i 
ścięgien (masa > 0,25 kg)

kulinarne lub do produkcji kiełbas 
luksusowych typu myśliwska sucha, 
krakowska sucha itp.

II mięso wykrawane od kości, z 
całej tuszki, bez błon i ścięgien

produkcja kiełbas półtrwałych typu 
frankfurterki 5,0-9,5

III

mięso ścięgniste, błony z mię-
sem powstałe podczas przygo-
towania mięsa kulinarnego

dodatek do produkcji kiełbas nietrwa-
łych drobno rozdrobnionych typu 
serdelowa, parówki, dodatek do wy-
robów garmażeryjnych

7,0-10,8

Źródło: [Lendzion i in. 2003].

Rozbiór tuszy zastosowany przez Zrzeszenie Amerykańskich Hodowców Strusi 
(American Ostrich Association) przedstawiono na rys. 1, 2 i 3. Elementami handlo-
wymi są pojedyncze mięśnie. Na rysunkach mięśnie opisano nazwą łacińską i nazwą 
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handlową w języku polskim. W przeciwieństwie do rynku amerykańskiego na rynku 
polskim nazewnictwo handlowe nie ma praktycznego zastosowania. Klasyfikację 
mięsa strusiego, którą można przyjąć na rynku polskim, zaproponował Lendzion 
i wsp. [2003] (tab. 2).

Rys. 1. Tusza strusia − mięśnie bocznej zewnętrznej warstwy

Źródło: na podstawie [Tyszkiewicz 1998].

Rys. 2. Tusza strusia − mięśnie drugiej pośredniej warstwy 

Źródło: na podstawie [Tyszkiewicz 1998].

Wydajność rzeźna strusi jest zbliżona do wydajności bydła i gęsi, ale niższa niż 
wydajność indyków (tab. 3). Udział mięśni w tuszy strusia jest znacznie większy niż 
u kaczek, gęsi, kurcząt brojlerów, ale mniejszy w porównaniu z indykami, które ce-
chują się największym udziałem mięśni wśród drobiu grzebiącego i wodnego. Ze 
wszystkich gatunków drobiu struś charakteryzuje się największym procentowym 
udziałem kości.
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Rys. 3. Tusza strusia − mięśnie środkowej najgłębszej warstwy

Źródło: na podstawie [Tyszkiewicz 1998].

Tabela 3. Porównanie wydajności rzeźnej, procentowego udziału podrobów i poszczególnych
elementów tuszy różnych ptaków użytkowych 

Ptak Wydajność
rzeźna

Podroby
jadalne Mięśnie Skóra

i tłuszcz Kości

Kurczęta brojlery         71 4       57 22,5 18,3
Indyki rzeźne 78-79 2,1-2,7 73,8 10,4 13,5
Gęsi 63,5 5,9 47,2 33,2 16,3
Kaczki rzeźne         67 5,9       46 34,6 15,9
Strusie 58,5-64 4,6 62,5     9,2* 26,9

* Bez skóry, która waży ok. 7 kg.

Źródło: [Horbańczuk 2003].

Z porównania udziału wartościowych elementów tuszy strusia z podobnymi ele-
mentami tuszy wieprzowej, wołowej i baraniej wynika, że najbardziej cenne części 
stanowią u strusia od 80 do 90% tuszy, podczas gdy u innych gatunków zwierząt od 
40 do 50% (tab. 4) [Anonim 1996].

 
Tabela 4. Procentowy udział wybranych elementów tuszy strusia w porównaniu z elementami tusz 

innych zwierząt 

Tusza
(kg)

„Udziec”
(%)

„Grzbiet”
(%)

„Polędwica”
(%)

Razem
(%)

Strusia   48 72   4           10          86
Wieprzowa   90 27 11     1,5 39,5
Wołowa 300 29    17,5  2 48,5
Barania   25 33 18 –          51

Źródło: [Anonim 1996].
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4. Wartość odżywcza mięsa

Mięso strusia jest wysoko oceniane pod względem żywieniowym. Ze względu 
na swoje właściwości sensoryczne i ciemną barwę często jest porównywane z woło-
winą [Cooper 2000; Rokicki 2006]. Badacze są zgodni, iż strusina nie odbiega pod 
względem zawartości białka od wołowiny, wieprzowiny, mięsa kurcząt czy indyków 
(tab. 5). Średnia zawartość białka w mięsie strusim mieści się w przedziale od 20,7 
do 22,0% [Makała 2003], podczas gdy w wołowinie wynosi ona od 21 do 22%, w 
wieprzowinie 20%, w mięsie kurcząt 19,5%, a indyków 20,4%.

Tabela 5. Zawartość wybranych składników mięsa strusiego w porównaniu z mięsem innych
gatunków zwierząt 

Rodzaj mięsa Kaloryczność
(kcal/100g) Białko (%) Tłuszcz (%) Cholesterol

(mg/100g)
Mięso strusie 92 20,7-22,0 0,8-1,2 57,0
Brojlery
(mięśnie piersiowe) 175-195 19,5 4,0-4,3 57-69

Indycze 185-218 20,4 3,8-4 63
Wołowina 131 21-22 4,6 59-68
Cielęcina 91 19-21 2,5 60-71
Wieprzowina 131-143 20 6,2 62-67
Jagnięcina 109 17 4,0 71
Królicze 107-118 19,8-21,5 1,6-2,5 52-65

Źródło: [Makała 2003].

Mięso strusi charakteryzuje się niską kalorycznością, spowodowaną małą za-
wartością tłuszczu. Zawartość tłuszczu w mięsie strusia, wynosząca od 0,8 do 1,2%, 
była najmniejsza spośród innych przedstawionych w tab. 5 wybranych gatunków 
zwierząt (wołowina 4,6%; wieprzowina 6,2%; mięso kurcząt od 4,0 do 4,3%; mięso 
indyków od 3,8 do 4,0%). Girolami i wsp. [2003] wykazali nieco mniejszą zawar-
tość tłuszczu w mięśniach strusia i zaobserwowali istotne różnice w zależności od 
rodzaju mięśnia – 1,24% w M. Gastrocnemius, 1,99% w M. Iliofibularis i 2,26% w 
M. Iliotibialis. 

Niska zawartość tłuszczu śródtkankowego jest prawdopodobnie powodem ogól-
nego przekonania, że jest to mięso o mniejszej zawartości cholesterolu w porówna-
niu z innymi gatunkami [Sales 1996]. Wiadomo, że zawartość cholesterolu nie wzra-
sta w miarę wzrostu zawartości tłuszczu w mięśniu [Hoelscher i in. 1988]. Harris 
i wsp. [1994] stwierdzili, że mięso strusia nie różni się istotnie pod względem zawar-
tości cholesterolu od wołowiny czy mięsa kurcząt. Dane literaturowe odnośnie 
do zawartości cholesterolu w surowym mięsie strusia są różne i wahają się od 32 do 
95 mg/100g [Lisitsyn i in. 2007; Harris i in. 1994; Girolami i in. 2003]. Harris i wsp. 
[1994] odnotowali różnice w zawartości cholesterolu pomiędzy poszczególnymi 
mięśniami z tuszy strusiej i to może m.in. tłumaczyć dużą zmienność wyników. Róż-
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nice te mogą ponadto wynikać z zastosowania odmiennych metod oznaczania cho-
lesterolu. Horbańczuk i wsp. [1998] oraz Girolami i wsp. [2003] zaobserwowali, że 
zawartość cholesterolu nie zależy ani od wieku ubitego strusia, ani od podgatunku 
(strusie czerwono- lub niebieskoszyje), zawartość cholesterolu bowiem nie różniła 
się w tych przypadkach istotnie. 

W składzie kwasów tłuszczowych lipidów z mięśni strusia dominują kwasy eno-
we. Stanowią one ok. 60-70% ogólnej zawartości kwasów tłuszczowych [Girolami 
i in. 2003; Horbańczuk i in. 1998; Sales i in. 1996; Harris i in. 1994]. Mięso strusie 
zawiera znacznie więcej kwasów polienowych niż wołowina i mięso kurcząt (tab. 6). 
Bardzo korzystną z punktu widzenia dietetyki cechą mięsa strusiego jest proporcja 
kwasów tłuszczowych nasyconych do monoenowych i polienowych (1:1:1) [Hor-
bańczuk i in. 1998].

Tabela 6. Profil kwasów tłuszczowych w surowym mięsie strusi, kurcząt brojlerów i w wołowinie 

Udział kwasów tłuszczowych (%) Mięso strusi Mięso kurcząt 
brojlerów Wołowina

Nasyconych 32,8 33,8 39,9
Monoenowych 34,9 47,0 48,3
Polienowych
W tym: 
− C18:2 n-6
− C18:3 n-3
− C20:4 n-6

32,3

17,9
6
6

19,8

13,5
0,7
2,8

4,8

2,0
1,3
1,0

Źródło: [Sales i in. 1996].

Ziemlański i wsp. [1998] przyjmują, że prawidłowy stosunek ilości kwasów z 
rodziny n-6 do n-3 w diecie człowieka powinien wynosić od 4 do 6. W przypadku 
lipidów z mięśni strusia wartości uzyskiwane przez badaczy znacznie od siebie od-
biegają. Horbańczuk i wsp. [1998] podają wartość 5,82 w mięśniu Gastrocnemius 
oraz 2,58 w mięśniu Iliofibularis. Natomiast Girolami i wsp. [2003] otrzymali w 
tych samych mięśniach odpowiednio 8,31 i 7,57, z kolei Lanza i wsp. [2004] – 9,65 
i 8,18. Powodem rozbieżnych wyników może być różny sposób żywienia ptaków. 
Jak wiadomo, profil kwasów tłuszczowych mięsa zwierząt monogastrycznych (w 
tym strusi) jest zależny od rodzaju zastosowanej paszy. Hoffman i Fisher [2001], 
Girolami i wsp. [2003] oraz Lanza i wsp. [2004] uważają, że profil kwasów tłuszczo-
wych mięsa strusiego zależy ponadto od wieku podczas uboju i rodzaju mięśnia. 
Najbogatszy w kwasy polienowe był mięsień Gastrocnemius (od 34,6 do 40,68%), 
natomiast mięsień Iliofibularis charakteryzował się najwyższą zawartością kwasów 
nasyconych (od 33,1 do 33,31%) i monoenowych (od 28,19 do 39,05%) [Girolami i 
in. 2003; Lanza i in. 2004]. 

Lisitsyn i wsp. [2007] oraz Ferrara i wsp. [2002] stwierdzili, że mięso strusie 
zawiera wszystkie aminokwasy niezbędne i pod tym względem nie ustępuje innym 
gatunkom mięsa (tab. 7). Na uwagę zasługuje wysoka zawartość lizyny w mięsie 
strusi w porównaniu z mięsem innych gatunków zwierząt.
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Z danych w tab. 8 wynika, że mięso strusia charakteryzuje znacznie mniejsza 
zawartość sodu niż wołowinę i mięso kurcząt, co jest ważne dla osób z nadciśnie-
niem tętniczym [Sales, Hayes1996]. Ponadto strusina w porównaniu z innymi gatun-
kami mięsa zawiera więcej żelaza. Lombardi-Boccia i wsp. [2005] badali pod wzglę-
dem zawartości składników mineralnych różne gatunki mięsa, a mianowicie strusinę, 
wołowinę, cielęcinę, wieprzowinę, baraninę, koninę, mięso kurcząt, indyków i kró-
lików, wykazując największą zawartość żelaza zarówno w surowym (2,57 mg/100g) 
jak i w gotowanym mięsie strusia (3,63 mg/g). Jest to cecha korzystna, ponieważ 
niedobór żelaza jest jednym z najczęściej spotykanych, zwłaszcza u kobiet i dzieci, 
problemów zdrowotnych. Mikroelement ten spożywany w mięsie ma większą wchła-
nialność niż w przypadku spożywania go w produktach pochodzenia roślinnego. 

Tabela 8. Zawartość wybranych makro- i mikroskładników w mięsie strusia
w porównaniu z mięsem kurcząt 

Rodzaj
mięsa

Składniki (mg/100 g tkanki)
makroskładniki mikroskładniki

Na K Ca Mg P Fe Cu Sn Mn
Strusie 43 269 8 22 213 2,3 0,10 2,0 0,06
Kurcząt
(brojlery) 77 229 12 25 173 0,9 0,05 1,5 0,02
Wołowe 61 350 7 20 180 2,1 0,14 4,3 0,04

Źródło: [Sales; Hayes 1996].

Horbańczuk [2003] oraz Sales i Hayes [1996] podają, że strusina w porównaniu 
z mięsem kurcząt i wołowym zawiera więcej fosforu i manganu. Z kolei Ferrara i 
wsp. [2002] zaobserwowali w tym surowcu większe zawartości potasu i żelaza (od-
powiednio 550 mg/100g i 3,8 mg/100g), a mniejsze magnezu i fosforu (odpowiednio 
13 mg/100g i 200 mg/100g ).

Tabela 7. Zawartość aminokwasów niezbędnych w mięsie strusia w porównaniu z mięsem innych
gatunków zwierząt (mg/100g białka)

Aminokwas Mięso strusia Mięso kurcząt 
broilerów

Mięso
indycze

Mięso
wołowe

Izoleucyna 4,85 3,90 4,76 4,20
Leucyna 8,00 7,16 8,42 7,95
Lizyna 11,00 8,70 8,94 8,54
Metionina + cysteina 3,20 3,56 3,18 3,87
Fenyloalanina + tyrozyna 7,50 7,02 7,23 7,81
Treonina 4,45 4,45 4,45 4,32
Tryptofan 1,25 1,60 1,64 1,13
Walina 4,50 4,65 4,71 5,86

Źródło: [Lisitsyn i in. 2007].
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5. Cechy sensoryczne mięsa

Mięso strusie odznacza się wysokimi walorami smakowymi. Jest to mięso czer-
wone, ciemniejsze niż wołowina, gdyż zawiera większą ilość barwników hemowych, 
i pod względem barwy jest podobne do koniny lub wątroby dużych zwierząt rzeź-
nych. Strusina przypomina smakiem i strukturą wołowinę, lecz w porównaniu z nią 
jest bardziej słodka i mniej soczysta, gdyż zawiera niewielkie ilości tłuszczu śród-
mięśniowego. Zawartość tłuszczu ma istotny wpływ na odczucie soczystości, gdyż 
wzmaga wydzielanie śliny w jamie ustnej [Hoffman 2005]. Dlatego też, w ocenach 
organoleptycznych, odczucie tłustości zazwyczaj idzie w parze z soczystością (tab. 9). 
Strusina określana jest często jako mięso dość łagodne o neutralnym smaku. Można 
je przyrządzać podobnie jak wołowinę i jest najczęściej z nią porównywane.

Tabela 9. Ocena sensoryczna mięsa różnych gatunków zwierząt* 

Wyróżnik
Mięso

strusi kurcząt indycze wieprzowe wołowe baranie

ZA
PA

C
H

słodki 6,55 5,25 5,59 6,15 7,11 5,95
metaliczny 3,44 3,89 4,25 3,37 3,01 4,10
wątrobowy 3,74 3,37 3,33 3,01 3,41 2,82
dziczyzny 3,21 1,05 1,07 1,08 3,23 1,89
ogólna intensywność 
zapachów 4,53 1,05 1,09 1,12 4,17 1,85

SM
A

K

słodki 6,15 5,16 5,29 5,93 6,93 5,90
metaliczny 3,59 4,41 4,31 4,11 3,05 4,57
wątrobowy 4,36 3,61 3,21 3,03 3,59 2,97
dziczyzny 3,70 1,16 1,12 1,07 3,31 2,30
gorzki 4,62 1,04 1,07 1,08 4,12 1,84
ogólna intensywność
smaków 3,39 3,04 2,93 2,86 3,78 2,59

TE
K

ST
U

R
A włóknistość 3,97 3,10 3,01 3,80 4,33 2,71

twardość 3,94 2,87 3,89 4,62 5,11 2,41
kruchość 6,20 7,45 6,28 5,32 4,69 7,94
odczucie tłustości 2,13 1,83 1,78 3,04 2,25 2,58
soczystość 3,38 2,89 2,34 4,60 3,25 4,68

Intensywność barwy 4,20 1,84 1,94 1,84 3,36 3,16

* Intensywność wyróżników została oceniona w skali od 1 (najmniejsza intensywność) do 9 (naj-
większa intensywność).

Źródło: na podstawie [Rødbotten i in. 2004].

Na podstawie oceny sensorycznej przeprowadzonej przez A&M Sensory Labo-
ratory w Teksasie [Harris i in. 1994] stwierdzono, że mięso strusie pod względem 
delikatności, kruchości i smakowitości nie ustępuje mięsu wołowemu, np. polędwi-
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cy. Podczas badania smaku mięsa z różnych mięśni strusia odnotowano jednak pe-
wien posmak rzadko stwierdzany w wołowinie [Harris i in. 1994; Hoffman 2005]. 
Strusina została oceniona jako twardsza i nieco mniej soczysta niż wołowina, lecz o 
podobnej kruchości. Twardość to siła potrzebna do przegryzienia kawałka mięsa, 
natomiast kruchość zależy od długości jego przeżuwania przed połknięciem [Rød-
botten i in. 2004]. Niektórzy oceniający określili smak mięsa strusiego jako mdły, co 
prawdopodobnie jest konsekwencją małej zawartości tłuszczu. Częściej jako mdły 
był określany mięsień Gastrocnemius niż Iliofibularis, Obturatorius medialis i Ilio-
tibialis lateralis. 

Badacze z A&M Sensory Laboratory w Teksasie przeprowadzili również ocenę 
konsumencką, podczas której uczestnicy nie byli informowani, że oceniają steki z 
mięsa strusia oraz wołowiny. Każdy z oceniających został umiejscowiony w osobnej 
kabinie, aby nie sugerował się ocenami innych osób. Oświetlenie miało barwę czer-
woną, żeby zniwelować wszelkie różnice w wyglądzie zewnętrznym próbek. Kon-
sumenci oceniali kruchość, akceptowalność smaku i jego intensywność oraz poda-
wali ocenę ogólną w skali od 1 do 9 (1 oznaczało wysoką akceptowalność cechy lub 
wysoką intensywność, natomiast 9 – zupełny brak akceptacji lub bardzo niską inten-
sywność). Wyniki wskazują, że różnice w smaku występujące pomiędzy stekami z 
mięsa strusia a stekami wołowymi, które wykazała ocena sensoryczna, nie wpłynęły 
istotnie na ocenę ogólną i akceptowalność smaku steków ze strusia (rys. 4).

Rys. 4. Wyniki oceny konsumenckiej poszczególnych mięśni strusia i polędwicy wołowej 

Źródło: [Harris i wsp. 1994].

Rødbotten i wsp. [2004] dokonali obszernej analizy sensorycznej mięsa różnych 
zwierząt metodą profilowania, określając zapach, smak i teksturę mięsa (tab. 9). 
Spośród wszystkich ocenianych gatunków mięsa strusina najbardziej przypominała 
mięso wołowe. Oceniający stwierdzili jednak mniej intensywny smak, bardziej in-
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tensywną barwę, mniejszą włóknistość i twardość oraz lepszą kruchość mięsa stru-
siego w stosunku do wołowego. W porównaniu z pozostałymi gatunkami mięso stru-
sia charakteryzowało się m.in. największą intensywnością barwy, najbardziej 
wyczuwalnym smakiem i zapachem dziczyzny oraz posmakiem słodkim, było rów-
nież bardziej soczyste niż mięso kurcząt i indyków. 

Mięso strusia jest głównie mięsem kulinarnym, dlatego dużą rolę odgrywa jego 
kruchość. Kruchość jest złożoną cechą mięsa. Jest ona określana jako siła niezbędna 
do przecinania, miażdżenia i rozdrabniania mięsa podczas żucia [Risvik 1994]. Ba-
dania sensoryczne i instrumentalne mierzone siłą cięcia wykazują, że rodzaj mięśnia 
wpływa istotnie na kruchość [Cooper, Horbańczuk 2002]. Girolami i wsp. [2003] 
oraz Pollok i wsp. [1997] zaobserwowali, że najbardziej kruchym mięśniem jest 
Iliofibularis, a najmniej Gastrocnemius. Mięsień Iliotibialis charakteryzuje się po-
średnią kruchością. 

6. Podsumowanie

Świadomość konsumentów dotycząca wartości odżywczych spożywanej przez 
nich żywności i jej efektów zdrowotnych stale się zwiększa. Mięso strusie ze wzglę-
du na zawartość składników odżywczych i ich strukturę a mianowicie korzystny 
profil kwasów tłuszczowych, dużą zawartość białka i żelaza, a małą tłuszczu, chole-
sterolu i sodu, spełnia oczekiwania konsumentów chcących zdrowo się odżywiać. 
Pod względem organoleptycznym mięso strusi w porównaniu z mięsem innych ga-
tunków ptaków i ssaków nie wykazuje żadnych cech negatywnych. Z badań nad 
preferencjami konsumentów wynika, że coraz częściej poszukują oni żywności or-
ganicznej otrzymywanej naturalnie, bez dodatków chemicznych. Często zwracają 
uwagę na traktowanie zwierząt przed ubojem, czyli na ich „dobrostan”. Struś żywio-
ny przede wszystkim lucerną i zbożami, korzystający z wybiegu idealnie odpowiada 
wymaganiom rynku. Jedyną negatywną cechą mięsa strusiego jest wysoka cena, któ-
ra ogranicza jego konsumpcję. Można przewidywać, że w miarę bogacenia się spo-
łeczeństwa popyt na ten rodzaj mięsa wzrośnie, przyczyniając się do urozmaicenia 
jadłospisu i zwiększenia opłacalności krajowego chowu.
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OSTRiCH – THE nEW SOuRCE Of POuLTRy MEAT.
SLAuGHTER PERfORMAnCE AnD quALiTy Of OSTRiCH MEAT

Summary

The paper presents the characteristic of slaughter value of ostrich, sensory traits and chemical 
composition of ostrich meat as well as comparison with other kinds of meats. Ostrich meat has high 
nutritional value and unique taste. From a nutritional point of view, it is worthy of interest because of 
advantageous fatty acids profile, high protein and iron content, as well as low cholesterol and sodium 
content. Ostrich meat does not have any negative sensory traits compared to other animal species. The 
meat is quite popular with consumers in USA and West European countries, but there is minimal de-
mand for the ostrich products in Poland because of their high price.



Gabriela Haraf*

STRuś – nOWE źRóDłO MięSA DROBiOWEGO.
WłAśCiWOśCi TECHnOLOGiCznE i WyROBy z MięSA

1. Wstęp

Mięso strusia znane jest ze swoich wysokich właściwości odżywczych. Charak-
teryzuje je, w porównaniu z tradycyjnymi gatunkami mięsa, niskokaloryczność, 
mała zawartość tłuszczu i duża zawartość polienowych kwasów tłuszczowych i że-
laza [Sales i in. 1996; Sales, Hayes 1996; Lombardi-Boccia i in. 2005; Horbańczuk 
2003]. Dlatego właśnie mięso strusia i wyroby z niego są poszukiwane przez konsu-
mentów preferujących „zdrową żywność”, niskokaloryczną, o małej zawartości 
tłuszczu. 

Mięso strusia nie odbiega swoimi walorami smakowymi od mięsa innych gatun-
ków zwierząt. Charakteryzuje się wysoką kruchością i soczystością [Rødbotten i in. 
2004], którą zalicza się do najbardziej cenionych przez konsumentów cech mięsa 
[Sales, Horbańczuk 1998].

W przetwórstwie umiejętność pełnego zagospodarowania mięsa i uzyskanych 
surowców decyduje o jego opłacalności. Podczas uboju strusi, podobnie jak w przy-
padku uboju innych zwierząt, uzyskuje się surowce, które nie nadają się do sprzedaży 
jako mięso kulinarne. Mięso to zwykle wykorzystuje się do produkcji wyrobów 
[Fernández-Lopez i in. 2003; Soriano i in. 2007; Böhme i in. 1996]. W klasyfikacji 
mięsa strusiego zaproponowanej przez Lendziona i wsp. [2003] surowcem do pro-
dukcji wędlin jest mięso klasy Ib (mięśnie o masie poniżej 0,25 kg), II (mięso wy-
krawane od kości, z całej tuszki, bez błon i ścięgien) oraz III (mięso ścięgniste, po-
wstałe podczas przygotowania mięsa kulinarnego) (tab. 2 i rys. 1, 2 i 3 w opra- 
cowaniu [Haraf 2008]). Aby uzyskać produkt o pożądanej jakości technologicznej i 
sensorycznej, niezbędne jest poznanie właściwości funkcjonalnych mięsa. Stanowią 
je najczęściej cechy fizykochemiczne, od których zależy zachowanie się surowca 
lub produktu w czasie przechowywania, przetwarzania i konsumowania [Grabow-
ski, Kijowski 2004]. Niniejsze opracowanie jest przeglądem dostępnej literatury do-
tyczącej właściwości technologicznych mięsa strusia, jego wykorzystania w prze-
twórstwie mięsnym i charakterystyki wyrobów ze strusiny.

* Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu, 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120.
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2. Cechy fizykochemiczne mięsa

Bardzo ważną cechą jakościową mięsa jest barwa. Jest ona uważana przez kon-
sumentów za swoisty „wskaźnik” świeżości i dobrej jakości mięsa oraz jego wyro-
bów. Barwa mięsa świeżego zależy głównie od struktury fizycznej mięsa, zawartości 
barwników hemowych i wzajemnej proporcji mioglobiny oraz jej pochodnych. Mio-
globina występuje w trzech postaciach: jaskrawoczerwonej oksymioglobiny, wiśnio-
woczerwonej mioglobiny i brunatnej metmioglobiny. Dwie pierwsze łatwo przecho-
dzą jedna w drugą. Kierunek przemiany zależy od dostępności tlenu atmosferycz- 
nego, którego obecność sprzyja występowaniu oksymioglobiny. Tworzenie się 
brunatnej metmioglobiny jest praktycznie nieodwracalne [Wołoszyn 2002]. Z da-
nych w tab. 1 wynika, że największą zawartością barwników charakteryzuje się mię-
so bydła i strusi, a mniejszą mięso kurcząt i indyków. Mięso strusia zawiera więcej 
barwników hemowych (5,5-9,1 mg/g) niż wołowina, (4,2-7 mg/g). W konsekwencji 
cechuje się ono intensywniejszą barwą, co zostało potwierdzone badaniami senso-
rycznymi [Rødbotten i in. 2004]. 

Tabela 1. Zawartość barwników w mięsie różnych zwierząt rzeźnych 

Rodzaj mięsa
Zawartość
barwników

(mg/g)
Rodzaj mięsa

Zawartość
barwników

(mg/g)
Wieprzowina 1,0-1,1 Kurcząt
Wołowina 3,9-7,0 mięśnie piersiowe – 0,5
Cielęcina 1,4-4,8 mięśnie udowe – 1,8
Baranina Kacze

wiek: 2 miesiące – 1,6 mięśnie piersiowe – 4,5
wiek: 2 lata – 6,8 mięśnie udowe – 3,6

Strusie Indycze
mięśnie udowe – 5,5-9,1 mięśnie piersiowe –

mięśnie udowe –
0,6
2,7

Źródło: [Kijowski i in. 2004].

Poszczególne mięśnie strusia znacznie różnią się między sobą zawartością barw-
ników hemowych. Mięsień Iliofemoralis zawiera ich najwięcej (9,09 mg/g), nato-
miast Iliofibularis najmniej (5,10 mg/g) [Sales 1996].

Wyniki pomiarów parametrów barwy L*, a*, i b* (tab. 2) wskazują na dużo jaś-
niejszą barwę mięsa indyczego, kaczego i wieprzowego oraz nieco ciemniejszą bar-
wę wołowiny w porównaniu ze strusiną. Jest to sprzeczne z wcześniejszym stwier-
dzeniem, że wołowina charakteryzuje się intensywniejszą barwą niż strusina. 
Mniejsza wartość parametru L* dla wołowiny prawdopodobnie wynika z tego, że 
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jako mięso strusia analizowano mięsień Iliofibularis, charakteryzujący się najmniej-
szą zawartością barwników hemowych, wynoszącą 5,5 mg/g, podczas gdy wołowi-
na może zawierać do 7 mg/g. 

Słowiński i wsp. [2001] wykazali podobne wartości parametrów barwy L*, a* 
i b* dla mięśni udźca (odpowiednio 32,62; 23,21 i 4,64) oraz dla mięśni grzbietu 
(odpowiednio 34,0; 24,9 i 6,0). Natomiast Hoffman i Fisher [2001] oraz Hoffman 
i wsp. [2005] otrzymali dla mięsa strusia wartości parametru L* od 24,84 do 33,39, 
a* od 5,48 do 14,45 i b* od 3,15 do 8,83.

Z przedstawionych danych dotyczących instrumentalnej metody pomiaru barwy 
wynika, że mięśnie strusia mają zróżnicowaną barwę. Znajduje to potwierdzenie w 
ogólnej zawartości barwników hemowych oznaczonej w mięśniach tych ptaków. Ta-
kie zróżnicowanie barwy poszczególnych elementów kulinarnych może wpłynąć 
negatywnie na decyzje konsumentów o zakupie. Znaczne zróżnicowanie barwy po-
szczególnych mięśni może ponadto powodować niejednolitą barwę na przekroju 
produkowanych z nich wyrobów.

Tabela 2. Parametry barwy mięsa różnych gatunków zwierząt

Parametr barwy
Mięso

strusiea indyczea kaczec wieprzoweb wołowea

L* 36,7 46,4 40,9-45,2 45,7-56,9 33,7
a* 22,8 19,3 20,3-24,5 5,1-11,0 21,7
b*   6,5     3,43 6,2-8,4 13,1-16,0   4,8

L* − jasność fotometryczna, a* − natężenie barwy czerwonej, b* − natężenie barwy żółtej..

Źródło: [Paleari i in. 1998; Lindahl i in. 2001; Wołoszyn 2002]. 

Inną, bardzo ważną z technologicznego punktu widzenia cechą mięsa jest pH. 
Jego wartość pozwala zdiagnozować wady mięsa, takie jak PSE (blade, miękkie, 
wodniste) i DFD (ciemne, twarde, suche). Wada mięsa determinuje jego przydatność 
do przetwórstwa. Przyjmuje się, że mięso normalne (bez wad) to takie, którego war-
tość pH, mierzona po upływie 24 godzin od uboju, wynosi 5,8-6,2. Jeżeli pH jest 
niższe niż 5,8, to może oznaczać mięso PSE, natomiast wyższe niż 6,2 – DFD [Ki-
jowski, Niewiarowicz 1978; Kralik, Petričevic 1993; Petracci i in. 1995; Skrabka- 
-Błotnicka i in. 2003]. Z niektórych badań przeprowadzonych na mięsie strusia wy-
nika, że pH24 kształtuje się w przedziale od 5,91 do 6,21 [Ponce-Alquicira i in. 2002; 
Sales, Mellet 1996, van Schalkwyk i in. 2005]. Z kolei Hoffman i wsp. [2006] poda-
ją wyższą wartość pH24 − na poziomie 6,67. Ze względu na wysoką wartość pH w 
porównaniu z mięsem innych gatunków zwierząt rzeźnych badacze określają to mię-
so jako pośrednie pomiędzy normalnym i DFD [Sales 1996; Słowiński i in. 2001]. 
Prawdopodobną przyczyną występowania w mięsie strusi wysokiego pH24 jest po-
datność ptaków na stres [Berge i in. 1997]. Stres może być wywołany m.in. złym 
traktowaniem zwierząt na farmie na wiele godzin przed ubojem, długim transpor-
tem, nadmiernym hałasem, różnicą temperatur na drodze przepędu, intensywnymi 
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zapachami obcymi. W efekcie stresu dochodzi do wyczerpania lub znacznego 
zmniejszenia zapasów glikogenu w mięśniach przed ubojem, a to uniemożliwia pra-
widłowe zakwaszenie tkanek [Skrabka-Błotnicka 2007].

Hoffman i wsp. [2005] uważają, że wartość pH wpływa istotnie na barwę mięsa, 
nadając mięśniom strusi ciemną, purpurowo-czerwoną barwę. Przy wysokim pH 
woda jest ściśle związana w mięśniu. Włókienka mięśniowe tworzą ścisłą strukturę. 
Powierzchnia mięsa staje się twardsza i dyfuzja tlenu do wnętrza jest ograniczona. 
W takich warunkach warstwa jasnoczerwonej oksymioglobiny na powierzchni mię-
sa jest bardzo cienka, dominuje więc mioglobina, nadając mięśniom ciemną barwę.

Konsekwencją wysokiego pH jest nietrwałość mięsa podczas przechowywania, 
spowodowana warunkami sprzyjającymi rozwojowi drobnoustrojów. W praktyce 
mięso strusia uzyskane z rozbioru tuszy jest schładzane przez 24 godziny. Następnie 
mięśnie w całości lub po zmieleniu pakowane są próżniowo i przekazywane do 
sprzedaży jako mięso świeże (schłodzone) lub zamrożone. Otremba i wsp. [1999] 
stwierdzili, że mięso strusia pakowane próżniowo i rozmrożone nie powinno być 
przechowywane dłużej niż 10 dni w warunkach chłodniczych, a więc w temp. od 0 
do 4oC. Po tym czasie zapach i barwa mięsa stawały się mniej akceptowane przez 
oceniających. 

Seydim i wsp. [2006] badali trwałość strusiny pakowanej w atmosferze modyfi-
kowanej (MAP – Modified Atmosphere Packaging). Wykazano, że mięso pakowane 
w atmosferze zawierającej 80% N2 i 20% O2 oraz w atmosferze zawierającej 80% N2 
i 20% CO2 charakteryzowało się podobną trwałością jak mięso pakowane próżnio-
wo. Mięso pakowane w wyżej wymienionych atmosferach zachowywało swoje pier-
wotne cechy sensoryczne i barwę przez 6 dni. Natomiast pakowanie strusiny w at-
mosferze zawierającej 80% O2 i 20% CO2 skracało ten okres do 3 dni. Atmosfera o 
takim składzie jest stosowana w przemyśle do pakowania mięsa czerwonego i kieł-
basy z surowego mięsa [Czerniawski, Michniewicz 1998]. Jednak mięso strusie z 
powodu wysokiej zawartości polienowych kwasów tłuszczowych jest bardziej po-
datne na utlenienie tłuszczu niż mięso innych gatunków zwierząt. Atmosfera bogata 
w tlen nie nadaje się więc do pakowania mięsa strusiego, gdyż znacznie przyspiesza 
niekorzystne procesy utleniania. Dla porównania trwałość mięsa cielęcego pakowa-
nego w systemie MAP w odpowiednio dobranej atmosferze i przechowywanego w 
temp. 4oC wynosi 6 dni, a steków wieprzowych – 5 dni. Porcje mięsa wołowego 
pakowanego w atmosferze modyfikowanej i przechowywanego w temp. 3oC wyka-
zują trwałość od 8 do 12 dni [Czerniawski, Michniewicz 1998]. Biorąc pod uwagę 
powyższe dane, można stwierdzić, że trwałość strusiny pakowanej próżniowo lub w 
atmosferze gazów o odpowiednio dobranym składzie jest zbliżona do trwałości mię-
sa innych gatunków.

Zaletą wysokiego pH mięsa jest towarzysząca mu większa wodochłonność. Im 
większy wskaźnik wodochłonności mięsa, tym mniejsze straty cieplne i w konse-
kwencji większa soczystość mięsa po obróbce termicznej [Hoffman 1988; van 
Schalkwyk i in. 2005]. Wysoka wodochłonność jest więc pożądaną cechą mięsa 
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przeznaczonego do przetwórstwa. Słowiński i wsp. [2001] określili wodochłonność 
mięsa strusiego z ud na poziomie 44,2%, a mięsa z grzbietu – 30,5%. Na podstawie 
badań mięśni udowych strusia, przeprowadzonych w Katedrze Technologii Żywno-
ści Pochodzenia Zwierzęcego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 
stwierdzono wodochłonność wynoszącą od 49,96 do 67,59% i straty cieplne w wy-
sokości od 19,29 do 30,87%. Mięso o największej wodochłonności charakteryzowa-
ło się najmniejszymi stratami cieplnymi masy i na odwrót [Haraf 2007]. Sales [1996] 
podaje straty cieplne masy w przedziale od 31,9 do 37,7%, Lanza i wsp. [2004] od 
22,84 do 24,07%, natomiast Hoffman i wsp. [2005] od 62,58 do 65,13%.

Podobnie kształtują się straty cieplne w odniesieniu do wołowiny i wieprzowiny. 
Dla porównania mięso bydła charakteryzuje się stratami termicznymi masy na po-
ziomie od 17,6 do 22,2% [Mandell i in. 1997], natomiast mięso wieprzowe od 26,8 
do 35,5% [Moelich i in. 2003; Oeckel, Warnants 2003]. Mięso kacze wykazuje stra-
ty cieplne w przedziale od 31,94 do 39,80% [Okruszek i in. 2007]. Z danych wynika, 
że pod względem wysokości strat masy po obróbce termicznej strusina nie odbiega 
od mięsa zwierząt innych gatunków.

3. Wyroby z mięsa strusia

Wysokie pH mięsa strusia sprawia, że może ono być dobrym surowcem do pro-
dukcji wyrobów mięsnych, charakteryzującym się naturalną, wysoką wodochłonno-
ścią. To z kolei może pomóc zredukować ilość środków chemicznych (np. fosfora-
nów) dodawanych do mięsa w celu zwiększenia jego wodochłonności. 

Fisher i wsp. [2000] badali barwę, straty termiczne i właściwości odżywcze 
szynki oraz parówek wyprodukowanych z mięsa strusia. Skład chemiczny parówek 
ze strusia porównano z dostępnymi na rynku parówkami wieprzowo-drobiowymi i 
dietetycznymi wołowo-drobiowymi. Szynka została wyprodukowana w dwóch wa-
riantach: o mniejszej (0,15%) i większej (0,30%) zawartości polifosforanów, nato-
miast parówki w wariantach z mniejszym (27%) i większym (32%) dodatkiem tłusz-
czu wieprzowego. Szynka charakteryzowała się ciemną barwą, wysoką zawartością 
białka i niską tłuszczu. Autorzy stwierdzili, że dodatek fosforanów do wyrobu ze 
strusiny zmniejsza straty cieplne masy, ale nie ma tak znacznego wpływu na zdol-
ność utrzymania wody jak w przypadku mięsa wieprzowego z wadą PSE. Natomiast 
większa zawartość polifosforanów powodowała zwiększenie gumowatości wyrobu, 
dlatego zaproponowano zmniejszenie ich dodatku. Parówki wyprodukowane ze 
strusiny charakteryzowały się podobną zawartością białka, lecz większą zawartością 
tłuszczu niż inne dostępne na rynku. Wynikało to z dużej ilości surowców tłuszczo-
wych dodanych do parówek w procesie produkcji. Fisher i wsp. [2000] stwierdzili, 
że pod względem składu chemicznego wyroby ze strusiny mogą z powodzeniem 
konkurować z podobnymi wyrobami produkowanymi z mięsa innych gatunków, a 
problem nadmiaru tłuszczu w wyrobach można rozwiązać, zastępując go w części 
lub w całości takimi zamiennikami, jak izolaty białka sojowego.
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Z badań Hoffmana i Melleta [2003] wynika, że stosowanie zamienników tłusz-
czu w wyrobach z mięsa strusia nie pogarsza ich jakości organoleptycznej. Prze-
szkolony zespół oceniający nie odróżniał pasztecików z mięsa strusiego z dodatkiem 
tłuszczu wieprzowego od tych ze skrobią modyfikowaną czy z zastosowanym jako 
zamiennikiem izolatem białka sojowego. Wyroby z dodatkiem tłuszczu odznaczały 
się wprawdzie jaśniejszą, bardziej akceptowaną przez konsumentów barwą, lecz 
charakteryzowały się również większą zawartością kwasów tłuszczowych nasyco-
nych i mniejszą kwasów polienowych, co jest niekorzystne z żywieniowego punktu 
widzenia. 

Fernández-Lopez i wsp. [2003] określili skład chemiczny, cechy fizykochemicz-
ne (parametry L*, a*, b*, pH), cechy sensoryczne (m.in. soczystość, twardość włók-
nistość, intensywność barwy, zapachu i smaku, ocenę ogólną) i profil tekstury kieł-
bas drobno rozdrobnionych (bologna sausage) wyprodukowanych z dwóch różnych 
mięśni strusia (Iliofibularis i Femorotibialis). Wyroby porównano z kiełbasą tego 
samego rodzaju wyprodukowaną z wołowiny. Wędliny ze strusia charakteryzowały 
się istotnie większym poziomem białka i wody, co mogło wynikać z charakterystyki 
zastosowanych surowców. W kiełbasie wołowej stwierdzono większą zawartość 
tłuszczu, jaśniejszą barwę, większą intensywność zapachu oraz większą soczystość. 
Wśród wyrobów ze strusi większy poziom tłuszczu i większą sprężystość zaobser-
wowano w przypadku mięśnia Iliofibularis jako surowca. Najwyższą ocenę ogólną 
przyznano kiełbasie wyprodukowanej z M. iliofibularis , niższą ocenę ogólną uzy-
skał wyrób z wołowiny, a najniższą z M. femorotibialis.

Tabela 3. Skład chemiczny różnych produktów z mięsa strusiego dostępnych na rynku RPA 

Składnik (%) Szynkaa Bekonb Parówkic

Białko 17,87 20,45 13,35
Tłuszcz 1,75 1,92 14,85
Popiół 11,54            11,55 5,77
Cholesterol (mg/100g) 32,96            50,7  43,7

Kwasy tłuszczowe
Nasycone ogółem 36,11 39,78 33,59
C16:0 21,97 27,65 24,31
C18:0 12,65 10,20 8,36
Monoenowe ogółem 49,70 33,97 49,09
C18:1 46,65 28,95 43,04
Polienowe ogółem 14,18 26,25 17,32
C18:2 n-6 8,20 14,78 12,92
C18:3 n-6 0,25 0,72 0,04
C18:3 n-3 1,98 2,90 3,36
C20:4 n-6 2,23 5,64 0,53

a ham; b bacon; c smoked vienna.

Źródło: [Hoffman 2005].
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Böhme i wsp. [1996] z powodzeniem zastosowali mięso strusia do produkcji 
salami. Użyto kombinacji trzech kultur starterowych (Lactobacillus sake, Lactoba-
cillus curvatus i Micrococcus spp). Wyrób otrzymany z zastosowaniem kombinacji 
L. curvatus i Micrococcus został pozytywnie oceniony pod względem zarówno tek-
stury, jak i cech organoleptycznych.

Soriano i wsp. [2007] porównali trzy różne warianty recepturowe kiełbasy fer-
mentowanej dostępnej na rynku hiszpańskim. Wyprodukowano kiełbasy z samego 
mięsa strusia oraz ze strusiny z dodatkiem chudej wieprzowiny. Trzeci wariant za-
wierał mięso strusie i boczek. Określono m.in. podstawowy skład chemiczny, profil 
kwasów tłuszczowych oraz przeprowadzono analizę sensoryczną, podczas której 
oceniający własnymi słowami określali swoje odczucia. Wyroby wyprodukowa- 
ne wyłącznie ze strusia charakteryzowały się większą zawartością białka i odznacza-
ły się akceptowanymi przez konsumentów cechami organoleptycznymi. Jednak 
większą akceptacją cieszyły się wyroby o jaśniejszej barwie, z dodatkiem mięsa 
wieprzowego.

Hoffman [2005] przedstawił skład chemiczny i charakterystykę profilu kwasów 
tłuszczowych wyrobów z mięsa strusia dostępnych na rynku Republiki Południowej 
Afryki (tab. 3). Najwięcej białka i cholesterolu oraz polienowych kwasów tłuszczo-
wych zawierał bekon.

4. Podsumowanie

Mięso strusia charakteryzuje się wysokim pH i dobrą wodochłonnością. Z doko-
nanego przeglądu literatury wynika, że mięso strusie może być surowcem do pro-
dukcji wyrobów zarówno drobno i średnio rozdrobnionych (parówki, kiełbasy suche 
i typu salami), jak i z całych mięśni (szynka, bekon). Jest więc z powodzeniem sto-
sowane jako surowiec do produkcji typowych wyrobów wytwarzanych dotychczas 
z innego rodzaju mięsa. Za jego wykorzystaniem w przetwórstwie przemawia rów-
nież wysoka wartość odżywcza, tj. niska zawartość tłuszczu i cholesterolu oraz duża 
zawartość białka, żelaza i polienowych kwasów tłuszczowych. Duży dodatek tłusz-
czu niezbędny w przypadku wyrobów drobno rozdrobnionych i jego negatywny 
wpływ na właściwości odżywcze można zniwelować przez zastosowanie izolatów 
białka sojowego jako zamienników tłuszczu, nie wpływa to w żaden sposób na ce-
chy organoleptyczne wyrobów ze strusiny.

Wymagania konsumentów na rynku produktów spożywczych stale rosną w mia-
rę wzrostu ich świadomości „żywieniowej”. Informacje o właściwościach odżyw-
czych produktu coraz częściej mają wpływ na decyzję konsumenta o zakupie. 
W związku z tym istnieje coraz silniejsza potrzeba wzbogacenia oferty rynkowej 
o wyroby charakteryzujące się wysoką wartością odżywczą, do których można zali-
czyć produkty z mięsa strusiego.
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OSTRiCH – THE nEW SOuRCE Of POuLTRy MEAT.
funCTiOnAL TRAiTS AnD vALuE ADDED OSTRiCH PRODuCTS 

Summary

The paper is a review on processing quality of ostrich meat and characteristics of value added 
ostrich products. Ostrich meat is characterized by high pH and water holding capacity and can be used 
as a processing meat. It is used for production among others emulsion – type meat products, hams and 
salami sausages. From the review it is known that value added ostrich products can compete success-
fully with similar types of products derived from other meat species. Furthermore, the chemical com-
position of ostrich meat (low fat and cholesterol content as well as high protein, iron and polyunsatura-
ted fatty acids content) make, the ostrich products favourable from the nutritional point of view. More 
and more consumers have a concern for their diet from a health aspect, so the food industry should 
provide a wide range of healthy products, including the ostrich products, in response to this need. 
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CECHy REPRODuKCyJnE GęSi
zE STAD zACHOWAWCzyCH uTRzyMyWAnyCH

W PółinTEnSyWnyM SySTEMiE CHOWu

1. Wstęp

Prace nad zgromadzeniem stad zachowawczych gęsi rodzimych odmian regio-
nalnych w obecnej Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 
koło Poznania, należącej do Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie, zapoczątkowa-
ła Kłosowicz już w 1950 r., a kontynuowali Mazanowski i in. [2006] i Smalec [1991]. 
Cytowanie pracy Kłosowicz [1954] jest ważne, bowiem wskazuje na długi okres 
naukowego zainteresowania unikatowymi odmianami rodzimych gęsi. Wszystkie 
populacje tych ptaków objęte są obecnie krajowym programem ochrony zasobów 
genetycznych i zaliczone do światowego dziedzictwa przez wpisanie do World 
Watch List for Domestic Animal Diversity [2000]. Rys historyczny tworzenia 
wszystkich stad zachowawczych i rezerwowych gęsi podali Smalec [1991] i Książ-
kiewicz [2007]. Znaczenie i rolę rodzimych odmian gęsi w zachowaniu bioróżno-
rodności wyjaśnia Książkiewicz [2006].

Stada zachowawcze rodzimych gęsi utrzymuje się i poddaje badaniom w naj-
większej liczbie ras w Europie [Mazanowski i in. 2005, 2006; Romanov 1999], w 
tym na Litwie [Janušonis i in. 2005] i we Francji [Rouvier 1999] oraz w Chinach, w 
krajach Pacyfiku [Li i in. 2007; Romanov 1999] i w Kanadzie [Shrestha i in. 2004]. 
Stada rodzimych ptaków tego gatunku utrzymuje się także w Turcji [Tilki, Inal 
2004], a gęsi Hungarian Grey Landes na Węgrzech [Szabóné Willin, Kováts 2000].

Gęsi charakteryzują niskie współczynniki odziedziczalności cech reprodukcyj-
nych i podatność na działanie światła [Elminowska-Wenda, Rosiński 1993]. Porów-
nując wpływ długości dnia świetlnego zróżnicowanego od 8 do 12 godzin, autorzy 
ci stwierdzili, że największą liczbę jaj i wylężonych piskląt otrzymano od gęsi repro-

*  Dział Ochrony Zasobów Genetycznych, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 
32-083 Balice k. Krakowa; Zakład Bioinżynierii, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 36-100 Kolbuszowa, ul. Sokołowska 26. 

** Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu, 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120.
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dukcyjnych utrzymywanych w warunkach 10-godzinnego dnia świetlnego. Użytko-
wość reprodukcyjna gęsi w warunkach naturalnego dnia świetlnego była mniejsza 
niż utrzymywanych w warunkach krótszego dnia świetlnego [Rosiński i in. 1995]. 
Naturalny dzień świetlny wiązał się ze skróceniem okresu nieśności gęsi, mniejszą 
liczbą znoszonych jaj i gorszymi parametrami wylęgu piskląt.

Pochodzenie i charakterystykę gęsi z rodzimych stad zachowawczych przedsta-
wiono w opracowaniach Książkiewicza i in. [2006], Calik i in. [2005] i World Watch 
List [2000], a sezonowe zmiany w wartościach cech jakościowych jaj w trakcie se-
zonu nieśności podali Książkiewicz i in. [2007]. Specyfika utrzymania stad zacho-
wawczych gęsi wyszczególniona w obowiązującym programie polega m.in. na oce-
nie wartości ich cech reprodukcyjnych, publikowanej periodycznie [Calik i in. 2005]. 
Ponadto od 2006 r. nastąpiła zamiana ekstensywnego systemu utrzymania gęsi w 
okresie reprodukcyjnym na utrzymanie w budynkach z przyległymi wybiegami, co 
umożliwiło regulowanie długości dnia świetlnego. Lęgi jaj prowadzono w nowoczes- 
nych aparatach halowych.

Celem pracy jest ocena użytkowości reprodukcyjnej gęsi ze stad zachowaw-
czych należących do krajowych zasobów genetycznych utrzymywanych systemem 
półintensywnym.

2. Materiał i metody

Przyjęte do realizacji programy ochrony zasobów genetycznych, wzorce popula-
cji, aktualizowane wielkości populacji przedstawiono na stronach internetowych 
[Internet 1], a wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej opracowali Calik i in. 
[2005]. Bogatą dokumentację fotograficzną wraz z opisem pochodzenia i użytkowo-
ści gęsi ze stad zachowawczych przedstawili z kolei Książkiewicz i in. [2006].

Ptaki oceniano pod względem cech reprodukcyjnych i utrzymywano w należącej 
do Instytutu Zootechniki PIB Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w 
Dworzyskach koło Kórnika (woj. wielkopolskie). Gęsi chowano w bezokiennych 
budynkach z przyległymi wybiegami, na które ptaki były wypuszczane okresowo w 
ciągu dnia. Liczebność stad rodzicielskich w dniu 1.02.2006 r. wynosiła od 40 gęsio-
rów i 90 gęsi pomorskich do 77 gęsiorów i 234 gęsi kubanieckich i stanowiła łącznie 
w 12 stadach zachowawczych 666 gąsiorów i 1712 gęsi (tab. 1). Wszystkie stada 
zachowawcze gęsi według klasyfikacji FAO mają status populacji zagrożonych, któ-
re liczą od 100 do 1000 osobników [World Watch List... 2000].

W okresie nieśności w kontrolowanych stadach rejestrowano codziennie liczbę 
zniesionych jaj, od pierwszego do ostatniego, i wyrażono ją jedną wartością. Umoż-
liwiło to określenie liczby dni nieśności. Raz w tygodniu oznaczano masę jaj znie-
sionych w danym dniu. Zapłodnienie jaj i wyniki wylęgu piskląt z jaj nałożonych i 
zapłodnionych analizowano ośmiokrotnie (aparaty halowe nowej generacji firmy 
Petersime).
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Oceniono użytkowość reprodukcyjną gęsi ze stad zachowawczych utrzymywa-
nych sposobem ekstensywnym na wybiegach (kojce zostały wyposażone jedynie w 
osłony przeciwsłoneczne i były ścielone słomą przez cały okres reprodukcji w okre-
sie 1981 do 1988 r. (opublikowane dane [Smalec 1991]) oraz sposobem półinten-
sywnym w budynkach z przyległymi wybiegami w roku 2006.

Tabela 1. Liczba gąsiorów i gęsi w stadach objętych programem ochrony zasobów
genetycznych (IZ PIB) w dniu 1.02.2006 r.

Nazwa
i symbol stada

Liczba
samców

Liczba
samic

Wielkość stada
(szt.)

Lubelskie – Lu 61 169 230
Kieleckie – Ki 40 109 149
Podkarpackie – Pd 58 151 209
Kartuskie – Ka 62 168 230
Rypińskie – Ry 42 100 142
Suwalskie – Su 64 187 251
Garbonose – Ga 42 107 149
Romańskie – Ro 57 93 150
Pomorskie – Po 40 90 130
Słowackie – Sł 66 170 236
Kubanieckie – Ku 77 234 311
Landes – LsD – 01 57 134 191
łącznie 666 1712 2378

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IZ PIB.

Do statystycznej weryfikacji wyników badań w 2006 r. (przedstawionych w tab. 2, 
którą zamieszczono w pkt 2 niniejszego artykułu) wykorzystano pakiet komputero-
wych programów statystycznych [Kiełczewski 1992].

3. Wyniki i dyskusja

Z tabeli 2 wynika, że najdłuższym okresem nieśności, wynoszącym 192 dni, 
odznaczały się gęsi Ku, a w następnej kolejności gęsi Ga, znoszące jaja przez 
190 dni. W pozostałych stadach gęsi pochodzących od Anser anser liczba dni nieś-
ności wahała się od 154 (Ry) do 176 (Ka). W innych badaniach Książkiewicz i in. 
[2006] wykazali u gęsi Ku dłuższy okres nieśności  – wynoszący 208 dni, a u gęsi Po 
194 dni.

Liczba jaj zniesionych przez gęsi różniła się istotnie statystycznie w stadach Ki 
(34,6) i LsD (59,3 szt.) i była mniejsza od liczby jaj znoszonych przez hodowlane 
gęsi białe włoskie, selekcjonowane m.in. właśnie na podstawie liczby jaj [Rosiński 
i in. 1995]. Gęsi Pd i Ka zniosły podobną liczbę jaj − 41 szt. Różnic statystycznych 
nie stwierdzono także między liczbami od 42,8 do 48 jaj, znoszonymi przez gęsi Lu, 
Ga, Ry, Po i Ro. W przedziale stad gęsi znoszących podobną liczbę jaj, od 49,2 do 
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50,7 szt., niepotwierdzoną statystycznie pod względem istotności różnic (ale znacz-
ną), znalazły się nioski Su, Sł i Ku. Największą liczbę jaj zniesionych przez gęsi 
kubanieckie, wynoszącą 62 szt., potwierdzono w innych badaniach Książkiewicza 
i in. [2006].

Najmniejsza intensywność nieśności cechowała gęsi Ki (21,9%), a największa 
gęsi LsD (34,5%). Podobne i niepotwierdzone statystycznie różnice wartości od 26 
do 29,4% w odniesieniu do tej cechy stwierdzono u gęsi Lu, Pd, Ry, Su, Po, Ro 
i Ku.

Tabela 2. Zestawienie liczby dni nieśności, liczby jaj, intensywności nieśności i masy jaj gęsi
utrzymywanych systemem półintensywnym w budynku z przyległymi wybiegami (I) i systemem 
ekstensywnym, utrzymywanych w 8 pokoleniach przez cały rok w kojcach  poza budynkiem (II)*

Symbol
stada

Cecha

sy
st

em liczba dni 
nieśności

liczba jaj od nioski
1 gęsi (szt.)

intensywność
nieśności (%) masa jaja (g)

v % v % v %

Lu I 167 43,4bc 17,7 26,0cde 17,7 161,3g 11,4
II 108 16,0 14,8 - 170,0 -

Ki I 158 34,6d 10,1 21,9e 10,1 165,7f 9,8
II 121 17,0 - 13,3 - 163,0 -

Pd I 159 41,2cd 7,1 26,0cde 7,6 154,8i 9,6
II 190 17,0 - 13,7 - 163,0 -

Ga I 190 42,8bc 25,9 22,5e 25,9 170,0d 9,1
II 133 41,0 - 29,2 - 157,0 -

Ka I 176 41,4cd 10,0 23,5de 8,8 164,4f 9,1
II 123 26,0 - 20,9 - 178,0 -

Ry I 154 43,2bc 11,1 28,0bc 11,1 169,7d 9,6
II 128 23,0 - 18,8 - 173,0 -

Su I 167 49,2b 8,1 29,4bc 8,1 159,8h 9,3
II 130 30,0 - 23,5 - 182,0 -

Po I 175 47,8bc 14,1 27,3bcd 14,1 180,5c 9,8
II 143 34,0 - 23,9 - 172,0 -

Ro I 165 48,0bc 10,1 29,1bc 10,1 183,8b 10,1
II - - - - - - -

Sł I 162 49,7b 11,3 30,7ab 11,3 180,4c 8,8
II 154 42,0 - 27,3 - 170,0 -

LsD
I 172 59,3a 8,3 34,5a 8,3 187,4a 8,3
II - - - - - - -

Ku
I 192 50,7b 9,3 26,4bcde 9,5 168,1e 8,1
II 159 53,0 - 33,6 - 146,0 -

*Wartości średnie (I) w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie istotnie 
(P≤0,05). 

Źródło: według [Smalec 1991].

x x x
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Znaczne wahania między stadami, udowodnione statystycznie, stwierdzono w 
masie jaja. Najmniejsze wartości odnotowano w Pd (154,8 g), a największe w LsD 
(187,4 g). Podobne i niepotwierdzone statystycznie pod względem różnic wartości 
w tej cesze stwierdzono u Ga i Ry (170 i 169,7 g) i u Ki i Ka (165,7 i 164,4 g) oraz 
u Po i Sł (180,5 i 180,4 g). Masa jaj gęsi Po i Sł była zbliżona do masy jaj gęsi bia-
łych włoskich [Rosiński i in. 1995].

Wyniki inkubacji jaj, zaprezentowane w tab. 3, uznać należy za bardzo dobre i 
zbliżone wartościami do uzyskiwanych przez gęsi hodowlane [Rosiński i in. 1995]. 
Świadczą o tym dobre zapłodnienie jaj, które w stadzie gęsi Sł sięgało nawet 92%, 
niski udział jaj z zamarłymi zarodkami – od 1,6 (Ku) do 3,6% (Ki), a także udział 
jaj z pisklętami niewyklutymi – od 10,8 (Po) do 16,3% (Ga). Pisklęta wadliwe, kale-
kie i słabe stanowiły we wszystkich stadach jedynie od 0,3 (Ku) do 0,7% (Ki i Ka). 
W przedziale stad o największym wskaźniku wylęgu piskląt z jaj zapłodnionych, 
wynoszącym od 83,1 do 85,9%, znalazły się gęsi Pd, Ka, Ry, Po, Ro, Sł i Ku. W in-
nej pracy potwierdzono wysokie wyniki wylęgu piskląt z jaj zapłodnionych, wyno-
szące u Ga, Po i Ku od 83 do 88% [Książkiewicz i in. 2006]. Natomiast stada Lu, Ki, 
Ga, Su i LsD charakteryzowały istotnie mniejsze wartości wylęgu piskląt z jaj za-
płodnionych, wynoszące od 80,2 do 82%. Uzyskane w tej pracy wartości wszystkich 
cech reprodukcyjnych były większe od stwierdzonych przez Rabsztyna [2006] w 
stadzie zachowawczym gęsi zatorskich. Spowodowane to było nie tylko pochodze-
niem, ale także innym sposobem utrzymania gęsi.

Najdłuższym okresem nieśności, wynoszącym ponad 190 dni, odznaczały się 
gęsi Ga i Ku, pochodzące od Cygnopsis cignoides. Wyniki te potwierdzają wcześ-
niejsze badania Książkiewicza i in. [2006], mówiące o tym, iż ptaki te charaktery- 
zuje długi okres użytkowania i bardzo dobra wartość cech reprodukcyjnych. Z po-
równania użytkowości reprodukcyjnej gęsi utrzymywanych systemem ekstensywnym 
(na podstawie 8 pokoleń) [Smalec 1991] i półintensywnym w budynkach z przyleg-
łymi wybiegami wynika, że zintensyfikowanie nie tylko wpłynęło na wydłużenie 
okresu nieśności, ale także zdecydowanie na zwiększenie liczby znoszonych jaj i 
intensywności nieśności, a także zwiększenie średniej masy jaja w niektórych sta-
dach (Ki, Ga, Po i Ku), a zmniejszenie w pozostałych stadach gęsi. Podobne tenden-
cje stwierdzono u kur, które użytkowane na ściółce odznaczały się większą produk-
cyjnością niż na nieograniczonym wybiegu [Cywa-Benko i in. 2006; Krawczyk i in. 
2005] albo w klatkach [Van Den Brand 2004] i u gęsi białej włoskiej trzymanej 
w pomieszczeniu lub na wybiegu [Rosiński i in. 1995].

Zmieniony sposób lęgu jaj i zastosowanie nowej technologii oraz sprawniej-
szych aparatów wylęgowych spowodowały uzyskanie w 2006 r. wyraźnie lepszych 
wyników zapłodnienia jaj i wylęgu piskląt zdrowych z jaj nałożonych i zapłodnio-
nych w stosunku do wyników uzyskiwanych w poprzednich latach. Zmniejszył się 
także procentowy udział jaj z zamarłymi zarodkami i procent jaj z niewyklutymi 
pisklętami. Zdecydowanie wpłynęło to na zwiększenie efektywności ekonomicznej 
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utrzymania stad zachowawczych ptaków. Stada zachowawcze niepodlegające z za-
sady selekcji na cechy reprodukcyjne charakteryzuje zwykle mniejsza reprodukcyj-
ność, co sprawia, że koszty utrzymania są duże. Oprócz wpływu warunków środo-
wiska w stadach zachowawczych gęsi wykazano m.in. zmienność polimorfizmu 
DNA [Bednarczyk i in. 2002], co może tłumaczyć zróżnicowaną użytkowość repro-
dukcyjną. Potwierdzono pogląd Rosińskiego i in. [1995], że naturalny dzień świetl-
ny, któremu podlegały gęsi na wybiegach, w porównaniu z 10-godzinnym dniem 
świetlnym stosowanym w budynkach wpłynął na zmniejszenie wartości cech repro-
dukcyjnych. System intensywnej produkcji gęsi, jak zauważa Pingel [1999], stwarza 
jednak problemy behawioralne i związane z dobrostanem tych ptaków, dlatego naj-
bardziej zalecany jest system półintensywny chowu.

4. Wnioski

W pracy przeanalizowano wyniki reprodukcyjne 12 stad zachowawczych gęsi, 
utrzymywanych w budynku o kontrolowanej długości dnia świetlnego z przyległymi 
wybiegami (2006 r.). Porównawczo ocenie poddano rezultaty produkcji uzyskane w 
8 pokoleniach (lata 1981-1988, COBRD) u gęsi ze stad zachowawczych trzymanych 
ekstensywnie wyłącznie na wybiegach, w kojcach wyposażonych jedynie w osłony 
przeciwsłoneczne i ścielonych słomą oraz zapewniających dostęp do paszy i wody. 
Udoskonalenie sposobu utrzymania ptaków spowodowało wydłużenie okresu nieś-
ności do 190 dni u gęsi Ga, a skrócenie do 159 dni jedynie u Pd, zwiększenie liczby 
składanych jaj i intensywności nieśności we wszystkich stadach (wyjątek Ga), a 
także zwiększenie masy jaja, z wyjątkiem Lu, Pd, Ka, Ry i Su. Zastosowanie nowej 
technologii, m.in. utrzymania ptaków w budynku z programem świetlnym i nowych 
aparatów wylęgowych, oraz udoskonalenie techniki lęgu spowodowało zwiększenie 
wskaźników zapłodnienia jaj do ponad 90% (Ry, Po, Sł i Ku) i wylęgu piskląt z jaj 
nałożonych oraz z jaj zapłodnionych od 80,2 (Lu) do 85,9% (Po).
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REPRODuCTivE TRAiTS Of GEESE fROM COnSERvATivE fLOCKS
MAinTAinED in SEMi-inTEnSivE SySTEM

Summary

The reproductive traits of geese from 12 conservative flocks kept in a poultry house with the adja-
cent pens were analyzed. Production results reached in this semi-intensive system were compared with 
the results obtained over 8 generations of geese of these conservative flocks maintained in extensive 
system, i.e. on yards of restricted area, partially shaded and covered with straw, with free access to 
water and feed.

The improved maintenance system of birds resulted in the elongation of laying period to 190 days 
for the Ga geese, and shortening it to 159 days only for the Pd, an increase of egg set number and laying 
intensity in all flocks (with the exception of Ga), as well as enlargement of an egg weight, with the ex-
ception of Lu, Pd, Ka, Ry and Su flocks. The application of the new technology, as maintenance of birds 
in a poultry house with light programme, new hatching apparatuses and improvement of hatching tech-
nique resulted in an increase in egg fertilization indices over 90% (Ry, Po, Sł and Ku) and hatching 
gooslings from the eggs set and eggs fertilized from 80 (Lu) to 86% (Po).
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WPłyW POCHODzEniA KACzEK
z RóżnyCH STAD zACHOWAWCzyCH

nA WyBRAnE CECHy JAKOśCiOWE JAJ

1. Wstęp

Ochrona zasobów genetycznych różnych gatunków zwierząt (w tym również 
ptaków), zagrożonych wyginięciem, utrzymywanych w małych populacjach, jest 
konieczna nie tylko ze względów biologicznych i naukowych, ale również ekono-
micznych, kulturalnych czy historycznych [World Watch List – FAO 2000]. W 1995 r. 
Polska ratyfikowała Konwencję o Różnorodności Biologicznej, która obliguje 
każdego z jej sygnatariuszy do zachowania różnorodności roślin i zwierząt na całym 
jego terytorium, w tym również na terenach rolniczych, a nie tylko w obrębie tzw. 
obszarów chronionych [Mazanowski i in. 2006].

Obecnie w Polsce utrzymuje się stada kaczek, które objęte zostały krajowym 
programem ochrony przed wyginięciem, w tym m.in. kaczki typu lekkiego (O1 i 
KhO) i typu Pekin (P9, A1 i A2). Kaczki tych odmian zostały zebrane w celu utwo-
rzenia stad zachowawczych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w 
Dworzyskach k. Kórnika, należącej do Instytutu Zootechniki – PIB w Krakowie. 
Ochrona gatunkowa stad zachowawczych polega na utrzymywaniu jednej odmiany 
ptaków bez jakiegokolwiek dolewu obcej krwi, z zachowaniem tzw. losowej repro-
dukcji osobników oraz przy jednoczesnym braku prowadzenia selekcji pokoleń po-
tomnych, prowadzonej na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów hodowlanych 
[Książkiewicz 2002].

Stada zachowawcze kaczek wykorzystywane były m.in. do tworzenia nowych 
rodów i grup syntetycznych, jak również w celu wywołania efektu heterozji poprzez 
krzyżowanie ich ze stadami komercyjnymi kaczek [Książkiewicz 2002].

* Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu, 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120.
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Powszechnie wiadomo, że jaja ptactwa domowego stanowią ważne źródło biał-
ka w pożywieniu człowieka [Kaźmierska i in. 2005]. Jaja kacze zawierające ok. 53% 
białka i ok. 35% żółtka nie są ani w Polsce, ani w wielu krajach europejskich kiero-
wane do konsumpcji i przetwórstwa [Powrie, Nakai 1986], a niewątpliwie, ze wzglę-
du na swój korzystny skład jakościowy, mogłyby stanowić uzupełnienie asortymen-
tu jajczarskiego, tak jak ma to miejsce w przypadku jaj strusich, przepiórczych czy 
jaj zielononóżki kuropatwianej reprezentującej jedno ze stad zachowawczych kur. 
Z drugiej strony analiza składu jakościowego jaj kaczych pozwala na określenie 
różnic, szczególnie w populacjach objętych krajowym programem ochrony przed 
wyginięciem, pomiędzy poszczególnymi stadami zachowawczymi w celu wskaza-
nia źródła ich bioróżnorodności.

Jaja kacze badano m.in. w celu określenia zmienności międzyrasowej gatunku 
[Książkiewicz, Bednarczyk 1996], a także, aby określić ich przydatność w przemy-
śle spożywczym [Pikul 1998]. Niemniej jednak w literaturze naukowej niewiele jest 
wyników badań dotyczących składu chemicznego, właściwości fizykochemicznych 
treści jaj oraz profilu kwasów tłuszczowych lipidów żółtek jaj kaczych, szczególnie 
ze stad objętych ochroną gatunkową przed wyginięciem.

Celem przeprowadzonych badań było porównanie wpływu genotypu dwuletnich 
kaczek typu lekkiego (O1 i KhO) i typu Pekin (P9, A1 i A2) na skład chemiczny 
i właściwości fizykochemiczne treści jaj zniesionych na początku drugiego okresu 
nieśności (6. tydzień).

2. Materiał i metody

Badania przeprowadzono na 150 losowo wybranych jajach kaczek z 5 stad za-
chowawczych, utrzymywanych metodą in situ w Stacji Zasobów Genetycznych 
Drobiu Wodnego w Dworzyskach, należącej do Instytutu Zootechniki – PIB w Kra-
kowie. Jaja pozyskiwano od dwuletnich kaczek rodzicielskich w 6. tygodniu nieśno-
ści pochodzących z następujących stad zachowawczych:

O1 – Orpington, odmiany żółtobrązowej –  • fouve po materiale zakupionym we 
Francji w 1971 r.; typ lekki nieśny,
KhO – mieszańce uzyskane w 1979 r. ze skrzyżowania Kh1 z O1 (po 50%) – typ  •
lekki ogólnoużytkowy,
P9 – kaczki typu Pekin po materiale z firmy Jansen, zakupionym we Francji  •
w 1978 r.,
A1 i A2: odmiana pochodząca od kaczek sprowadzonych w 1977 r. z Anglii z  •
firmy Cherry Valley Farms.
Kaczki ze wszystkich stad objętych doświadczeniem przebywały w zamkniętych 

pomieszczeniach bez okien i bez dostępu do wybiegów. Warunki środowiskowo- 
-żywieniowe odpowiadały obowiązującym zasadom odchowu kaczek i były jednako-
we dla wszystkich stad. Ptaki żywione były ad libitum mieszanką pełnoporcjową dla 
kaczek reprodukcyjnych. Mieszanka zawierała: 173,45 g białka surowego; 33,09 g 
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włókna surowego, 33,35 g tłuszczu surowego i 11,15 MJ energii metabolicznej w 
1 kg paszy.

W każdym stadzie na początku drugiego okresu nieśności (6. tydzień) zebrano 
losowo jednego dnia po 30 jaj, które następnego dnia poddano ocenie jakościowej. 
W trakcie badań określono: podstawowy skład chemiczny białka i żółtka jaj, tj. za-
wartość wody i białka (w białku i żółtku) oraz tłuszczu (w żółtku) przy wykorzysta-
niu metod standardowych [A.O.A.C. 1990], oraz pH białka i żółtka – przy użyciu 
kombinowanej elektrody szklanej typu Foodtrode (Hamilton Company, Reno Neva-
da, USA), podłączonej do pH-metru Metrohm, typ 645 (Metrohm Ltd. CH-9100 
Harisau, Szwajcaria). Wartości pH odczytywano z dokładnością do 0,01 jednostki 
pH. Zawartość cholesterolu całkowitego w żółtku oznaczono za pomocą enzyma-
tycznego testu Humana. Ekstrakty przygotowano zgodnie z metodyką podaną przez 
Folcha i in. [1956] w modyfikacji Washburna i Niksa [1974]. Zmydlanie estrów 
cholesterolu przeprowadzono według metodyki podanej przez Abbella [1952] w 
modyfikacji Beyera i Jensena [1989]. Po inkubacji ekstraktów dokonano pomiaru 
absorbancji za pomocą spektrofotometru UV/VIS firmy Hewlett-Packard (model 
8452 A), przy długości fali 500 nm.

Rozdział chromatograficzny estrów metylowych kwasów tłuszczowych, przygo-
towanych według metodyki podanej przez Szymczaka [1979] w modyfikacji Pre-
schy i in. [2001], wykonano przy użyciu chromatografu gazowego firmy Agilent 
Tech. 6890 N (Agil. Tech. Inc., St. Clara, USA), wyposażonego w detektor płomie-
niowo-jonizacyjny, stosując kolumnę kapilarną CP-Sil 88 (Chromopack Nether-
lands) o wymiarach 100 m×0,25 mm. Temperatura kolumny i detektora wynosiła 
odpowiednio: od 165°C do 200°C i 253°C. Zawartość poszczególnych kwasów 
tłuszczowych została obliczona w programie ChemStation Agilent Technologies, 
v. 4,0 (Agil. Tech. Inc., ST. Clara, USA) jako ich procentowy udział w całkowitej 
zawartości zidentyfikowanych kwasów tłuszczowych.

Uzyskane wyniki poddano jednoczynnikowej analizie wariancji w układzie or-
togonalnym. Cechy scharakteryzowano statystycznie pod względem średniej aryt-
metycznej ( x ) i odchylenia standardowego (s). Istotność różnic między średnimi 
grup oszacowano za pomocą wielokrotnego testu rozstępu Duncana. Obliczenia wy-
konane zostały w programie statystycznym Statistica [StatSoft Inc. 2005, Statistica 
data analysis software system, version 7,0].

3. Wyniki badań i dyskusja

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że skład chemiczny i wła-
ściwości fizykochemiczne treści jaj były zróżnicowane w zależności od pochodzenia 
kaczek (tab. 1). Jaja kaczek typu Pekin (A2, A1 i P9) charakteryzowały się wyższą 
(P≤0,05; P≤0,01) zawartością białka w białku (odpowiednio 11,01, 10,97 i 10,85%) 
i w żółtku (odpowiednio 16,34, 16,26 i 16,24%) w porównaniu z jajami kaczek typu 
lekkiego – O1 i KhO (odpowiednio 10,74 i 16,07% oraz 10,66 i 16,21%). Zawartość 
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lipidów w żółtkach jaj kaczek ze stada A2 była niższa – 27,19% w porównaniu z 
zawartością lipidów w żółtkach jaj kaczek ze stad P9 – 30,99% (P≤0,01) i KhO – 
29,67% (P≤0,05). Zawartość białka i tłuszczu w żółtkach jaj kaczek objętych do-
świadczeniem była niższa o ok. 1,70% i ok. 5,60% w porównaniu z wynikami badań 
cytowanymi przez Niewiarowicza [1991]. Z kolei Kisiel i Książkiewicz [2000] po-
dają, że średnia zawartość tłuszczu w żółtkach jaj kaczek typu lekkiego wyniosła ok. 
36,20% i była o ponad 6,50% wyższa od stwierdzonej w badaniach własnych.

Tabela 1. Skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne treści jaj

Cecha

Stado
typ lekki typ Pekin

O1 KhO P9 A1 A2

Woda w białku (%) 87,45±3,07 86,40±0,66 86,57±0,19 86,68±0,27 86,38±0,34
Woda w żółtku (%) 49,93±0,78 49,45±1,58 49,42±1,16 49,96±1,37 49,03±1,18
Białko w białku (%) 10,74±0,35 10,66Bb±0,08 10,85±0,07 10,97a±0,27 11,01A±0,29
Białko w żółtku (%) 16,07Bb±0,10 16,21±0,19 16,25a±0,23 16,26a±0,10 16,34A±0,18
Tłuszcz w żółtku (%) 29,45±1,99 29,67a±2,28 30,99A±2,83 30,62A±1,58 27,19Bb±2,27
Cholesterol 
w żółtku (mg/g) 17,60±1,81 17,10±1,98 17,59±2,46 17,58±1,58 17,73±2,49
pH białka 9,05±0,02 9,01±0,02 9,00±0,02 9,01±0,02 9,00±0,04
pH żółtka 6,39a±0,04 6,40a±0,07 6,31±0,05 6,34±0,03 6,27b±0,05

Różnice statystycznie istotne między średnimi grup przy P≤0,05 a – b; P≤0,01 A – B.
Źródło: badania własne.

Nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu pochodzenia kaczek na zawartość 
wody w białku i żółtku oraz cholesterolu w lipidach żółtka. Zawartość wody w żółt-
kach jaj kaczek ze stad objętych doświadczeniem była zbliżona do wyników uzyska-
nych przez Petersena i in. [1995], którzy analizowali skład chemiczny jaj kur Lohman 
LSL i Lohman Brown. Natomiast zawartość cholesterolu całkowitego w żółtkach 
badanych jaj była niższa (od 2,90 mg/g – A2 do 3,56mg/g – KhO) w stosunku do 
zawartości określonej przez Książkiewicza i Kisiela [2002] w lipidach żółtek jaj 
pozyskanych od 54-tygodniowych kaczek typu lekkiego (O1, Kh1 i KhO).

Analiza wartości pH treści badanych jaj wykazała, że białko jaj kaczek typu 
lekkiego – O1 i KhO, charakteryzowało się wyższą wartością tego parametru w po-
równaniu z jajami kaczek typu Pekin – A2 (P≤0,05) oraz A1 i P9 (tab. 1). Mazanow-
ski i in. [2005] podają, że wartości pH białka i żółtka jaj zarodowych kaczek z dwóch 
stad ojcowskich (A44 i A55) oraz trzech matecznych (P66, P77 i K11), zebranych na 
początku (2. tydzień) pierwszego okresu nieśności, wahała się odpowiednio od 8,54 
(A55) do 8,61 (K11) oraz od 6,00 (P66) do 6,08 (P77) jednostek pH i była niższa 
(odpowiednio o 0,44 i 0,30) od stwierdzonej w badaniach własnych.

Pochodzenie kaczek wpłynęło również na zawartość kwasów tłuszczowych 
w żółtkach jaj (tab. 2).

x xx x x
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Tabela 2. Profil kwasów tłuszczowych w lipidach żółtek jaj

Kwas tłuszczowy
(%)

Stado
typ lekki typ Pekin

O1 KhO P9 A1 A2

C 16:0 22,78B±0,54 22,49B±0,30 23,62A±0,30 23,98A±0,19 23,92A±0,52
C 16:1 cis-9 3,55B±0,15 3,57B±0,24 3,86AD±0,21 4,19AC±0,03 3,50B±0,10
C 16:1 trans-9 1,41a±0,07 1,40a±0,05 1,35±0,05 1,34±0,06 1,27b±0,14
C 18:0 3,54±0,25 3,48±0,08 3,59±0,36 3,43±0,14 3,40±0,15
C 18:1 cis-9 42,82B±0,45 45,07A±0,93 44,80A±0,43 44,50A±0,28 44,18A±1,04
C 18:1 trans-11 2,86a±0,28 2,53b±0,10 2,49b±0,10 2,51b±0,15 2,50b±0,46
C 18: 2 n-6 9,58±0,51 9,55±0,19 9,18±0,20 9,33±0,53 9,54±0,89
γ C 18: 3 n-6 0,19Bb±0,02 0,23A±0,01 0,24Ac±0,02 0,24Ac±0,02 0,21ad±0,01
CLA 18:2 n-6 0,33AC±0,05 0,32Aa±0,02 0,27Db±0,02 0,23B±0,03 0,25B±0,02
α C 18:3 n-3 2,10A±0,15 1,46Bb±0,08 1,62Ba±0,06 1,45Bb±0,12 2,16A±0,13
C 20:4 n-6 3,98B±0,10 4,99ADE±0,28 4,63ADFa±0,28 5,39AC±0,12 4,31ADb±0,11
C 20:5 n-3 (EPA) 0,13Bb±0,01 0,15Ba±0,01 0,18A±0,02 0,17A±0,01 0,17A±0,02
C 22:4 n-6 0,20b±0,01 0,23a±0,02 0,21±0,02 0,23a±0,02 0,21b±0,02
C 22:6 n-3 (DHA) 1,87B±0,05 2,36ADb±0,11 2,54Aad±0,23 2,70ACc±0,09 2,38ADb±0,12
Σ UFA 69,02 71,86 71,37 72,28 70,68
Σ MUFA 50,64 52,57 52,50 52,54 51,45
Σ PUFA 18,38 19,29 18,87 19,74 19,23
Σ SFA 26,32 25,97 27,21 27,41 27,32
Σ UFA/Σ SFA 2,62 2,77 2,63 2,64 2,59
Σ n-6 14,28 15,32 14,53 15,42 14,52
Σ n-3 4,10 3,97 4,34 4,32 4,71
Σ n-6/Σ n-3 3,48 3,86 3,35 3,57 3,08

Różnice statystycznie istotne między średnimi grup przy P≤0,05 a – d; P≤0,01 A – F.
UFA – enowe kwasy tłuszczowe; MUFA – monoenowe kwasy tłuszczowe; PUFA – polienowe 

kwasy tłuszczowe; SFA – nasycone kwasy tłuszczowe.

Źródło: badania własne.

W lipidach żółtek jaj kaczek ze wszystkich badanych stadach przeważały kwasy 
enowe, które stanowiły odpowiednio: 69,02% – O1, 70,68% – A2, 71,37%, – P9, 
71,86% – KhO i 72,28% – A1 sumy wszystkich kwasów tłuszczowych. Głównymi 
składnikami kwasów enowych były kwasy monoenowe, a wśród nich C 18:1 cis-9, 
którego zawartość wyniosła ≈ 44,0%. W lipidach żółtek jaj KhO, P9, A1 i A2 stwier-
dzono większą (P≤0,05; P≤0,01) zawartość kwasów: C 18:1 cis-9, γ C 18:3 n-6 i 
C 16:0 (z wyjątkiem KhO), a mniejszą (P≤0,05; P≤0,01) C 16:1 trans-9, C 18: trans-11 
i CLA 18:2 n-6 oraz długołańcuchowych kwasów polienowych – C 20:5 n-3, C 22:4 
n-6 oraz C 22: n-6 niż w lipidach żółtek jaj kaczek O1 (tab. 2). Stosunek Σ UFA/Σ 
SFA w lipidach żółtek jaj kaczek typu Pekin (P9, A1 i A2) był zbliżony (odpowied-
nio: 2,63, 2,64 i 2,59), podczas gdy w lipidach żółtek jaj kaczek typu lekkiego (O1 i 
KhO) był wyższy – 2,62 i 2,77.

x x x x x
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W lipidach żółtek jaj kaczek objętych doświadczeniem stwierdzono mniejszą 
zawartość kwasów C 16:0 i C 18:1 cis-9, a wyższą: C 18:2 n-6, C 20:4 n-6 oraz 
C 22:6 n-3 w porównaniu z ich zawartością w lipidach żółtek jaj kaczek ze stad ko-
mercyjnych [Maldijan i in. 1996]. Ponadto porównując zawartość kwasów tłuszczo-
wych w lipidach żółtek jaj badanych kaczek i 18-tygodniowych kur niosek Warren 
[Rizzi i in. 2003], można stwierdzić, że lipidy żółtek jaj kaczych zawierały mniej 
kwasów nasyconych – C 16:0 (o ok. 3,70%) i C 18:0 (o ok. 5,70%), a więcej długo-
łańcuchowych kwasów polienowych, głównie C 20:4 n-6 (o ok. 2,50%) i C 22:6 n-3 
– z wyjątkiem O1 (o ponad 1,50%).

Z żywieniowego punktu widzenia ważne jest określenie stosunku polienowych 
kwasów tłuszczowych z rodzaju n-6 do n-3 (Σ n-6/Σ n-3), który powinien wynosić 
4-6:1 [Garcia, Cassal 1999]. W badaniach własnych stosunek PUFA Σ n-6/Σ n-3 
(tab. 2) w lipidach żółtek jaj kaczek był zbliżony (z wyjątkiem A2 – 3,08) i wahał się 
od 3,35 (P9) do 3,57 (A1). Porównując stosunek PUFA Σ n-6/Σ n-3 w lipidach żółtek 
jaj kaczek objętych doświadczeniem z wynikami badań uzyskanymi przez Pardío i 
in. [2005], którzy określili profil kwasów tłuszczowych żółtek jaj 20-tygodniowych 
kur niosek (Babock B-300×Babock), zauważamy, że lipidy żółtek jaj kaczych od-
znaczają się zdecydowanie korzystniejszym ( x = 3,47:1) stosunkiem PUFA Σ n-6/Σ 
n-3 w porównaniu z lipidami żółtek jaj kurzych ( x = 1,42:1).

4. Wnioski

Przeprowadzone badania wykazały, że skład chemiczny oraz zawartość kwasów 
tłuszczowych w lipidach żółtek jaj kaczek ze stad objętych doświadczeniem, przy 
zachowaniu tych samych warunków odchowu, poziomu żywienia i wieku zwierząt, 
był różny i zależny od pochodzenia ptaków. Jaja kaczek P9, A1 i A2 w porównaniu 
z O1 i KhO miały większą zawartość tłuszczu w żółtku (z wyjątkiem stada A2) oraz 
białka ogólnego w białku i żółtku. Stwierdzono również, że jaja kaczek wśród 
wszystkich stad zachowawczych odznaczały się korzystnym, z punktu widzenia ży-
wieniowego, profilem kwasów tłuszczowych w lipidach żółtka. Lipidy wyekstraho-
wane z żółtek jaj kaczek typu lekkiego charakteryzowały się nieznacznie niższą za-
wartością kwasu palmitynowego – C 16:0, ikozapentatenowego (tymodowego) – 
C 20:5 n-3 (EPA) oraz dokozaheksaenowego (klupanodonowego) – C 22:6 n-3 (DHA), 
a wyższą trans izomerycznych kwasów tłuszczowych, tj. kwasu C 16:1 trans-9 oraz 
C 18:1 trans-11 w porównaniu z lipidami żółtek kaczek typu Pekin.
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infLuEnCE Of THE DuCKS’ ORiGin fROM DiffEREnT
COnSERvATivE fLOCKS On THE SELECTED quALiTATivE

TRAiTS Of EGGS

Summary

The objective of the study was to compare chemical composition and fatty acids profile of eggs of 
two-year old light type ducks – Orpington (O1) and crossbreed ducks Khaki Campbell×Orpington 
(KhO) as well as Pekin type ducks – P9, A1 and A2 from conservative flocks, collected at the start – the 
6th week of second laying period. There were no significant differences in the moisture (in egg white 
and yolk), cholesterol content in yolk lipids and pH value of egg white in the investigated eggs. The 
eggs of A1, A2 and P9 comprised of more (P≤0.05; P≤0.01) protein in egg white (11.01%, 10.97% and 
10.85% respectively) and yolk (16.34%, 16.26% and 16.24% respectively) than O1 and KhO eggs 
(10.74% and 16.07% as well as 10.66% and 16.21% respectively). Furthermore the A2 eggs were cha-
racterized by the lowest of lipids’ content in yolk (27.19% v/s 29.45- 30.99%) and pH yolk value (6.27 
v/s 6.31-6.40). In P9, A1 and A2 eggs, yolk lipids contained more palmitic (C 16:0), eicosapentaenoic 
(C 20:5 n-3 – EPA), docasatetraenoic (C 22:4 n-6) and docosahexaenoic (C 22:6 n-3 – DHA) and less 
CLA 18:2 n-6 and trans isomer fatty acids (C 16:1 trans-9 and C 18:1 trans-11) than those of O1 and 
KhO eggs. The unsaturated fatty acids (UFA) were predominant in yolk lipids of eggs for all flocks 
(69.02%-72.28%). The A1 yolk lipids contained the most of UFA, polyunsaturated fatty acids – PUFA 
(19.74%) and saturated fatty acid – SFA (27.41%). A higher concentration of PUFA from n-6 group was 
observed in A1 (15.42%) and KhO (15.32%) eggs. Eggs yolks collected from P9, A1 and A2 ducks 
were characterized by higher level of n-3 PUFA (4.34%, 4.32% and 4.71% respectively) in comparison 
to KhO and O1 eggs (3.97% and 4.10% respectively).
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WARTOść ODżyWCzA MięSA
zACHOWAWCzyCH STAD KACzEK

1. Wstęp

Coraz szersze wykorzystanie ras zwierząt wysoko wydajnych powoduje wypie-
ranie ras rodzimych, lokalnych, o niższej jednostkowej produkcyjności. Prowadzi to 
do zmniejszenia różnorodności genetycznej użytkowanych zwierząt. Dlatego też w 
ostatnich latach dzięki kierowanemu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Programowi rozwoju obszarów wiejskich podjęto działania wspierające 
zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich na terenie całego kraju, często w 
połączeniu z aktywnością na rzecz rolnictwa ekologicznego i wspomagania rolnic-
twa zrównoważonego [Krupiński 2007].

W Krajowym programie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodar-
skich zostało zapisanych m.in. 10 stad kaczek pochodzenia krajowego i zagranicz-
nego, a także wytworzone z ich udziałem stado syntetyczne. Większość z nich utrzy-
mywana jest w Stacji Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt (SOZGZ) Instytutu 
Zootechniki w Dworzyskach k. Kórnika. Wśród tych stad, stanowiących krajowe 
źródło zmienności genetycznej gatunku, znajdują się dwa, które zostały zaewiden-
cjonowane przez FAO w Rzymie i wpisane na światową listę zwierząt podlegają-
cych ochronie [World Watch List... 2000]. Są to: kaczka P33, czyli Pekin krajowy, 
oraz kaczka K2 – tzw. minikaczka lub kaczka pomniejszona [Książkiewicz 2002].

Kaczka polski Pekin P33 wywodzi się z materiału krajowego, utrzymywanego w 
Zakładzie Doświadczalnym w Pawłowicach, a następnie w Klinczu Małym, gdzie 
dokonano jej przekrzyżowania materiałem importowanym z Holandii. Kaczki P33 
mają: upierzenie białe, nogi i dziób barwy pomarańczowo-żółtej, głowę niezbyt 
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dużą, szyję średniej grubości, grzbiet długi, niezbyt szeroki. Sylwetka ich jest deli-
katna z bardziej spionowaną postawą. Reprezentują typ ogólnoużytkowy, a więc 
mają zadowalający poziom cech reprodukcyjnych i mięsnych. Masa ciała 7-tygo-
dniowych kaczorów wynosi ok. 2500 g, kaczek ok. 2400 g. W porównaniu z innymi 
stadami zachowawczymi kaczek w typie Pekin mają największą zawartość w tuszce 
patroszonej mięśni nóg (14,7-16,5%), a najmniejszą skóry z tłuszczem podskórnym 
[Książkiewicz, Kisiel 2001; Kisiel, Książkiewicz 2004].

Minikaczka K2 została wytworzona przez Książkiewicza w Stacji IZ w Dworzy-
skach przez skrzyżowanie dzikiej kaczki krzyżówki (Anas Platyrhynchos L.) z kacz-
ką w typie Pekin. Minikaczki mają upierzenie białe, nogi barwy pomarańczowej 
i dziób barwy pomarańczowej lub różowej. Charakteryzuje je krępa i zwarta budowa 
ciała, szeroka pierś, delikatna i dość krótka szyja, proporcjonalnie do tułowia mała 
głowa i krótkie oraz szeroko rozstawione nogi, a także wyraźne poziome ułożenie 
tułowia. Masa ciała 7-tygodniowych kaczorów wynosi od 1600 do 1750 g, a kaczek 
ok. 1450 g. Podstawowym walorem w zakresie cech mięsnych są bardzo dobrze 
rozwinięte mięśnie piersiowe, których zawartość sięga 15% (u kaczek P33 − 11,6%) 
[Książkiewicz 1997b; 2002].

Utrzymanie zróżnicowanych genetycznie i pod względem pochodzenia kaczek 
rodzimych i ras importowanych jest niezbędne do wywołania zmienności w popula-
cjach selekcjonowanych. Stada zachowawcze i syntetyczne stanowią źródło cen-
nych genów niezbędnych dla prowadzenia prac hodowlanych w kierunku tworzenia 
i doskonalenia nowych rodów [Książkiewicz 1995; 1997a; 2001; 2002; Książkie-
wicz, Kiełczewski 1999; Dziadek 2001; 2002; Pruszyńska i in. 2001]. Z uwagi na 
brak polskich odmian regionalnych kaczek kaczki K2 oraz P33 mogą odegrać dużą 
rolę w zachowaniu środowiska naturalnego. Ponadto produkowane w systemie ściół-
kowania w pomieszczeniach, z wybiegami, żywione paszami gospodarskimi z du-
żym udziałem ziarna są produktem ekologicznym tak bardzo poszukiwanym przez 
konsumentów. W literaturze przedmiotu wyniki badań dotyczą przede wszystkim 
oceny kaczek K2 oraz P33 pod względem ich cech reprodukcyjnych i mięsnych. 
Natomiast brak jest informacji odnośnie do wartości odżywczej i cech funkcjonal-
nych ich mięsa. Dlatego też w celu uzupełnienia tych danych w Katedrze Technologii 
Żywności Pochodzenia Zwierzęcego podjęto badania na ten temat. Celem przepro-
wadzonych badań była ocena wartości odżywczej, a w tym porównanie podstawo-
wego składu chemicznego oraz składu aminokwasowego białka i składu kwasów 
tłuszczowych mięśni tych kaczek.

2. Materiał i metody

Badania przeprowadzono na mięśniach piersiowych i mięśniach nóg kaczorów 
pochodzących ze stad K2 i P33 utrzymywanych metodą in situ w Stacji IZ w Dwo-
rzyskach k. Kórnika. Sposób żywienia, utrzymania i pielęgnacji ptaków był taki sam 
w obu rodach i zgodny z obowiązującymi u kaczek zasadami wychowu. Odchów 
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kaczek do 4 tygodnia życia prowadzono w pomieszczeniu z kontrolowanym i regu-
lowanym środowiskiem, a następnie kontynuowano na wybiegach o ograniczonej 
powierzchni ścielonej słomą oraz wyposażonych w zadaszenia. Ptaki żywiono do 
woli mieszankami pełnoporcjowymi zawierającymi w wypadku kaczek do 3 tygo-
dnia życia 19-20% białka ogólnego i 11,92-12,13 MJ energii metabolicznej, a po 
ukończeniu przez nie 7 tygodnia życia od 16-16,5% białka ogólnego i 12,34 MJ 
energii metabolicznej. Z każdego stada liczącego 60 ptaków wybrano losowo do 
badań po 10 samców o masie ciała (K2 = 1733 g, P33 = 2733 g) zbliżonej do średniej 
arytmetycznej masy ciała w stadzie. Ubój kaczek i dysekcję przeprowadzono w spo-
sób manualny w Dworzyskach. Wykrojone mięśnie umieszczono w chłodziarce o 
temperaturze 4°C na 24 godziny. Następnie mięśnie zmielono w maszynce przez 
siatkę o średnicy oczek 2 mm i homogenizowano za pomocą malaksera firmy Pre-
dom. Tak przygotowane próby posłużyły do przeprowadzenia analiz chemicznych.

Zawartość wody, białka, tłuszczu oznaczono metodami standardowymi [A.O.A.C. 
1990].

Zawartość cholesterolu oznaczono za pomocą testu enzymatycznego Humana w 
ekstraktach lipidowych wykonanych według procedury podanej przez Folcha i in. 
[1957]. Zmydlanie przeprowadzono metodą Rheego i in. [1982]. Przygotowanie 
prób i sposób przeprowadzenia analizy podano w publikacji Skrabki-Błotnickiej i in. 
[1997].

Skład aminokwasowy białek oznaczono metodą chromatografii cieczowej, uży-
wając automatycznego analizatora aminokwasów produkcji czeskiej (typ AAA T 
339) firmy MIKROTECHNA. Hydrolizę kwaśną próbek mięsa prowadzono za po-
mocą 6 M HCl, w warunkach beztlenowych, w środowisku azotu w temperaturze 
105°C przez 24 godziny. W celu zabezpieczenia tyrozyny i fenyloalaninay przed 
rozkładem zastosowano dodatek fenolu. W celu precyzyjnego oznaczenia metioniny 
i cystyny osobno przeprowadzono hydrolizę kwaśną, poprzedzoną reakcją z kwasem 
nadmrówkowym, aby przeprowadzić je odpowiednio do: sulfotlenku metioniny i 
kwasu cysteinowego, tj. form trwałych w warunkach oznaczenia. Tryptofan ozna-
czono w hydrolizatach zasadowych wykonanych za pomocą nasyconego roztworu 
Ba(OH)2 według metody podanej przez Skrabkę-Błotnicką [1973].

Wskaźnik aminokwasu egzogennego − na podstawie którego wyznacza się amino-
kwas ograniczający wartość biologiczną białka R (%) − wyliczono według wzoru:

R (%) = 100% · Am/As,

(gdzie: Am − zawartość aminokwasu egzogennego w białku mięsa badanych kaczek, 
As − zawartość aminokwasu egzogennego w standardzie FAO) [Gronowska-Senger 
2004].

Skład kwasów tłuszczowych lipidów wyekstrahowanych z mięśni kaczek za po-
mocą chloroformu [Folch i in. 1957] oznaczono za pomocą chromatografu gazowe-
go Agilent Tech. 6890 N. Estry metylowe kwasów tłuszczowych otrzymano w reak-
cji estryfikacji lipidów zgodnie z procedurą Preschy i in. [2001]. Mieszaninę estrów 
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metylowych rozdzielono na kolumnie CP-Sil 88 (Chrompack, Holandia) o wymia-
rach 100 m×0,25 mm. Jako gazu nośnego użyto helu. Proces rozdziału prowadzono 
w temperaturze 165-200°C, a szybkość wzrostu temperatury wynosiła 2°C na minu-
tę. Do identyfikacji kwasów tłuszczowych zastosowano standardy zewnętrzne.

Wyniki poddano analizie statystycznej, stosując program Statistica (wersja 6,0) 
[StatSoft. Inc... 2001], bazując na średniej arytmetycznej ( x ) i odchyleniu standar-
dowym (s). Do wykazania istotności różnic między stadami i rodzajami mięśni za-
stosowano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Bo badania istotności 
różnic między wartościami średnimi zastosowano test Duncana.

3. Wyniki badań i dyskusja

Porównując skład chemiczny mięśni piersiowych i mięśni nóg badanych stad 
kaczek, stwierdzono istotne różnice w zawartości lipidów i cholesterolu. Nie stwier-
dzono istotnych różnic w zawartości białka i wody. Mięśnie piersiowe kaczek P33 
cechowały się mniejszą zawartością lipidów i cholesterolu niż pozostałe mięśnie 
(tab. 1).

Tabela 1. Skład chemiczny mięśni piersiowych (P) i nóg (N) kaczek K2 i P33*

Parametr
P33-P P33-N K2-P K2-N

s s s s
Białko (%) 20,25 0,27 20,64 0,40 20,91 0,24  20,55 0,36
Lipidy (%)   0,80aA 0,09   1,73b 0,12     1,16B 0,11    1,40 0,13
Woda (%) 77,70 0,52 77,21 0,77 76,67 0,53  76,49 0,98
Cholesterol 
(mg/100 g mięsa) 95,17aA 3,98 112,22b 5,89 111,82B 4,67 107,34 3,91

*Dane są średnimi z 6 testów: a, b − wartości z różnymi literami istotnie różne w tym samym 
wierszu ze względu na rodzaj mięśnia w obrębie jednego stada przy P ≤ 0,05;

A, B − wartości z różnymi literami istotnie różne w tym samym wierszu ze względu na rodzaj 
stada w obrębie jednego mięśnia przy P ≤ 0,05.
Źródło: badania własne.

Mięśnie badanych kaczek cechowały się znacznie niższą zawartością lipidów w 
porównaniu z innymi rodzajami kaczek. Wyższą zawartość lipidów w mięśniach 
piersiowych (2,1-4,59%) i mięśniach nóg (1,9-6%) u różnych rodzajów kaczek Pe-
kin i ich mieszańców stwierdzili Skrabka-Błotnicka [1986], Paci i in. [1993], Smith 
i in. [1993], Knust [1995], Bons i in. [1998], Leskanich i Noble [1997], Mazanowski 
i Książkiewicz [2004], Chartrin i in. [2006]. Zawartość wody i białka w mięśniach 
badanych kaczek była podobna do tej, którą Witkiewicz [1998; 2000] oznaczył dla 
kaczek Pekin P66, P77, a Knust [1995] dla lekkich typów kaczek Pekin. Zawartość 
białka w badanych mięśniach kaczek była wyższa (20,25-20,91%) od tej, którą dla 
7-tygodniowych kaczek A44, A55 podają Mazanowski i Książkiewicz [2004], Waw-

x x x x
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ro i in. [2004] (18,6-19,3%), oraz od tej dla wielorodowych mieszańców kaczek 
Pekin (19.4%) [Górska, Górski 1997].

Zawartość cholesterolu w mięśniach badanych kaczek mieściła się w przedziale 
95,17-112,22 mg/100 g mięsa. Niższą zawartość cholesterolu (67-99 mg/100 g) 
stwierdzili dla różnych kaczek typu Pekin Smith i in. [1993], Honikel i Arneth 
[1996], a dla kaczek Mulard tuczonych przymusowo (68,6-77,1 mg/100 g) Woło-
szyn [2002]. Baeza i in. [1999] oznaczyli podobną ilość cholesterolu (105-117 
mg/100 g) w mięśniach nietuczonych kaczek Mulard. Znacznie wyższą zawartość 
cholesterolu całkowitego (120-170 mg/100 g) w mięśniach piersiowych kaczek Pe-
kin, piżmowych, Hinny i Mulard oznaczyli Chartrin i in. [2003].

Skład aminokwasowy białek mięśni obu stad kaczek był zależny od rodzaju sta-
da i rodzaju mięśnia (tab. 2). Białka mięśni obu stad zawierały wszystkie niezbędne 
aminokwasy.

Tabela 2. Skład aminokwasowy białek mięśniowych kaczek K2 i P33*

Aminokwas
P33-P P33-N K2-P K2-N

s s s s
ASX 9,28A 0,19 8,78 0,22 8,50B 0,21 8,89 0,22
THR 4,11 0,12 4,22 0,14 4,15 0,13 4,33 0,12
SER 3,74 0,12 3,93 0,16 3,81 0,12 3,98 0,13
GLX 17,91a 0,87 18,75b 0,81 17,95a 0,73 18,93b 0,79
PRO 4,35A 0,23 4,28 0,20 3,86aB 0,23 4,39b 0,25
CYS 0,97 0,04 0,93 0,04 0,88 0,04 1,02 0,04
GLY 3,96 0,17 4,04 0,18 3,92 0,17 4,04 0,17
ALA 5,78 0,21 5,96 0,19 5,94 0,21 5,97 0,20
VAL 3,68 0,16 3,66 0,12 3,74 0,15 3,82 0,15
MET 2,29 0,11 2,35 0,15 2,32 0,12 2,34 0,11
ILE 3,21 0,12 3,26 0,12 3,24 0,12 3,29 0,12
LEU 7,67 0,25 7,69 0,24 7,88 0,22 7,89 0,25
TYR 3,14 0,07 3,33 0,11 3,27 0,08 3,57 0,08
PHE 2,87A 0,11 2,94A 0,13 3,04B 0,32 3,27B 0,25
HIS 2,60A 0,25 3,10A 0,14 3,35B 0,21 3,42B 0,24
LYS 8,87a 0,24 9,03b 0,31 8,68a 0,14 9,04b 0,23
ARG 7,14 0,21 7,31 0,22 7,13 0,19 7,18 0,19
TRP 1,14 0,03 1,09 0,04 1,15 0,03 1,20 0,03

*Opis jak w tab. 1.

Źródło: badania własne.

Mięśnie piersiowe kaczek P33 zawierały istotnie więcej kwasu asparaginowego 
(ASX) oraz proliny (PRO) w porównaniu z kaczkami K2, natomiast mięśnie piersio-
we i nóg kaczek K2 zawierały więcej fenyloalaniny (PHE) i histydyny (HIS). W 
przypadku obu stad mięśnie nóg zawierały więcej kwasu glutaminowego (GLX) i 
lizyny (LYS).

x x x x
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Izoleucyna (ILE) i walina (VAL) były aminokwasami ograniczającymi wartość 
biologiczną białka (tab. 3), ponieważ charakteryzowały się one niższą wartością 
wskaźnika R (odpowiednio 81,0-82,3%, 72,6-76,4%) niż wzorzec FAO (84%).

Tabela 3. Wskaźnik aminokwasów egzogennych (R%)

Aminokwas P33-P P33-N K2-P K2-N
Phe+Tyr 104,5 99,0 105,0 114,0
Ile 81,5 81,7 81,0 82,3
Leu 109,8 108,3 112,6 112,7
Lys 164,2 159,2 157,8 164,4
Met + Cys 93,7 92,0 90,0 96,0
Thr 105,5 101,5 103,8 108,3
Trp 109,0 113,0 115,0 120,0
Val 73,2 72,6 74,8 76,4

Źródło: badania własne.

Pozostałe aminokwasy charakteryzowały się wyższą wartością wskaźnika R niż 
wzorzec FAO. Lizyna (LYS) była tym aminokwasem, który cechował się najwyższą 
wartością biologiczną spośród oznaczonych aminokwasów egzogennych. Biorąc 
pod uwagę wartość biologiczną białka najkorzystniejszy skład miały mięśnie nóg 
kaczek K2. Mięśnie badanych kaczek charakteryzowały się istotnie wyższą zawar-
tością kwasu asparaginowego (ASX) oraz metioniny (MET) i niższą izoleucyny 
(ILE) oraz waliny (VAL) w porównaniu z kaczkami typu Mulard (tuczonymi przy-
musowo) i piżmowymi. W prowadzonych badaniach aminokwasami ograniczający-
mi wartość biologiczną białka były IZO i VAL, natomiast dla kaczek Mulard metio-
nina+cystyna (MET+CYS) oraz tryptofan (TRP). Wartość wskaźnika R dla lizyny 
157,8-164,4% była zgodna z wcześniejszymi badaniami prowadzonymi dla białek 
mięśni kaczek Mulard [Wołoszyn i in. 1998; Wołoszyn 2002].

W składzie kwasów tłuszczowych lipidów wyekstrahowanych z mięśni kaczek 
P33 i K2 zidentyfikowano kwasy od C4 do C22:6 (tab. 4).

Mięśnie kaczek P33 zawierały istotnie więcej kwasów C8, C10, C12, C14,, C18:3 oraz 
mniej C20:4 i C22:6 w porównaniu z kaczkami K2. Mięśnie piersiowe obu stad cecho-
wały się wyższą zawartością kwasów C16, C18, C20:2, C20:5 i niższą kwasu C18:1. Stwier-
dzono najwyższą zawartość kwasów C18:1 (22,07-28,67%) i C16 (17,70-24,31%). 
Obecność w mięśniach tych kaczek takich kwasów, jak: C18:2, C18:3, C20:4, C20:5, C22:6, 
należących do grupy niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, jest szcze-
gólnie ważna ze zdrowotnego punktu widzenia.

W składzie kwasów tłuszczowych dominowały kwasy enowe (UFA). Stanowiły 
one 50,12-60,62% całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych (tab. 5) dla obu ro-
dzajów kaczek.

Zawartości kwasów monoenowych − MUFA (23,46-30,75%) i polienowych − 
PUFA (25,97-30,44%) w mięśniach były zbliżone. Mięśnie kaczek K2 zawierały 
więcej kwasów polienowych i mniej nasyconych (SFA) w porównaniu z kaczkami 
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P33. Mięśnie nóg charakteryzowały się wyższą zawartością kwasów monoenowych 
i niższą nasyconych w porównaniu z mięśniami piersiowymi. Najwyższą zawarto-
ścią kwasów enowych cechowały się mięśnie nóg kaczek K2, natomiast kwasów 
nasyconych − mięśnie piersiowe kaczek P33.

Tabela 4. Skład kwasów tłuszczowych mięśni kaczek K2 i P33*

Kwas
%

P33-P P33-N K2-P K2-N
s s s s

C4 0,69 0,11 0,48 0,09 0,11 0,09 0,50 0,08
C6 0,57 0,10 0,34 0,06 0,23 0,06 0,35 0,06
C8 0,42A 0,09 0,45A 0,09 0,24B 0,07 0,29B 0,07
C10 0,54A 0,14 0,50A 0,12 0,17B 0,01 0,18B 0,01
C12 0,27A 0,08 0,23A 0,09 0,19B 0,01 0,18B 0,01
C14 0,82A 0,09 0,74 0,09 0,65B 0,09 0,80 0,07
C16 24,31a 0,48 19,12b 0,72 22,58a 0,51 17,70b 0,72
C16:1 1,12 0,09 1,55 0,11 1,21 0,11 1,95 0,14
C18 12,74aA 0,41 11,72b 0,40 13,78aB 0,71 11,65b 0,43
C18:1 22,07a 0,52 28,67b 0,87 22,31a 0,67 28,00b 1,14
C18:1 Σizom. 2,76a 0,42 3,93b 0,33 3,02a 0,30 3,65b 0,30
C18:2 14,28 0,81 13,97 0,91 14,68 0,92 14,43 0,90
C18:3 1,62A 0,51 1,11 0,09 0,83B 0,08 1,12 0,09
C20:1 0,41 0,03 0,43 0,03 0,31 0,10 0,40 0,02
C20:2 0,37a 0,03 0,23b 0,02 0,33a 0,03 0,23b 0,03
C21 0,60A 0,12 0,48 0,11 0,38B 0,15 0,42 0,17
C22 0,79 0,07 0,80 0,07 0,60a 0,07 0,36b 0,11
C20:4 7,03A 0,42 7,65A 0,43 10,17B 0,51 10,15B 0,50
C20:5 0,59a 0,12 0,28b 0,10 0,44a 0,11 0,27b 0,09
C22:4 0,80 0,07 0,75 0,09 1,01 0,09 0,98 0,09
C22:6 1,97aA 0,19 2,73b 0,11 2,98B 0,17 2,95 0,15

*Opis jak w tab. 1.
Źródło: badania własne.

Stosunek Σ UFA/ΣSFA był bardziej korzystny dla mięśni nóg niż dla mięśni 
piersiowych, najniższą wartość osiągnął dla mięśni piersiowych kaczek P33, naj-
wyższą dla mięśni nóg kaczek K2.

Stosunek Σ PUFA/Σ SFA wyniósł 0,63-0,92 i mieścił się w zakresie rekomendo-
wanym przez FAO (0,4-1,0). Najkorzystniejszą wartością tego stosunku charaktery-
zowały się mięśnie nóg kaczek K2. Z kolei dla wszystkich badanych mięśni stosu-
nek Σ PUFAn-6/n-3 osiągnął wartość 5,09-5,66 i był zbliżony do rekomendowanego 
(4-6). Pod względem profilu kwasów tłuszczowych najlepszym ich składem cecho-
wały się lipidy wyekstrahowane z mięśni nóg kaczek K2.

x x x x
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Tabela 5. Bilans kwasów tłuszczowych

Parametr P33-P P33-N K2-P K2-N
Σ SFA (%) 42,04 34,99 38,84 32,51
Σ MUFA (%) 23,46 30,75 24,01 30,49
Σ PUFA (%) 26,66 25,97 30,44 30,13
Σ UFA (%) 50,12 56,72 54,45 60,62
Σ n-6 (%) 21,31 21,62 24,85 21,31
Σ n-3 (%) 4,18 4,12 4,25 4,18
Σ cis i trans izomerów kwasów UFA (%) 3,40 4,57 5,14 4,44
Σ niezidentyfikowanych kwasów (%) 4,00 2,94 1,59 2,31
Σ UFA/ΣSFA 1,19 1,62 1,40 1,86
Σ PUFA/ΣSFA 0,63 0,74 0,78 0,92
Σ PUFAn-6/n-3 5,09 5,23 5,85 5,66

Źródło: badania własne.

W składzie kwasów tłuszczowych lipidów wyekstrahowanych z mięśni kaczek 
P33 i K2 dominowały kwasy nienasycone. Głównymi składnikami kwasów tłusz-
czowych były kwasy C18:1, C16, i C18:2. Jest to zgodne z wynikami, które otrzymali 
Turi i in. [1994], Romboli i in. [1997] dla kaczek piżmowych, Smith i in. [1993] dla 
kaczek Pekin oraz Wołoszyn [2002] dla kaczek Mulard. Zawartość kwasów eno-
wych, w tym również monoenowych, w badanych mięśniach była niższa niż ta (od-
powiednio 60,8-71,7%, 37,2-54,7%), którą dla mięśni piersiowych i mięśni nóg ka-
czek Pekin, piżmowych, Mulard i Hinny stwierdzili Chartrin i in. [2003, 2005, 2006], 
natomiast zawartość kwasów nasyconych była podobna. Ilość kwasów nasyconych 
była niższa niż ta, którą dla różnych rodzajów kaczek Pekin podali Smith i in. [1993] 
oraz Leskanich i Noble [1997] (odpowiednio 45,5, 50,3%). Mięśnie badanych ka-
czek cechowały się wyższą (25,97-30,44%) zawartością kwasów polienowych w 
porównaniu z innymi rodzajami kaczek(16,5-23,6%) [Smith i in. 1993; Leskanich i 
Noble 1997; Chartrin i in. 2003; 2005; 2006]. Dla badanych mięśni stosunek Σ 
UFA/Σ SFA był niższy w porównaniu z innymi rodzajami kaczek. Spowodowane to 
było niższą zawartością kwasów enowych w mięśniach kaczek P33 i K2. Natomiast 
stosunki Σ PUFA/Σ SFA = 0,63-0,92 i Σ PUFA n-6/n-3 = 5,09-5,85 były bardziej 
korzystne niż te, które otrzymali Smith i in. [1993] dla kaczek Pekin (Σ PUFA/Σ SFA 
= 0,37, Σ PUFA n-6/n-3 = 10,0) oraz Salichon i in. [1993], Turi i in. [1994], a także 
Romboli i in. [1997] dla kaczek piżmowych (Σ PUFA/Σ SFA = 0,37-0,42, Σ PUFA 
n-6/n-3 = 11,0-11,7). Jest to bardzo ważne, ponieważ w diecie człowieka szczegól-
nie preferowane są kwasy n-3 jako grupa kwasów enowych najważniejsza ze zdro-
wotnego punktu widzenia.

4. Wnioski

Bazując na otrzymanych wynikach, stwierdzono, że mięśnie badanych stad cha-
rakteryzowały się podobnym składem chemicznym. Pomimo że zaobserwowano 
istotne różnice w składzie aminokwasowym białka i profilu kwasów tłuszczowych 
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oraz w zawartości lipidów i cholesterolu, to nie miały one praktycznego znaczenia. 
Biorąc pod uwagę zawartość lipidów i cholesterolu, najbardziej korzystne ze zdro-
wotnego punktu widzenia były mięśnie piersiowe kaczek P33. Pod względem zaś 
składu aminokwasowego białka i profilu kwasów tłuszczowych wyższą wartością 
odżywczą cechowały się mięśnie nóg kaczek K2. Porównując skład chemiczny mięś- 
ni badanych kaczek z innymi rodzajami kaczek, stwierdzono, że cechowały się one 
wysoką wartością odżywczą. W przypadku stad zachowawczych kaczek szczególnie 
istotny jest stosunek kwasów n-6/n-3 mieszczący się w granicach 5-6, co rzadko 
spotykane jest w żywności pochodzenia zwierzęcego. Należy doskonalić i rozwijać 
hodowlę tych stad, stanowić one mogą bowiem doskonałe uzupełnienie produkcji 
wielkotowarowej kaczek. Ponadto badany materiał może być wykorzystany w prak-
tyce do poprawy cech odżywczych mięsa kaczek stad towarowych.
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nuTRiTiOnAL vALuE Of DuCK MEAT
fROM COnSERvATivE fLOCKS

Summary

The chemical composition of muscles of two conservative flocks of duck (P33, K2) was investiga-
ted. There were no differences in the moisture and protein contents in the investigated muscles. Altho-
ugh the differences in the lipids and cholesterol content were stated, they are not significant from the 
practical point of view. The higher content of lipids was observed in leg (1.40-1.73%) than in breast 
(0.8-1.16%) muscles for two flocks.

The muscles of the investigated ducks comprised of all essential amino acids. The amino acid 
proportion of meat proteins depended on the kind of flocks. The ILE and VAL were amino acids which 
limited the biological value of meat protein. The protein of P33 breast muscles was characterized by the 
higher content of PRO and ASX than K2 one. The protein of breast and leg muscles of K2 comprised 
of more PHE and HIS in comparison with P33. The LYS was characterized by the highest value of li-
mited amino acids index (R=157.8-164.4) and thereby possessed the highest biological value.

The fatty acids from C4 to C22:6 in muscles of investigated birds were identified. The highest content 
of C18:1 and C16 was stated. The kind of flock was affected the following fatty acids: C8, C10, C12, C14,, 
C18:3, C20:4,C22:6. The unsaturated fatty acids (UFA) were predominant for all muscles (50.12-60.62% ). 
The polyunsaturated fatty acids (PUFA) amounted to 25.97-30.44% and the higher level of PUFA was 
established in K2 muscles. The UFA/SFA ratio was 1.19-1.86, the PUFA/SFA ratio was 0.63-0.92 and 
the PUFA n-6/n-3 ratio was 5.09-5.85. The lipids from K2 leg muscles were characterized by the best 
fatty acid profile among the investigated muscles. It is hard to say which investigated strain is more 
profitable because some components were more favorable in the P33 and others in K2 muscles.

Taking into consideration the lipids and cholesterol content, the P33 breast muscles were the most 
suitable, but K2 leg muscles were characterized by the highest biological value of proteins and by the 
best profile of fatty acids. It is evident that muscles from flocks examined have been characterized by 
high nutritional value.
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funKCJOnOWAniE zinTEGROWAnEGO SySTEMu
zAPEWniAniA JAKOśCi nA PRzyKłADziE WyBRAnEGO 

zAKłADu GASTROnOMiCznEGO
– PRACA PRzEGLĄDOWA

1. Wstęp

Obecnie w światowej gospodarce wolnorynkowej główną rolę odgrywa jakość 
produkowanych i dostarczanych wyrobów. Coraz częściej zarówno liczba wytwa-
rzanych produktów (jak to było w gospodarce nakazowo-rozdzielczej), jak i ich cena 
nie są czynnikami decydującymi o renomie firmy. W warunkach działającej konku-
rencji rynkowej przede wszystkim jakość oferowanych produktów i świadczonych 
usług musi być akceptowana przez klientów. Ponadto ustawodawstwo polskie i Unii 
Europejskiej czyni producenta żywności odpowiedzialnym za niekorzystne skutki 
zdrowotne wywołane spożyciem artykułów spożywczych. Żywność oferowana do 
sprzedaży, poza spełnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, 
musi więc być dobrej jakości, którą należy zagwarantować od chwili pozyskania 
surowca aż do momentu, gdy dany produkt żywnościowy trafi do rąk konsumenta. 
Jakość jest zatem najistotniejszą cechą wyrobu i usługi, mającą stanowić główną 
strategię w walce konkurencyjnej, służącą osiągnięciu podstawowego celu, miano-
wicie zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta [Ładoński, Szołtysek 2005, s. 11; 
Rubin 2004, s. 7].

Celem pracy jest przedstawienie specyfiki funkcjonowania zintegrowanego sys-
temu zarządzania jakością, tj. systemu HACCP, i systemu zarządzania jakością we-
dług normy ISO 9001 w branży gastronomicznej, m.in. na podstawie charakterysty-
ki działalności przedsiębiorstwa handlowo-usługowego będącego liderem w 
dziedzinie gastronomii. 

Autorzy zamierzają udowodnić, że o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności 
i zapewnieniu jej wysokiej jakości na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywno-
ścią decydują sprawne funkcjonowanie zintegrowanych systemów oraz wiedza 
pracowników dotycząca zasad i procedur systemowych, a przede wszystkim zaanga-

  * Marta Kowalczyk, ul. Wojska Polskiego 3a/8, 59-700 Bolesławiec.
** Katedra Analizy Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, ul. Ko-

mandorska 118/120.



 Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zapewniania jakości...  63

żowanie całego personelu przedsiębiorstwa mającego kontakt ze środkami spożyw-
czymi. Ponadto celem pracy jest potwierdzenie tezy, że integracja HACCP z syste-
mem zarządzania jakością ISO 9001 bardziej sprzyja poprawie wydajności, sku- 
teczności i sprawności działania w zakresie jakości zdrowotnej żywności niż sytuacja, 
gdy systemy te funkcjonują niezależnie i samodzielnie.

2. Współczesne systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Nowoczesna filozofia jakości to odejście od pełnej kontroli wyrobów finalnych 
na rzecz tworzenia jakości w całym procesie wytwarzania wyrobu. Odpowiednia 
jakość produktu powinna być osiągana na każdym etapie (od pozyskania surowca, 
przez produkcję, przechowywanie, dystrybucję, aż do konsumenta – najważniejsze-
go „kontrolera” jakości). W.E. Deming, jeden z twórców nauki o zarządzaniu przez 
jakość, sformułował 14 rad dotyczących zarządzania, określanych w literaturze jako 
14 wskazówek Deminga. Jedna z tych zasad brzmi następująco: uporczywie i nie-
ustannie dąż do ulepszania produktów i usług, tak aby były konkurencyjne, utrzymy-
wały przedsiębiorstwo i dawały zatrudnienie [Kołożyn-Krajewska 2001, s. 33].

W kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa coraz większego 
znaczenia nabierają systemy zarządzania jakością, które przez usprawnianie zarzą-
dzania organizacją, porządkowanie dokumentacji i inne funkcje powodują powsta-
wanie wymiernych korzyści, a przede wszystkim poprawę jakości oferowanych dóbr 
i świadczonych usług [Urbaniak 2006, s. 11-12].

W praktyce zarządzanie jakością związane jest z wdrożeniem, utrzymaniem i 
doskonaleniem systemu jakości oraz udowodnieniem tych poczynań klientom, np. 
przez certyfikację systemu jakości, a także wykazaniem, że posiadany system speł-
nia wymagania [Kołożyn-Krajewska 2001, s. 35].

Jakość jest pojęciem ogólnie znanym, często stosowanym, ale niejednoznacznie 
sprecyzowanym, ponieważ dotyczy wielu aspektów życia człowieka. W naszym 
opracowaniu przyjmujemy, że jest to przede wszystkim jakość zdrowotna żywności, 
determinowana jej bezpieczeństwem i wartością żywieniową. 

W sektorze spożywczym stosuje się wiele systemów i metod zapewniania jako-
ści i zarządzania jakością, a najpowszechniej stosowane to:

HACCP – analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli ( – Hazard Analysis 
and Critical Control Points), system obowiązkowy dla wszystkich przedsię-
biorstw mających kontakt z żywnością;
GMP – dobra praktyka produkcyjna ( – Good Manufacturing Practice), system 
wymagany prawem we wszystkich zakładach mających kontakt z żywnością;
GHP – dobra praktyka higieniczna ( – Good Hygienic Practice), system wymagany 
prawem j.w.;
QACP – punkty kontrolne zagwarantowania jakości ( – Quality Assurance Control 
Points), system nadobowiązkowy, podobny do HACCP, lecz szerszy od niego;



64 Marta Kowalczyk, Tomasz Lesiów 

BRC – Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium), publiku- –
je dokument „BRC – Global Standard Food” – minimalny standard higieny dla 
zakładów produkujących żywność, niewymagany prawem, rekomendowany 
przez brytyjskich detalistów;
BRC/IoP  – Global Standard/BRC and IoP Industrie of Packgaging – wymagania 
dla firm dostarczających opakowania dla produktów żywnościowych, nieobo-
wiązkowe;
GAP – dobra praktyka rolnicza ( – Good Agriculture Practice) – wymagania doty-
czące zasad produkcji warzyw i owoców, nadobowiązkowe;
IFS – międzynarodowy standard higieny dla zakładów produkujących żywność  –
(International Food Standard), wymagany przez sieci handlowe z Niemiec i 
Francji;
system zarządzania jakością według normy ISO 22000:2005 „System zarządza- –
nia bezpieczeństwem żywności – wymagania dla organizacji w całym łańcuchu 
żywnościowym” (Food Safety Management Systems – Requirements for Organi-
zations Throughout the Food Chain);
system zarządzania jakością według norm ISO serii 9000; –
totalne zarządzanie jakością – TQM ( – Total Quality Management) [Urbaniak 
2006, s. 1-12, 292, 306, 327, 329-331; Kołożyn-Krajewska 2001, s. 35-36].

3. HACCP w zakładach gastronomicznych

W ostatnich latach coraz częściej posiłki są spożywane poza domem, czego re-
zultatem jest rosnąca rola gastronomii jako ważnego ogniwa w żywieniu człowieka. 
Potwierdza się to w dynamicznym rozwoju zakładów sieci otwartej – cafeterii, re-
stauracji, barów itp., oraz sieci zamkniętej (stołówek, bufetów pracowniczych w za-
kładach pracy i innych), których liczba rośnie z dnia na dzień. Wzrastająca popular-
ność zakładów gastronomicznych rodzi potrzebę nowych rozwiązań funkcjonalno- 
-technologicznych oraz konieczność spełniania przez obiekty tego typu wszystkich 
wymagań sanitarno-higienicznych. To stawia przed gastronomią nowe wyzwania 
[Grzesińska 2003b]. 

Zapewnienie właściwej jakości przygotowywanej żywności wymaga prawidło-
wych odpowiedzi na wiele pytań dotyczących jakości produktu, a mianowicie: 

co zrobić, aby bezpieczeństwo żywnościowe produktów było zagwarantowane? •
jak należy postępować, aby uzyskany poziom bezpieczeństwa utrzymywał się na  •
stałym poziomie?
jaki zastosować system kontroli, żeby opanować zagrożenie wynikające z pro- •
dukcji zróżnicowanych artykułów przeznaczonych dla tysięcy osób? [Grzesiń-
ska 2003a].
Wprowadzenie zasad systemu HACCP wychodzi naprzeciw tak postawionym 

pytaniom. System ten ma na celu eliminowanie ryzyka związanego z bezpieczeń-
stwem zdrowotnym żywności. Zmusza do przeanalizowania wszystkich procesów 
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produkcyjnych w zakładach i zidentyfikowania zagrożeń oraz ustalania ich ryzyka. 
Specyfika systemu HACCP daje możliwość zastosowania go nie tylko w zakładach 
przemysłu spożywczego, ale również w zakładach żywienia zbiorowego [Grzesiń-
ska 2003b]. 

Nadrzędnym celem żywienia zbiorowego (w tym cateringu) jest zaspokajanie 
potrzeb żywieniowych różnych grup społecznych, polegające na dostarczaniu goto-
wych do konsumpcji i bezpiecznych dla zdrowia pod względem jakościowym posił-
ków i napojów oraz zapewnieniu warunków umożliwiających ich spożycie. Żyw-
ność oferowana w tego typu placówkach musi być całkowicie bezpieczna dla 
konsumenta oraz odpowiadać oczekiwaniom klientów pod względem jakości orga-
noleptycznej i estetycznej, a jej spożycie nie może stwarzać ryzyka zachorowania na 
choroby przenoszone drogą pokarmową. Podstawowym warunkiem właściwego 
przebiegu żywienia zbiorowego z zapewnieniem całkowitego bezpieczeństwa zdro-
wotnego posiłków jest stworzenie odpowiednich warunków techniczno-organiza-
cyjnych, a także spełnienie wszelkich standardów higienicznych dotyczących proce-
sów magazynowania surowców i półproduktów żywnościowych, jak również pro- 
dukcji posiłków i ich dystrybucji [Konecka-Matyjek i in. 2003, s. 7].

4. Przemysł gastronomiczny w świetle wejścia Polski
w struktury uE

Zgodnie z obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej prawem żywnościo-
wym, system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) jest obo-
wiązkowy dla wszystkich przedsiębiorstw działających w branży spożywczej, z wy-
jątkiem rolnictwa (produkcji pierwotnej), czyli hodowli i uprawy, gdzie w celu 
zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej oraz przestrzegania zasad higieny ko-
nieczne jest wdrożenie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki 
produkcyjnej (GMP). Ważna grupa przedsiębiorstw, które od 1 maja 2004 r. są zobo-
wiązane do wdrożenia systemu HACCP, to zakłady żywienia zbiorowego. Prawidło-
wemu funkcjonowaniu systemu HACCP sprzyja, co już wiadomo, jego wdrażanie, a 
następnie integracja z systemem ISO 9001 [Internet 1].

Według rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywno-
ściowego, żywność znajdująca się w obrocie musi być bezpieczna dla zdrowia i ży-
cia człowieka (czyli jest to taka żywność, która nie jest szkodliwa i nadaje się do 
spożycia przez ludzi), a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponosi 
przedsiębiorca. W związku z tym każdy przypadek dotyczący serwowanej żywności 
w zakładzie żywienia zbiorowego musi być rozpatrywany pod kątem bezpieczeń-
stwa żywności dla zdrowia konsumentów, co oznacza, że każda potrawa, także taka, 
która ze względu na swój charakter wymaga wielokrotnego odgrzewania, musi od-
powiadać w momencie dostarczania (serwowania jej konsumentowi) wymaganiom 
w zakresie jakości zdrowotnej żywności. Żywność produkowana w zakładach ga-
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stronomicznych musi więc charakteryzować się dobrą jakością, w związku z czym, 
powinna ona spełniać wymagania konsumentów pod względem właściwości: senso-
rycznych (smak, zapach, konsystencja i itd.); odżywczych (wartość odżywcza, die-
tetyczna, energetyczna) i zdrowotnych (bezpieczeństwo żywności). Zatem, aby za-
gwarantować żywność o właściwej jakości zdrowotnej, trzeba zwrócić uwagę na 
wszystkie czynniki niosące potencjalne zagrożenie. Tradycyjne systemy kontroli ja-
kości i nadzoru nad produkcją koncentrują się szczególnie na ocenie jakości i para-
metrów wyrobu końcowego. Nie identyfikują one w pełni zagrożeń i ich przyczyn, 
nadzorując jedynie fragmentarycznie proces, toteż nie dają gwarancji bezpieczeń-
stwa zdrowotnego. Z tego powodu stało się konieczne wprowadzenie nowych roz-
wiązań oraz metod zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, jak GMP i GHP 
oraz HACCP.

W przypadku zakładów gastronomicznych trudne jest wdrożenie i nadzorowanie 
systemu HACCP tak, aby funkcjonował on efektywnie, szczególnie ze względu na 
odmienny charakter produkcji w porównaniu z zakładami przemysłu spożywczego. 
Podstawowe przeszkody to: ogromna różnorodność produktów, wahania w wielko-
ści produkcji, zmienność i sezonowość posiłków, wielokierunkowość prowadzonych 
procesów technologicznych, przy jednoczesnym przygotowywaniu niejednokrotnie 
kilkudziesięciu różnorodnych dań w ciągu doby, jak również przewaga operacji wy-
konywanych ręcznie, według zasad tradycyjnego „rzemiosła gastronomicznego” 
[Grzesińska 2004a; Kołożyn-Krajewska, Sikora 1999, s. 243].

Według wielu opinii sądzi się, że dla przemysłu gastronomicznego należy opra-
cować zmodyfikowany system zarządzania jakością, oparty na idei HACCP. Powi-
nien się on koncentrować przede wszystkim na: analizie przyczyn najczęściej wystę-
pujących zatruć pokarmowych oraz na prowadzeniu pomiarów i wykonywaniu 
czynności niezbędnych w celu zapobiegania ich wystąpienia [Kołożyn-Krajewska, 
Sikora 1999, s. 243]. Główny nacisk kładzie się także na to, jakie procesy zachodzą-
ce podczas produkcji i ekspedycji żywności mogą spowodować jej zakażenie, roz-
wój czy przeżycie drobnoustrojów chorobotwórczych i jakie pomiary powinny być 
wykonane w celu zminimalizowania wystąpienia zagrożenia lub zabezpieczenia 
przed nim. Często ważniejsze wymagania związane z GMP, np. higiena personelu 
czy skuteczny system mycia i dezynfekcji, traktowane są jako krytyczne punkty 
kontrolne. Ważnym elementem jest odpowiednio dobrane wyposażenie (np. w funk-
cjonalne i łatwe do mycia urządzenia) oraz kontrola parametrów technologicznych 
za pomocą urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Największym problemem podczas wdrażania systemu HACCP w zakładach pro-
dukujących potrawy świeże, gotowe do bezpośredniego spożycia jest, jak już wspo-
mniano, opracowanie odpowiedniego podejścia do samego systemu HACCP. We-
dług tradycyjnego ujęcia opisuje się surowce wchodzące w skład procesu i produktów 
będących jego wynikiem oraz określa potencjalne sposoby wykorzystania tych pro-
duktów przez klienta. Jeżeli firma, która produkuje w ciągu doby kilkadziesiąt róż-
nego rodzaju dań i zestawów posiłków, miałaby opracowywać schematy produkcyj-
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ne, podjęłaby się zadania zbyt pracochłonnego. Jeszcze inną przeszkodą w opra- 
cowywaniu diagramów produkcyjnych, która powodowałaby konieczność ponow- 
nego ich projektowania oraz analizy zagrożeń, jest sezonowość sprzedaży, czyli 
zmienność posiłków w zależności od sezonu (zimowego i letniego). Podstawowym 
warunkiem osiągnięcia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów żywnościowych 
jest więc przestrzeganie zasad GMP i GHP [Kołożyn-Krajewska 2001, s. 82-83].

Powyżej przedstawione problemy wskazują na potrzebę modyfikacji systemu 
HACCP, gdyż tradycyjne podejście do omawianego systemu w przypadku firmy ga-
stronomicznej nie zapewniłoby pożądanego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego.

5. Wdrażanie systemu HACCP w gastronomii

Podczas wdrażania HACCP w zakładach żywienia zbiorowego należy pamiętać, 
że niektóre etapy różnią się od tych stosowanych przy wprowadzaniu HACCP w 
zakładach produkujących i przetwarzających żywność. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zasady dotyczące opisu potraw, podziału ich na grupy (ze względu na ich 
duży asortyment), sposobu opracowywania schematów technologicznych (których 
liczba jest równa liczbie wyodrębnionych grup potraw) [Internet 2].

Opis produktów polega na sporządzeniu dokładnej pisemnej (a także fotogra-
ficznej) charakterystyki wytwarzanych produktów, rozpoczynając od używanych 
surowców, przez dodatki stosowane w trakcie procesu technologicznego, kończąc na 
produkcie finalnym przekazywanym konsumentowi [Internet 3]. W opisie produk-
tów nie podaje się parametrów związanych z właściwościami fizykochemicznymi, 
mikrobiologicznymi, cechami organoleptycznymi czy rodzajem opakowania. Istot-
ne są natomiast takie elementy, jak: autor receptury, nazwa potrawy, surowce nie-
zbędne do sporządzenia potrawy, rodzaj produkcji/przynależność do danej grupy 
potraw, czas przygotowania potrawy, informacja żywieniowa dla 1 porcji potrawy, 
szczegółowy opis jej przygotowania (krok po kroku) wraz z informacją o sposobie 
wydawania posiłków (na zimno, na gorąco itp.), dane o sposobie, warunkach, czasie 
transportu potraw do momentu wydania ich konsumentowi, wskazanie osoby odpo-
wiedzialnej za przyrządzenie danej potrawy [Internet 2; Jackiewicz 2005, s. 8-9]. 
Następnie określa się sposób wykorzystania lub zastosowania produktów końco-
wych przez klientów, tj. opisuje się, przez kogo, gdzie i w jakich warunkach będą 
one spożywane [Internet 3].

Następny krok to przygotowanie schematów produkcyjnych. Proponuje się więc 
przedstawienie ogólnego schematu dróg przepływu surowców oraz sprzętu w firmie, 
a następnie wykonanie schematów produkcyjnych dla poszczególnych stref (grup 
potraw) z uwzględnieniem używanych surowców, dodatków, stosowanych sposo-
bów obróbki wstępnej i właściwej, a także ewentualnie pakowania, przechowywania 
i dystrybucji [Kołożyn-Krajewska 2001, s. 83]. 

Z tego względu, iż w wielu przypadkach specyfika działalności gastronomicznej 
uniemożliwia indywidualne podejście do poszczególnych rodzajów wyrobów, moż-
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na wykonać schematy produkcyjne (czynnościowe) dla kolejnych obszarów produk-
cyjnych, takich jak: magazyny, przygotowalnia mięsa, warzyw i owoców, kuchnia 
zimna, kuchnia gorąca, zmywalnia itp. Podział ten ma zmniejszyć liczbę sporządza-
nych schematów. Schemat technologiczny należy przygotować w formie schematu 
blokowego z uwzględnieniem parametrów występujących w trakcie procesów jed-
nostkowych. Przygotowane schematy powinno się następnie zweryfikować w prak-
tyce, czyli sprawdzić ich zgodność ze stanem faktycznym, i w razie konieczności 
nanieść odpowiednie poprawki. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ jakiekolwiek 
różnice pomiędzy dokumentacją a praktyką mogą poważnie zakłócić działanie sys-
temu [Internet 3]. Każdą strefę dokładnie się opisuje, a w opisie umieszcza informa-
cje dotyczące rodzaju sprzętu i urządzeń znajdujących się w danej strefie oraz wykaz 
surowców, półproduktów i produktów wchodzących do strefy i z niej wychodzących 
[Kołożyn-Krajewska 2001, s. 83].

W zależności od menu proponuje się różne podziały potraw, np.:
potrawy mięsne (w dużych kawałkach, w małych kawałkach), –
zupy, wywary, sosy, –
owoce i warzywa, –
pieczywo i ciasta, –
kombinacje potraw (zimne, gorące), –
wyroby mleczne, –
ryż, makaron, kasze,  –
mrożonki. –
Dla ww. grup asortymentowych tworzy się schematy czynnościowe, na bazie 

których przeprowadza się analizę zagrożeń [Dzwolak 2008c].
Zasadniczym etapem metody HACCP jest sprawdzenie schematów technolo-

gicznych w praktyce, poprzez ich analizę, a następnie identyfikacja na ich podstawie 
wszystkich istotnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo zdrowotne 
produkowanych wyrobów, i sporządzenie wykazu środków zapobiegawczych. W 
praktyce gastronomicznej uwagę koncentruje się głównie na analizie przyczyn naj-
częściej występujących zatruć pokarmowych, aby podjąć niezbędne czynności za-
pobiegające ich wystąpieniu. Potencjalne zagrożenia muszą być zidentyfikowane na 
każdym etapie procesu technologicznego, przy czym liczba zagrożeń na poszczegól-
nych etapach może być różna [Internet 3].

Następną fazą jest wyznaczenie krytycznych punktów kontrolnych (CCP) na 
podstawie zidentyfikowanych wcześniej zagrożeń, które mogą wystąpić. Należy 
więc zwrócić uwagę na prawidłowość przebiegu procesu produkcyjnego (np. na pa-
rametry – każdy CCP musi być monitorowany), również dogłębnie analizować linie 
produkcyjne, ponieważ, jak wynika z praktyki, krytyczne punkty kontroli są często 
konsekwencją nieprawidłowo zaprojektowanych maszyn i urządzeń. Jedną z metod 
zapobiegania zanieczyszczeniu drobnoustrojami maszyn i urządzeń stosowanych w 
przetwórstwie żywności jest więc ich odpowiednie konstruowanie. Częsty kontakt 
urządzeń z żywnością w połączeniu z wadliwą (z punktu widzenia higieny żywno-
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ści) konstrukcją może być przyczyną wtórnego zakażenia produkowanej żywności. 
Istnieje więc prawdopodobieństwo, że brak dozoru w tych miejscach lub nadzór 
niedostateczny może spowodować zepsucie żywności lub namnożenie się drobno-
ustrojów skutkujący tym, że produkt końcowy może stanowić zagrożenie dla zdro-
wia konsumenta [Grzesińska 2005b]. 

Tabela 1. Wykaz zagrożeń dla pięciu grup posiłków

Lp. Wyroby gotowe Zagrożenia
1 Potrawy przygotowywane 

i podawane bez obróbki 
cieplnej

Mikrobiologiczne:
Shigella, Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Listeria monocy-
togenes, Vibrio cholerae, Aeromonas spp., Yersinia enterocolitica, 
Campylobacter jejuni, Enterococcus faecalis, Staphylococcus au-
reus, grzyby toksynogenne (np. Penicilium expansum)
Fizyczne:
ciała obce, których źródłem są surowce, półprodukty, personel
Chemiczne:
pochodzące z surowców, półproduktów (np. środki ochrony roś-
lin)

2 Potrawy podawane
bezpośrednio po obróbce
cieplnej

Mikrobiologiczne:
Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Clostridium per-
fringens, Vibrio perahaemoliticus
Fizyczne:
ciała obce pochodzące z przypraw, od personelu
Chemiczne:
pozostałości środków po myciu i dezynfekcji sprzętu

3 Potrawy schłodzone 
po obróbce cieplnej

Mikrobiologiczne:
Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Clostridium per-
fringens, Vibrio perahaemoliticus, Salmonella
Fizyczne:
ciała obce, których źródłem są surowce, półprodukty, personel
Chemiczne:
pozostałości środków po myciu i dezynfekcji sprzętu

4 Potrawy przygotowywane 
bez obróbki cieplnej, 
a następnie schładzane

Mikrobiologiczne:
Yersinia enterocolitica, Shigella, Clostridium botulinum, Staphylo-
coccus aureus, Listeria monocytogenes, Vibrio perahaemoliticus, 
Bacillus cereus
Fizyczne:
ciała obce, których źródłem są surowce, półprodukty, personel
Chemiczne:
pochodzące z surowców, półproduktów (np. środki ochrony roś-
lin)

5 Potrawy poddane obróbce 
cieplnej, schładzane (prze-
chowywane do 24 godzin) 
i ponownie ogrzewane

Mikrobiologiczne:
Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Enterococcus 
faecalis

Źródło: [Kołożyn-Krajewska 2001, s. 85].
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W planie HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego powinno się uwzględniać 
realizowanie założeń metody dla całych grup produktów, wyróżniając jedynie te o spe- 
cyficznych wymaganiach, dla których zachodzi konieczność zidentyfikowania szcze-
gólnych CCP i opracowania właściwych procedur ich monitorowania. Ponadto można 
opracować wykaz zagrożeń dla wybranych pięciu grup posiłków, które mogą stanowić 
potencjalne ryzyko dla konsumenta (tab. 1) [Kołożyn-Krajewska 2001, s. 83].

Na podstawie analizy zagrożeń wyznacza się krytyczne punkty kontrolne. Jed-
nym z ważnych CCP w przedsiębiorstwie gastronomicznym jest proces przyjęcia 
surowców polegający na szczegółowej ocenie i sprawdzeniu, czy spełniają one zało-
żone wymagania, a następnie przyjmowaniu tylko tych, które je spełniają.

Punkty krytyczne można wyznaczyć w wyniku przeprowadzonej analizy zagro-
żeń i zastosowaniu „drzewka decyzyjnego”. Przykładowe CCP w zakładzie gastro-
nomicznym to: CCP 1 – przyjęcie surowca, CCP 2 – przechowywanie w warunkach 
chłodniczych, CCP 3 – obróbka cieplna itp. Jest wiele etapów procesu produkcyjne-
go, które są równocześnie potencjalnymi krytycznymi punktami kontrolnymi w 
przedsiębiorstwie tego rodzaju [Kołożyn-Krajewska 2001, s. 85].

Dla każdego z punktów krytycznych należy ustalić parametry kontrolne, ich 
wartości oraz dopuszczalny zakres tolerancji. W zależności od etapu procesu pro-
dukcyjnego najczęściej stosowanymi parametrami kontroli w zakładach gastrono-
micznych są:

podczas przyjmowania surowców: kontrola zgodności surowców ze sporządzo- –
ną specyfikacją, sprawdzanie atestów, 
podczas przechowywania: temperatura, czas, wilgotność powietrza,  –
podczas obróbki termicznej: temperatura, czas,  –
podczas przechowywania po obróbce: czas schłodzenia, temperatura, czas prze- –
chowywania, 
w czasie mycia zastawy i sprzętu kuchennego: temperatura wody, czas wyparza- –
nia, stężenie płynu myjącego [Internet 3].
Następne fazy przebiegają zgodnie z zalecaną metodyką postępowania podczas 

wdrażania HACCP.
System HACCP w przedsiębiorstwach gastronomicznych nakierowany jest na:
określenie drobnoustrojów, które mogą wystąpić i namnożyć się w żywności w  –
określonym czasie i temperaturze,
identyfikację, dla każdego procesu, drobnoustrojów mogących przetrwać,  –
zidentyfikowanie, na każdym etapie produkcji, źródeł i punktów zakażeń, –
identyfikację żywności lub jej składników potencjalnie niebezpiecznych, mogą- –
cych stwarzać ryzyko. 
W gastronomii stosowanie systemu HACCP napotyka niestety szereg proble-

mów uwarunkowanych kwalifikacjami personelu, koniecznością zapewnienia pracy 
w warunkach higienicznych, zwłaszcza, że wiele czynności wykonuje się przy bez-
pośrednim kontakcie z żywnością. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom 
możliwość wykonywania obowiązków w warunkach higienicznych, gdyż w prze-
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ciwnym wypadku przedsiębiorstwo nie odniesie sukcesu w zakresie zapewnienia 
jakości zdrowotnej wytwarzanej żywności [Kołożyn-Krajewska, Sikora 1999, s. 244- 
-245]. Zatrudnieni pracownicy niestety często nie przestrzegają podstawowych za-
sad higieny i HACCP, kierując się „złymi” przyzwyczajeniami i nawykami, leni-
stwem, brakiem świadomości czy też poglądami o bezzasadności funkcjonowania 
systemu bezpieczeństwa żywności. 

6. Dobra praktyka cateringowa

Dobrą praktykę cateringową (GCP – Good Catering Practice) określa się jako 
odmianę dobrej praktyki produkcyjnej dla zakładów przygotowujących posiłki i ży-
wiących konsumentów. Z tego względu stosuje się wyrażenie równoznaczne z GCP, 
a mianowicie dobra praktyka produkcyjna żywienia zbiorowego. Zasady wynikają-
ce z postępowania zgodnie z dobrą praktyką cateringową są wspólne dla podmiotów, 
których celem jest żywienie ludzi w restauracjach, kawiarniach, stołówkach, zakła-
dach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i typu otwartego, dla firm cateringo-
wych itp.

Dobra praktyka cateringowa obejmuje podstawowe wymagania, które dotyczą 
prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych przygotowywania posiłków, 
wraz z wymaganiami związanymi z maszynami, urządzeniami i wyposażeniem, któ-
re bierze udział w tych procesach, w celu wyprodukowania potraw o właściwej ja-
kości zdrowotnej, całkowicie bezpiecznych dla zdrowia konsumenta. Należy zwrócić 
uwagę na to, że w wypadku zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej i bezpieczeń-
stwa potraw tylko wzajemne współdziałanie obu standardów GHP i GCP pozwala 
osiągnąć wymagany poziom i metodykę pracy w kuchni. 

Zakres zastosowania GMP/GHP w gastronomii lub ich odpowiedników obejmu-
je cały proces wytwarzania potraw i napojów, tj. elementy związane z infrastrukturą 
zakładu, zasobami ludzkimi oraz z procesem gastronomicznym [Dzwolak 2007]. 
Zasadniczą różnicę pomiędzy dobrą praktyką cateringową a dobrą praktyką produk-
cyjną stanowi obszar nacisku co do wymogów w tych standardach. GMP kładzie 
główny ciężar obowiązków i wymagań dla zakładu na infrastrukturę. Dobra prakty-
ka cateringowa skupia się na realizacji produkcji, czyli na poszczególnych metodach 
postępowania i operacji technologicznych podczas przygotowania posiłków [Białka 
2007a]. 

Z powyższych rozważań wynika, że każdy element stanowiący fragment proce-
su przygotowywania posiłków jest ujęty albo w ramy standardu dobrej praktyki hi-
gienicznej, albo w ramy standardu dobrej praktyki cateringowej. GCP jednak nie 
skupia się tylko i wyłącznie na bezpieczeństwie potrawy, a tym samym jej konsu-
menta. Ma ona również na uwadze „jakość” tej potrawy, czyli jej wartość odżywczą, 
energetyczną, wygląd, smakowitość itp., dlatego personel zakładu gastronomiczne-
go powinien umiejętnie dobrać metodykę postępowania zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki cateringowej [Internet 1].
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7. integracja systemu HACCP z systemem zarządzania jakością

Podobnie jak w przedsiębiorstwach produkujących żywność firmom sektora ga-
stronomicznego zaleca się integrację systemu HACCP z systemem zarządzania ja-
kością (SZJ) opartym na normie ISO 9001:2000, co zwiększa utrzymanie bezpie-
czeństwa żywnościowego w zakładzie.

Zbieżność wymagań systemu HACCP i tych zawartych w normie ISO 9001 za-
chęca przedsiębiorstwa do utworzenia zintegrowanego systemu, w którym dla dobra 
firmy tworzy się lepsze niż dotychczas warunki do zarządzania procesami mającymi 
wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktu finalnego. Integracja jako łączenie, 
ujednolicanie czy scalanie oznacza osiągnięcie optymalnego poziomu uporządko-
wania i zuniwersalizowania wśród danych systemów: metod, czynności, procesów, 
procedur postępowania, polityki i strategii, tak aby uzyskać większą skuteczność 
i efektywność w osiąganiu założonych celów [Wiśniewska 2005, s. 151].

Wdrożone systemy – ISO 9001 i HACCP – gwarantują spójność i stałe dokony-
wanie działań związanych z zapewnieniem wymaganej jakości wyrobów i usług 
spełniających oczekiwania klienta. Zintegrowane systemy ISO 9001:2000 oraz 
HACCP pozwalają lepiej nadzorować oraz zagwarantować prawidłowość funkcjo-
nowania całego procesu produkcyjnego, a więc zapewniać bezpieczeństwo konsu-
menckie oferowanych wyrobów. Spełnianie przez cały personel wymogów GMP, 
GHP, HACCP oraz stosowanie się do zaleceń normy ISO 9001 (procedur) jest gwaran-
cją zachowania bezpieczeństwa żywnościowego w zakładzie, w tym bezpieczeństwa 
przy produkcji, przechowywaniu, transporcie, magazynowaniu posiłków i wszel-
kich innych czynnościach z nimi powiązanych.

We wrześniu 2005 r. została opublikowana nowa norma dla branży spożywczej 
– ISO 22000:2005 „System zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania 
dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym” (ang. Food Safety Management 
Systems – Requirements for Organizations Throughout the Food Chain). Nowy mię-Nowy mię-
dzynarodowy standard ISO 22000 łączy wymagania systemu HACCP (zgodnego 
z Codex Alimentarius) oraz dobrych praktyk (produkcyjnych, higienicznych, cate-
ringowych, dystrybucyjnych itp.). Norma jest przeznaczona dla wszystkich organi-
zacji, niezależnie od wielkości, które są związane z jakimkolwiek aspektem obrotu 
żywności, oraz dla tych organizacji, które chcą wdrożyć system celem stałego za-
pewnienia bezpieczeństwa produktu. Nie muszą to być więc firmy związane bezpo-
średnio z łańcuchem żywnościowym. Mogą to być przedsiębiorstwa zajmujące się: 
transportem, dystrybucją, magazynowaniem żywności, produkcją opakowań oraz 
materiałów mających kontakt z żywnością, produkcją maszyn i urządzeń, produkcją 
środków do mycia i dezynfekcji, utrzymaniem higieny w zakładach spożywczych. 
Norma ISO 22000 jest skierowana do producentów żywności substancji dodatko-
wych, hurtowników i detalistów spożywczych (sieci handlowe) oraz branży Ho-Re-
-Ca (hotel, restauracja, catering). Mogą zatem z powodzeniem stosować ją zakłady 
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gastronomiczne [Białka 2007b]. Wdrożenie standardu ISO 22000 pozwala m.in. na 
pominięcie procedur związanych z osobnym wprowadzaniem systemu HACCP, ISO 
9001 i ich integracją dla wszystkich tych, którzy chcą wdrożyć zintegrowany system 
zarządzania (ZSZ), ponieważ, jak już wspomniano, w normie ISO 22000:2005 zo-
stały powiązane ze sobą: SZJ według normy ISO 9001:2000 i system HACCP. Ina-
czej to ujmując, norma ISO 22000 jest rozwinięciem systemu HACCP i dobrych 
praktyk, które w nowej normie są obudowane elementami zaadaptowanymi z normy 
ISO 9001, takimi jak np.: nadzór nad dokumentami i zapisami, zarządzanie zasobami, 
komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, zarządzanie wyrobem niezgodnym, prze-
gląd zarządzania, identyfikowalność, weryfikacja i doskonalenie systemu [Dzwolak 
2008a].

Podstawowym dokumentem systemu, wymaganym przez ISO 22000, jest poli-
tyka bezpieczeństwa żywności, która powinna opisywać ogólne przedsięwzięcia 
związane z dążeniem kierownictwa zakładu do produkcji bezpiecznej żywności. 
Norma ta wymaga, aby dla wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa 
żywności określić akceptowalne poziomy tych zagrożeń w wyrobach gotowych oraz 
wskazuje na konieczność dokonania oszacowania zagrożeń przy uwzględnieniu 
stopnia szkodliwości zagrożeń oraz prawdopodobieństwa ich pojawienia się. Ponad-
to norma nakazuje, aby był wykonywany przegląd zarządzania, aby szkolenia były 
podstawą kompetencji pracowników, aby prowadzono zapisy identyfikowalności 
wyrobu oraz aby system podlegał ciągłemu doskonaleniu. Nowym obszarem normy 
jest przygotowanie procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych i wypadkach, 
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności [Dzwolak 2008b].

Wdrożenie normy ISO 22000 w zakładzie gastronomicznym nie tylko umożli-
wia uporządkowanie wszystkich obszarów HACCP oraz GMP/GHP, zwłaszcza w 
zakresie systematyczności działań i powtarzalności jakości potraw, ale także ułatwia 
przewidywalność wszystkich działań w zakresie bezpieczeństwa żywności, umożli-
wia korygowanie systemu, aktualizację dokumentacji systemowej, a także zwiększa 
przejrzystość w zakresie odpowiedzialności pracowników [Dzwolak 2008a].

8. Organizacja i technologia wytwarzania wyrobów
gastronomicznych

W zakładach gastronomicznych schematy technologiczne mają zwykle charak-
ter bardziej ogólny niż w przypadku zakładów produkcyjnych. W żywieniu zbioro-
wym proponuje się przedstawienie ogólnego schematu dróg przepływu surowców 
oraz sprzętu w firmie, a następnie wykonanie schematów produkcyjnych dla po-
szczególnych stref, ze względu na dużą pracochłonność opracowywania schematów 
produkcyjnych dla kilkudziesięciu różnego rodzaju dań i zestawów posiłków.

Ogólny schemat produkcyjny w zakładzie gastronomicznym przedstawiono gra-
ficznie na rys. 1. 
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Rys. 1. Ogólny schemat produkcyjny w zakładzie gastronomicznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów przedsiębiorstwa gastronomicznego.
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Schemat technologiczny powinien uwzględniać wszystkie etapy przygotowywa-
nia posiłków przy zachowaniu przedstawionego poniżej, w sposób uproszczony, po-
rządku (rys. 2).

Rys. 2. Uproszczony schemat technologiczny w zakładzie gastronomicznym

Źródło: opracowanie na podstawie [Internet 2].

Z prawidłowością prowadzenia procesów technologicznych związane jest, 
uprzednio omówione, pojęcie dobrej praktyki cateringowej. Właściwe wykonanie 
procesów technologicznych wiąże się z uzyskaniem dobrej jakości potraw, przez 
którą należy rozumieć posiłek spełniający oczekiwanie konsumenta pod względem 
właściwości sensorycznych (smaku, zapachu, konsystencji itp.), wartości odżywczej 
(zawartości składników odżywczych i witamin, a także kaloryczności posiłku) oraz 
pod względem bezpieczeństwa (zagrożeń biologicznych i mikrobiologicznych, fi-
zycznych i chemicznych). Udając się do restauracji, konsumenci oczekują, że otrzy-
mają smaczny i zdrowy posiłek, a po jego spożyciu nie zachorują. Wyprodukowanie 
dobrej jakości posiłków zależy od jakości surowców oraz sposobu postępowania z 
nimi w toku produkcji, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji potraw [Ko-
necka-Matyjek i in. 2003, s. 37].
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9. zagrożenia zdrowotne występujące w gastronomii

W produkcji gastronomicznej przez zagrożenie rozumie się sytuacje, które po-
wodują zanieczyszczenie mikrobiologiczne, chemiczne lub fizyczne posiłków bądź 
możliwość przeżycia drobnoustrojów w stopniu, który wpływa na bezpieczeństwo i 
jakość produkcji [Grzesińska 2003a].

Żywność przygotowywana w zakładach żywienia zbiorowego jest częstą przy-
czyną zatruć i zakażeń pokarmowych, wynikających z błędów i nieodpowiedniego 
obchodzenia się z żywnością. W większości przypadków czynnikami odpowiedzial-
nymi za wystąpienie chorób są takie mikroorganizmy, jak Salmonella, Staphylococ-
cus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni [Koło-
żyn-Krajewska 2001, s. 215].

Najczęstszymi przyczynami zatruć pokarmowych związanych ze spożyciem po-
siłków w zakładach gastronomicznych są:

wykorzystanie do produkcji zanieczyszczonych maszyn, urządzeń, drobnego  •
sprzętu produkcyjnego oraz surowców;
źle przeprowadzone procesy mycia, dezynfekcji i deratyzacji; •
niewłaściwe zabezpieczenia przed gryzoniami, owadami, szkodnikami rozno- •
szącymi choroby;
zatrudnianie przy produkcji pracowników będących nosicielami drobnoustrojów  •
patogennych lub niedbających o higienę osobistą i ogólną higienę w kuchni i 
całym zakładzie;
wadliwie prowadzone procesy technologiczne, etapy poprodukcyjne: •

nieodpowiedni sposób prowadzenia obróbki wstępnej i rozmrażania surow- –
ców i produktów przeznaczonych do dalszych procesów technologicznych,
brak rozdzielności stanowisk przygotowywania wstępnego poszczególnych  –
grup surowców, łączenie stanowisk przygotowywania potraw z produktów 
surowych i potraw z surowców poddanych obróbce cieplnej,
zbyt niska temperatura w środku geometrycznym produktu podczas prowa- –
dzenia obróbki cieplnej lub brak jej kontroli,
zbyt krótki czas działania wysokiej temperatury, –
brak schładzania lub oziębianie niewłaściwe (zbyt długie, krótkie) produk- –
tów po obróbce cieplnej przeznaczonych do przechowywania,
brak etapu wychładzania szokowego bądź przekroczenie bezpiecznego za- –
kresu temperatur przechowywania,
utrzymywanie i przechowywanie wyrobów w zasięgu „niebezpiecznych tem- –
peratur” (od 5,5 do 63°C), w których obserwuje się największy wzrost mi-
kroflory patogennej,
zakażenie wtórne po przygotowaniu lub podczas przechowywania, –
niewystarczająca temperatura podgrzania posiłku przed konsumpcją – ,
niewłaściwe metody próbowania przygotowanych potraw (palcem lub kilka- –
krotne używanie tej samej łyżki zamiast spożywania z osobnego talerzyka 
i oddzielną łyżką),
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źle rozplanowany proces produkcyjny (krzyżowanie się dróg brudnych z  –
czystymi),
przygotowywanie potraw na długo przed ich ekspedycją [Kołożyn-Krajew- –
ska 2001, s. 215; Grzesińska 2004b; 2004c; 2005a]. 

Przedsiębiorstwa gastronomiczne dzięki wdrożonym systemom zapewnienia ja-
kości mogą zapobiegać niebezpieczeństwu wystąpienia u swoich klientów zatruć 
bądź zakażeń pokarmowych. Wiąże się to jednak z szeregiem powiązanych działań, 
których należy ściśle i starannie przestrzegać, aby nie narazić konsumentów na utra-
tę zdrowia. Nie wystarczy więc samo wprowadzenie i funkcjonowanie systemu ja-
kości, lecz ważne jest dokładne i sumienne przestrzeganie zasad GMP, GHP, GCP 
oraz HACCP, a także innych powiązanych z zapobieganiem zagrożeniom zdrowot-
nym norm, rozporządzeń i aktów prawnych, przez wszystkich pracowników firmy.

Zagrożenia jednak niestety występują i należy je identyfikować, określać praw-
dopodobieństwo ich wystąpienia, a następnie poczynić wszelkie starania, aby im 
zapobiec lub je zminimalizować. Wszystkie zagrożenia, zebrane w trzy grupy, przed-
stawiono na rys. 3.

Rys. 3. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ratyński 2005, s. 71].

zagrożenia biologiczne – to zagrożenia związane z czynnikami biologicznymi 
(np. wirusy żółtaczki, toksyny rybie, pasożyty), powodujące choroby pokarmowe.

zagrożenia chemiczne – są związane z surowcami stosowanymi do przetwór-
stwa oraz procesem technologicznym. Skażenie żywności substancjami chemiczny-
mi jest głównie wynikiem działalności człowieka.

zagrożenia fizyczne – to substancje obce, które mogą spowodować np. zranie-
nia konsumenta żywności.
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Aby zabezpieczyć się przed wystąpieniem niezgodności jakościowych i zagro-
żeń zdrowotnych, przedsiębiorstwa gastronomiczne powinny podejmować m.in. na-
stępujące działania:

każdy z pracowników mający kontakt z żywnością musi być zaznajomiony  –
z procedurami i instrukcjami GMP oraz GHP i ma obowiązek ściśle ich prze-
strzegać,
pracownicy powinni brać udział w szkoleniach związanych z zapewnianiem ja- –
kości zdrowotnej produkowanych wyrobów (dotyczącymi HACCP, GMP i 
GHP), BHP i PPOŻ.,
dużą wagę należy przywiązywać do higieny personelu (m.in. do posiadania  –
przez pracowników aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego odpo-
wiedni stan zdrowia), zabiegów mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i 
sprzętu, procedur dezynsekcji i deratyzacji i innych czynności związanych ze 
stanem sanitarno-higienicznym zakładu i jego otoczenia, co wynika z zasad 
GMP i GHP,
należy prowadzić ścisłą kontrolę (wewnętrzną i zewnętrzną) przestrzegania  –
przez personel zasad higieny, prawidłowości prowadzenia procesów technolo-
gicznych i wszelkich działań mogących wpłynąć na zagrożenie zdrowotne,
wszelkie zagrożenia, niezgodności trzeba likwidować.  –

10. zakończenie

Proces zapewnienia jakości zdrowotnej wytwarzanych w przedsiębiorstwach ga-
stronomicznych produktów i świadczonych usług jest bardzo złożony i trudniejszy 
niż w wypadku przedsiębiorstw sektora spożywczego produkujących jeden wyrób 
lub niewielką ich liczbę. Bez obowiązkowego systemu HACCP byłoby to z pewno-
ścią niemożliwe. Z kolei bez dobrowolnego wdrożenia do zakładów SZJ opartego na 
normie ISO 9001 i bez jego integracji z systemem HACCP można spodziewać się 
gorszego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania całego procesu produkcyjne-
go, a więc mniej skutecznego zapewniania bezpieczeństwa konsumenckiego ofero-
wanych wyrobów.

Jeśli firmy sektora spożywczego i gastronomicznego wdrożą do codziennej 
praktyki systemy GMP, GHP i HACCP i będą spełniać ich wymogi na każdym etapie 
produkcji i obrotu żywnością, zdrowie i życie konsumentów nie powinno być zagro-
żone ze strony produktów przeznaczonych do konsumpcji. O bezpieczeństwie żyw-
ności i zapewnieniu jej wysokiej jakości decyduje także zaangażowanie całego per-
sonelu przedsiębiorstw mających kontakt ze środkami spożywczymi. Ponadto 
integracja HACCP z systemem zarządzania opartym na normie ISO 9001 daje wiele 
korzyści dla zakładu i znacznie poprawia wydajność, skuteczność i sprawność dzia-
łania systemów zintegrowanych w zakresie jakości zdrowotnej żywności w porów-
naniu z tymi funkcjonującymi niezależnie i samodzielnie.
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Podsumowując, można stwierdzić, że:
1. Wszystkie przedsiębiorstwa branży spożywczej i gastronomicznej (w krajach 

UE) są zobowiązane do podejmowania wielu powiązanych działań w celu identy- 
fikacji i eliminacji zagrożeń mogących naruszyć bezpieczeństwo zdrowotne żyw- 
ności.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i jakości żywności może być w 
pełni zagwarantowane jedynie po uwzględnieniu wszystkich etapów produkcji i ob-
rotu żywnością oraz zaangażowaniu całego personelu przedsiębiorstw mających 
kontakt ze środkami spożywczymi.

3. Zintegrowane systemy zarządzania jakością pozwalają na kompleksową i ko-
rzystną współpracę wszystkich ogniw łańcucha żywnościowego.

4. Każdy producent, który ma kontakt z żywnością, powinien być świadomy swo-
jego wpływu na jej jakość i bezpieczeństwo konsumenckie, troszczyć się o te wartości, 
ponosić odpowiedzialność za wytwarzany (oferowany) produkt żywnościowy, prze-
strzegać obowiązującego prawa żywnościowego i spełniać wymagania klientów.

5. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościowym muszą być 
ciągle doskonalone tak, aby poprawić ich skuteczność.

6. Aby zagwarantować jakość zdrowotną żywności w zakładach gastronomicz-
nych, należy zwrócić uwagę na wszystkie czynniki, które powodują potencjalne za-
grożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego produktów żywnościowych. Bez systemu 
HCCP byłoby to niemożliwe.

7. Jakość produktu żywnościowego jest wykorzystywana jako element walki 
konkurencyjnej.

Zaprezentowane w niniejszej pracy systemy przyczyniają się do redukcji czy też 
minimalizacji zagrożeń związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności. Nie są 
one jednak idealne, o czym świadczy to, że za jakość odpowiedzialny jest każdy 
element długiego łańcucha żywnościowego, którego niedyspozycja (całkowita lub 
częściowa) jednej części mogłaby stać się przyczyną zagrożenia zdrowotnego i utra-
ty jakości produktu, ponieważ, jak powszechnie wiadomo, każdy łańcuch jest tak 
silny jak jego najsłabsze ogniwo. Systemy muszą więc obejmować wszystkie ele-
menty tego łańcucha. Podlegają zatem ciągłemu doskonaleniu i modyfikacji tak, aby 
ulepszać zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywnościowym. 
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funCTiOninG Of quALiTy ASSuRAnCE inTEGRATED SySTEM
On THE EXAMPLE Of CHOSEn LEADinG GASTROnOMiC COMPAny 

– A REviEW

Summary

The aim of the paper is to present specific functioning of Food Safety Management System inte-
grating HACCP with a system of Quality Management according to ISO 9001 in gastronomy, i.e. on the 
basis of activities of a leading company in this area. The authors discuss the most important differences 
between food industry and gastronomy in functioning of Food Safety Management System, organiza-
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tion and technology production of gastronomic products and health hazards which can appear during 
production of meals in gastronomy. The authors emphasize that food safety and assurance of its high 
quality in all stages of production and food trade depends on efficient functioning of integrated systems, 
i.e. each element in long food chains (the chain also includes employees). Integration of HACCP with 
Quality Management System according to ISO 9001 improves productivity, efficacy and efficiency in 
the area of food safety quality in comparison with systems functioning independently. Briefly, the idea 
and potential implication of Food Safety Management System according to ISO 22000 in gastronomy 
was presented.
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STAn WiEDzy STuDEnTóW uniWERSyTETu
EKOnOMiCznEGO WE WROCłAWiu

z zAKRESu SySTEMóW zARzĄDzAniA JAKOśCiĄ

1. Wstęp

W sektorze spożywczym stosuje się wiele systemów jakości, np. system zagwa-
rantowania bezpieczeństwa produktu HACCP, system zarządzania bezpieczeństwem 
żywności według normy ISO 22000, standardy higieny dla zakładów produkujących 
żywność (BRC – Global Standard Food, IFS – International Food Standard) oraz 
wymagania dla firm dostarczających opakowania dla produktów żywnościowych 
(BRC/IoP Global Standard), system GAP (dobrej praktyki rolniczej – Good Agricul-
ture Practice, określający wymagania dotyczące zasad produkcji warzyw i owoców) 
[Sokołowicz, Srzednicki 2006; Urbaniak 2007, s. 353, 398, 423, 428].

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie zakłady zajmu- 
jące się produkcją i wprowadzaniem żywności do obrotu muszą wdrożyć i stosować 
zasady systemu HACCP (system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli 
– Hazard Analysis and Critical Control Points) [Wiśniewska 2005, s. 82]. Z dniem 
28 października 2006 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia. Jest to podstawowy akt prawa krajowego z zakresu 
prawa żywnościowego, regulujący ogół wymagań, które muszą być spełniane, aby 
żywność znajdująca się w obrocie, zarówno krajowa, jak i pochodząca z importu, 
była bezpieczna dla naszego zdrowia.

Jakość powinna być kształtowana na wszystkich etapach tworzenia i funkcjono-
wania wyrobu, a więc od momentu rozpoznania potrzeb klienta aż do ustalenia, czy 
te potrzeby zostały odpowiednio zaspokojone. Służy temu system zarządzania jako-
ścią według standardu ISO 9001. Normy ISO serii 9000 nie są samodzielnym syste-
mem zapewniającym prawidłową jakość żywności. Odnoszą się do szerokiego spek-
trum działań; nie są specyficznie skierowane na produkcję żywności, ale raczej są 
stosowane w odniesieniu do obsługi przemysłu i produkcji dóbr materialnych. Nor-

  * Marta Kowalczyk, ul. Wojska Polskiego 3a/8, 59-700 Bolesławiec.
** Katedra Analizy Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, ul. Ko-

mandorska 118/120.
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my z serii ISO 9000 dotyczą takiego zarządzania organizacją, aby zapewnić jakość 
wyrobów zamierzonych, które wytwarzane są z myślą o sprzedaży i zadowoleniu 
klientów [Flaczyk i in. 2006, s. 19]

Nowoczesna technologia oraz systemy zarządzania jakością to jednak za mało, 
aby zapewnić pożądaną jakość wyrobów. Musi wystąpić jeszcze jeden, i to bardzo 
istotny element, jakim jest człowiek, aby osiągnąć pełen sukces w dziedzinie zapew-
nienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Można bowiem mieć doskonałe 
technologie i wdrożone systemy zarządzania, ale bez czynnika ludzkiego, gotowego 
do ich stosowania, rozumiejącego, że systemy zarządzania jakością są gwarantem jej 
uzyskania, nie uda się osiągnąć i utrzymać wysokich standardów [Krysztoforska, 
Lesiów 2007].

Pierwszy kontakt z wiedzą na temat zarządzania jakością zwykle następuje w 
trakcie studiów dotyczących tego zagadnienia, choć nie zawsze. Niektóre uczelnie 
kształcą przyszłych menedżerów zorientowanych na problematykę jakości i systemy 
zarządzania jakością (SZJ) w przedsiębiorstwach. Efektem tego jest znajomość za-
sad jakości czy higieny żywności, co znacznie zwiększa orientację przyszłych pra-
cowników w obszarze zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności podczas 
produkcji, przechowywania środków spożywczych czy obrotu nimi. Pracownicy ci 
chętnie podwyższają swoje kwalifikacje i są elastyczni, a także kreatywni w procesie 
stałego doskonalenia funkcjonowania systemów w ich firmach.

Wydaje się oczywiste, że ważną funkcję w nauczaniu tego, jak odgrywać rolę 
skutecznego menedżera, który musi znać systemy SZJ, spełniają studia i realizowa-
ne w ich toku przedmioty z tego zakresu. Jaki jest jednak stopień tego wpływu?

Celem pracy jest wskazanie znaczenia edukacji w kształceniu przyszłych kadr 
menedżerskich w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemów HACCP oraz 
zarządzania jakością (ZJ).

2. Materiały i metody badawcze

W pracy wykorzystano metodę ankietyzacji [Mazurek-Łopacińska 2005]. Bada-
nia przeprowadzono wśród studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 
2007 r. do sprawdzenia nabytej przez nich w trakcie studiowania wiedzy z zakresu 
jakości i zarządzania jakością. 

Ankietę wypełniło 105 losowo wybranych studentów, w tym:
19 studentów II roku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (IE), –
13 studentów III roku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, –
20 studentów IV roku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, –
15 studentów III roku Wydziału Nauk Ekonomicznych (NE), –
14 studentów IV roku Wydziału Nauk Ekonomicznych, –
12 studentów III roku Wydziału Zarządzania i Informatyki (ZI), –
12 studentów IV roku Wydziału Zarządzania i Informatyki. –
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Studenci należeli do różnych grup administracyjnych, a ich podział na II, III i IV 
rok był uwarunkowany tym, że:

wykluczono badanie V roczników ze względów praktycznych (trudny kontakt ze  –
studentami);
studenci II roku z wydziału IE nie mieli do czynienia na zajęciach z zagadnieniem  –
jakości. Przedmiot zarządzanie jakością jest realizowany dopiero na III roku. 
Natomiast IV rok ankietowano w celu sprawdzenia, czy zdobyty w poprzednim 
roku poziom wiedzy na ten temat się zwiększył i czy nie uległ zmianie;
studenci wydziału NE nie mieli zajęć z jakości, więc wybrano do badania osoby  –
z roku III i z roku IV, jako posiadające już pewną wiedzę i mogące się wypowie-
dzieć;
na wydziale ZI na III roku studenci uczestniczyli w zajęciach z przedmiotu po- –
miar i analiza cech jakościowych, a na IV z przedmiotu metody statystyczne 
zarządzania jakością, metody i techniki zarządzania, modelowanie na podstawie 
danych jakościowych, dlatego uwzględniono te dwa lata.

3. Wyniki i dyskusja

3.1. Analiza wyników badań wiedzy studentów AE na temat jakości
i zarządzania jakością

Badanie ankietowe miało sprawdzić:
wiedzę na temat jakości wśród studentów AE z różnych wydziałów, lat studiów  –
i grup administracyjnych,
postrzeganie jakości przez studentów, –
źródła i motywy zdobycia tej wiedzy. –
Przeprowadzone badanie pozwoliło ponadto zweryfikować, czy wprowadzanie 

do programu nauczania przedmiotu dotyczącego zarządzania jakością przynosi po-
zytywne skutki i przyczynia się do wzrostu wiedzy i świadomości na temat jakości 
wśród studentów.

Umieszczone w ankiecie pytania zostały sformułowane w następujący sposób:
1. Czy znane jest Ci pojęcie jakości?

□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

2. Czy wiesz, co oznacza skrót HACCP?
□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

3. Czy rozumiesz, na czym polega działanie systemu HACCP? 
□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

4. Czy wiesz, co to są normy ISO?
□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie
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5. Czy orientujesz się, czego dotyczy seria norm ISO 9000?
□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

6. Czy rozumiesz istotę systemu jakości opartego na normach ISO?
□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

7. Czy wiesz, czego dotyczy standard ISO 9001:2000?
□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

8. Czy wiesz, co to są zintegrowane systemy zarządzania jakością?
□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

W przypadku większości odpowiedzi „tak, raczej tak” proszę przejść do dalszej 
części ankiety. Większość odpowiedzi „nie, raczej nie” oznacza zakończenie ankiety 
na punkcie 8. 

 9. Czy uważasz, że najważniejszym celem firmy powinno być doskonalenie 
jakości?

□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

10. Czy uważasz, że system HACCP i ISO w firmie to tylko zbędna biurokracja? 
□ Tak (przejdź do pyt. 16) □ Nie (przejdź do następnego pytania)

□ Raczej tak (przejdź do pyt.16) □ Raczej nie (przejdź do następnego
    pytania)

11. Czy sądzisz, że stosowanie systemu HACCP w firmie wpływa pozytywnie 
na jakość oferowanych wyrobów?

□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

12. Czy wdrożenie norm ISO serii 9000 w firmie przyczynia się do polepszenia 
jakości oferowanych wyrobów?

□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

13. Czy podczas zakupu, przy wyborze produktu kierujesz się informacją umiesz-
czoną na wyrobie o stosowanych przez producenta systemach jakości?

□ Tak (przejdź do pyt. 14) □ Nie (przejdź do pyt.16)
□ Raczej tak (przejdź do pyt. 14) □ Raczej nie (przejdź do pyt. 16)

14. Czy informacja o certyfikowanych systemach jakości w przedsiębiorstwie 
dodatkowo  zwiększa Twoje zaufanie do producenta i przyczynia się do wyboru jego 
produktu pomiędzy wyrobami, które mają tylko wdrożone i stosowane systemy ja-
kości, a nie certyfikowane ?

□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie
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15. Czy podczas zakupu wybierasz produkty wyprodukowane przez firmy mają-
ce stosowane lub certyfikowane systemy jakości, zamiast tych, które mają pożądane 
przez Ciebie cechy organoleptyczne i inne? 

□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

16. Czy pracując w przedsiębiorstwie stosującym systemy jakości, będziesz 
przestrzegał (przestrzegała) ich zasad?

□ Tak □ Nie
□ Raczej tak □ Raczej nie

17. Gdzie zdobyłeś (zdobyłaś) swoją wiedzę o jakości?
□ w liceum □ z internetu
□ na studiach □ od znajomych, rodziny
□ z literatury □ w pracy
□ inne (proszę napisać jakie)
..........................................

18. Jakie były przesłanki zdobycia przez Ciebie wiedzy o jakości?
□ wymagania szkolnictwa □ zainteresowania własne 
□ wymagania pracy □ inne (proszę napisać, jakie)

..........................................
Ankieta została tak skonstruowana, że jej pierwsze 8 pytań miało sprawdzić wie-

dzę studentów na temat wybranych zagadnień związanych z jakością. Dalsza część 
dotyczyła głównie własnych doświadczeń ankietowanych związanych z przedmio-
tem, dlatego też osoby, które odpowiedziały w większości negatywnie na pierwsze 
8 pytań, zostały zwolnione z wypełniania dalszej części ankiety, ponieważ skoro nie 
miały podstawowej wiedzy na zadany temat, nie było zasadne, aby odpowiadały 
dalej. Osoby uważające, że systemy HACCP i ISO to zbędna biurokracja (pytanie 
10), omijały (zgodnie z zaleceniem) pytania o stosowanie systemów jakości (skoro 
uważały je za zbędne) i zostawały kierowane do pytania 16.

W związku z tym szczegółowo omówiono pierwszą część ankiety, jej wyniki 
zamieszczając w tab. 1, w której największą liczbę trafnych odpowiedzi zaznaczono 
na ciemnym tle. Wyniki odpowiedzi studentów na poszczególne pytania przedsta-
wiono w tab. 2, wyrażając je w %.

Z analizy danych przedstawionych w tab. 1 wynika, że największą wiedzę doty-
czącą jakości wykazali studenci III i IV roku wydziału IE, zaznaczając w większości 
odpowiedzi „tak, raczej tak” na pytania od 1 do 8 (100% ankietowanych), a także 
studenci IV roku ZI (83,3%). Następnie najtrafniej odpowiadali w kolejności studen-
ci: IV roku NE (42,9%), III roku ZI (41,7%) i III roku NE (40%); ich wiedzę odnoś-
nie do pytań 1-8 można uznać za zadowalającą. Najsłabszy poziom wiedzy zapre-
zentowali studenci II roku wydziału IE, co należy, jak już wcześniej zaznaczono, 
tłumaczyć tym, że w programie nauczania zajęcia z zarządzania jakością są dopiero 
na III roku. Już na początku interpretacji ankiety można zauważyć, że wprowadzenie 
do programu nauczania na III roku wydziału IE przedmiotu zarządzanie jakością 
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pozytywnie wpłynęło na wiedzę studentów z zakresu jakości, ponadto sam proces 
studiowania przyczynił się do pogłębiania wiedzy z różnych zakresów, a tym samym 
z obszaru jakości. 

W tabelach 2-9 i na rys. 1-3 umieszczono wyniki obrazujące, jak odpowiadali na 
resztę pytań wszyscy ankietowani, którzy w odpowiedzi na pytania od 1 do 8 w 
większości zaznaczali „tak, raczej tak” i w związku z tym przeszli do dalszych py-
tań, tzn. 9, 10, 16, 17, 18. Liczebność populacji wynosiła 63 osoby – 60%, a 42 stu-
dentów (40%) zakończyło ankietę na pytaniu 8.

Tabela 2. Prezentacja wyników ankiety w odpowiedzi na pytanie 9

Pytanie 9. Czy uważasz, że najważniejszym celem firmy
powinno być doskonalenie jakości? (63 osoby)

warianty odpowiedzi liczba odpowiedzi/%
Tak 23/36,5%
Raczej tak 32/50,8%
Nie 4/6,3%
Raczej nie 4/6,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Tabela 3. Prezentacja wyników ankiety w odpowiedzi na pytanie 10

Pytanie 10. Czy uważasz, że system HACCP i ISO w firmie
to tylko zbędna biurokracja? (63 osoby) 

warianty odpowiedzi liczba odpowiedzi
Tak   1
Raczej tak   4
Nie 35
Raczej nie 23

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Tabela 4. Prezentacja wyników ankiety w odpowiedzi na pytanie 11

Pytanie 11. Czy sądzisz, że stosowanie systemu HACCP w firmie 
wpływa pozytywnie na jakość oferowanych wyrobów? (58 osób)

warianty odpowiedzi liczba odpowiedzi/%
Tak 30/51,7%
Raczej tak 28/48,3%
Nie -
Raczej nie -

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
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Tabela 5. Prezentacja wyników ankiety w odpowiedzi na pytanie 12

Pytanie 12. Czy wdrożenie norm ISO serii 9000 w firmie przyczynia 
się do polepszenia jakości oferowanych wyrobów? (58 osób)

warianty odpowiedzi liczba odpowiedzi/%
Tak 22/37,9%
Raczej tak 33/56,9%
Nie -
Raczej nie 3/5,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Tabela 6. Prezentacja wyników ankiety w odpowiedzi na pytanie 13

Pytanie 13. Czy podczas zakupu, przy wyborze produktu
kierujesz się informacją umieszczoną na wyrobie o stosowanych 

przez producenta systemach jakości? (58 osób)
warianty odpowiedzi liczba odpowiedzi

Tak   9
Raczej tak 18
Nie 11
Raczej nie 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Tabela 7. Prezentacja wyników ankiety w odpowiedzi na pytanie 14

Pytanie 14. Czy informacja o certyfikowanych systemach jakości 
w przedsiębiorstwie dodatkowo zwiększa Twoje zaufanie do producenta 

i przyczynia się do wyboru jego produktu pomiędzy wyrobami, które mają tylko 
wdrożone i stosowane systemy jakości, a nie certyfikowane? (27 osób)

warianty odpowiedzi liczba odpowiedzi/%
Tak 17/63%
Raczej tak 10/37%
Nie -
Raczej nie -

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Tabela 8. Prezentacja wyników ankiety w odpowiedzi na pytanie 15

Pytanie 15. Czy podczas zakupu wybierasz produkty wyprodukowane przez firmy 
mające stosowane lub certyfikowane systemy jakości zamiast tych, które mają pożą-

dane przez Ciebie cechy organoleptyczne i inne? (27 osób)
warianty odpowiedzi liczba odpowiedzi

Tak 5
Raczej tak 12
Nie 2
Raczej nie 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
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Tabela 9. Prezentacja wyników ankiety w odpowiedzi na pytanie 16

Pytanie 16. Czy pracując w przedsiębiorstwie stosującym systemy jakości, będziesz 
przestrzegał (przestrzegała) ich zasad? (63 osoby)

warianty odpowiedzi liczba odpowiedzi/%
Tak 30/47,6%
Raczej tak 32/50,8%
Nie 1/1,6%
Raczej nie -

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Rys. 1. Prezentacja procentowego udziału odpowiedzi na pytanie 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Rys. 2. Prezentacja procentowego udziału odpowiedzi na pytanie 13

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Rys. 3. Prezentacja procentowego udziału odpowiedzi na pytanie 15

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
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Większość odpowiedzi „tak, raczej tak” na pytanie nr 10 (stwierdzenie, że ISO i 
HACCP to zbędna biurokracja) wykluczało wypełnianie ankiety w punkcie 11, 12, 
13, 14 i 15 (w których pytano o zasadność stosowania systemów). W pytaniu 13 
(dotyczącym zwracania podczas zakupu uwagi na informacje od producenta o stoso-
wanych systemach jakości), gdy wystąpiła większość odpowiedzi „nie, raczej nie”, 
zwalniało to ankietowanych z wypełniania 14 i 15 punktu (kontynuujących tematykę 
pytanie poprzedniego). Z tych przyczyn na pytania 11-13 odpowiedziało 58 osób 
(55,2%), a na pytania 14-15 – 27 osób (25,7%). Taka konstrukcja ankiety uzasadnio-
na jest odmiennością poglądów studentów.

Znaczna większość ankietowanych stwierdziła, że: 
najważniejszym celem firmy powinno być doskonalenie jakości (tab. 2), –
system HACCP i ISO w firmie nie jest zbędną biurokracją (tab. 3), –
wdrożenie norm ISO serii 9000 w firmie przyczynia się do polepszenia jakości  –
oferowanych wyrobów (tab. 5). 
Wszyscy zapytani odpowiedzieli „tak, raczej tak” na pytanie, czy stosowanie 

systemu HACCP w firmie wpływa pozytywnie na jakość oferowanych wyrobów 
(tab. 4). 

Studenci pytani, czy podczas zakupu przy wyborze produktu kierują się infor-
macją umieszczoną na wyrobie o stosowanych przez producenta systemach jakości 
(tab. 6), w większości odpowiedzieli, że „nie lub raczej nie” (53%), reszta – 47% – 
stwierdziła, że „tak i raczej tak”. W tej ostatniej grupie wszyscy ankietowani po-
twierdzili, że informacja o certyfikowanych systemach jakości w przedsiębiorstwie 
dodatkowo zwiększa zaufanie do producenta i przyczynia się do wyboru jego pro-
duktu, a nie wyrobów, których producenci mają w przedsiębiorstwach tylko wdrożo-
ne i stosowane systemy jakości, lecz nie są one certyfikowane. Jednak jeśli chodzi o 
dokonywanie wyboru podczas zakupu produktów, których wytwórcy stosują lub 
mają certyfikowane systemy jakości, 63% odpowiedziała, że wybiera jakość wyro-
bu, a pozostali zadeklarowali, że zamiast niej znacznie bardziej cenią cechy organo-
leptyczne i inne walory produktów. W związku z pytaniem o przestrzeganie podczas 
pracy zasad systemu jakości (tab. 9) wszyscy (z wyjątkiem 1 osoby) stwierdzili, że 
będą się do nich stosować.

Z interpretacji ankiety wynika, że studenci, począwszy od III roku nauczania, 
mają zadowalającą wiedzę na temat jakości oraz systemów zapewnienia jakości 
(pyt. 1-8), którą potencjalnie będą potrafili wykorzystać w praktyce, a jej zasób 
powiększa się z upływem czasu. Ponadto dużą zasługą jest wprowadzenie do pro-
gramu nauczania przedmiotów dotyczących jakości, o czym świadczą wyniki za-
prezentowane w tab. 1  – studenci wydziału IE III i IV roku oraz ZI IV roku wyka-
zali najlepszą znajomość zgadnienia, wynikającą prawdopodobnie z programu 
nauczania.

Źródła i motywy zdobycia wiedzy studentów na temat jakości (pytania 17 i 18 
ankiety) były różne, co przedstawiono w tab. 10 i 11.
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Tabela 10. Prezentacja wyników ankiety w odpowiedzi na pytanie 17

Rok, wydział Źródło zdobycia wiedzy i liczba ankietowanych
IE II studia – 1

Internet – 1
studia, Internet – 1

IE III studia – 7
studia, literatura, Internet – 3
studia, literatura, Internet, rodzina, znajomi – 1
studia, praca – 1
studia, literatura – 1

IE IV studia – 10
studia, literatura –1
studia, literatura, Internet – 5
studia, literatura, rodzina, znajomi – 1
studia, literatura, praca – 1
studia, inne (szkolenia dot. jakości) –1
liceum, studia, literatura, Internet, rodzina, znajomi, inne (szkolenia, konferencje) – 1 

ZI III studia, rodzina, znajomi – 1
studia, praca – 1
rodzina, znajomi –1
Internet – 1
studia, inne (kurs) – 1

ZI IV studia – 5
literatura – 1
Internet – 1
praca – 1
studia, znajomi, rodzina – 1
literatura, Internet, znajomi, rodzina –1

NE III studia, rodzina, znajomi – 1
studia – 1
studia, literatura, rodzina, znajomi –1
studia, Internet – 1
liceum, studia, literatura –1
studia, literatura –1

NE IV studia, literatura, Internet, rodzina, znajomi – 1
liceum, studia, literatura, Internet, rodzina, znajomi, praca – 1
studia – 1
literatura, Internet – 1
studia, Internet – 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Interpretując odpowiedzi na pytania 17 i 18, można stwierdzić, że najczęstszym 
źródłem zdobycia wiedzy na temat jakości były studia oraz studia i inne źródła łącz-
nie, takie jak literatura czy Internet (tak zadeklarowały 54 osoby spośród 62), a naj-
częstszym motywem były wymagania szkolnictwa (również wymagania szkolnic-
twa łącznie z innymi źródłami) – według 48 osób.
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Tabela 11. Prezentacja wyników ankiety w odpowiedzi na pytanie 18

Rok, wydział Przesłanki zdobycia wiedzy i liczba ankietowanych
IE II zainteresowania własne – 3
IE III wymagania szkolnictwa – 9

zainteresowania własne, wymagania szkolnictwa – 3
wymagania szkolnictwa, praca – 1

IE IV zainteresowania własne – 1
wymagania szkolnictwa – 8
zainteresowania własne, wymagania szkolnictwa – 7
wymagania szkolnictwa, praca – 2
zainteresowania własne, praca – 1
wymagania szkolnictwa, inne (temat pracy magisterskiej) – 1 

ZI III zainteresowania własne – 3
wymagania szkolnictwa, praca – 1

ZI IV zainteresowania własne – 3
wymagania szkolnictwa – 5
inne („przypadek”) – 1
wymagania szkolnictwa, praca – 1

NE III zainteresowania własne –1
wymagania szkolnictwa – 5

NE IV wymagania szkolnictwa – 3
wymagania szkolnictwa, inne („normy ISO są ważne dla firm, dlatego ogólna wie-
dza o nich jest potrzebna ekonomiście”) –1
zainteresowania własne – 1
wymagania szkolnictwa, praca, zainteresowania własne – 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Przeprowadzone badania ankietowe potwierdzają zasadność kształcenia studen-
tów z zakresu jakości oraz zarządzania jakością, ponieważ przynosi to pozytywne 
rezultaty. Osoby takie po ukończeniu studiów będą miały niezbędną wiedzę o zarzą-
dzaniu jakością i systemach temu służących. To ma bezpośrednie przełożenie m.in. 
na lepsze zrozumienie wykonywanej pracy, a tym samym na wykonywanie jej po-
prawnie i świadomie (np. stosowanie się do zaleceń HACCP). W konsekwencji tak 
wykształcona kadra pracownicza będzie gwarantowała lepsze zarządzanie jakością 
oraz stałe doskonalenie jakości produktów i usług.

4. zakończenie

Wprowadzanie do programu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu przedmiotu zarządzanie jakością znacznie poprawia wiedzę studentów, 
przyszłych menedżerów, na ten temat. Studenci, którzy mieli zajęcia z zarządzania 
jakością, legitymowali się znacznie wyższym poziomem wiedzy w porównaniu ze 
studentami, którzy nie mieli do czynienia z tego typu przedmiotem. Dlatego odpo-
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wiednie przygotowanie studentów w zakresie zapewnienia jakości stanowi istotny 
czynnik promujący zarówno uczelnię, jak i samego studenta.

Studenci kończący wydział, na którym w toku studiów realizowano przedmiot 
zarządzanie jakością (Wydział Zarządzania i Informatyki – ZI, oraz Wydział Inży-
nieryjno-Ekonomiczny – IE) wykazali się bardzo dobrym poziomem wiedzy z za-
kresu systemu HACCP, ISO 9001 i SZJ. Studenci, którzy kończyli inny wydział 
(Nauk Ekonomicznych – NE), na którym nie obowiązywał (do 2007 r.) przedmiot 
zarządzanie jakością, wykazali się znacznie gorszą wiedzą dotyczącą systemów, co 
było równoznaczne z koniecznością nabycia tej wiedzy w ramach uczestniczenia w 
studiach podyplomowych.
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KnOWLEDGE AnALySiS Of STuDEnTS
fROM THE univERSiTy Of ECOnOMiCS in WROCłAW
in THE RAnGE Of quALiTy MAnAGEMEnT SySTEMS

Summary

The role of education in training future manager staff in the scope of functioning of the HACCP 
system and quality management system was examined. On the example of students from the Wroclaw 
University of Economics it was checked if obligatory subjects concerning quality and quality manage-
ment would influence the broadening of their knowledge and awareness about this topic. Students from 
the department where the subject quality management is carried out had a very good knowledge con-
cerning HACCP and ISO 9001. Students from the department that up to 2007 did not offer courses on 
quality management had lower knowledge concerning quality systems what was the reason for the need 
of their additional education after completing university.



Katarzyna Szołtysek, Szymon Dziuba*

żyWnOść EKOLOGiCznA
JAKO CzynniK POPRAWy zDROWiA

1. Wstęp

Ścisły związek między zdrowiem a dietą oraz stylem życia, jak również wpły-
wem właściwego żywienia na zachowanie zdrowia i zapobieganie chorobom cywi-
lizacyjnym został udowodniony już dawno. Jak wykazały badania Amerykańskiego 
Centrum Kontroli Chorób [Biuletyn… 2005], najbardziej istotnymi elementami od-
działującymi na zdrowie człowieka są właśnie żywność i żywienie. 

Według oceny tego centrum, stan zdrowia ludzi zależy:
w 53% od stylu życia, zachowań ludzi, –  w tym właśnie od sposobu żywienia,
w 21% od stanu środowiska, –
w 16% od uwarunkowań genetycznych, –
w 10-15% od skuteczności oddziaływań służby zdrowia. –
Jak podają Szponar i Respondek [1996], do najważniejszych chorób spowodo-

wanych wadliwym żywieniem należą: znaczna część chorób układu krążenia, w tym 
miażdżyca prowadząca do choroby niedokrwiennej, zawał mięśnia sercowego, cho-
roba nadciśnieniowa, udar mózgu, choroby nowotworowe, niektóre choroby układu 
trawiennego, osteoporoza, próchnica zębów, wole endemiczne powstałe z powodu z 
niedoboru jodu, cukrzyca insulinozależna, otyłość, niedokrwistość spowodowana 
niedoborem żelaza, hiperlipidemie i wiele innych.

Spośród wymienionych powyżej grup chorób, jednostek chorobowych i odchy-
leń w stanie zdrowia tylko część jest ujęta w statystyce zachorowań i zgonów we-
dług przyczyn. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że większość przewlekłych i nieuleczalnych 
chorób ma podłoże genetyczne; w naszych genach można nosić zakodowaną skłon-
ność do nowotworów, choroby wieńcowej, nadciśnienia, cukrzycy, astmy, choroby 
Alzheimera, chorób psychicznych, otyłości i innych. Nie oznacza to jednak koniecz-

* Katedra Analizy Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, ul. Ko-
mandorska 118/120.
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ności zachorowania, bowiem wczesne wykrycie tych predyspozycji pozwala na za-
stosowanie odpowiedniej profilaktyki. Istnieją liczne dowody naukowe świadczące 
o tym, że decydujący wpływ na nasze zdrowie ma styl życia. Tezę taką udowodnili 
np. naukowcy z Karolińskiego Instytutu w Sztokholmie [Romanowska 2001]; bez-
sporne są również fakty, że etiologicznie wiele chorób cywilizacyjnych łączy ze 
sobą nieprawidłowy sposób żywienia.

Na całym świecie, a także w naszym kraju, wzrasta świadomość społeczna doty-
cząca problematyki związanej z odżywianiem i zdrowiem. Badania przeprowadzone 
w Akademii Morskiej [Śmiechowska 2002] w Gdyni wykazały, że 65% młodych 
menedżerów uważa, że choroba może pokrzyżować ich plany zawodowe, a 75% 
sądzi, że można tego uniknąć dzięki odpowiedniemu stylowi życia, a więc i odpo-
wiedniemu odżywianiu się. Tak więc coraz częściej zdrowy styl życia uważany jest 
za wskaźnik pozycji społecznej.

Ankieta przeprowadzona w USA przez grupę profesorów z Uniwersytetu w Illi-
nois w Chicago wykazała, że Amerykanie [International… 1998]:

zauważają ścisły związek między dietą a stanem zdrowia (59,34%), –
zauważają częściowy związek między dietą a stanem zdrowia (30%), –
nie dostrzegają tej zależności (11%). –
W Polsce, według danych CBOS, problematyką zdrowego żywienia interesuje 

się 68% ankietowanych obywateli, ale tylko 27% respondentów kupuje zawsze lub 
często żywność np. wzbogacaną (witaminami) [Śmiechowska 2002].

Bezsprzecznie można stwierdzić, że dbałość o zdrowie w naszym społeczeń-
stwie stała się faktem. Co więcej, nie wynika ona tylko ze względów medycznych 
– zdrowie stało się dobrem, w które warto inwestować. Ułatwia bowiem zdobycie 
lepszej pracy, wspomaga szybszy awans zawodowy, umożliwia samokształcenie i 
doskonalenie zawodowe.

Społeczeństwo polskie, dbając o zdrowie swoje i swojej rodziny, coraz częściej 
postrzega żywność ekologiczną jako tę, która gwarantuje wysoką jakość odżywczą i 
zdrowotną, a tym samym stanowi ważny element profilaktyki zdrowotnej. Jako 
główną przyczynę nabywania żywności organicznej wymienia się przede wszystkim 
zmniejszenie ryzyka zdrowotnego, które towarzyszy konsumpcji żywności z upraw 
przemysłowych. Czynnik ten w badaniach postaw przyjaznych środowisku wśród 
obywateli Szwecji (EFBs) określony był jako główny [Magnusson, Arvola 2003].

Celem niniejszej pracy była charakterystyka tych właściwości żywności ekolo-
gicznej, które mają wpływ na zdrowie człowieka. Istotne jest bowiem, w warunkach 
wzrastającego zainteresowania żywnością pozbawioną zanieczyszczeń chemicz-
nych, o gwarantowanej, wysokiej jakości, wskazanie również tych jej walorów, któ-
re pozwalają zaliczyć ją do żywności sprzyjającej zdrowiu i spełniającej w diecie 
funkcje profilaktyczne. Zdrowotność żywności ekologicznej jest zresztą jedną z 
czterech fundamentalnych zasad IFOAM (obok ekologii, sprawiedliwości i troskli-
wości) określających rolnictwo ekologiczne [Principle…] w skali całego świata. 
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2. Charakterystyka żywności ekologicznej jako składnika diety

Do najistotniejszych czynników warunkujących wysoką jakość ekologicznych 
produktów żywnościowych należą:

środowiskowe warunki produkcji ziemiopłodów, •
metoda produkcji.  •
W rolnictwie ekologicznym obydwa te czynniki nie stwarzają zagrożenia dla 

produkowanej żywności, będąc tym samym wystarczającym gwarantem jej jakości. 
Znajduje to swój wyraz w przyjętym systemie kontroli produkcji żywności ekolo-
gicznej. Podlegają jej bowiem nie same produkty żywnościowe, lecz sposób ich pro-
dukcji. Kontrola dotyczy właśnie oceny warunków środowiska w gospodarstwie 
rolnym i przetwórni oraz spełnienia wymogów ekologicznego sposobu produkcji, 
również w zakresie opakowania, przechowywania i transportu. Wyniki tej kontroli 
warunkują uzyskanie atestu według kryteriów zgodnych z Dyrektywami i Rozporzą-
dzeniami Rady UE nr 2092/91 i 1804/1999 [EEC… 1991; 1999; Ustawa… 2007], a 
w dalszej kolejności z ustawami krajów UE o rolnictwie ekologicznym [Projekt…; 
Rozporządzenie 2007; Wniosek… 2006].

Znajduje to swoje odzwierciedlenie w definicji żywności ekologicznej, według 
której jest to żywność:

1. Wyprodukowana w gospodarstwach posiadających zgodny z prawem certyfi-
kat (a więc w optymalnych warunkach środowiska i za pomocą metod podtrzymują-
cych harmonię z przyrodą).

2. Przetworzona sposobami chroniącymi jak najwięcej wartości odżywczych.
3. Wytworzona i przechowywana bez konserwantów, sztucznych barwników i 

innych dodatków (ang.: food additives), kierowana do zbytu w opakowaniu biode-
gradowalnym lub podlegającym recyklingowi (np. napoje, mleko i przetwory mlecz-
ne mogą być zbywane wyłącznie w opakowaniach szklanych) [Szołtysek 2004].

Zgodnie z dyrektywami o rolnictwie ekologicznym [EEC… 1991; 1995] defi-
niuje się ją następująco:

„Żywność ekologiczna jest to taka żywność, która w swoim składzie zawiera co 
najmniej 95% składników wyprodukowanych metodami ekologicznymi lub w pełni 
czystych (tzn. surowców ekologicznych) lub zawiera co najmniej 70% tych składni-
ków, a pozostałe składniki pochodzenia rolniczego są dopuszczone do przetwórstwa 
prowadzonego metodami ekologicznymi”.

W kontekście powyższej definicji można sformułować tezę o bezpieczeństwie 
żywności ekologicznej, na które składa się:

1. Bezpieczeństwo produktu [EEC… 1999; Siebenneicher 1997]: 
bezpieczeństwo, nieobecność substancji toksycznych w żywności, •
są to bezpieczne, pożywne produkty, •
bezpieczeństwo deklaracji (wszystkie składniki produktu są deklarowane), •
bezpieczeństwo etykiety (rozumiane jako ekoetykietowanie). •
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2. Bezpieczeństwo systemu rolno-spożywczego:
bezpieczeństwo zaopatrzenia, •
bezpieczeństwo dystrybucji, •
bezpieczeństwo przejrzystości i sąsiedztwa, •
bezpieczeństwo wpływu konsumenta na produkcję żywności, •
bezpieczeństwo informacji o procesie produkcji żywności (certyfikat jednostki  •
atestującej),
bezpieczeństwo, brak negatywnego wpływu praktyki produkcyjnej na ludzi i  •
inne żywe organizmy, klimat, środowisko.
Żywność ekologiczną charakteryzujemy za pomocą takich samych cech jak po-

zostałe rodzaje żywności (także żywność konwencjonalną), a więc określamy jej 
jakość sensoryczną (organoleptyczną), wartość odżywczą, jakość zdrowotną, ale 
również mówimy o jej cechach specyficznych, jak właściwości witalizujące oraz 
pierwotność [Szołtysek 2004].

Do wymienionych wcześniej cech żywności ekologicznej należy dodać również 
jej właściwości funkcjonalne, w kontekście najbardziej chyba uniwersalnej defini-
cji pochodzącej z dokumentu UE FUFOSE z 1999 r.: „Żywność może być uznana za 
funkcjonalną, jeśli udowodniono jej korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji 
organizmu ponad efekt odżywczy, który to wpływ polega na poprawie stanu zdrowia 
oraz samopoczucia i/lub zmniejszeniu ryzyka chorób. Żywność funkcjonalna musi 
przypominać swoją postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne od-
działywanie w ilościach, które oczekuje się, że będą normalnie spożywane z dietą – 
nie są to tabletki ani kapsułki, ale część składowa prawidłowej diety” [Internatio-
nal… 1998; UE FUFOSE…1999]. Choć w literaturze spotkać można wiele różnych 
definicji żywności funkcjonalnej, to wspólnym ich elementem jest podkreślanie jej 
korzystnego oddziaływania na zdrowie [Jeznach 2003].

Omówienie takich właśnie właściwości żywności ekologicznej jest celem niniej-
szej pracy. Istotne jest bowiem, w warunkach wzrastającego zainteresowania żyw-
nością pozbawioną zanieczyszczeń chemicznych, o gwarantowanej, najwyższej ja-
kości, wskazanie również na jej inne walory, pozwalające zaliczyć ją do żywności 
sprzyjającej zdrowiu człowieka i spełniające w jego diecie funkcje profilaktyczne.

W 1991 r. Japońskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, przy okazji de-
finiowania functional foods, opublikowało listę składników nadających produktom 
status funkcjonalności [Shinohara 1992]. Lista ta obejmowała następujące substan-
cje:

błonnik (włóknik), –
oligosacharydy (głównie alfa-galaktozydy), –
alkohole wielowodorotlenowe, –
peptydy i białka (zawierające głównie aminokwasy, takie jak: tyrozyna i  –
tryptofan,
glikozydy, –
izoprenoidy i witaminy (głównie A, C, E), –
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fenole, –
cholinę, –
substancje mineralne, –
inne, np.  – chlorellę (jednokomórkowy glon, zielenica, żyjąca w słodkowodnym 
planktonie).

3. żywność ekologiczna i jej właściwości funkcjonalne

Jak wspominano wcześniej, żywność ekologiczna zawiera wiele składników na-
dających żywności status funkcjonalności. W porównaniu z żywnością konwencjo-
nalną zawartość tych składników kształtuje się na wyższym poziomie [Principle…; 
Organic…; Rembiałkowska 1996; 2002; 2001; Romanowska 2001].

Z przeważającej większości badań na temat ziemiopłodów z upraw ekologicz-
nych wynika, że żywność ekologiczna zawiera więcej:

niektórych witamin, zwłaszcza witaminy C [Rembiałkowska 2002; 2001; Schu- –
pan 1974], składników mineralnych [Rembiałkowska 2002; 2001],
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) [Rembiałkowska  –
2002],
charakteryzuje się korzystniejszym składem aminokwasowym białka [Rembiał- –
kowska 2001].
Spośród warzyw mających powyższe cechy wymienić należy głównie ziemniaki 

i białą kapustę.
Zgodnie z badaniami Rembiałkowskiej [1996; 2002; 2001] ziemniaki pochodzące 

z gospodarstw ekologicznych miały wyższą zawartość witaminy C (26,6 mg/100 g 
świeżej masy, czyli więcej o 20,9%) niż ziemniaki konwencjonalne (22 mg/100 g 
świeżej masy). Jest to szczególnie istotne, jeśli uwzględnimy ich przeważający 
udział w diecie krajowej.

Do warzyw ekologicznych o zdecydowanie wyższej zawartości witaminy C na-
leży również kapusta biała [Rembiałkowska 1996; 2002; 2001]. W główkach kapu-
sty ekologicznej w 100 g świeżego surowca stwierdzono 45 mg witaminy C, a więc 
o 30% więcej niż w kapuście konwencjonalnej (34 mg %).

Spośród owoców ekologicznych o wyższej zawartości witaminy C wymienić 
należy owoc aronii. Owoce są źródłem wielu cennych substancji biologicznie czyn-
nych, m.in. polifenoli (antocyjanów), witamin (C, B2, B6, PP, P, E, karotenoidów), 
mikroelementów (Mo, Mn, Cu, B, J, Co) oraz błonnika i pektyn. Jak podają liczne 
źródła literaturowe [Hansson i in. 2000; Lech i in. 2003; Olsson i in. 2003], uprawa 
aronii w warunkach ekologicznych podwyższa poziom wymienionych związków, 
szczególnie witaminy C, o ok. 47%.

Witamina C spełnia wiele funkcji ochronnych, jak np. [Bravo 1993; Świderski, 
Waszkiewicz-Robak 2005]:

1) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu odpornościowego oraz wyka-
zuje działanie antystresowe, 
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2) powoduje hamowanie powstawania w organizmie rakotwórczych nitrozamin, 
zmniejszając w ten sposób negatywny wpływ azotanów na ludzki organizm, 

3) wykazuje działanie antyoksydacyjne – zwalczające zespół tzw. stresu oksyda-
cyjnego (szoku tlenowego; ang. free radical diseases).

Zatem warzywa ekologiczne mogą być zarówno pomocne w profilaktyce nowo-
tworowej, jak i przydatne w zwalczaniu innych chorób powstałych z powodu wadli-
wego żywienia.

Pod względem zawartości cennych składników mineralnych stwierdzono w wa-
rzywach i owocach ekologicznych [Rembiałkowska 1996; 2002; 2001] (w stosunku 
do owoców i warzyw konwencjonalnych):

1) wyższą zawartość żelaza w wiśniach, czarnych porzeczkach, szpinaku, kapu-
ście włoskiej, marchwi,

2) wyższą zawartość magnezu w kapuście włoskiej, marchwi, ziemniakach, po-
rach, sałacie oraz w czarnych porzeczkach, 

3) więcej fosforu w ziemniakach, selerze, marchwi, kapuście włoskiej, szpinaku, 
a także w wiśniach i czarnych porzeczkach,

4) więcej potasu w marchwi, ziemniakach, szpinaku, kapuście włoskiej,
5) więcej wapnia w ziemniakach, marchwi, kapuście włoskiej, szpinaku, wi-

śniach i czarnych porzeczkach.
O właściwościach funkcjonalnych tych składników mineralnych (wapń, magnez, 

żelazo) wiadomo, że wpływają na:
1) zapewnienie prawidłowej mineralizacji kości,
2) regulację procesów metabolicznych,
3) stymulację układu odpornościowego.
W badaniach amerykańskich [Organic…] nad żywnością ekologiczną stwier-

dzono wyższą o ok. 19-60% zawartość flawonoidów w owocach i warzywach, ta-
kich jak: truskawki, porzeczka amerykańska marionberry, kukurydza.

Flawonoidy stanowią największą grupę antyoksydantów i wykazują wiele pozy-
tywnych oddziaływań na organizm, jak np. [Ball 2001; Świderski, Waszkiewicz-
Robak 2005]:

1) działanie przeciwnowotworowe,
2) właściwości zwalczające zespół wywołany (free radical diseases – „szok tle-

nowy”),
3) działanie antystresowe,
4) działanie chroniące przed efekatami UVA i UVB,
5) oddziaływanie geroprotektorowe (przeciwdziałające chorobom krążenia u lu-

dzi starszych). 
Wyższą zawartością flawonoidów charakteryzowało się także wino produkowa-

ne z ekologicznych surowców [Organic… ]. 
Według najnowszych badań właściwościami funkcjonalnymi charakteryzuje się 

również tzw. sprzężony kwas CLA (ang.: conjugated linoleic acid) [European…; 
Lawson i in. 2001; Rembiałkowska 2001]. Jest to naturalny składnik pokarmów 
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zwierzęcych, obecny w tłuszczu mleka krowiego, produktach mlecznych oraz w 
mięsie pochodzącym od przeżuwaczy. 

CLA wykazuje [Romanowska 2001]:
1) działanie przeciwnowotworowe (rak piersi, skóry, jelita grubego, pierwotny 

rak wątroby),
2) zdolność do utrzymywanie właściwej masy ciała (dzięki pobudzeniu prze-

miany materii, zwiększeniu masy mięśni, zmniejszeniu ilości tłuszczu w organi-
zmie,

3) przeciwdziałanie chorobom układu krążenia (przeciwmiażdżycowe),
4) przeciwdziałanie cukrzycy (poprzez normalizację metabolizmu glukozy),
5) zdolność modulowania systemu odporności.
Stwierdzono, że źródłem CLA (zwanego również kwasem oktadekadeinowym) 

jest mleko krów pasionych na pastwisku w systemie ekologicznym, zwłaszcza w 
pierwszym okresie wzrostu trawy (trawa młoda). Mleko pochodzące od krów z ta-
kiego wypasu ma z reguły wyższy o ok. dwa razy poziom CLA niż mleko konwen-
cjonalne [Ellis 2005; Romanowska 2001]. Właściwości funkcjonalne wykazują rów-
nież wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) oraz niezbędne nienasycone 
kwasy (NNKT), a mianowicie:

1) przeciwdziałają one chorobom układu krążenia,
2) łagodzą alergie pokarmowe,
3) wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Ze względu na zawartość powyższych związków można uznać, że mięso ekolo-

giczne jest żywnością o właściwościach funkcjonalnych. W licznych badaniach stwier- 
dzono bowiem, że [Hansson i in. 2000; Olsson i in. 2003; Romanowska 2001]:

1. Wołowina i cielęcina z ekologicznego chowu bydła mają znacznie wyższy 
poziom wielonienasyconych kwasów tłuszczowych PUFA. 

2. Mięso kurcząt z chowu ekologicznego zawiera więcej NNKT z szeregu n-3.

4. Podsumowanie

Z dokonanego przeglądu literatury wynika, że propagowanie zarówno rolnictwa 
ekologicznego, jak i produkcji żywności ekologicznej ma jeszcze jedno uzasadnie-
nie. Oprócz rosnącego zapotrzebowania na żywność ekologiczną, uznawaną po-
wszechnie za gwarantującą wysoką jakość odżywczą i zdrowotną, można z całą 
świadomością podkreślić, że stanowi ona, ze względu na swoje właściwości funk-
cjonalne, ważny element profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa. Cytowana na wstę-
pie zasada zdrowotności żywności ekologicznej odnosi się przy tym do zdrowia de-
finiowanego jako „kompleksowość i integralność żyjących systemów, a więc nie 
tylko prosta nieobecność choroby, ale poczucie fizycznego, intelektualnego, spo-
łecznego i ekologicznego dobrostanu, w którym odporność, żywotność, i regenera-
cja są kluczowymi elementami”.
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Należy podkreślić, że rolnictwo ekologiczne nie jest chwilową modą, a jego roz-
wój wciąż się dokonuje. W tych warunkach fakt, że dostarcza ono „żywności o wy-
sokiej jakości, zgodnie z przyjętymi standardami zapisanymi w Podstawowych Kry-
teriach Rolnictwa Ekologicznego IFOAM (1982) [IFOAM… 2001; Principle…; 
Kryteria… 1994] w Rozporządzeniach Rady EWG (1991, 1999) [Wniosek… ] oraz 
krajowej ustawie o rolnictwie ekologicznym” [Ustawa… 2001], jest dodatkowym 
argumentem dokonania właściwego wyboru żywności naszej przyszłości. 
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THE uSE Of ORGAniC fOOD AS A fACTOR
Of HEALTH iMPROvEMEnT

Summary

The following thesis presents a strict relation between health and nutritional behaviour. It has been 
proven that in an attempt to stay healthy more and more people, including Poles, choose organic food. 
The main reason for purchasing food from ecological farms is, above all, an attempt to avoid the health 
risk related with the consumption of conventional food. Organic food guarantees high nutritional value 
owing to the environmental conditions of production of agricultural products, along with the method of 
production, different from that of typical food. All these factors are enough to guarantee organic food 
quality. The functional properties of organic products contribute to human health, playing an essential 
preventory part in the human nutrition.

The above-mentioned properties are a result of containing a vast range of ingredients. Ingredients 
such as vitamins (particular vit. C), mineral ingredients, essential fatty acid and also a more advantage-
ous amino acid structure of protein, can be found much more frequently in ecological food than in co-
nventional food. This conclusion was drawn not only on the basis of specialized literature but also on 
the basis of own research on aronia fruit from ecological agriculture. Thus, it can be stated with all 
certainty that ecological food constitutes a crucial element in health prevention. 
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PRzEGLĄD METOD HODOWLi
DROBnOuSTROJóW TLEnOWyCH

STOSOWAnyCH W PROCESACH BiOSynTEzy

1. Wstęp

W procesach biotechnologicznych, nazywanych w skrócie bioprocesami, wy-
twarzanie produktów jest wynikiem przemian biochemicznych zachodzących z 
udziałem żywych komórek drobnoustrojów, komórek roślinnych lub zwierzęcych 
bądź też aktywnych biologicznie fragmentów komórek lub ich metabolitów. Biopro-
cesy mają bardzo zróżnicowany charakter, mogą być prowadzone wieloma sposoba-
mi i wymagają różnych warunków technicznych [Bednarski, Reps 2001].

Celem bioprocesu może być:
1) nagromadzanie biomasy drobnoustrojów, np.: drożdży piekarskich, winiar-

skich, gorzelniczych, browarniczych, paszowych, bakterii, osadów czynnych;
2) otrzymywanie odpowiednich metabolitów, np.: kwasów organicznych, enzy-

mów, alkoholi, antybiotyków, aminokwasów, metanu, wodoru itp.;
3) przemiana składników podłoża na drodze biotransformacji (np. otrzymywa-

nie kwasu octowego, glukonowego), biohydrolizy (np. skrobi, celulozy, białek), bio-
degradacji (oczyszczanie ścieków), bioługowania (np. miedzi, uranu, siarki).

Najczęściej stosowanym procesem biotechnologicznym jest proces tlenowej ho-
dowli drobnoustrojów (biosyntezy), w którym uzyskuje się biomasę drobnoustrojów 
lub ich metabolity zawarte wewnątrz komórek lub wydzielane przez nie do podłoża 
hodowlanego. Celem bioprocesu jest wytworzenie odpowiedniej ilości dobrego ja-
kościowo bioproduktu z korzystną wydajnością, który po sprzedaży przyniesie zysk 
producentowi. Dobór odpowiedniej metody hodowli drobnoustrojów, dobra znajo-
mość optymalnej wielkości parametrów bioprocesowych oraz zapewnienie optymal-
nych i efektywnych warunków jej przebiegu powinny skutkować niskim zużyciem 
energii, dużą wydajnością produktu i niskim kosztem surowców, a zatem również 
niskim kosztem jednostkowym produktu. 

* Katedra Biotechnologii Żywności, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, 
ul. Komandorska 118/120.
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Jest wiele kryteriów podziału metod hodowli drobnoustrojów. W polskiej litera-
turze naukowej brak jest jednolitego systemu klasyfikacyjnego i autorzy często sto-
sują różne nazwy dla tego samego rodzaju hodowli. W tej pracy zaproponowano 
ujednolicenie nazewnictwa i klasyfikacji metod hodowli drobnoustrojów oraz przed-
stawiono krótką charakterystykę poszczególnych metod hodowli.

2. Rodzaje hodowli drobnoustrojów

Ogólnie metody hodowli drobnoustrojów dzieli się na dwie zasadnicze grupy: 
hodowle tlenowe i hodowle beztlenowe [Bednarski, Fiedurek 2007; Szewczyk 
1995]. Próbę ujednolicenia nazewnictwa hodowli drobnoustrojów klasyfikowanych 
ze względu na stan fizyczny podłoża i sposób zawieszenia komórek w podłożu 
przedstawiono na rys. 1.

Metody hodowli drobnoustrojów z punktu widzenia stanu fizycznego podłoża 
można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje: hodowle w podłożach stałych i hodow-
le w podłożach ciekłych.

Hodowle w podłożach stałych można prowadzić w cienkiej warstwie niemie-
szanego podłoża znajdującego się na tacach lub w grubej warstwie podłoża, ale wte-
dy jest konieczne okresowe lub ciągłe jego mieszanie (spulchnianie). W hodowlach 
w podłożach stałych duże trudności sprawia utrzymanie jednolitych warunków 
wzrostu drobnoustrojów w całej masie (objętości) podłoża. Ciepło wytwarzane w 
czasie wzrostu jest przewodzone do złoża i do przepływającego przez nie powietrza, 
z którym jest odprowadzane na zewnątrz. Z tego powodu w hodowlach prowadzo-
nych w niemieszanych złożach warstwa podłoża powinna być cienka (5-6 cm), na-
tomiast w hodowlach prowadzonych w mieszanych (spulchnianych) złożach war-
stwa podłoża może być dużo grubsza. Konieczne jest jednak utrzymywanie w czasie 
hodowli drobnoziarnistej struktury złoża zapewniającej ciągły przepływ powietrza 
między drobinami złoża. Taka struktura złoża umożliwia nie tylko odpowiednie jego 
natlenianie i odprowadzanie ciepła, ale znacznie zwiększa sumaryczną powierzchnię 
podłoża dostępną do wzrostu drobnoustrojów. Powietrze przepływające przez złoże 
powinno być nasycone wodą, aby utrzymać w nim odpowiednią wilgotność (aktyw-
ność wody). Hodowle w podłożach stałych stosowane są do produkcji preparatów 
enzymatycznych, kwasu cytrynowego i wielu specyficznych przypraw, np. sosu so-
jowego, miso, koji [Durand i in. 1988; Gąsiorek 1999; Leśniak i in. 1996]. 

Drugą dużą grupę metod hodowli drobnoustrojów, wydzieloną według stanu fi-
zycznego podłoża, stanowią hodowle w podłożach ciekłych, które można podzielić 
na dalsze podgrupy, przyjmując za kryterium podziału sposób zawieszenia komórek 
drobnoustrojów w podłożu. Są to: hodowle powierzchniowe, hodowle wgłębne i 
hodowle na nośnikach (z unieruchomionymi drobnoustrojami).

Pierwotnie hodowle w podłożach ciekłych były prowadzone przede wszystkim 
metodą powierzchniową. Polega ona na hodowli drobnoustrojów na powierzchni 
cienkiej warstwy podłoża (5-10 cm) znajdującego się na tacach. Komórki drobno-
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ustrojów jednokomórkowych (np. bakterii) lub wielokomórkowych (np. grzybów 
strzępkowych) rosną na całej powierzchni podłoża, tworząc niezatapialny „kożuch” 
(plechę). Komórki drobnoustrojów znajdujące się w dolnej warstwie plechy zanu-
rzonej w podłożu mają lepsze warunki odżywiania się niż komórki znajdujące się na 
powierzchni tej warstwy, które z kolei są intensywniej natleniane. Taki niejednorod-
ny (heterogeniczny) układ, w którym komórki mogą być niedotlenione lub niedoży-
wione, nie sprzyja wydajnej i kontrolowanej biosyntezie. Jest to bardzo prosta tech-
nicznie i technologicznie metoda hodowli, lecz ze względu na bardzo dużą nie- 

Rys. 1. Podział hodowli ze względu na stan fizyczny podłoża
i sposób zawieszenia w nim komórek drobnoustrojów

Źródło: opracowanie własne.
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jednorodność jest mało efektywna i obecnie coraz rzadziej stosowana. Metoda 
powierzchniowa stosowana jest głównie do hodowli grzybów strzępkowych w celu 
otrzymywania preparatów enzymatycznych (m.in. celulolitycznych, pektynolitycz-
nych, amylolitycznych) oraz do produkcji niektórych kwasów organicznych, np. cy-
trynowego, glukonowego, itakonowego [Pietkiewicz 1996; Zagrodzki i in. 1969].

W hodowlach wgłębnych komórki drobnoustrojów swobodnie przemieszczają 
się w całej objętości podłoża [Rehm, Reed 1985; Pietkiewicz, Leśniak 2000]. Biorąc 
pod uwagę stopień rozproszenia (sposób zawieszenia) komórek i czas ich przebywa-
nia w podłożu, możemy wyróżnić hodowle wgłębne, w których komórki znajdują 
się w podłożu:

w postaci mniej lub bardziej jednorodnie (homogenicznie) rozproszonej zawie- –
siny pojedynczych komórek,
w postaci mniej lub bardziej jednorodnie (homogenicznie) rozproszonej zawie- –
siny aglomeratów komórek, np.: zespolonych ze sobą wielu komórek drobno-
ustrojów jednokomórkowych lub wzajemnie splątanych strzępek pleśni przyj-
mujących postać m.in. kuleczek lub kłaczków,
stale przebywają w podłożu (są zatrzymywane) i nie mają możliwości wypływa- –
nia z bioreaktora wraz z podłożem hodowlanym, ponieważ ich swobodny wy-

Rys. 2. Podział hodowli drobnoustrojów ze względu na stopień wypełnienia bioreaktora podłożem
na początku hodowli oraz ciągłość zasilania

Źródło: opracowanie własne.
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pływ uniemożliwia membrana lub zjawisko sedymentacji występujące w górnej 
strefie bioreaktora, praktycznie pozbawionej ruchów cieczy,
swobodnie wypływają z bioreaktora wraz z podłożem, ale natychmiast po opusz- –
czeniu bioreaktora są oddzielane od podłoża w specjalnym separatorze, np. w 
filtrze lub wirówce, i są zawracane do podłoża znajdującego się w bioreaktorze.
Spośród metod hodowli drobnoustrojów w podłożach ciekłych coraz bardziej są 

rozwijane hodowle drobnoustrojów unieruchomionych na różnego rodzaju nośni-
kach [Eikmeier, Rehm 1984; Gary, Sharma 1992; Rymowicz 1998]. Tego rodzaju 
hodowle dzieli się na:

hodowle drobnoustrojów unieruchomionych na ruchomych nośnikach, w któ- –
rych nośnik stanowi zawiesinę swobodnie przemieszczającą się w podłożu,
hodowle drobnoustrojów unieruchomionych na nieruchomych nośnikach, w  –
których nośnik zawierający unieruchomione drobnoustroje jest zanurzony w 
podłożu lub jest zraszany podłożem, które cienką warstwą spływa po porowa-
tym (uziarnionym), przewietrzanym złożu.
Biorąc pod uwagę stopień wypełnienia bioreaktora podłożem na początku 

hodowli oraz ciągłość zasilania, wyróżnia się cztery podstawowe metody hodowli 
(rys. 2): hodowle okresowe, zasilane hodowle okresowe, hodowle półciągłe i ho-
dowle ciągłe.

3. Hodowla okresowa

Hodowla okresowa jest najstarszą i najprostszą technologicznie metodą hodow-
li drobnoustrojów [Asenjo i in. 1996; Chmiel 1998; Moser 1985a]. W tej metodzie, 
tuż przed rozpoczęciem procesu hodowli, cała objętość robocza bioreaktora (ok. 
75% objętości całkowitej) jest napełniana podłożem hodowlanym, do którego doda-
je się inokulum (rys. 3). 

Proces hodowli jest prowadzony aż do chwili wyczerpania substratu (źródła wę-
gla i energii) z podłoża lub znacznego spowolnienia szybkości właściwej wzrostu 
drobnoustrojów lub szybkości właściwej nagromadzania pożądanych bioproduktów. 
W czasie hodowli okresowej do podłoża nie doprowadza się żadnych składników 
odżywczych i nie odbiera się produktów biosyntezy. Po zakończeniu hodowli biore-
aktor jest całkowicie opróżniany, a odebrane podłoże jest kierowane do dalszego 
przerobu w celu oddzielenia biomasy i wyizolowania endogennych lub egzogen-
nych bioproduktów. Hodowle okresowe, ze względu na stopniową zmianę składu 
podłoża i warunków hodowli wskutek wyczerpywania się składników odżywczych 
i nagromadzania metabolitów, nie pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału me-
tabolicznego komórek. W tych hodowlach tylko przez krótki okres biosynteza prze-
biega z dużą szybkością, zbliżoną do maksymalnej. Wzrost drobnoustrojów w ho-
dowli okresowej przebiega ze zmienną szybkością, przy czym maksymalną szybkość 
właściwą wzrostu uzyskuje się tylko w fazie wykładniczej. A zatem w hodowli okre-
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sowej tylko w tej fazie wzrostu produkcja biomasy przebiega z najwyższą szybko-
ścią [Krzystek, Ledakowicz 1999].

Hodowle okresowe nie stwarzają również możliwości efektywnego wykorzysta-
nia zdolności produkcyjnej bioreaktorów, ponieważ dużo czasu zajmuje ich opróż-
nianie, mycie i przygotowywanie do nastawienia następnego procesu.

Rys. 3. Schemat wgłębnej hodowli okresowej. V0 – objętość podłoża wprowadzonego do bioreaktora 
przed hodowlą, VI – objętość inokulum, X – stężenie biomasy, S – stężenie substratu,

P – stężenie produktu

Źródło: opracowanie własne.

Wady i zalety hodowli okresowych to przede wszystkim:
prostota technologiczna, –
łatwość zapewnienia jałowych warunków przebiegu procesu, –
nieoptymalne wykorzystanie urządzeń, –
nieoptymalne wykorzystanie potencjału metabolicznego komórek i aktywności  –
enzymów,
w czasie wzrostu drobnoustrojów jedynie przez krótki okres są utrzymywane  –
optymalne warunki procesu biosyntezy,
niska produktywność, –
ciągła zmienność warunków stwarza wiele trudności w bieżącej kontroli i regu- –
lacji oraz automatyzacji tych procesów.
Hodowle okresowe są powszechnie stosowane do namnażania biomasy drobno-

ustrojów oraz do produkcji pierwotnych i wtórnych produktów metabolizmu [Fiech-
ter 1981].
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4. zasilane hodowle okresowe

Rozwój metod wgłębnej hodowli, a zwłaszcza dążenie do eliminacji wad wystę-
pujących w klasycznych hodowlach okresowych, doprowadził do opracowania wie-
lu zmodyfikowanych metod hodowli okresowych, tzw. zasilanych hodowli okreso-
wych [Dawson i in. 1988; Enfors 1998]. W zasilanej hodowli okresowej, przed 
rozpoczęciem hodowli, tylko od 40 do 60% pojemności bioreaktora wypełnia się 
podłożem hodowlanym. Po wprowadzeniu inokulum proces hodowli prowadzi się 
podobnie jak w metodzie okresowej. Po osiągnięciu fazy wykładniczej wzrostu lub 
maksymalnej szybkości nagromadzania pożądanego metabolitu, aby jak najdłużej 
utrzymać ten stan hodowli, rozpoczyna się doprowadzanie do bioreaktora świeżego 
podłoża lub tylko niektórych jego składników (rys. 4).

Rys. 4. Schemat zasilanej wgłębnej hodowli okresowej. V0 – objętość podłoża wprowadzonego
do bioreaktora przed hodowlą, VI – objętość inokulum, VZ – objętość podłoża wprowadzana

do bioreaktora w czasie jednorazowego zasilenia, X – stężenie biomasy, S – stężenie substratu,
P – stężenie produktu

Źródło: opracowanie własne.

Doprowadzanie substratów w czasie przebiegu procesu biosyntezy pozwala 
przez dłuższy okres utrzymywać na optymalnym poziomie stężenia pożądanych 
składników w podłożu i tym samym wydłużyć okres wykładniczej fazy wzrostu 
drobnoustrojów lub okres tworzenia produktu z maksymalną szybkością. Podłoże 
zasilające hodowlę może być doprowadzane do bioreaktora porcjami, w określo-
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nych odstępach czasu. Tak prowadzona hodowla nazywana jest okresowo zasilaną 
hodowlą okresową.

Można także zastosować ciągłe dozowanie podłoża zasilającego i wtedy jest ona 
nazywana ciągle zasilaną hodowlą okresową, przy czym ciągłe zasilanie może być 
prowadzone ze stałą lub zmienną szybkością zasilania. Najczęściej w ciągle zasila-
nych hodowlach okresowych stosuje się wzrastającą szybkość zasilania, ponieważ w 
ten sposób można utrzymywać w podłożu stałe stężenie substratów, pomimo zwięk-
szającego się stężenia biomasy. W wyniku doprowadzania podłoża do hodowli na-
stępuje stopniowe napełnianie się bioreaktora. Po wypełnieniu całej objętości robo-
czej bioreaktora przerywa się zasilanie hodowli. Po zużyciu przez drobnoustroje 
składników substratu i zahamowaniu procesu biosyntezy następuje całkowite opróż-
nienie bioreaktora i przygotowanie go do nastawienia następnej hodowli [Moser 
1985b; Whitaker 1980]. 

W czasie procesu biosyntezy podłoże zasilające do bioreaktora może być dopro-
wadzane:

porcjami – zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem dozowania, a) 
np. co godzinę – bez automatycznej regulacji,

automatycznie – np. na podstawie pomiaru stężenia określonego składnika b) 
substratu w podłożu hodowlanym (np. glukozy), tak aby jego stężenie utrzymywać 
na zadanym poziomie umożliwiającym wytwarzanie metabolitów z dużą wydajno-
ścią i produktywnością [Agrawal i in. 1989; Pietkiewicz, Leśniak 1984].

Czas trwania procesu okresowego z zasilaniem jest taki sam jak procesu okreso-
wego lub krótszy, pozwala on jednak uzyskać wyższe produktywności i wydajności.

5. Hodowle półciągłe

Hodowla półciągła polega na wielokrotnym powtarzaniu hodowli okresowej 
lub zasilanej hodowli okresowej, przy czym po zakończeniu poprzedniego procesu 
z bioreaktora odbiera się tylko część podłoża hodowlanego, czyli nie ma całkowite-
go opróżniania bioreaktora oraz nie wprowadza się do podłoża nowego inokulum. W 
bioreaktorze bowiem zawsze pozostaje część starego podłoża zawierajęcego aktyw-
ną biomasę. Do hodowli półciągłych zalicza się powtarzaną hodowlę okresową i 
powtarzaną zasilaną hodowlę okresową [Eikmeier, Rehm 1987; Leśniak, Stawicki 
1979; Pietkiewicz 1996].

Powtarzana hodowla okresowa początkowo przebiega tak samo jak hodowla 
okresowa, jednak gdy stężenie substratu w podłożu znacznie obniży się i nastąpi 
duży spadek szybkości biosyntezy, z bioreaktora odbiera się część podłoża hodow-
lanego i w jego miejsce wprowadza jednorazową porcję świeżego podłoża zapew-
niającą wypełnienie całej objętości roboczej bioreaktora (rys. 5).

Taki sposób prowadzenia hodowli wgłębnej pozwala na cykliczne (wielokrotnie 
powtarzane) odtwarzanie podobnych stanów metabolicznych wzrostu komórek 
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drobnoustrojów i nagromadzania metabolitów, bez konieczności opróżniania całego 
bioreaktora, jego mycia, sterylizacji, ponownego napełniania podłożem i nowej in-
okulacji. Powtarzana hodowla okresowa pozwala uzyskiwać wyższe szybkości bio-
syntezy bioproduktów oraz umożliwia lepsze wykorzystanie bioreaktorów (zwięk-
szenie zdolności produkcyjnej) w porównaniu z hodowlą okresową [Leśniak, 
Stawicki 1979]. Ten rodzaj hodowli stosowany jest przy produkcji drożdży paszo-
wych i jest nazywany hodowlą okresowo-dolewową.

Powtarzana zasilana hodowla okresowa początkowo przebiega tak samo jak 
zasilana hodowla okresowa. Ale kiedy już cała objętość robocza bioreaktora zosta-
nie wypełniona podłożem hodowlanym i kiedy nastąpi znaczne obniżenie stężenia 
substratu i szybkości biosyntezy, z bioreaktora odbiera się tylko część podłoża ho-
dowlanego, czyli nie opróżnia się całkowicie bioreaktora.

Do pozostawionego w bioreaktorze podłoża rozpoczyna się doprowadzanie 
świeżego podłoża. Tak jak w zasilanej hodowli okresowej podłoże zasilające może 
być tu doprowadzane porcjami w określonych odstępach czasu, można również sto-
sować ciągłe zasilanie ze stałą lub wzrastającą szybkością dopływu [Moser 1985c]. 
Po wypełnieniu objętości roboczej bioreaktora i zużyciu substratu ponownie czę-
ściowo opróżnia się bioreaktor i kontynuuje się zasilanie hodowli podłożem zasila-
jącym (rys. 6).

W wyniku takiego sposobu prowadzenia procesu zasilana hodowla okresowa 
jest wielokrotnie powtarzana i w ten sposób unika się całkowitego opróżnienia bio-

Rys. 5. Schemat wgłębnej powtarzanej hodowli okresowej

Źródło: opracowanie własne.
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reaktora, jego mycia i sterylizacji oraz ponownego szczepienia podłoża nowym ino-
kulatem, ponieważ rolę inokulum odgrywa pozostawione w bioreaktorze podłoże 
hodowlane zawierające aktywną biomasę. Tak jak w zasilanej hodowli okresowej 
podłoże zasilające do bioreaktora może być doprowadzane:

porcjami – zgodnie z wcześniej opracowanym schematem dozowania, np. co a) 
godzinę – bez automatycznej regulacji,

automatycznie – np. na podstawie pomiaru stężenia określonego składnika b) 
substratu w podłożu hodowlanym (np. glukozy), tak aby jego stężenie utrzymywać 
na zadanym optymalnym poziomie [Pietkiewicz, Leśniak 1984].

6. Hodowle ciągłe

Największe możliwości intensyfikacji bioprocesów tkwią w zastosowaniu ho-
dowli ciągłych [Pietkiewicz 2002; Wieczorek, Michalski 1976]. Hodowla ciągła 
drobnoustrojów polega na nieprzerwanym prowadzeniu procesu biosyntezy przez 
długi okres, w warunkach ciągłego dopływu podłoża zasilającego hodowlę i ciągłe-
go odbioru z bioreaktora podłoża hodowlanego, przy zachowaniu stałej objętości 
przebywającego w nim podłoża (rys. 7). 

Proces hodowli ciągłej na ogół poprzedzany jest hodowlą okresową w celu na-
mnażania biomasy i doprowadzania procesu biosyntezy do wykładniczej fazy wzro-
stu komórek lub fazy intensywnej biosyntezy pożądanego metabolitu. Po osiągnię-
ciu takiego stanu uruchamia się ciągłe zasilanie hodowli świeżym podłożem i ciągły 

Rys. 6. Schemat wgłębnej powtarzanej zasilanej hodowli okresowej

Źródło: opracowanie własne.
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odbiór podłoża hodowlanego. Charakterystyczną cechą hodowli ciągłej jest stałość 
warunków rozwoju drobnoustrojów oraz jednakowy ich stan fizjologiczny. Wyż-
szość hodowli ciągłych nad hodowlami okresowymi polega na lepszym wykorzysta-
niu potencjału metabolicznego drobnoustrojów, uzyskiwaniu dużo wyższej szybko-
ści biosyntezy oraz efektywniejszym wykorzystaniu zdolności produkcyjnej bio- 
reaktorów i wyższej wydajności bioproduktu [Calcott, Phil 1981; Moser 1985b].

Rys. 7. Schemat jednostopniowej hodowli ciągłej. F – szybkość objętościowa dopływu podłoża
zasilającego, S – stężenie substratu w podłożu hodowlanym, S0 – stężenie substratu w podłożu
zasilającym, X – stężenie biomasy w podłożu hodowlanym, X0 – stężenie biomasy w podłożu
zasilającym, P – stężenie produktu w podłożu hodowlanym, P0 – stężenie produktu w podłożu

zasilającym, V – objętość podłoża hodowlanego w bioreaktorze

Źródło: opracowanie własne.

Poza wyższą szybkością biosyntezy hodowla ciągła ma następujące zalety:
1) przebiega w ustalonych warunkach, z pominięciem wpływu czasu na zmiany 

warunków hodowli i fizjologię komórek,
2) możliwość regulacji stanu fizjologicznego komórek przez dobór składu pod-

łoża zasilającego, szybkości zasilania i warunków operacyjnych hodowli,
3) możliwość prowadzenia hodowli dowolnie długo w ustalonych, optymalnych 

warunkach,
4) proces jest bardziej efektywny, gdyż hodowla przebiega w optymalnym sta-

nie fizjologicznym komórek drobnoustrojów,
5) populacja i produkty metabolizmu są bardziej jednorodne,
6) istnieje duża możliwość automatycznej regulacji procesu i sterowania nim,
7) równomierność zapotrzebowania wody i odprowadzania ścieków,
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8) brak szczytowych obciążeń energetycznych związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem hodowli,

9) zmniejszenie nakładów pracy na opróżnianie, mycie i sterylizację aparatury.
Pomimo tych zalet i istotnych korzyści hodowle ciągłe są rzadko stosowane w 

skali przemysłowej. Związane jest to z trudnościami technicznymi oraz niestałością 
cech fizjologicznych komórek drobnoustrojów, do których należą:

1) degeneracja szczepów lub możliwość występowania niekorzystnych mutan-
tów i opanowywania przez nie hodowli,

2) trudności techniczne w prowadzeniu hodowli przez długi czas w aseptycz-
nych warunkach zabezpieczających je przed zakażeniami,

3) niedostatecznie szczegółowa znajomość fizjologii i morfologii zastosowa-
nych szczepów drobnoustrojów,

4) konieczność stosowania jednorodnych surowców,
5) trudności w ciągłym dozowaniu podłoża zasilającego, tak aby zapewnić opty-

malne stężenie substratu w podłożu hodowlanym.
Hodowle ciągłe są szeroko stosowane w badaniach fizjologii, genetyki, zmien-

ności i selekcji drobnoustrojów. Ich zastosowanie w skali przemysłowej jest jednak 
ograniczone do hodowli drożdży bakterii i glonów, głównie w celu produkcji białka 
paszowego i oczyszczania ścieków oraz do biosyntezy: etanolu, niektórych kwasów 
organicznych, antybiotyków i enzymów [Calcott, Phil 1981; Pietkiewicz 2002].

Tabela 1. Rodzaje hodowli ciągłych

Kryterium podziału Nazwa hodowli ciągłej
Liczba stopni i sposób zasilania  Hodowla ciągła:

jednostopniowa, •
wielostopniowa jednostrumieniowa, •
wielostopniowa wielostrumieniowa •

Swoboda przebywania biomasy 
w bioreaktorze

 Hodowla ciągła prowadzona w układzie:
otwartym, •
zamkniętym z zatrzymywaniem komórek, •
zamkniętym z zawracaniem komórek •

Stopień rozproszenia komórek 
(mieszanie)

 Hodowla ciągła prowadzona w układzie:
jednorodnym (homogenicznym), •
niejednorodnym (heterogenicznym) •

Sposób „zawieszenia” komórek 
w podłożu

 Hodowla ciągła:
powierzchniowa, •
wgłębna, •
z unieruchomionymi komórkami na ruchomych nośnikach, •
z unieruchomionymi komórkami na nieruchomych nośnikach •

Sposób kontroli szybkości 
zasilania

 Hodowla ciągła prowadzona przy:
stałej szybkości rozcieńczania – chemostat, •
stałym stężeniu biomasy – turbidostat,  •
stałym stężeniu substratu – nutristat, •
stałym stężeniu produktu – produktstat, •
stałym stężeniu tlenu rozpuszczonego – oksystat, •
stałym pH – pH-stat, •
stałym stężeniu CO • 2 – CO2-stat

Źródło: opracowanie własne.
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Jest wiele metod prowadzenia hodowli ciągłych różniących się między sobą za-
stosowanymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi układów aparaturowych 
oraz sposobami prowadzenia hodowli [Lehmann 1985; Michalski, Kopeć 1977]. 
Rodzaje hodowli ciągłych i ich nazwy wydzielone w zależności od różnych kryte-
riów klasyfikacyjnych przedstawiono w tab. 1.

Ze względu na liczbę stopni i sposób zasilania rozróżnia się hodowle ciągłe [Mo-
ser 1985c; Pietkiewicz 1996]:

1) jednostopniowe – proces ciągły prowadzony jest w jednym bioreaktorze 
(rys. 8 A i rys. 9 A, B),

2) wielostopniowe jednostrumieniowe – proces ciągły prowadzony jest w dwóch 
lub więcej bioreaktorach o równej lub różnej objętości roboczej, przy czym podłoże 
zasilające jest doprowadzane tylko do pierwszego bioreaktora (rys. 8 B, D i rys. 9 C),

3) wielostopniowe wielostrumieniowe – proces ciągły jest prowadzony w dwóch 
lub więcej bioreaktorach o równej lub różnej objętości, a podłoże zasilające jest do-
prowadzane do pierwszego i następnych bioreaktorów (rys. 8 C, E).

Rys. 8. Wgłębne hodowle ciągłe prowadzone w otwartych układach homogenicznych. 
A – jednostopniowym, B – dwustopniowym jednostrumieniowym,

C – dwustopniowym wielostrumieniowym, D – trójstopniowym jednostrumieniowym,
E – trójstopniowym wielostrumieniowym

Źródło: opracowanie własne.
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Ze względu na swobodę przebywania biomasy w bioreaktorze można wyróżnić 
hodowle ciągłe prowadzone w układach [Pietkiewicz 2002; Rymowicz 1998]:

1) otwartych, w których komórki drobnoustrojów swobodnie wypływają z bio-
reaktorów wraz z podłożem hodowlanym i nie ma ani pełnego, ani częściowego 
zawracania komórek do bioreaktora (rys. 8 i 9),

2) zamkniętych z zatrzymywaniem komórek, w których podłoże hodowlane 
wypływające z bioreaktora nie zawiera komórek drobnoustrojów, ponieważ komórki 
są zatrzymywane wewnątrz bioreaktora, np. przez membranę (rys. 10),

3) zamkniętych z zawracaniem komórek, w których komórki drobnoustrojów 
swobodnie wypływają z bioreaktora wraz z podłożem hodowlanym, lecz natych-
miast po opuszczeniu bioreaktora są oddzielane od podłoża hodowlanego w specjal-
nym separatorze (np.: filtr, wirówka) i są całkowicie lub częściowo zawracane do 
podłoża hodowlanego znajdującego się w bioreaktorze (rys. 11).

Ze względu na stopień rozproszenia komórek (mieszanie) można wyróżnić ho-
dowle ciągłe prowadzone w układach:

1) jednorodnych (homogenicznych), w których proces jest prowadzony w wa-
runkach idealnego mieszania (rys. 8 i rys. 11 A, B, C, D),

2) niejednorodnych (heterogenicznych), w których występują różnice w stęże-
niach składników podłoża w różnych punktach bioreaktora, ponieważ nie ma mie-
szania (np. przepływ tłokowy podłoża hodowlanego) lub zastosowano system ogra-
niczonego mieszania (rys. 9 A, B i rys. 11 E, F).

Rys. 9. Wgłębne hodowle ciągłe prowadzone w otwartych układach heterogenicznych.
A – jednostopniowym o przepływie tłokowym, B – jednostopniowym,

C – mieszanym dwustopniowym jednostrumieniowym z homogenicznym pierwszym bioreaktorem
i heterogenicznym (o przepływie tłokowym) drugim bioreaktorem

Źródło: opracowanie własne.
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Ze względu na sposób „zawieszenia” komórek drobnoustrojów w podłożu roz-
różnia się hodowle ciągłe:

1) powierzchniowe, w których komórki drobnoustrojów tworzą warstwę bio-
masy rosnącej na powierzchni podłoża i stale przebywają w bioreaktorach tacowych, 
natomiast w sposób ciągły pod tą warstwą przepływa podłoże hodowlane (rys. 12 A),

2) wgłębne, w których pojedyncze komórki lub aglomeraty komórek drobno-
ustrojów są swobodnie zawieszone (rozproszone) w całej objętości podłoża hodow-
lanego (rys. 8, 9),

3) z unieruchomionymi komórkami na ruchomym nośniku, w których nośnik 
stanowi zawiesinę swobodnie zawieszoną (przemieszczającą się) w ciekłym podło-
żu hodowlanym (rys. 12 B, C),

4) z unieruchomionymi komórkami na nieruchomym nośniku, w których noś-
nik jest zanurzony w podłożu, np. nieruchome wkłady nośnika, nośnik otoczony 
membraną (rys. 12 D) lub porowaty, o luźnej strukturze nośnik ciągle zraszany pod-
łożem (rys. 12 E).

Ze względu na sposób kontroli szybkości zasilania hodowla ciągła może być 
prowadzona przy [Pietkiewicz 1996; Wieczorek, Michalski 1976]:

1) stałej szybkości rozcieńczania (zasada chemostatu). W procesie ciągłym pro-
wadzonym na podstawie zasady chemostatu podłoże zasilające doprowadza się do 
hodowli ze stałym, z góry określonym strumieniem objętości. Stężenie biomasy i 
szybkość wzrostu limitowane są najczęściej stężeniem jednego składnika lub kilku 
składników podłoża, przy równoczesnym nadmiarze pozostałych składników, i zale-
żą od szybkości rozcieńczania;

2) stałym stężeniu biomasy (zasada turbidostatu). W takiej hodowli stałe stęże-
nie biomasy jest utrzymywane przez zmniejszanie lub zwiększanie szybkości dopły-
wu podłoża zasilającego do bioreaktora;

3) stałym stężeniu substratu (zasada nutristatu). Szybkość dopływu podłoża za-
silającego jest regulowana automatycznie, tak aby zapewnić stałe stężenie substratu 
w podłożu hodowlanym, np. przez pomiar stężenia glukozy;

Rys. 10. Jednostopniowe hodowle ciągłe prowadzone w zamkniętych układach membranowych
z zatrzymywaniem komórek

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 11. Hodowle ciągłe prowadzone w układach zamkniętych z zawracaniem komórek. 
A – jednostopniowym homogenicznym, B – dwustopniowym jednostrumieniowym homogenicznym, 
C – trójstopniowym jednostrumieniowym homogenicznym, D – trójstopniowym wielostrumieniowym 
homogenicznym, E – jednostopniowym heterogenicznym o przepływie tłokowym, F – jednostopniowym 

heterogenicznym, G – mieszanym dwustopniowym jednostrumieniowym z homogenicznym
pierwszym bioreaktorem i heterogenicznym (o przepływie tłokowym) drugim bioreaktorem

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 12. Jednostopniowe hodowle ciągłe z unieruchomionymi komórkami drobnoustrojów.
A – powierzchniowa, B, C – na ruchomym nośniku, D – na nieruchomym nośniku zanurzonym

w podłożu, E – na nieruchomym nośniku zraszanym podłożem
Źródło: opracowanie własne.
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4) stałym stężeniu tlenu rozpuszczonego (zasada oksystatu);
5) stałym pH (zasada pH-statu);
6) stałym stężeniu nagromadzanego produktu (zasada produktstatu),
7) stałym stężeniu CO2 (zasada CO2-statu) itd.

7. Podsumowanie

W tym opracowaniu zaprezentowano i omówiono podział metod hodowli drob-
noustrojów, biorąc pod uwagę: stan fizyczny podłoża hodowlanego, sposób rozpro-
szenia lub unieruchomienia komórek drobnoustrojów i czas ich przebywania w pod-
łożu, stopień wypełnienia bioreaktora podłożem na początku hodowli oraz ciągłość 
zasilania podłożem i sposób prowadzenia hodowli. Przedstawiono również schema-
ty ideowe i krótką charakterystykę poszczególnych metod hodowli. Szczegółowa 
znajomość metod hodowli oraz ich zalet i wad umożliwia wybór lepszej metody 
prowadzenia bioprocesu, gwarantującej uzyskanie dużej szybkości biosyntezy pro-
duktu i wysokiej efektywności. Wiele spośród omówionych metod hodowli drobno-
ustrojów stosowano w procesach hodowli biomasy drożdży piekarskich i paszowych 
oraz pleśni, głównie Aspergillus niger, w optymalizacji procesów biosyntezy kwa-
sów organicznych, a zwłaszcza kwasu cytrynowego. Ta problematyka była przed-
miotem szczegółowych, wieloletnich badań prowadzonych, m.in. przez autorów 
tego opracowania, w Instytucie Chemii i Technologii Żywności Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu. 

Literatura

Agrawal P., Koshy G., Ramseier M.: An algorithm for operating a fed batch fermentor at optimum 
specific growth rate, Biotechnol. Bioeng. 1989 nr 33, s. 115-125.

Asenjo J.A., Sun W.H., Spencer J.L.: Optimal control of batch process involving simultaneous enzy-
matic and microbial reactions, Bioprocess Eng. 1996 nr 14(6), s. 323-329.

Brauer H. (ed.): Fundamentals of Biochemical Engineering, [w:] Biotechnology, eds. H.J. Rehm, 
G. Reed, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1985, vol. 2.

Bednarski W., Fiedurek J. (red.): Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa 2007.
Bednarski W., Reps A. (red.): Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa 2001.
Calcott P.H., Phil D. (eds.): Continuous Culture of Cells, Boca Raton-Florida, CRC Press, 1981, vol. 1.
Chmiel A.: Biotechnologia, Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa 1998.
Dawson M.W., Maddox I.S., Boag I.F., Brooks J.D.: Application of fed-batch culture to citric acid pro-

duction by Aspergillus niger: the effects of dilution rate and dissolved oxygen tension, Biotechnol. 
Bioeng. 1988 nr 32, s. 220-226.

Durand A., Grajek W., Gervais P.: The Inra-Dijon Process for the Single-cell Protein Production on 
Sugar-beet Pulp with Trichoderma viride TS, [w:] Food, Feed and Fuel from Biomass, ed. D.S. 
Chahal, Oxford and IBH Publishing CO, New Delhi, Bombay, Calcutta 1988.



122 Jerzy Jan Pietkiewicz, Małgorzata Janczar-Smuga  

Eikmeier H., Rehm H.J.: Production of citric acid with immobilized Aspergillus niger, Microbiol. Bio-
technol. 1984 nr 20, s. 365-370.

Eikmeier H., Rehm H.J.: Semicontinuous and continuous production of citric acid production of im-
mobilized cells of Aspergillus niger, Z. Naturforsch 1987 nr 42c, s. 408-413.

Enfors S.O.: Continuous and Fed-Batch Operation of Fermentation Processes, [w:] Bioprocess Engi-
neering Course, ed. M. Berovič, National Inst. of Chem., Ljubljana 1998, s. 90-127.

Fiechter A.: Batch and Continuous Culture of Microbial, Plant and Animal Cells, [w:] Biotechnology, 
eds. H.J. Rehm, G. Reed, VCH Verlagsgesellschaft mbH, vol. 1, Weinheim 1981, s. 453-505.

Gary K., Sharma C.B.: Continuous production of citric acid by immobilized whole cells of Aspergillus 
niger, J. Gen. Appl. Microbiol. 1992 nr 38, s. 605-615.

Gąsiorek E.: Badania nad biosyntezą kwasu cytrynowego metodą hodowli w podłożu stałym, praca 
doktorska, AR-AE, Wrocław 1999.

Krzystek L., Ledakowicz S.: Mass and Energy Balance, [w:] Citric Acid Biotechnology, eds. B. Kris-
tiansen, M. Mattey, J. Linden, Taylor and Francis, London-Philadelphia 1999, s. 121-133.

Lehmann K.K.: Comparative Tests for Fermentations, [w:] Biotechnology, eds. H.J. Rehm, G. Reed, 
VCH Verlagsgesellschaft mbH, vol. 2, Weinheim 1985, s. 607-626.

Leśniak W., Stawicki S.: Semi-continuous fermentation of citric acid by submerged fermentation, „Acta 
Alimentaria Polonica” 1979 nr 5/29(4), s. 365-377.

Leśniak W., Pietkiewicz J.J., Podgórski W., Gąsiorek E.: Biosynteza kwasu cytrynowego metodą „solid 
state” – aspekty aparaturowe i technologiczne, [w:] VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa, 
Postępy Inżynierii Bioreaktorowej, Łódź’96, Wyd. Kat. Inż. Bioprocesowej PŁ, Łódź 1996.

Michalski H., Kopeć L.: Zagadnienia projektowania wielostopniowych ciągłych procesów hodowli 
drobnoustrojów. Metody graficzne, „Postępy Mikrobiologii” 1977 nr 16(3), s. 79-94.

Moser A.: Kinetics of Batch Fermentations, [w:] Biotechnology, eds. H.J. Rehm, G. Reed, VCH Ver-H.J. Rehm, G. Reed, VCH Ver-
lagsgesellschaft mbH, Weinheim 1985a, vol. 2, s. 243-283.

Moser A.: Continuous Cultivation, [w:] Biotechnology, eds. H.J. Rehm, G. Reed, VCH Verlagsgesell-H.J. Rehm, G. Reed, VCH Verlagsgesell-
schaft mbH, vol. 2, Weinheim1985b, s. 285-309.

Moser A.: Special Cultivation Techniques, [w:] Biotechnology, eds. H.J. Rehm, G. Reed, VCH Verlags-H.J. Rehm, G. Reed, VCH Verlags-
gesellschaft mbH, vol. 2, Weinheim 1985c, s. 311-347.

Pietkiewicz J.J.: Biosynteza kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger w warunkach jedno- i wielosto-
pniowych hodowli ciągłych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 927(147), 
Monografie i opracowania, AE, Wrocław 2002.

Pietkiewicz J.J.: Ogólna technologia żywności. Procesy biotechnologiczne i membranowe, AE, 
Wrocław 1996.

Pietkiewicz J.J., Leśniak W.: Metody automatycznej regulacji dopływu substratu w procesie tlenowej 
hodowli drobnoustrojów, „Postępy Mikrobiologii” 1984 nr 23(1), s. 91-101.

Pietkiewicz J.J., Leśniak W.: Biotechnologiczne aspekty budowy bioreaktorów pilotowych, Prace Nau-
kowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 833(6), Technologia, AE, Wrocław 2000, s. 27-38.

Rymowicz W.: Biosynteza kwasu cytrynowego z glukozy przez wolne i immobilizowane komórki drożdży 
Yarrowia lipolytica w systemach ciągłych, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu nr 329, Rozprawy, 
1998.

Szewczyk K.W.: Technologia biochemiczna, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warsza-
wa1995.

Whitaker A.: Fed-batch culture, Process Biochem. 1980 nr 5, s. 10-15, 32.
Wieczorek A., Michalski H.: Wybrane zagadnienia hodowli ciągłej drobnoustrojów, „Postępy Mikro-

biologii” nr 15(1), s. 71-94.
Zagrodzki S., Wysocki S., Szwajcowska K., Zagrodzki S.M.: Ciągła metoda powierzchniowej fermen-

tacji cytrynowej, „Roczniki Technologii i Chemii Żywności” 1969 nr 15, s. 1-12.



 Przegląd metod hodowli drobnoustrojów tlenowych...  123

REviEW Of THE AEROBiC MiCROORGAniSMS CuLTuRE METHODS 
APPLiED in BiOSynTHESiS PROCESSES

Summary

The paper presents classification of the aerobic microorganisms culture methods. The culture me-
thod is a primary parameter of a bioprocess’ efficiency. To the main criteria of this classification belong 
physical state of culture medium, biomass dispersion or immobilization, method of substrate feed, vo-
lume of culture medium in bioreactor, and culture techniques. Microorganisms culture methods applied 
in biomass’ biosynthesis or in production of bioproducts are characterized in this paper as well. The 
ordered knowledge of bioprocess’ method enables a suitable choice of biotechnology and assures opti-
mal use of the microorganisms. 
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PROBLEMy zWiĄzAnE z POWSTAWAniEM PiAny
W PROCESiE TECHnOLOGiCznyM PRODuKCJi CuKRu

z BuRAKóW CuKROWyCH

1. Wstęp

Piana powstająca w procesie przerobu buraków cukrowych na cukier jest zjawi-
skiem niepożądanym. Nadmierne pienienie się świadczy o uchybieniach technolo-
gicznych i o obniżonej jakości surowca. Ograniczanie szybkości powstawania piany 
i jej eliminacja zwiększa wydajność cukru i wpływa na polepszenie jego jakości.

W procesie technologicznym produkcji cukru z buraków cukrowych występuje 
pienienie się soków cukrowniczych oraz wód spławiakowych. Powstająca piana 
utrudnia właściwą realizację procesu technologicznego i stąd wynika konieczność 
podejmowania działań mających na celu zapobieganie jej powstawaniu oraz nisz-
czenia już powstałej piany. Należy jednak przede wszystkim likwidować wszystkie 
przyczyny powstawania piany, a preparaty przeciwpianowe stosować tylko z ko-
nieczności.

Właściwe postępowanie w tym zakresie powinno przyczynić się do zapobieże-
nia negatywnym skutkom tego zjawiska oraz ograniczyć nadmierne zużycie środ-
ków przeciwpianowych dodawanych do soków cukrowniczych i do wód spławiako-
wych. Dobór właściwych preparatów przeciwpianowych i ograniczenie ich zużycia 
może przyczynić się do poprawienia efektywności procesu technologicznego pro-
dukcji cukru oraz zmniejszyć zawartość śladowych ilości tych substancji w cukrze, 
melasie i w obiegu wodnym cukrowni.

Celem tej pracy jest przegląd zagadnień związanych z powstawaniem piany w 
procesie technologicznym produkcji cukru z buraków cukrowych, a zwłaszcza 
przedstawienie:

ogólnych zagadnień związanych z pienieniem się cieczy i sposobów ogranicza- –
nia szybkości powstawania piany,

* Katedra Biotechnologii Żywności, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, 
ul. Komandorska 118/120.
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analizy czynników wpływających na szybkość i intensywność powstawania pia- –
ny w przemyśle cukrowniczym,
działań mających ograniczyć szybkość i intensywność powstawania piany oraz  –
sposobów jej niszczenia.

2. Powstawanie piany i metody jej likwidacji

Z powstawaniem piany, koniecznością kontrolowania szybkości jej powstawa-
nia i jej niszczeniem (odmienianiem) mamy do czynienia w wielu sektorach przemy-
słu spożywczego, np. w: procesach fermentacyjnych, przemyśle ziemniaczanym, 
mleczarskim, przy produkcji napojów owocowych, produkcji cukru z buraków cu-
krowych i trzciny cukrowej, przetwórstwie melasy, produkcji napojów bezalkoholo-
wych, przy zatężaniu i odwadnianiu żywności, produkcji kawy rozpuszczalnej, pro-
dukcji marynat itd. [Bryon 1990; Podgórski i in. 1986; 1987].

Piana jest to rozproszona faza gazowa w niedużej ilości cieczy. Często zawiera 
w swoim składzie również cząstki fazy stałej, które są rozproszone w fazie ciekłej i 
unoszą się na powierzchni pęcherzyków fazy gazowej. Powstawanie piany związane 
jest z dostarczaniem i rozpraszaniem fazy gazowej w fazie ciekłej poddawanej inten-
sywnemu mieszaniu i nagazowywaniu. Piana powstaje również w czasie prowadze-
nia procesu, gdy gaz uwalniający się z fazy ciekłej ma postać pęcherzyków, np. na 
skutek reakcji chemicznej lub biochemicznej, w której powstają związki chemiczne 
mające postać gazu, lub też w czasie uwalniania się fazy gazowej z cieczy przesyco-
nej gazem. Na ogół piana jest mało stabilna, a jej utrzymywanie się na powierzchni 
cieczy zależy od stanu równowagi między szybkością powstawania nowych pęche-
rzyków piany a szybkością rozrywania się (pękania) już istniejących [Pietkiewicz 
1996; Pietkiewicz, Leśniak 2000].

Praktycznie każdej operacji intensywnego (burzliwego) mieszania fazy ciekłej 
mającej styczność z fazą gazową lub operacji nagazowywania i mieszania cieczy 
towarzyszy zjawisko powstawania piany.

Szybkość powstawania piany i czas jej utrzymywania się (stabilność i trwałość 
piany) zależą od:

1) składu chemicznego cieczy, a przede wszystkim od zawartości nisko- i wiel-
kocząsteczkowych białek, polisacharydów (np. dekstranu), produktów autolizy ko-
mórek roślinnych i drobnoustrojów, wielkocząsteczkowych związków chemicznych 
mających postać koloidów itp.,

2) własności fizycznych cieczy, a zwłaszcza wpływających na utrzymywanie 
się niskiego napięcia powierzchniowego, obojętnego lub alkalicznego odczynu pH, 
podwyższonej lepkości i gęstości,

3) burzliwości ruchów cieczy: intensywności mieszania i przepompowywania 
cieczy, intensywności ruchów powierzchniowych i wewnętrznych warstw cieczy,

4) intensywności nagazowywania (napowietrzania) cieczy: szybkości doprowa-
dzania gazu, sposobu dyspergowania gazu w cieczy [Szekrenyesy i in. 1992].
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Najbardziej pianotwórcze są ciecze zawierające w swoim składzie sok komórko-
wy roślinny, np.: uzyskiwany w procesie przetwórstwa ziemniaków, buraków cukro-
wych, niektórych owoców, lub też zhydrolizowane surowce naturalne (mąki zbóż, 
soja i kukurydza) albo melasę, wywar gorzelniczy i hydrol glukozowy. Wysoką pia-
notwórczość wykazują podłoża i płyny pofermentacyjne, sporządzone z wyżej wy-
mienionych surowców, w których są obecne produkty autolizy komórek mikroorga-
nizmów.

Intensywność (szybkość) powstawania piany w procesach technologicznych 
prowadzonych w przemyśle spożywczym nie jest stała i zmienia się w czasie reali-
zacji danej operacji lub procesu jednostkowego, ponieważ w czasie trwania procesu 
mamy do czynienia ze zmianą składu przetwarzanych surowców, warunków fizyko-
chemicznych przebiegu procesu (np.: pH, lepkości, napięcia powierzchniowego), 
zawartości suchej masy, czystości mikrobiologicznej itp.

Piana powoduje wiele niekorzystnych zjawisk i zagrożeń w prawidłowej realiza-
cji procesów technologicznych, a zwłaszcza:

1) wypienianie się cieczy ze zbiorników reakcyjnych – wydostawanie się jej na 
zewnątrz zbiorników,

2) powstawanie niejednorodnego (heterogenicznego) środowiska reakcji na 
skutek wynoszenia części stałych (zawiesin) z podłoża wraz z pianą i osadzania ich 
w górnych częściach reaktora lub ich wypływania na zewnątrz zbiornika,

3) niekiedy znaczne zmniejszenie objętości roboczej zbiorników reakcyjnych, 
a tym samym konieczność zastosowania zbiorników o dużo większej pojemności 
całkowitej,

4) utrudnienie kontroli objętości cieczy w zbiornikach,
5) wprowadzenie większego zagrożenia zakażeń mikrobiologicznych na skutek 

wypływania i cofania się piany w rurociągach odprowadzających gazy z reaktorów 
[Pietkiewicz 1996].

W związku z tym, że piana powoduje szereg zagrożeń i niekorzystnych zjawisk 
w prawidłowej realizacji procesu technologicznego, istnieje konieczność podejmo-
wania wielu celowych działań mających zapobiec jej powstawaniu lub ograniczyć 
szybkość i intensywność jej powstawania oraz pozwolić prowadzić działania mające 
niszczyć powstałą już pianę [Marczyński 1996].

Ograniczenie pienienia się można uzyskać dzięki zmianie składu cieczy i usu-
nięciu z niej składników pianotwórczych. Takie działania są ograniczone i w związ-
ku z tym nie przynoszą większych efektów. Dobre rezultaty w zakresie zapobiegania 
tworzeniu się piany i ograniczania jej intensywności można uzyskać dzięki stworze-
niu odpowiednich warunków mieszania i nagazowywania cieczy przez specjalnie 
dobraną konstrukcję mieszadeł, systemów dyspergujących gaz oraz dzięki odpo-
wiedniemu kształtowi i konstrukcji zbiorników reakcyjnych, w których piana jest 
zasysana do środka cieczy podlegającej wymuszonej cyrkulacji [Pietkiewicz, Leś-
niak 2000].
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Do niszczenia (destrukcji) powstałej już piany w procesach technologicznych 
stosuje się metody mechanicznego rozrywania pęcherzyków piany na skutek działa-
nia sił zewnętrznych [Frustrating… 2004]. Do metod mechanicznego niszczenia 
piany zalicza się:

1) uderzanie pęcherzyków piany o twarde powierzchnie, np. uderzanie łopatka-
mi wirujących mieszadeł,

2) działanie silnymi strumieniami gazu na pęcherzyki piany i ich niszczenie,
3) wyprowadzanie piany ze zbiorników reakcyjnych do specjalnych urządzeń, 

np. wirówek, cyklonów, w których piana poddawana jest działaniu sił odśrodko-
wych i inercyjnych,

4) szybkie zmiany ciśnienia,
5) rozbijanie piany strumieniem mieszanej cieczy.
Mechaniczne niszczenie piany wymaga zastosowania do tego celu specjalnych 

urządzeń pochłaniających dużo energii elektrycznej. Ponadto urządzenia te są mało 
efektywne, jeśli mamy do czynienia z cieczami i procesami powodującymi intensyw-
ne powstawanie trwałej piany. Stąd w celu ograniczania szybkości powstawania pia-
ny oraz niszczenia piany już powstałej powszechnie stosuje się dodawanie do cieczy 
specjalnych środków przeciwpianowych, których destrukcyjne i zapobiegawcze 
działanie przeciwpianowe polega głównie na podwyższeniu napięcia powierzchnio-
wego cieczy, a tym samym na utrudnieniu powstawania pęcherzyków piany. Z kolei 
już powstałe pęcherzyki mają nietrwałą, sprężystą błonę, która szybko pęka, i piana 
ulega samorzutnemu szybkiemu zniszczeniu [Bryon 1990]. Metody niszczenia pia-
ny polegające na dodawaniu związków chemicznych podwyższających napięcie po-
wierzchniowe cieczy nazywa się metodami chemicznymi niszczenia piany.

Jako środki przeciwpianowe stosuje się:
1) naturalne tłuszcze roślinne, tzn. oleje: słonecznikowy, rzepakowy, sojowy, 

lniany, arachidowy i inne,
2) naturalne tłuszcze zwierzęce: smalec, tran, łój barani i wołowy,
3) środki syntetyczne: oleje silikonowe, polioksyetylen, polioksypropylen, wę-

glowodory, wyższe alkohole, pochodne wyższych kwasów tłuszczowych.
Dodawanie do cieczy związków przeciwpianowych zmienia własności cieczy, a 

tym samym nie jest to dodatek obojętny dla przebiegu reakcji zachodzących w od-
pienianej cieczy. Stosowanie środków przeciwpianowych ma na ogół negatywny 
wpływ na przemiany fizykochemiczne i reakcje chemiczne zachodzące w cieczy, a 
mianowicie:

zwiększa się napięcie powierzchniowe cieczy, –
w środowisku reakcji są dodatkowe związki chemiczne, –
znacznie pogarszają się warunki rozpuszczania fazy gazowej w cieczy, –
dodane środki mogą niekorzystnie wpływać na fizjologię i morfologię drobno- –
ustrojów, 
powstaje zagrożenie dostawania się śladowych ilości tych substancji do półpro- –
duktów i produktów [Żakowska i in. 1990].
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Stosowanie zatem środków przeciwpianowych jest „złem koniecznym”. Aby 
ograniczyć negatywne oddziaływanie tych substancji na przebieg procesów techno-
logicznych, na produkowane wyroby i produkty odpadowe (środowisko naturalne), 
należy:

1) do odpieniania stosować przede wszystkim środki naturalne, np. tłuszcze ro-
ślinne i zwierzęce, które są przyjazne dla środowiska naturalnego i nie zanieczysz-
czają produktów szkodliwymi substancjami, a ponadto mogą one być asymilowane 
przez organizmy spożywające dane produkty,

2) unikać wprowadzenia nadmiernej ilości tych substancji, czyli system ich do-
zowania powinien być w pełni kontrolowany i sprzyjać dodawaniu ich tylko w mi-
nimalnych, niezbędnych ilościach,

3) dodawanie środków przeciwpianowych należy stosować w tych procesach 
technologicznych, w których nie można zastosować mechanicznego niszczenia pia-
ny lub gdy mechaniczne niszczenie piany jest nieskuteczne,

4) środki przeciwpianowe powinno się dozować za pomocą specjalnych urzą-
dzeń wyposażonych w czujniki poziomu piany, które dopiero w momencie przekro-
czenia dopuszczalnego poziomu piany uruchamiają dozowanie środka przeciwpiano-
wego, dodawanego w ściśle określonych dawkach i odstępach czasu, co zabezpiecza 
przed przedozowaniem środka przeciwpianowego i daje odpowiedni czas na reakcję 
piany na wcześniej wprowadzoną dawkę środka przeciwpianowego [Pietkiewicz 
1996].

3. Mechanizm powstawania piany i składniki pianotwórcze
występujące w burakach cukrowych

Analiza zjawisk i mechanizmów powstawania piany w przemyśle cukrowni-
czym wykazuje, że pęcherzyki piany mogą powstawać podczas:

1) wydzielania się pęcherzyków gazu (głównie powietrza) zaadsorbowanego na 
powierzchni ciał stałych, przede wszystkim krajanki buraczanej, pod wpływem 
wzrostu temperatury, ruchów krajanki w ekstraktorze, wypierania gazu przez sok 
surowy znajdujący się w ekstraktorze,

2) wydzielania się gazu znajdującego się wewnątrz krajanki, który może tam 
być w postaci gazowej i w postaci rozpuszczonej w soku komórkowym, pod wpły-
wem wzrostu temperatury, pękania błony komórkowej, wypływania soku komórko-
wego, ruchów soku surowego, ocierania się o siebie kawałków krajanki, wzrostu 
stężenia (suchej substancji) soku surowego,

3) burzliwego ruchu powierzchni cieczy mającej styczność z fazą gazową, ude-
rzania strumienia jednej cieczy w powierzchnię innej cieczy i w ciała stałe powodu-
jącego rozbryzgiwanie się cieczy i porywanie gazu, np. w czasie wtłaczania wody 
wysłodkowej do dyfuzora, uderzanie strumienia wód spławiakowych w buraki, w 
elementy urządzeń i w powierzchnię wody w czasie spławiania i mycia buraków 
oraz pompowania wody do zbiorników,
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4) różnych sposobów nagazowywania (napowietrzania) roztworów, np. w cza-
sie saturowania soku surowego, zasysania powietrza przez odśrodkowe pompy wod-
ne i sokowe przez nieszczelne zabezpieczenia wałów wirników,

5) wydzielania się gazu z cieczy nim nasyconych na skutek podwyższania w 
nich stężenia innych składników, podnoszenia temperatury itp.,

6) wydzielania się gazu z zagęszczanych roztworów przy szybkiej zmianie tem-
peratury, np. w czasie gotowania cukrzyc,

7) wydzielania się gazu w wyniku działalności życiowej drobnoustrojów w so-
kach cukrowniczych, wodzie wysłodkowej i zbiornikach wodnych [Marczyński 
1996; Waleriańczyk 1995].

Wszystkie wyżej wymienione okoliczności bezpośrednio wpływają na powsta-
wanie pęcherzyków gazu i uwalnianie się ich z cieczy w postaci pęcherzyków piany 
gromadzących się na jej powierzchni. Trwałość piany, czyli czas jej utrzymywania 
się na powierzchni cieczy, będzie zależał od składu cieczy, a przede wszystkim od 
ilości zawartych w niej składników pianotwórczych, jej parametrów fizykochemicz-
nych oraz od napięcia powierzchniowego.

W procesie technologicznym produkcji cukru mamy do czynienia z sokami 
cukrowniczymi, które zwłaszcza na początku procesu produkcji zawierają dużo 
składników pianotwórczych. W tkankach i soku komórkowym buraka cukrowego 
występuje wiele związków chemicznych, które mają własności chemiczne sprzyja-
jące powstawaniu piany. Część tych związków w procesie ekstrakcji zostaje uwol-
niona z komórek i po przejściu do soku surowego przyczynia się do jego intensyw-
nego pienienia się. Zawartość składników sprzyjających powstawaniu piany jest 
wysoka, zwłaszcza w soku surowym, i w miarę jego oczyszczania stężenie substan-
cji pianotwórczych maleje. Większość substancji pianotwórczych, które nie zostaną 
usunięte z soku i z cukrzyc w procesie technologicznym produkcji cukru, przechodzi 
do produktu ubocznego, tj. do melasy, a tylko śladowe ich ilości mogą być obecne 
w cukrze.

Literatura dotycząca cukrownictwa chemiczne składniki przechodzące z bura-
ków do soków cukrowniczych dzieli m.in. na: związki bezazotowe, związki azotowe 
i związki nieorganiczne. Wśród nich występuje wiele związków chemicznych obni-
żających napięcie powierzchniowe roztworów oraz posiadających postać koloidów, 
dających roztwory o podwyższonej lepkości, a tym samym powodujących pienienie 
się roztworów. Niektóre pianotwórcze związki chemiczne pojawiają się w burakach 
w czasie ich przechowywania, a w sokach cukrowniczych dopiero w czasie produk-
cji cukru, na skutek działalności drobnoustrojów (zakażeń mikrobiologicznych) 
bądź też w wyniku przemian chemicznych zachodzących pod wpływem wzajemne-
go oddziaływania związków chemicznych zawartych w burakach cukrowych i wy-
ekstrahowanych z nich składników znajdujących się w oczyszczanym soku suro-
wym [Nikel 1996].

Do związków chemicznych mających własności pianotwórcze przechodzących 
z buraka cukrowego do soku surowego w procesie ekstrakcji należą [Dobrzycki 
1984]:
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1) niektóre wielocukry (np.: dekstran, lewan). Zdrowe buraki cukrowe dobrze 
przechowywane praktycznie nie zawierają tych związków. Powstają one głównie w 
wyniku rozwoju drobnoustrojów w soku komórkowym wypływającym z uszkodzo-
nych mechanicznie oraz odmrożonych i pękniętych komórek tkanki buraka. Te 
związki mogą również być produkowane przez drobnoustroje bytujące w zainfeko-
wanych sokach cukrowniczych. Dekstran i lewan podnoszą lepkość soków cukrow-
niczych, tworząc w nich tzw. żabi skrzek;

2) związki pektynowe. W burakach cukrowych występują głównie pod posta-
cią protopektyny, która jest nierozpuszczalna w wodzie. Pod działaniem wysokiej 
temperatury (75-80°C), zwłaszcza w środowisku alkalicznym, protopektyna ulega 
powolnej hydrolizie, głównie na pektynę, hemicelulozy (araban, galaktan) i celulo-
zę, które przechodzą do soku komórkowego buraka, a następnie w procesie ekstrak-
cji do soku surowego. Związki pektynowe w wodzie tworzą koloidy, które szczegól-
nie w obecności cukru mają postać galaretowatego żelu podnoszącego lepkość soku 
surowego i zwiększającego jego własności pianotwórcze. Większość pektyn zawar-
tych w soku surowym ulega koagulacji i strąceniu w procesie jego oczyszczania. 
Natomiast resztki tych związków przechodzą do melasy;

3) saponina – glikozyd buraczany. Występuje w tkance znajdującej się tuż pod 
naskórkiem korzenia buraka. W wodzie tworzy z innymi związkami kompleksy ko-
loidowe i po przejściu do soku surowego obniża napięcie powierzchniowe, powodu-
jąc jego silne pienienie. Saponina jest trudno usuwalnym niecukrem i jej część prze-
chodzi do melasy, a nawet do cukru. Jej obecność w cukrze buraczanym jest później 
główną przyczyną powstawania kłaczkowatych osadów w napojach gazowanych 
[Gruszecka 1999; Król i in. 2002; Król, Milala 2004];

4) białka. Z buraków cukrowych zawierających ok. 0,5% białka do soku suro-
wego przechodzi tylko niewielka jego część, ponieważ główna jego masa jest zwią-
zana z pektynami w miąższu, a związki białkowe obecne w soku komórkowym dy-
fundują powoli z komórek do soku surowego znajdującego się w ekstraktorze. 
Białka w soku surowym pochodzą głównie z uszkodzonych mechanicznie komórek 
buraka. Wydzieleniu białek z soku surowego sprzyja odczyn albo zdecydowanie 
kwaśny, albo alkaliczny. Dlatego wydzielanie białek z soku surowego przebiega czę-
ściowo przez koagulację i strącenie podczas defekacji wstępnej, ale dopiero defekacja 
główna, a zwłaszcza pierwsza saturacja, dzięki adsorpcji dopełniają prawie całkowi-
cie procesy usuwania białek z soku surowego. Białka tworzą w wodzie roztwory 
koloidowe i są związkami powierzchniowo czynnymi, mocno obniżającymi napię-
cie powierzchniowe roztworów, powodującymi ich silne pienienie się. Dlatego biał-
ko obecne w sokach cukrowniczych uważa się za jeden z głównych związków pia-
notwórczych;

5) niskocząsteczkowe azotowe związki organiczne, głównie betaina i ami-
nokwasy. Ze względu na nieduże rozmiary cząsteczek wraz z sacharozą w procesie 
ekstrakcji przechodzą do soku surowego, podnoszą jego lepkość i wpływają na pod-
wyższenie własności pianotwórczych.



 Problemy związane z powstawaniem piany w procesie technologicznym...  131

O własnościach pianotwórczych surowych soków cukrowniczych decydują 
głównie składniki koloidalne, których łączna zawartość wynosi od 0,1 do 0,6% wa-
gowych, w tym najwięcej jest białka (od 0,04 do 0,2%) i pektyny (0,05-0,1%), nato-
miast stężenie saponiny wynosi od 0,05 do 0,3%, a arabanu ok. 0,05% wagowego 
[Dobrzycki 1984]. 

4. Miejsca powstawania piany w procesie technologicznym
produkcji cukru z buraków cukrowych

Głównym źródłem związków pianotwórczych jest burak cukrowy, a zatem inten- 
sywność powstawania piany będzie zależała przede wszystkim od ilości związków 
pianotwórczych przechodzących z buraków do wody spławiakowej, soków cukrow-
niczych oraz do wody wysłodkowej. W procesie technologicznym produkcji cukru 
z buraków cukrowych z problemem powstawania piany i koniecznością jej niszczenia 
mamy do czynienia w wielu operacjach i procesach jednostkowych (rys. 1), a mia-
nowicie w czasie:

1) transportu wodnego i mycia buraków (w wodach spławiakowych),
2) ekstrakcji cukru z krajanki,
3) wyżymania wysłodków, zwłaszcza w wodzie wysłodkowej zasilającej dy-

fuzor,
4) przesyłania soku surowego,
5) produkcji mleka wapiennego (wodorotlenku wapnia),
6) defekacji,
7) saturacji,
8) zagęszczania soków (gotowania cukrzyc),
9) w obiegu wodnym cukrowni [McGinnis 1976; Nikel 1996].
Pierwszym miejscem powstawania piany w cukrowni jest obieg wód spławia-

kowych. Wraz z wprowadzeniem zaostrzonych norm jakości ścieków odprowadza-
nych do odbiorników wód powierzchniowych oraz pojawieniem się konieczności 
zmniejszenia zużycia świeżej wody w większości cukrowni wprowadzono zamknię-
te obiegi wód, a zwłaszcza wód spławiakowych. 

Wielokrotne wykorzystywanie wód do mycia i spławiania buraków w czasie 
kampanii cukrowniczej powoduje postępujący wzrost stężenia zanieczyszczających 
ją organicznych związków azotowych i sacharydów, w tym również składników pia-
notwórczych. A zatem w czasie trwania kampanii cukrowniczej ścieki spławiakowe 
wykazują dużą i wzrastającą zdolność do tworzenia piany. Obecność piany w wo-
dach spławiakowych utrudnia właściwe spławianie buraków, kontrolę ich czystości 
i zmniejsza efektywność działania osadników.

Ekstrakcja cukru z krajanki. Na intensywność powstawania piany w krajance 
i soku surowym zawartym w ekstraktorze ma wpływ wiele czynników, a przede 
wszystkim ilość gazu zawartego w masie krajanki, który uwalnia się w operacji eks-



132 Małgorzata Janczar-Smuga, Jerzy Jan Pietkiewicz, Ludmiła Bogacz-Radomska  

Rys. 1. Uproszczony schemat ideowy procesu technologicznego produkcji cukru białego
z buraków cukrowych z zaznaczeniem miejsc powstawania piany (P)

Źródło: opracowanie własne.
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trakcji w trakcie jej zanurzania w soku surowym i odgazowywania. Uwalniany 
z krajanki gaz w procesie jej odgazowania jest jedną z głównych przyczyn powsta-
wania piany w początkowych sektorach ekstraktora. 

Nie mniej ważne jest również utrzymanie na odpowiednim stałym poziomie pa-
rametrów (pH, temperatury, czasu przebywania krajanki, szybkości dopływu wody 
itp.) i reżimu technologicznego procesu ekstrakcji, które to powinny ograniczać 
przechodzenie związków pianotwórczych z krajanki do soku surowego.

Wody wysłodkowe są źródłem piany powstającej w końcowych sektorach eks-
traktora. Ta woda pochodzi z wysłodków i jest uzyskiwana w procesie ich mecha-
nicznego wyżymania (prasowania). W skład wody wysłodkowej wchodzą niewiel-
kie ilości cukru i różnych niecukrów, w tym również związki pianotwórcze oraz 
miazga buraczana (faza stała). Intensywność pienienia się wody wysłodkowej zale-
ży od zawartości związków pianotwórczych i rozproszonej fazy stałej oraz od nie-
prawidłowego jej przepompowywania i zraszania krajanki w ekstraktorze. Złe roz-
wiązanie konstrukcyjne systemu dostarczania wody do krajanki sprzyja porywaniu 
cząstek gazu przez wodę (napowietrzaniu) i tworzeniu pęcherzyków piany.

Na powstawanie piany w procesie defekacji wpływają następujące czynniki:
1) niewłaściwa praca pomp przesyłających sok surowy: zasysanie powietrza 

wraz z sokiem, niewłaściwe uszczelnienie wałów wirników pomp, duża burzliwość 
ruchów cieczy,

2) obecność związków pianotwórczych w soku surowym,
3) koloidalne własności mleka wapiennego i powstawanie związków koloido-

wych w procesie defekacji,
4) nadmierne ruchy i zawirowania powierzchni cieczy w defekatorze.

5. Sposoby zapobiegania powstawaniu piany i jej niszczenia
w przemyśle cukrowniczym

Podstawową zasadą wszystkich działań związanych z ograniczaniem pienienia 
się i niszczeniem piany powinno być likwidowanie przyczyn powstawania piany, a 
dopiero po wyczerpaniu tych możliwości należy zastosować dozowanie preparatów 
przeciwpianowych, stosując minimalną, niezbędną dawkę. Zużycie preparatów 
przeciwpianowych można zminimalizować przez prawidłowe prowadzenie poszcze-
gólnych operacji i procesów jednostkowych oraz odpowiednie zaprojektowanie i 
zorganizowanie ciągu technologicznego.

Analiza procesu technologicznego pod względem zapobiegania nadmiernemu 
pienieniu się przetwarzanych w cukrowni cieczy (soków cukrowniczych i wody) w 
pierwszej kolejności powinna dotyczyć surowca, tj. buraków cukrowych. W czasie 
pozyskiwania i przechowywania buraków należy zapewnić:

1) właściwy ich zbiór z pola, czyszczenie i transport do cukrowni oraz właściwy 
rozładunek i magazynowanie, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych skóry i tkanki 
buraków,



134 Małgorzata Janczar-Smuga, Jerzy Jan Pietkiewicz, Ludmiła Bogacz-Radomska  

2) właściwe składowanie zabezpieczające buraki przed zamarzaniem i odtaja-
niem, które jest przyczyną pękania błon komórkowych, wyciekania soku komórko-
wego i gnicia buraków,

3) odpowiedni transport wodny i mycie w mało zanieczyszczonej wodzie spła-
wiakowej, aby nie powodować dalszych uszkodzeń mechanicznych powierzchni 
buraków,

4) dobre oddzielenie od buraków liści, chwastów, korzonków, brudu i piasku.
Zdrowe, czyste, nieokaleczone buraki kierowane do dalszego przerobu są pod-

stawą do otrzymania dobrego jakościowo produktu bez stwarzania dodatkowych 
utrudnień i powikłań w procesie technologicznym, nie będą również sprzyjały nad-
miernemu, niepożądanemu pienieniu się soków cukrowniczych i wody znajdującej 
się w obiegu technologicznym cukrowni.

Już przy zbiorze, skupie i magazynowaniu buraków należy zapobiegać ich kale-
czeniu, zamarzaniu i odmrażaniu oraz infekcjom mikrobiologicznym, aby na tym 
etapie nie przyczynić się do powstawania dodatkowych związków pianotwórczych i 
do przechodzenia zwiększonej ilości składników pianotwórczych do wody spławia-
kowej i soku surowego w następnych etapach procesu technologicznego.

5.1. Wody spławiakowe

Przy zapobieganiu nadmiernemu pienieniu się wód spławiakowych powinno się 
brać pod uwagę następujące okoliczności i działania:

1) zapewnienie dużej ilości wody w obiegu oraz stosowanie ciągłego odbioru 
części zużytej wody (nadmiernie zanieczyszczonej) i zastępowanie jej świeżą wodą,

2) skuteczne oddzielanie zanieczyszczeń stałych w osadnikach i dobre oczysz-
czanie wody,

3) kontrolę stanu mikrobiologicznego tych wód i zapobieganie nadmiernemu 
ich skażeniu drobnoustrojami,

4) dobór odpowiedniego ciśnienia wody i wydajności pomp zastosowanych w 
obiegu tych wód, ponieważ nadmierna wydajność i za wysokie ciśnienie sprzyjają 
napowietrzaniu wody,

5) tam, gdzie to jest możliwe, przepompowywaną wodę należy wprowadzać 
pod powierzchnię cieczy,

6) kontrolę szczelności rurociągów ssących, komór ssących pomp oraz właści-
we uszczelnianie wałów ich wirników.

Wszystkie wyżej wymienione działania mają na celu zapobieżenie niepotrzeb-
nemu napowietrzaniu wód spławiakowych i wytwarzaniu piany przez wtłaczane i 
zasysane do nich pęcherzyki powietrza. Te działania mogą jedynie ograniczyć ilość 
powstającej piany. Natomiast w celu wyeliminowania powstałej już piany i zahamo-
wania jej powstawania w wodach spławiakowych trzeba doprowadzać do nich (do-
zować) preparaty przeciwpianowe.

Dotychczas w ciągach technologicznych w cukrowniach preparaty przeciwpia-
nowe dozowane są w sposób ciągły, najczęściej w postaci emulsji wodnej, do obiegu 
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wód spławiakowych przed płuczką buraczaną lub bezpośrednio do płuczki [Gozdek 
1994].

Najkorzystniejsze jest ciągłe dozowanie, przy czym poziom dawki powinien być 
ściśle skorelowany z aktualnie występującą zdolnością do pienienia się. Ponieważ 
trudne jest ciągłe ustalanie zmieniającej się dawki, w celu uniknięcia przedozowy-
wania należy zastosować automatyczną regulację dozowania na podstawie pomiaru 
poziomu piany za pomocą czujnika pomiarowego.

5.2. Ekstrakcja

Następnym etapem procesu technologicznego, w którym należy ograniczać pie-
nienie się, jest operacja ekstrakcji. W celu ograniczenia powstawania piany w eks-
traktorze należy mieć na uwadze następujące okoliczności:

1) trzeba odpowiednio prowadzić proces krajania buraków w krajalnicy na kra-
jankę, aby zmniejszać ilość gazów adsorbowanych przez krajankę w trakcie procesu 
krajania i przesyłania krajanki do ekstraktora. Stosuje się tu: odpowiednią tempera-
turę, odpowiednią wielkość i kształt pasemek krajanki, ostre noże, aby zmniejszać 
liczbę rozciętych komórek, a tym samym objętość wypływającego soku komórko-
wego, którego podwyższona ilość jest również źródłem większej ilości związków 
pianotwórczych w soku surowym;

2) zwiększanie grubości krajanki będzie przyczyniać się nie tylko do zmniejsze-
nia zawartości fazy gazowej i ciekłej w krajance, a tym samym sprzyjać zmniejsze-
niu intensywności pienienia, ale również umożliwi lepszy rozkład krajanki w eks-
traktorze i uniknięcie spiętrzeń. Grubość krajanki powinna przede wszystkim 
odpowiadać wymaganiom technologicznym stawianym przez proces ekstrakcji;

3) powinno się stosować możliwie najkrótszą drogę transportową od krajalnicy 
do leja zasypowego krajanki; takie rozwiązanie ogranicza rozpuszczenie się powie-
trza w soku komórkowym wypływającym z rozciętych komórek buraka oraz nad-
mierne napowietrzanie krajanki;

4) szybkość transportu krajanki do ekstraktora powinna gwarantować utrzyma-
nie w leju zasypowym ekstraktora odpowiedniej wysokości warstwy krajanki (po-
winna ona wynosić co najmniej jeden metr, licząc od powierzchni soku w dolnej 
części ekstraktora). Utrzymując odpowiednią wysokość warstwy krajanki w ekstrak-
torze, uzyskuje się odpowiednią siłę wtłaczającą krajankę do znajdującej się już w tej 
części ekstraktora mieszaniny krajanki z sokiem surowym. Takie postępowanie 
zmniejsza ilość powietrza wprowadzanego do ekstraktora wraz z krajanką, ponieważ 
dużo mniejsze przestrzenie są wypełnione powietrzem między pasemkami krajanki;

5) istotne jest właściwe prowadzenie procesu odgazowania krajanki w dolnej 
(początkowej) strefie ekstraktora. Najpierw powinno odbywać się zanurzanie kra-
janki w soku surowym, a następnie jej ogrzewanie. Proces odgazowania krajanki 
powinien poprzedzać proces intensywnej wymiany ciepła, ale nie wolno również 
dopuścić do zbytniego obniżenia temperatury; powinna ona wynosić 60-65°C;
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 6) poprawny przebieg procesu odgazowania i ogrzania krajanki powinien być 
przedmiotem szczególnego zainteresowania i troski ze strony technologów, ponieważ 
od prawidłowości jego przeprowadzenia zależy zdolność przerobowa ekstraktora;

 7) prawidłowe prowadzenie procesu odgazowania i ogrzewania krajanki będzie 
zmniejszać intensywność powstawania piany w dolnej części ekstraktora;

 8) należy zwrócić uwagę na niedopuszczenie do nadmiernej ekstrakcji kolo-
idów z krajanki do soku surowego;

 9) powinno się zapobiegać obecności miazgi w krajance, która może wpłynąć 
nawet na dwukrotne zwiększenie zawartości koloidów w soku surowym i wodach 
wysłodkowych;

10) ważne jest dbanie o odpowiednią czystość mikrobiologiczną procesu eks-
trakcji [Waleriańczyk 1995].

Pienienie się może występować również w górnej (końcowej) strefie ekstraktora, 
w sektorze, do którego jest doprowadzana woda wysłodkowa.

5.3. Wody wysłodkowe

Ograniczaniu powstawania piany w wodach wysłodkowych i w górnej strefie 
ekstraktora będą sprzyjały następujące działania:

1) zmniejszenie ilości niecukrów i związków pianotwórczych w wodach wy-
słodkowych przez poprawne prowadzenie procesu ekstrakcji i prawidłowe wyżyma-
nie wysłodków,

2) zapobieganie przedostawaniu się miazgi (rozproszonej fazy stałej) do wód 
wysłodkowych lub usuwanie jej z wód wysłodkowych,

3) przeciwdziałanie rozwojowi drobnoustrojów w wodach wysłodkowych,
4) zapobieganie uderzaniu strumieni wody w powierzchnię cieczy, rozbryzgi-

waniu wód wysłodkowych w operacji wyżymania wysłodków,
5) zastosowanie w obiegu wód wysłodkowych pomp o odpowiedniej wydajno-

ści i szczelności, ponieważ nadmierna wydajność pomp oraz nieszczelności komór 
ssących i zabezpieczeń wałów wirników są przyczyną intensywnego napowietrzania 
wody wysłodkowej i powstawania piany,

6) odpowiednie dobranie sposobu doprowadzania wody wysłodkowej do mie-
szaniny ekstrakcyjnej w górnej strefie ekstraktora. Woda wpływająca przez dużą 
liczbę otworów powinna spokojnie zraszać dużą powierzchnię masy krajanki znaj-
dującej się w górnej strefie ekstraktora, tak aby nie powodować napowietrzania soku 
w ekstraktorze i powstawania piany [Waleriańczyk 1995].

Jeśli te działania nie zapobiegną powstawaniu piany, a trzeba pamiętać, że w 
wodach wysłodkowych są zawarte preparaty przeciwpianowe pochodzące z po-
wierzchni buraków (miały one kontakt z odpienianymi wodami spławiakowymi), a 
przede wszystkim z resztek soku surowego, do którego w ekstraktorze były dopro-
wadzane preparaty przeciwpianowe, to istnieje konieczność dozowania do nich 
środków przeciwpianowych. Najlepsze efekty, tj. niskie zużycie tych środków, uzy-
ska się, stosując ciągłe dozowanie, kontrolowane automatycznie na podstawie po-
miaru poziomu piany za pomocą czujników pomiarowych.
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5.4. Defekacja

Piana powstaje również w procesie defekacji, głównie w defekacji wstępnej. 
Zapobieganie powstawaniu piany na tym etapie realizacji procesu technologicznego 
polega na:

1) odpowiednim dobraniu konstrukcji defekatora i zapewnieniu spokojnego 
mieszania się mleka wapiennego z sokiem surowym, zapobiegającego burzliwym 
ruchom i zawirowaniom powierzchni cieczy,

2) zapobieganiu zasysaniu powietrza i napowietrzaniu soku surowego w trakcie 
jego odbioru z dyfuzora i przesyłania do defekatora,

3) dodawaniu, w razie konieczności, niewielkich ilości preparatów przeciwpia-
nowych do mleka wapiennego, aby zapobiegać jego pienieniu się w czasie lasowa-
nia wapna i przepompowywania.

Pomimo tych działań w defekatorze powstaje piana i w celu ograniczania pienie-
nia i jej eliminowania trzeba stosować ciągłe dozowanie preparatów przeciwpiano-
wych. Najefektywniejszym sposobem dozowania jest automatyczne regulowanie 
ilości doprowadzanych środków na podstawie pomiaru poziomu piany za pomocą 
czujników pomiarowych.

5.5. inne miejsca

Piana może jeszcze pojawiać się w procesie gotowania cukrzycy. Aby jej zapo-
biegać, należy unikać gwałtownych zmian temperatur i można zapobiegawczo, a 
najlepiej w momencie powstawania piany, dodawać do pieniącego się roztworu cu-
krzycy niewielkie ilości preparatów przeciwpianowych. Tutaj również jest wskaza-
ne zamontowanie urządzeń do automatycznej kontroli poziomu piany i automatycz-
nego dozowania preparatów przeciwpianowych.

Dosyć nagłe wystąpienie nadmiernego pienienia się cieczy świadczy o uchybie-
niach technologicznych i powinno być sygnałem dla personelu technologicznego do 
przeanalizowania wszystkich parametrów danej operacji, ponieważ może być ono 
skutkiem:

1) braku dozowania preparatów przeciwpianowych,
2) zmiany pH, zwłaszcza w kierunku alkalicznym, na skutek uszkodzenia elek-

trody pomiarowej i złej regulacji,
3) zakażeń mikrobiologicznych itp.

6. Preparaty przeciwpianowe stosowane w cukrownictwie

Do niszczenia piany powstającej w procesie technologicznym produkcji cukru z 
buraków cukrowych oraz w obiegu wód w cukrowni stosuje się wiele chemicznych 
preparatów przeciwpianowych działających na zasadzie zwiększania napięcia po-
wierzchniowego cieczy [Holland 1996].
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Dawniej jako środki przeciwpianowe w cukrownictwie stosowano naturalne 
tłuszcze zwierzęce (masło, łój) lub roślinne (oleje). Obecnie w powszechnym użyciu 
są preparaty chemiczne zawierające w swoim składzie m.in.: oleje silikonowe, po-
lioksyetylen, polioksypropylen, węglowodory, wyższe alkohole, pochodne wyż-
szych kwasów tłuszczowych [Gallagher, Newberry 1995]. Niektóre ich składniki 
mogą wykazywać działanie szkodliwe dla zdrowia.

Do zwalczania piany powstającej w procesie technologicznym produkcji cukru i 
w wodach cukrowniczych jest oferowane przez różne firmy wiele preparatów prze-
ciwpianowych. Wykaz preparatów przeciwpianowych, a także ich producentów, 
oferowanych w ostatnich latach cukrowniom przedstawiono w tab. 1. 

Tabela 1. Wykaz preparatów przeciwpianowych stosowanych w cukrownictwie

Nazwa preparatu Producent

Antispumin HW, HWD, RW Stockhausen
Antykam PP-100 Acrylmed (Polska)
Bevaloid 2561 Rhone-Poulene (Francja)
Bevaloid 6432 Rhone-Poulene (Francja)
Breox SG 22 IXO Sp. z o.o. Kędzierzyn Koźle
Clerol KX-7 Henkel KGaA (Niemcy)
Clerol S 21 C Henkel KGaA (Niemcy)
Clerol RT 4262 A Henkel KGaA (Niemcy)
Defospum HW Defotec
Defomix DDS-10 ICSO Chem. Prod. Kędzierzyn Koźle
Defomix SC-20 ICSO Chem. Prod. Kędzierzyn Koźle
Dehysan Z 5013 Henkel KGaA (Niemcy)
Denispol Chemipol (Hiszpania)
Diaprosim AB-13 ISCO Chem. Prod. Kędzierzyn Koźle
Flofoam X11, X17, X70 Brenntag (Polska)
Glanapon DS 44 Bussetti Co
Glanapon DS 98 Bussetti Co
Glanapon DS 5 Bussetti Co
Intrasol Henkel KGaA (Niemcy)
Kebo-Spum NT Kebo (Niemcy)
Kebospum HTS - PL Kebo (Niemcy)
Rocamix C-1, E-1 ICSO Chem. Prod. Kędzierzyn Koźle
Rocamix EW-1/konc. ICSO Chem. Prod. Kędzierzyn Koźle
Rocamix PC-3 ICSO Chem. Prod. Kędzierzyn Koźle
Rocamix Rox – 20 ICSO Chem. Prod. Kędzierzyn Koźle
Romis C-21, C-21/L, CW-3, CW-3/L Specialized Industrial Chemicals
Spumol BJ/C Łódzkie Zakłady Chemiczne „Organika”
Spumol BJ, K3 Łódzkie Zakłady Chemiczne „Organika”
Supersil 556c, 661 Henkel KGaA (Niemcy)
Struktol SB 2032 ISCO Chem. Prod. Kędzierzyn Koźle

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Gozdek 1994; Gruszecka 1994a; 1994b; Marczyński 1996].
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Dobry preparat przeciwpianowy służący do odpieniania wód spławiakowych, 
wód wysłodkowych, soku surowego w ekstraktorze i defekatorze powinien mieć 
następujące cechy:

1) dużą skuteczność działania przy małych dawkach,
2) brak negatywnego wpływu na dalsze etapy procesu technologicznego,
3) powinien ulegać rozkładowi i nie przechodzić do produktu, półproduktów 

i odpadów,
4) ewentualna obecność śladowych ilości tych preparatów w cukrze i melasie 

nie powinna negatywnie oddziaływać na przebieg procesów technologicznych pro-
dukcji wyrobów z udziałem tych surowców,

5) w przypadku przechodzenia pewnych ilości tych związków do ścieków nie 
powinien negatywnie wpływać na zachodzące w wodach i ściekach procesy biolo-
gicznego rozkładu zanieczyszczeń,

6) powinien być nietoksyczny dla biocenozy wód powierzchniowych,
7) powinien posiadać pozytywną ocenę ekologiczną,
8) powinien posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz 

zezwolenie Głównego Inspektora Sanitarnego na stosowanie w polskim przemyśle 
cukrowniczym, z podaniem maksymalnej, bezpiecznej dawki [Połeć i in. 1993; Ża-
kowska i in. 1985].

Przy wyborze konkretnego preparatu do zastosowania w cukrowni należy kiero-
wać się nie tylko wcześniej wymienionymi cechami oraz skutecznością działania 
(wielkością dawki), ale również należy brać pod uwagę cenę, czyli koszty zwalcza-
nia piany. Po dokonaniu wyboru preparatu przeciwpianowego pozostaje rozwiązanie 
problemu ich dodawania do odpienianej cieczy w minimalnych niezbędnych daw-
kach. Wielkość dawki może ulegać zmianie w czasie całej kampanii, a nawet w 
czasie jednej zmiany [Gruszecka 1994 a; 1994b; Połeć i in. 1993]. 

Najczęściej w procesie spławiania buraków, ekstrakcji i oczyszczania soków 
stosuje się ciągłe dozowanie preparatów przeciwpianowych uprzednio rozcieńczo-
nych wodą i doprowadzonych do postaci emulsji wodnej. Jednorazowymi dawkami, 
tzw. uderzeniowymi, preparaty przeciwpianowe dodaje się do cukrzyc w procesie 
gotowania. Do ciągłego dozowania powszechnie stosowane są pompy membranowe 
typu EPD z regulowaną wydajnością [Gruszecka 1994a; 1994b; Gozdek 1994]. 

Taki sposób dawkowania, brak korelacji z aktualnie występującą zdolnością pie-
nienia się cieczy sprzyja przedozowywaniu preparatów, które w większym stężeniu 
skuteczniej niszczą pianę, ale ujemnie wpływają na dalszy przebieg procesu tech- 
nologicznego i mogą negatywnie oddziaływać na procesy biologicznego oczyszcza-
nia wód.

Nawet przy ciągłym dozowaniu preparatów przeciwpianowych szybkość ich do-
zowania powinna być nieco mniejsza, niż to wynika z aktualnych własności piano-
twórczych odpienianej cieczy. Pozostałą dawkę niezbędną w danej chwili do sku-
tecznego zgaszenia piany należy dozować często w małych porcjach gwarantujących 
krótkotrwałe zwalczenie piany. Takie postępowanie minimalizuje ilość dozowanych 
preparatów przeciwpianowych, ale jest bardzo trudne do przeprowadzenia przez 
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pracowników dozoru technologicznego, ponieważ wymaga ciągłego ręcznego stero-
wania procesem dozowania.

Dobre i skuteczne dozowanie preparatów przeciwpianowych przy minimalizo-
waniu ich zużycia można osiągnąć dopiero po zastosowaniu automatycznej regulacji 
dozowania. Do automatycznej kontroli poziomu piany i dozowania preparatów prze-
ciwpianowych niezbędne jest zamontowanie elektronicznych regulatorów poziomu 
piany, które na podstawie pomiaru poziomu piany za pomocą czujników pomiaro-
wych sterują pracą pomp lub zaworów dozujących.

Takie urządzenie zostało skonstruowane i jest produkowane w Katedrze Bio-
technologii Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z dużym po-
wodzeniem jest stosowane w skali laboratoryjnej przy prowadzeniu procesów fer-
mentacji oraz w skali przemysłowej w zakładach farmaceutycznych i fermentacyjnych, 
m.in. przy produkcji drożdży, antybiotyków, kwasu cytrynowego. 

7. zakończenie

1. W wielu operacjach i procesach jednostkowych procesu technologicznego 
produkcji cukru z buraków cukrowych powstaje piana.

2. Nadmierne pienienie się świadczy o złym przebiegu procesu technologiczne-
go i o obniżonej jakości surowca.

3. Powstająca piana utrudnia właściwą realizację procesu technologicznego i 
stąd wynika konieczność podejmowania działań mających na celu zapobieganie jej 
powstawaniu oraz niszczenie powstałej już piany.

4. Podstawową zasadą wszystkich działań związanych z ograniczaniem pienie-
nia się i niszczeniem piany powinno być likwidowanie wszelkich przyczyn powsta-
wania piany, a dopiero po wyczerpaniu tych możliwości należy stosować dozowanie 
preparatów przeciwpianowych.

5. Dobór właściwych preparatów przeciwpianowych i ograniczenie ich zużycia 
może przyczynić się do poprawienia efektywności procesu technologicznego oraz 
zmniejszyć zawartość śladowych ilości tych substancji w cukrze, melasie i w obiegu 
wodnym cukrowni.

6. Dobre i skuteczne dozowanie preparatów przeciwpianowych przy minimali-
zowaniu ich zużycia można osiągnąć tylko po zastosowaniu elektronicznych regula-
torów poziomu piany sterujących pracą pomp lub zaworów dozujących środki prze-
ciwpianowe.
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PROBLEMS WiTH fOAM OCCuREnCE
in THE BEET PROCESSinG By THE SuGAR PRODuCTiOn 

BiOTECHnOLOGy

Summary

In this paper, the liquids foaming issues related to the beet processing by sugar production techno-
logy were defined. Main reasons of foam occurrence and problems with its persistence were presented.

The foam occurrence in the beet processing by sugar production technology is an undesirable ef-
fect. Excessive foaming results from the technology defects and a reduced raw material quality. Reduc-
tion of foam formation rate and a foam elimination enhance the sugar performance and influence sugar 
quality.

The foam occurrence issue by sugar production technology from sugar beet was reviewed in this 
paper, particularly in the following fields: general problems with liquids foaming and methods of foam 
formation rate reduction; analysis of factors which influence the foam formation rate and the intensity 
of foam occurrence in the sugar industry; activities towards reduction of the foam formation rate and 
intensity of foam occurrence, and methods of foam elimination as well.
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DOBóR SzCzEPóW DROżDży PASzOWyCH
DO zDROżDżOWAniA ROLniCzyCH WyWARóW

GORzELniCzyCH

1. Wstęp

Rolniczy wywar gorzelniczy (wywar skrobiowy) jest odpadem po oddestylowaniu 
alkoholu etylowego z odfermentowanego zacieru gorzelniczego. Wielu autorów, za-
równo krajowych, jak i zagranicznych, uznaje wywar skrobiowy za wartościową paszę 
dla zwierząt, podkreślając przy tym wyższe walory odżywcze wywarów zbożowych 
niż wywaru ziemniaczanego [Czupryński 2002; Ruszczyc 1977; Larson i in. 1993; 
Mustafa i in. 2000; Shain i in. 1994]. Wykorzystanie rolniczych wywarów gorzelni-
czych jako paszy wydaje się uzasadnioną formą ich zagospodarowania, jednakże ten 
sposób utylizacji, z pozoru mało skomplikowany, stwarza wiele problemów. 

Największą wartością odżywczą charakteryzuje się świeży wywar, który pozostał 
bezpośrednio po oddestylowaniu alkoholu etylowego i nie został w jakikolwiek spo-
sób przetworzony. Niestety w praktyce taki stan nie trwa zbyt długo i w miarę upływu 
czasu maleje wartość odżywcza wywaru. W takim przypadku nasuwa się jedyny ra-
cjonalny wniosek dotyczący odpowiedniego przetworzenia wywaru w celu zwiększe-
nia jego wartości odżywczych i energetycznych, jak również możliwości dłuższego 
przechowywania [Cibis 2004]. Szczególnie korzystnym składem cechują się wywary 
uzyskane przy przerobie ziemniaków, żyta, kukurydzy, pszenicy oraz sorga (tab. 1). 
Te wywary w porównaniu z wywarem melasowym nie zawierają toksycznych skład-
ników niepożądanych w karmieniu zwierząt. Stosując zmodyfikowaną technologię 
wytwarzania spirytusu lub wprowadzając dodatkową obróbkę wywaru, można wy-
datnie zwiększyć ich wartość odżywczą. W Polsce jest stosowany sposób podnosze-
nia wartości pokarmowej wywaru i regulacji jego pH za pomocą wody amoniakalnej. 
Taka obróbka obniża kwasowość czynną wywaru do pH od 6,0 do 6,5 i jednocześnie 
powoduje powstanie w wywarze soli amonowych kwasów organicznych, wykorzy-
stywanych w procesie trawienia przez zwierzęta przeżuwające. Przyrost zawartości 
tego umownego białka wynosi co najmniej 10% [Czupryński 2002].

* Katedra Biotechnologii Żywności, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, 
ul. Komandorska 118/120.
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Tabela 1. Skład chemiczny rolniczych wywarów gorzelniczych

Rodzaj wywaru
w zależności
od użytego

surowca

Skład chemiczny (% w/w)

woda białko węglowodany tłuszcz włókno związki
mineralne

Ziemniaki 94,4 1,2-1,5 2,9-3,2 0,04 0,4-0,7 0,7-0,8
Żyto 92,0 1,7-3,6 4,1-4,8 0,5 0,5-1,1 0,3-0,5
Kukurydza 93,6 1,6-2,0 3,6-4,7 0,7 0,5-0,8 0,3-0,4
Sorgo 93,1 2,0-2,2 3,2-3,3 0,6 0,5-0,7 0,3-0,4
Maniok 95,3 0,4-0,6 3,1-3,7 0,2 0,6-0,9 0,2-0,4
Pszenica 93,0 2,5-2,9 4,1-5,7 0,6 0,7-1,0 0,3-0,6

Źródło: opracowanie na podstawie [Łączyński 1993].

Jednym ze sposobów paszowego wykorzystania wywaru jest zatężanie i ewen-
tualne suszenie. Odwadnianie wywaru może być przeprowadzane na kilka sposo-
bów, takich jak: bezpośrednie zatężanie i suszenie wywaru, oddzielanie frakcji stałej 
od ciekłej za pomocą sit, wirówek lub pras, a następnie suszenie frakcji stałej i zatę-
żanie ciekłej do 30-40% suchej masy, czy też suszenie zatężonej frakcji ciekłej albo 
mieszanie z oddzieloną frakcją stałą i suszenie otrzymanej mieszaniny [Aires i in. 
1986].

W gorzelniach rolniczych wartość paszową rolniczego wywaru gorzelniczego 
można zwiększyć również poprzez zawrócenie do procesu produkcyjnego świeżo 
uzyskanego, gorącego wywaru. Zastępuje się w ten sposób wodę technologiczną, 
stosowaną w czasie parowania lub rozdrabniania. Uzyskuje się wówczas prawie 
dwukrotne podniesienie zawartości suchej masy i zwiększenie zawartości białka o 
średnio 47%, a także pozostałych składników suchej masy (tłuszczu, włókna suro-
wego, substancji mineralnych). Ponadto w wyniku zastosowania technologii zawra-
cania wywaru poprawia się ekonomika wytwarzania surowego spirytusu rolniczego, 
gdyż spada zużycie nośników energii: węgla, wody i energii elektrycznej oraz obni-
żane są koszty robocizny i transportu wywaru [Czupryński 2002]. Kolejnym, dosyć 
popularnym paszowym sposobem przedłużania trwałości wywarów skrobiowych 
jest ich kiszenie z różnymi dodatkami, takimi jak np. melasa, słoma, serwatka, ma-
ślanka i preparaty bakterii kwasu mlekowego. Tak przyrządzone kiszonki zwiększa-
ją okres przechowywania wywaru oraz jego dodatków, jednakże tracą na wartości 
pokarmowej od kilku do kilkudziesięciu procent [Wolska 2000]. Do paszowych spo-
sobów zagospodarowania rolniczych wywarów gorzelniczych należy również ich 
zdrożdżowanie, którego celem jest wytworzenie wysokobiałkowej paszy dla zwie-
rząt poprzez wykorzystanie biomasy drożdży. W praktyce tego typu przetwarzanie 
dotyczyło głównie wywaru melasowego, jednakże wysokie ChZT odcieku poho-
dowlanego, dające w rezultacie stopień redukcji tego składnika wynoszący najwyżej 
ok. 70%, spowodowało, że zrezygnowano z tego sposobu jego wykorzystania [Cibis 
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2004]. W literaturze naukowej jest niewiele opracowań dotyczących badań nad 
zdrożdżowaniem rolniczych wywarów gorzelniczych, mimo że ten sposób zagospo-
darowania wywaru wydaje się najbardziej racjonalny [Cibis 2004; Leśniak 2002].

Celem badań dotyczących utylizacji pszenicznego wywaru gorzelniczego było 
wyselekcjonowanie szczepu drożdży paszowych charakteryzującego się największą 
wartością biomasy w tym wywarze oraz określenie wpływu składu podłoża na prze-
bieg zmiany ilości tworzonej biomasy drożdży.

2. Materiały i metody

Do badań na wywarze gorzelniczym wybrano następujące szczepy drożdży pa-
szowych: Hansenula jadinii, Candida tropicalis, Trichosporon cutaneum, Endomy-
ces fibuliger Y 00332 (pochodzące z Kolekcji Czystych Kultur ŁOCK 105 Politech-
niki Łódzkiej) oraz Candida utilis cz. i Candida utilis 6 (z Kolekcji Czystych Kultur 
Katedry Biotechnologii Żywności UE we Wrocławiu).

Stosowany w badaniach pszeniczny wywar gorzelniczy (podłoże A) zawierał np. 
83,68% wody i 16,32% suchej masy. Podstawowymi składnikami suchej masy wy-
waru były m.in. (w g/l): dekstryny – 38,63; maltotrioza – 7,31; maltoza – 4,68; glu-
koza – 0,70; fruktoza – 3,81; kwas bursztynowy – 3,14; kwas mlekowy – 21,97; 
glicerol – 9,47 i kwas octowy – 1,11. W zależności od partii wywaru pH wahało się 
w granicach od 3,8 do 4,1, zmieniały się także nieznacznie wartości składników su-
chej substancji. 

Zawiesiny stałe oddzielano z wywaru przez wirowanie z prędkością 6500 obr./min 
przez 10 min w wirówce Power supply & timing unit type 317 firmy Mechanika 
Precyzyjna (Warszawa). Płyn po odwirowaniu, jako podłoże B, stosowano do ho-
dowli drożdży paszowych. Kwasowość czynną podłoży hodowlanych regulowano 
roztworem 2M NaOH w ilości ustalającej pH podłoża na poziomie 5,0.

Namnażanie inokulum do hodowli drożdży paszowych prowadzono w brzeczce 
słodowej o zawartości ekstraktu 12% w/w na wytrząsarce w kolbach płaskodennych 
o pojemności 500 ml przez 48 godzin w temperaturze 30oC. 

Hodowle drożdży paszowych mające na celu wyselekcjonowanie szczepu dają-
cego największy wzrost wartości suchej substancji prowadzono w pszenicznym wy-
warze gorzelniczym (podłoże A). Płyn pohodowlany (inokulum) zawierający ak-
tywne drożdże przenoszono w ilości po 25 ml do kolb płaskodennych o pojemności 
750 ml zawierających po 200 ml podłoża A. Badania prowadzono na wytrząsarce 
przez 120 godzin w temperaturze 30oC równolegle po 3 kolby płaskodenne z podło-
żem A oraz odpowiednią kulturą drożdży paszowych. Próby o objętości 2 ml do 
oznaczenia zawartości suchej masy drożdży pobierano co 12 godzin i oznaczano 
metodą wagową w wagosuszarce Sartorius MA 30 w temperaturze 105oC do stałej 
wagi.

Hodowle drożdży paszowych mające na celu określenie wpływu składu podłoża 
na przebieg zmian stężenia biomasy drożdży w czasie hodowli prowadzono w po-
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zbawionym zawiesin pszenicznym wywarze gorzelniczym (podłoże B). Płyn poho-
dowlany (inokulum) zawierający aktywne drożdże przenoszono w ilości po 25 ml do 
kolb płaskodennych o pojemności 750 ml zawierających po 200 ml podłoża B. Ho-
dowle prowadzono w 3 powtórzeniach dla każdego wariantu na wytrząsarce przez 
48 godzin w temperaturze 30oC po 3 kolby płaskodenne z podłożem B oraz odpo-
wiednią kulturą drożdży paszowych. Próby o objętości 2 ml do oznaczenia zawarto-
ści suchej masy drożdży pobierano co 6 godzin i oznaczano metodą wagową [Le-
śniak 1980].

3. Wyniki badań

Pierwsza seria badań miała na celu dokonanie wyboru szczepu drożdży paszo-
wych charakteryzujących się największą wartością suchej substancji w pszenicznym 
wywarze gorzelniczym (podłoże A). Wyniki hodowli przedstawiono w tab. 2. 

Wyniki tych badań wskazują, że całkowita sucha substancja wywaru zmniejsza 
się w procesie hodowli drożdży paszowych. Prawdopodobnie spowodowane jest to 
zużywaniem niektórych składników wywaru przez wprowadzone drożdże nie tylko 
na syntezę biomasy, ale również na inne cele, jak oddychanie, prowadzanie proce-
sów życiowych. Z tego względu dla określenia wartości biomasy drożdży kolejne 
eksperymenty były prowadzone na wywarze, z którego oddzielono substancje nie-
rozpuszczalne (podłoże B).

Tabela 2. Zawartość suchej substancji podłoża A w czasie hodowli szczepów drożdży paszowych

Nazwa szczepu
Sucha substancja podłoża (g/l)

początek 
hodowli

po 12 
godz.

po 24 
godz.

po 36 
godz.

po 48 
godz.

po 60 
godz.

po 72 
godz.

po 84 
godz.

po 96 
godz.

po 108
godz.

Hansenula jadinii 85,67 84,00 80,33 78,67 76,00 72,67 66,50 67,67 66,50 65,83
Candida 
tropicalis 87,83 80,83 77,00 72,50 73,50 72,50 64,33 66,50 67,67 64,33
Trichosporon
cutaneum 86,50 85,00 81,67 80,50 75,67 72,50 67,67 66,00 65,83 64,67
Endomyces
fibuliger
Y 00332 85,33 84,67 81,00 78,83 75,33 73,33 69,50 67,00 66,33 65,00
Candida utilis cz. 86,83 88,83 85,83 88,00 82,17 77,00 73,33 72,67 70,00 70,00
Candida utilis 6 88,00 84,17 83,50 81,50 80,33 76,50 71,50 71,00 67,67 64,83

Źródło: opracowanie własne.

Druga seria badań miała na celu ocenę efektywności wzrostu badanych drożdży 
paszowych w pszenicznym wywarze gorzelniczym pozbawionym zawiesin stałych 
(podłoże B). Wyniki tych hodowli przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Stężenie suchej substancji w podłożu B w czasie hodowli szczepów drożdży paszowych
Źródło: opracowanie własne.

Z przedstawionych danych wynika, że dla większości badanych szczepów droż-
dży paszowych największy przyrost suchej substancji nastąpił po 24 godzinach ho-
dowli. Jedynie drożdże paszowe Candida tropicalis maksymalną zawartość suchej 
masy uzyskały ok. 72. godziny hodowli. Największą wartością suchej substancji 
podłoża wykazały się hodowle szczepów: Hansenula jadinii i Endomyces fibuliger 
Y00332 w 24. godzinie hodowli, nieco mniejszą Candida utilis cz. i Trichosporon 
cutaneum także w 24. godzinie hodowli oraz Candida tropicalis w 72. godzinie ho-
dowli, natomiast nieznaczną wartość przyrostu suchej substancji w 24. godzinie wy-
kazały drożdże Candida utilis 6. Spadek wartości suchej substancji drożdży w na-
stępnych godzinach hodowli był prawdopodobnie spowodowany częściową autolizą 
komórek drożdżowych wskutek wyczerpania się źródeł węgla, substancji azotowych 
i fosforowych w podłożu oraz tworzeniem śladowych ilości alkoholu etylowego. 
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Jest to zjawisko charakterystyczne dla hodowli biomasy drożdży, które w skali prze-
mysłowej w procesie okresowym hoduje się przez kilkanaście godzin.

Ze względu na to, iż nie zaobserwowano wyróżniającego się w sposób istotny 
szczepu drożdży paszowych zdecydowano się na kolejną serię badań. Trzecia seria 
badań miała na celu analizę wartości suchej substancji w podłożu B wzbogaconym 
w substancje azotowe i fosforowe. Wyniki hodowli przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Stężenie suchej substancji w wzbogaconym podłożu B w czasie hodowli szczepów
drożdży paszowych

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki tych badań wykazały, że najlepszą wartością suchej substancji podłoża 
po 24 godzinach hodowli odznaczał się szczep Candida utilis cz., znacznie mniejszą 
wartością szczepy: Trichosporon cutaneum, Candida tropicalis i Candida utilis 6, a 
najmniejszą szczep Endomyces fibuliger Y0033. W związku z tym, że największą 
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wartością suchej substancji w trzeciej serii badań oraz równie znaczną w drugiej 
serii badań charakteryzował się szczep drożdży paszowych Candida utilis cz., zde-
cydowano się wybrać go do dalszych badań. Ta seria badań pokazała, że istotny 
wpływ na wzrost wartości suchej substancji w podłożu miał dodatek składników 
azotowych i fosforowych. 

Celem następnego etapu badań było określenie wpływu składu podłoża wzboga-
conego w różne ilości związków azotowych i fosforowych na przyrost biomasy 
drożdży w czasie hodowli wyselekcjonowanego szczepu drożdży paszowych Candi-
da utilis cz. Wyniki badań przedstawiono w tab. 3.

Tabela 3. Wpływ składu podłoża wzbogaconego w związki azotowe i fosforowe na zawartość
biomasy drożdży w czasie hodowli Candida utilis cz.

Nr
wariantu 
hodowli

Składniki dodane
do podłoża B [g/l]

Zawartość biomasy drożdży paszowych
Candida utilis cz. [g/l]

(NH4)2HPO4 KH2PO4 (NH4)2SO4
początek 
hodowli

po 6 
godz.

po 12 
godz.

po 18 
godz.

po 24 
godz.

przyrost
biomasy 

[∆]
1 0,0 0,0 0,0 2,2 2,7 3,5 4,4 5,0 2,8
2 1,0 0,0 0,0 2,2 2,8 4,2 4,8 5,6 3,4
3 2,0 0,0 0,0 2,4 2,9 4,2 5,1 5,7 3,3
4 3,0 0,0 0,0 2,2 3,0 4,7 5,5 5,3 3,1
5 4,0 0,0 0,0 2,1 2,8 4,5 4,8 5,2 3,1
6 5,0 0,0 0,0 2,4 3,1 4,5 5,0 5,5 3,1
7 0,0 1,0 3,0 2,3 3,2 4,9 5,4 5,7 3,4
8 0,0 2,0 3,0 2,2 3,3 5,0 5,1 5,2 3,0
9 0,0 3,0 3,0 2,3 2,9 4,4 4,8 5,1 2,8

Źródło: opracowanie własne.

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że wprowadzone dodatkowo ilości 
związków azotowych i fosforowych, tj. 1,0 g/l (NH4)2HPO4; 1,0 g/l KH2PO4 i 3,0 g/l 
(NH4)2SO4, w korzystny sposób wpłynęły na przyrost biomasy drożdży (wariant nr 2 
i 7). W pozostałych wariantach doświadczeń zaobserwowano niższy przyrost bio-
masy drożdży Candida utilis cz. Ponadto okazało się również, że wzrost ilości doda-
wanych związków azotowych i fosforowych spowodował ok. 20-procentowy przy-
rost biomasy drożdży paszowych w porównaniu z hodowlami prowadzonymi w 
podłożu niewzbogaconym. Stężenie biomasy drożdży na koniec hodowli wahało 
się w granicach od 5,0 do 5,7 g/l, a przyrost biomasy drożdży w granicach od 2,8 do 
3,4 g/l, czyli zaobserwowano zwiększenie stężenia biomasy o 27-55% w porówna-
niu z wartością początkową hodowli. 
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4. Wnioski

1. Badania wykazały, że spośród stosowanych szczepów drożdży paszowych 
największą wartość biomasy drożdży w pszenicznym wywarze gorzelniczym osią-
gał szczep Candida utilis cz. 

2. Dodatek do podłoża odpowiednich ilości fosforanu diamonu, fosforanu pota-
su oraz siarczanu amonu wpływa korzystnie na przyrost biomasy drożdży.

3. Najwyższą wartość przyrostu biomasy drożdży uzyskano w podłożu zawiera-
jącym dodatek 1,0 g/l fosforanu diamonu oraz w podłożu zawierającym 1,0 g/l fos-
foranu potasu oraz 3,0 g/l siarczanu amonu.
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SELECTiOn Of fODDER yEAST STRAinS TO CuLTivATE
BiOMASS On AGRiCuLTuRAL STARCH STiLLAGE

Summary

The main problem for distillery owners is disposal of unusable waste, which remains after ethanol 
evaporation from post fermentation broth, so-called agricultural starch stillage. Due to the dominant 
tendency among enterprises to minimize costs of production by appropriate waste management, there 
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appeared the need of working out an optimal method of waste utilization. According to existing expe-
rimental results and to distillery practices several methods of waste utilization were created, however 
they generate high costs and the application of them is unprofitable. Currently the only way of agricul-
tural starch stillage is its cultivation. 

This paper presents the preliminary study to increase the content of protein in starch stillage during 
fodder yeast cultivation process. Experiments concerned the selection of fodder yeast culture and opti-
mization of cultivation medium with addition of diammonium phosphate and potassium phosphate to 
agricultural starch stillage and resulted in obtaining a protein containing by-product, which can be used 
as fodder for animals.
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TECHniCznE ASPEKTy PRODuKCJi BiODiESLA 
− nOWE KiERunKi BADAŃ

1. Wstęp

Terminem „biodiesel” określane jest paliwo do silników wysokoprężnych, skła-
dające się z estrów metylowych FAME (Fatty Acid Methyl Ester) lub etylowych 
FAEE (Fatty Acid Ethyl Ester) kwasów tłuszczowych [Warowny 2006]. Biodiesel 
jako paliwo może być stosowany w czystej postaci lub jako dodatek do oleju napę-
dowego. Ze względu na cenne właściwości biodiesla − jest wysokoenergetyczny, 
biodegradowalny, nietoksyczny − jego produkcja i zużycie rosną. W 2006 r. wypro-
dukowano na świecie 5 mln t biodiesla (o 30% więcej niż w 2005 r.) i prognozy prze-
widują, że do 2010 r. jego światowa produkcja osiągnie wielkość 12 mln t [Biofuel… 
2006; International… 2004; Nexant 2007], a w Polsce − 570 tys. t [Nexant… 2007]. 

2. Tradycyjna metoda syntezy biodiesla

Biodiesel jest otrzymywany w przebiegającej w obecności katalizatora reakcji 
transestryfikacji (alkoholizy) triacylogliceroli alkoholem, którym, ze względu na 
dużą reaktywność i stosunkowo niską cenę, jest najczęściej metanol: 

Produktem głównym alkoholizy są estry wyższych kwasów tłuszczowych. Transe-
stryfikacja jest reakcją odwracalną i wieloetapową, której produktami pośrednimi są 
di- i monoglicerole, a produktem ubocznym przemiany jest glicerol (reakcje 2-4):

* Katedra Technologii Chemicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, 
ul. Komandorska 118/120.
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W tradycyjnej metodzie przemysłowej do produkcji biodiesla stosowane są oleje 
roślinne (rzepakowy, słonecznikowy, sojowy, kukurydziany, palmowy) i homoge-
niczny katalizator alkaliczny (NaOH, KOH, CH3ONa) [Ma, Hanna 1999; Gerpen 
2005; Pinto i in. 2005; Walisiewicz-Niedbalska 2006; Huber i in. 2006]. Na przebieg 
procesu wywierają wpływ m.in. rodzaj użytych surowców olejarskich, stosunek mo-
lowy alkoholu do oleju, temperatura reakcji transestryfikacji oraz rodzaj i ilość za-
stosowanego katalizatora [Ma, Hanna1999; Walisiewicz-Niedbalska i in. 2006; Huber 
i in. 2006]. Typowa instalacja składa się z sekcji transestryfikacji, odzysku nieprze-
reagowanego metanolu, separacji biodiesla i glicerolu, odzysku glicerolu i oczysz-
czania biopaliwa (rys. 1).

Katalizator jest zużywany w ilości 0,5% w stosunku do wsadu oleju, stosunek 
molowy metanolu do oleju wynosi zwykle 6:1 (stechiometrycznie 3:1), reakcja prze-
biega w temp. 60°C pod ciśnieniem 0,1 MPa w czasie 1 godz. [Ma, Hanna 1999]. 
Największy wpływ na efektywny przebieg procesu ma czystość użytych surowców 
olejarskich (zawartość wody, wolnych kwasów tłuszczowych, fosfolipidów). W re-
akcji wody, obecnej w środowisku reakcyjnym, z triacyloglicerolami i produktami 
pośrednimi alkoholizy: di- i monoglicerolami, oraz produktem końcowym − estrami 
alkilowymi, powstają wolne kwasy tłuszczowe (zmydlanie):

R-COOR1 + H2O → R-COOH + R1OH. (5)
Wolne kwasy tłuszczowe FFA (Free Fatty Acids) obecne w surowcu olejarskim 

reagują z katalizatorem alkalicznym, tworząc mydła:

R-COOH + Na(K)OH → R-COONa(K) + H2O. (6)
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Obecność tych zanieczyszczeń przyczynia się do wzrostu lepkości mieszaniny 
reakcyjnej, powoduje zmniejszenie wydajności reakcji, wzrost zużycia katalizatora 
alkalicznego i trudności w usunięciu glicerolu. 

Oprócz homogenicznych katalizatorów alkalicznych do katalizowania reakcji 
transestryfikacji używane są często także homogeniczne katalizatory kwasowe (np. 
H2SO4). W ich obecności nie tworzą się mydła, ale dla prawidłowego przebiegu pro-
cesu konieczne jest stosowanie wyższej temperatury, większego nadmiaru alkoholu 
oraz dłuższego czasu reakcji niż w procesie zachodzącym w obecności katalizato-
rów alkalicznych [Loteroi in. 2005; Serio i in. 2005; Kulkarni, Dalai 2006; Walisie-

Rys. 1. Schemat ideowy procesu wytwarzania biodiesla metodą tradycyjną
Źródło: [Gerpen 2005].
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wicz-Niedbalska i in. 2006; Serio i in. 2007a]. Kwasowe katalizatory są najbardziej 
aktywne, gdy stosunek molowy metanolu do oleju wynosi 30:1, temp. procesu 
55-80°C, co pozwala na uzyskanie biodiesla z wydajnością 99% [Akoh i in. 2007]. 
Przewaga homogenicznych katalizatorów kwasowych nad katalizatorami alkaliczny-
mi polega na braku restrykcyjnych wymagań dotyczących zawartości FFA w surow-
cu. Katalizatory kwasowe katalizują reakcję zarówno transestryfikacji (reakcja 1), 
jak i estryfikacji FFA:

   R-COOH + R1OH → R-COOR1 + H2O,  (7)

co pozwala na stosowanie bardziej zanieczyszczonych, tańszych surowców roślin-
nych lub zwierzęcych [Zhang i in. 2003a; Zhang i in. 2003b; Lotero i in. 2005; 
Huber i in. 2006; Ataya i in. 2007]. 

Produkcja biodiesla metodą tradycyjną obarczona jest szeregiem wad. Synte- 
za biopaliwa odbywa się w procesie wieloetapowym, który jest energo-, materiało- 
i kosztochłonny. Jednym z ważniejszych problemów są ograniczenia surowcowe. 
Koszty zakupu jadalnych olejów roślinnych są wyższe niż koszty produkcji oleju 
napędowego pochodzącego z ropy naftowej [Ma i in. 1999; Usta i in. 2005], a udział 
kosztów surowcowych w produkcji biodiesla wynosi 60-75% ceny produktu finalne-
go [Çetinkaya, Karaosmanoğlu 2004]. Dlatego konieczne jest upowszechnienie roz-
wiązań umożliwiających stosowanie tańszych od używanych obecnie surowców 
olejarskich [Ma, Hanna 1999; Pinto i in. 2005; Lotero i in. 2005; Kulkarni, Dalai 
2006; Demirbas 2007]. 

Kolejna trudność występująca w produkcji biodiesla tradycyjną metodą wiąże się 
ze stosowaniem alkalicznego katalizatora homogenicznego, który w reakcji z FFA 
obecnymi w surowcu olejarskim tworzy mydła, a jego usuwanie ze środowiska re-
akcyjnego po zakończonej przemianie przebiega wieloetapowo. Do przeprowadzenia 
katalizatora z fazy organicznej do fazy wodnej konieczne jest zużycie dużych ilości 
wody, a więc nieuniknione jest powstanie znacznych ilości ścieków, co również 
wpływa na wzrost kosztów produkcji biodiesla [Ma, Hanna 1999; Kim i in. 2004]. 

Wśród poszukiwanych rozwiązań w zakresie doboru systemu katalitycznego od-
powiedniego do syntezy biodiesla na szczególną uwagę zasługują katalizatory hete-
rogeniczne (alkaliczne i kwasowe), niewykazujące wad katalizatorów homogenicz-
nych. Do ich najważniejszych zalet należy łatwość oddzielenia po zakończeniu 
reakcji oraz możliwość wielokrotnego użycia. Zastosowanie katalizatorów hetero-
genicznych może pozwolić także na zmniejszenie liczby etapów w procesie produk-
cji biodiesla związanych z separacją i oczyszczaniem produktów oraz ograniczyć 
problemy z prowadzeniem gospodarki ściekowej. W ostatnich latach prowadzone są 
również badania nad opracowaniem „przyjaznych środowisku” metod syntezy bio-
diesla, wykorzystujących enzymy jako katalizatory w przetwarzaniu surowców ole-
jarskich w estry kwasów tłuszczowych.

W pracy przedstawiono nowe kierunki badań w zakresie produkcji biodiesla, 
wykorzystujące niekonwencjonalne sposoby prowadzenia reakcji – promieniowanie 
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mikrofalowe oraz promieniowanie ultradźwiękowe i kawitację hydrodynamiczną. 
Omówiono także postępy prac prowadzonych w zakresie stosowania surowców ole-
jarskich gorszej jakości, w tym odpadowych tłuszczów posmażalniczych, tłuszczów 
zwierzęcych, a także tzw. sopsztoków – produktów ubocznych powstających pod-
czas rafinacji alkalicznej olejów do celów jadalnych (soapstock), oraz zastąpienia 
toksycznego metanolu węglanem dimetylu. Zaprezentowano ponadto podstawowe 
zagadnienia dotyczące stosowania katalizatorów heterogenicznych i enzymatycz-
nych oraz syntezy biodiesla w procesie przebiegającym bez udziału katalizatorów. 

3. Synteza biodiesla z udziałem alternatywnych rodzajów energii

3.1. Promieniowanie mikrofalowe

Tradycyjną, niezbędną do przeprowadzenia reakcji chemicznej formą energii, 
dostarczaną z zewnątrz, jest energia cieplna, której najpopularniejszymi nośnikami 
są: przegrzana para wodna, gorące gazy, oleje grzewcze (rzadziej stałe nośniki cie-
pła) oraz ogrzewanie elektryczne [Burczyk 2006]. 

Proces wytwarzania biodiesla jest energochłonny. Energia zużywana jest na 
ogrzanie mieszaniny reakcyjnej i zasilanie aparatów stanowiących wyposażenie in-
stalacji. Jako źródło energii cieplnej dla reakcji transestryfikacji może zostać wyko-
rzystane promieniowanie mikrofalowe. 

Mikrofale są rodzajem promieniowania elektromagnetycznego o długości fali 
104−3 · 10-1 m i częstotliwości od 300 do 1 GHz [Mikrofale…]. Promieniowanie mi-
krofalowe może być pochłaniane przez materię przez polaryzację dipolową lub prze-
wodnictwo jonowe, co umożliwia selektywne dostarczenie energii cieplnej związ-
kom chemicznym zarówno będącym dipolami (np. woda, metanol), jak i mającym 
budowę jonową (np. zasady, kwasy, sole nieorganiczne). Temperatura pozostałych 
substancji, obecnych w mieszaninie reakcyjnej, poddanych działaniu promieniowa-
nia mikrofalowego, nie ulega zmianie [Burczyk 2006; Mikrofale…].

Badania wykorzystania promieniowania mikrofalowego jako źródła ciepła do 
katalitycznej transestryfikacji triacyloglicerydów metanolem prowadzono dla sub-
stancji modelowych, takich jak trioleina (trioleinian glicerolu) [Leadbeater, Stencel 
2006] oraz olejów roślinnych: sojowego [Leadbeater, Stencel 2006; Hernando i in. 
2007], rzepakowego [Mazzocchia i in. 2004; Hernando i in. 2007] i bawełnianego 
[Azcan, Danisman 2007]. Najczęściej stosowano generatory promieniowania mikro-
falowego o częstotliwości 2,45 GHz i mocy 300-1000W. Reakcja metanolizy prze-
biegała w obecności tradycyjnych homogenicznych katalizatorów alkalicznych − 
NaOH i KOH [Leadbeater, Stencel 2006; Azcan, Danisman 2007; Hernando i in. 
2007] oraz kwasowych katalizatorów heterogenicznych [Mazzocchia i in. 2004]. 
Badania wpływu ogrzewania mikrofalowego na przebieg transestryfikacji olejów 
prowadzono w reaktorach okresowych i przepływowych, a wyniki porównywano 
z rezultatami uzyskanymi w procesie syntezy biodiesla, w których reagenty ogrze-
wano metodami konwencjonalnymi.
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W reaktorze mikrofalowym przeprowadzono udane próby transestryfikacji trio-
leiny w obecności KOH. Najlepsze rezultaty (98% przemiany) uzyskano w reakcji 
przebiegającej w temp. 50°C w czasie 1 min przy 6-molowym nadmiarze metanolu 
w stosunku do oleiny i 5% mas. KOH. Reakcja metanolizy przebiegała szybko, efek-
tywnie i bezpiecznie [Leadbeater 2006]. 

W przypadku stosowania oleju bawełnianego największą wydajność biodiesla 
uzyskano w reakcji metanolizy prowadzonej w obecności 1,5% NaOH w temp. 60°C 
w czasie 7 min. Podobne rezultaty otrzymano, stosując konwencjonalne źródło cie-
pła, ale dopiero po upływie 30 min. Czystość estrów metylowych, otrzymanych w 
obu przypadkach z wydajnością 89,5-92,7%, wyniosła 78,9-99,8% [Azcan, Dani-
sman 2007].

Przeprowadzono także analizę porównawczą przebiegu metanolizy oleju rzepa-
kowego i sojowego, katalizowanej za pomocą NaOH w reaktorach okresowym i 
ciągłym, ogrzewanych promieniowaniem mikrofalowym. Reakcję alkoholizy pro-
wadzono w temp. 60°C w środowisku MTBE (eter metylowo-tert-butylowy), pełnią-
cego funkcję rozpuszczalnika reagentów, łatwego do usunięcia po zakończonej reak-
cji i który można ponownie wykorzystać. W reaktorze zarówno okresowym, jak i 
przepływowym reakcja transestryfikacji triacylogliceroli przebiegała bardzo szybko 
i efektywnie. W obu przypadkach po trwającej 1 min reakcji uzyskano biodiesel z 
wydajnością 97% [Hernando i in. 2007]. 

Szczególnie interesujące było zastosowanie promieniowania mikrofalowego do 
ogrzewania układu reakcyjnego, w którym reakcja transestryfikacji oleju rzepako-
wego zachodziła w obecności katalizatorów heterogenicznych. Reakcja alkoholizy 
przebiegała w reaktorze okresowym w temp. 170°C [Mazzocchia i in. 2004]. Spo-
śród użytych katalizatorów najaktywniejszy był Montmorrillonite KSF – katalizator 
kwasowy [Mazzocchia i in. 2004] składający się 53,2% SiO2, 18,8% Al2O3, 5,1% 
Fe2O3, 2,9% CaO, 2,8% MgO, 6% H2SO4 [Habibi, Marvi 2007]. Po trwającej 60 min 
reakcji uzyskano FAME z wydajnością 51%, a po 10 godz. wydajność wzrosła do 
74,1%. Gdy układ reakcyjny ogrzewano konwencjonalnie, po upływie 60 min otrzy-
mano biodiesel z wydajnością wynoszącą zaledwie 32% [Mazzocchia i in. 2004]. 

Okazało się, że synteza biodiesla wykorzystująca ogrzewanie układu reakcyjne-
go mikrofalami jest bardziej efektywna od rozwiązań tradycyjnych. Zastosowanie 
promieniowania mikrofalowego przyczynia się do przyspieszenia przebiegu reakcji 
transestryfikacji, skrócenia czasu jej trwania i obniżenia temperatury, w jakiej efek-
tywnie przebiega [Azcan, Danisman 2007]. Niestety, aktualne rozwiązania aparatu-
rowe pozwalają na stosowanie ogrzewania mikrofalowego w syntezach prowadzo-
nych tylko w niewielkiej skali (niewychodzącej poza kilogramy) [Burczyk 2006]. 

3.2. Kawitacja ultradźwiękowa i hydrodynamiczna

Poprawę funkcjonowania instalacji wytwarzającej biodiesel metodą tradycyjną 
można uzyskać, wykorzystując zjawisko kawitacji hydrodynamicznej i akustycznej 
[Stavarache i in. 2003; 2005; Ji i in. 2006; Stavarache i in. 2007; Singh, 2007; Geo-
rgogianni i in. 2007; Hanh i in. 2008; Kelkar i in. 2008]. 
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Kawitacja jest zjawiskiem wywołanym zmiennym polem ciśnień cieczy, polegają-
cym na tworzeniu się, powiększaniu i zaniku pęcherzyków lub innych obszarów za-
mkniętych zawierających parę danej cieczy, gaz lub ich mieszaninę [Kawitacja 1…]. 

Lokalny spadek ciśnienia statycznego w cieczy (poniżej ciśnienia krytycznego) 
może być spowodowany wzrostem prędkości jej przepływu na skutek przewężenia 
strumienia, opływem ciała zanurzonego w cieczy, uderzeniem strugi o przeszkodę 
(kawitacja hydrodynamiczna) [Kawitacja 1…; Kawitacja 2…; Kawitacja 3…] lub 
zostać wywołany falą akustyczną (kawitacja ultradźwiękowa) [Burczyk 2006; Ka-
witacja 4…]. 

Obszar objęty kawitacją hydrodynamiczną jest obszarem burzliwego przepływu 
cieczy i charakteryzuje się dużą złożonością [Kawitacja 2…]. Kawitacja hydrodyna-
miczna jest zjawiskiem gwałtownym i zwykle niepożądanym, ponieważ powstające 
w jej wyniku fale uderzeniowe mogą powodować zniszczenie np. śrub okrętowych, 
łopat turbin, zaworów [Kawitacja 2…]. Kawitacja hydrodynamiczna może mieć tak-
że użyteczne zastosowania, poprawiając wymianę masy pomiędzy dwoma różno-
rodnymi ośrodkami (np. dwie niemieszające się ciecze) [Kawitacja 2…].

W przypadku kawitacji akustycznej częstotliwość ultradźwięków wynosi od ok. 
20 kHz do 10 MHz, a długość fal ultradźwiękowych 100-0,15 mm [Singh i in. 2007]. 
Technologie ultradźwiękowe można zastosować do aktywowania i przyspieszania 
przebiegu wielu procesów chemicznych [Burczyk 2006; Kawitacja 4…]. 

Zjawisko kawitacji hydrodynamicznej i ultradźwiękowej można wykorzystać 
jako czynnik pomocniczy do produkcji biodiesla, zapewniający poprawę wymiany 
masy pomiędzy surowcami (olej i alkohol) stosowanymi do syntezy biopaliwa. 
Zwiększenie kontaktu między reagentami powinno wpłynąć korzystnie na wzrost 
szybkości reakcji i skrócić przebieg procesu. 

W badaniach określających wpływ kawitacji hydrodynamicznej i ultradźwięko-
wej na przebieg reakcji transestryfikacji triacylogliceroli metanolem w obecności 
tradycyjnych homogenicznych katalizatorów alkalicznych (KOH, NaOH) stosowa-
no trioleinę (substancja modelowa) [Hanh i in. 2008] i surowce roślinne, m.in. olej 
sojowy [Ji i in. 2006; Singh i in. 2007; Georgogianni i in. 2007], olej palmowy [Sta-
varache i in. 2006] i sezamowy [Stavarache i in. 2006]. Kawitację wykorzystano 
także w reakcji estryfikacji wolnych kwasów tłuszczowych C8-C10 metanolem, prze-
biegającej w obecności H2SO4 [Kelkar i in. 2008]. 

Stosowano generatory ultradźwięków o częstotliwości od 19,7 kHz do 45 kHz i 
mocy od 120 do 600 W [Ji i in. 2006; Stavarache i in. 2005; 2006; Kelkar i in. 2008]. 
Kawitację hydrodynamiczną wywoływano w reaktorze kawitacyjnym [Kelkar i in. 
2008], wykorzystując np. szybkoobrotowe mieszadła mechaniczne (900 obrotów/
min) [Ji i in. 2006] lub wielostopniową pompę odśrodkową [Kelkar i in. 2008]. Pa-
rametry reakcji metanolizy (stosunek molowy reagentów, temperatura, czas) prowa-
dzonych z użyciem kawitacji nie odbiegały zasadniczo od stosowanych w przemy-
słowej metodzie produkcji biodiesla. 
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W wyniku transestryfikacji oleju sojowego metanolem (stosunek molowy oleju 
do metanolu wynosił 6:1), wspomaganej kawitacją ultradźwiękową, prowadzonej w 
reaktorze okresowym, przebiegającej w obecności 1% mas. KOH w temp. 45°C w 
czasie 10 min, uzyskano FAME z wydajnością 100%. Takie same parametry reakcji 
zastosowano, wykorzystując kawitację hydrodynamiczną (szybkoobrotowe miesza-
dło i ciśnienie 0,7 MPa). Również w tym przypadku otrzymano biodiesel z wydajno-
ścią 100%, ale dopiero po upływie 30 min [Ji i in. 2006]. 

Bardzo dobre rezultaty uzyskano, prowadząc reakcję metanolizy wspomaganą 
ultradźwiękami (45 kHz, 600 W) w reaktorze przepływowym. Transestryfikacja ole-
ju palmowego w obecności KOH przebiegała efektywnie w łagodnych warunkach 
temperaturowych (38-40°C) w czasie 10-30 min [Stavarache i in. 2007].

Zjawisko kawitacji akustycznej (20 kHz i 120 W) i hydrodynamicznej (wielo-
stopniową pompą odśrodkową) wykorzystano do estryfikacji wolnych kwasów 
tłuszczowych C8-C10 metanolem, przebiegającej w obecności H2SO4 (1 lub 2% mas.). 
W miarę wzrostu molowego nadmiaru metanolu w stosunku do użytego oleju (od 
5:1 do 10:1) i wzrostu ilości użytego katalizatora następował wzrost stopnia przere-
agowania – w temp. 40oC po upływie 90 min stopień przemiany surowców wyniósł 
100%, a estry metylowe otrzymano z wydajnością większą niż 95% [Kelkar i in. 
2008]. 

Na przebieg transestryfikacji prowadzonej w reaktorze ultradźwiękowym duży 
wpływ wywiera dostarczona do mieszaniny reakcyjnej energia fal dźwiękowych 
i ich amplituda. W miarę wzrostu energii i amplitudy obserwowano wzrost wydajno-
ści biodiesla, ale tylko do pewnej wartości granicznej, po przekroczeniu której nastę-
pował spadek wydajności produktu, spowodowany jego degradacją (kraking, utle-
nianie) [Singh i in. 2007]. Właściwości biodiesla uzyskanego w procesie wspo- 
maganym kawitacją były podobne do właściwości oleju napędowego otrzymywa- 
nego z surowców petrochemicznych, z wyjątkiem wyższej liczby cetanowej i niższej 
zawartości siarki [Georgogianni i in. 2007]. 

Kawitacja hydrodynamiczna i ultradźwiękowa okazały się efektywnymi nośni-
kami energii, wspomagającymi przebieg reakcji transestryfikacji triacylogliceroli 
zawartych w surowcach olejarskich [Hanh i in. 2008; Stavarache i in. 2005] i estry-
fikacji wolnych kwasów tłuszczowych [Kelkar i in. 2008; Stavarache i in. 2003; 
2005]. Dzięki zwiększeniu kontaktu międzyfazowego reagentów uzyskanemu w 
wyniku zastosowania kawitacji [Hanh i in. 2008] możliwe było skrócenie czasu 
trwania przemiany surowców z 60 do 5 min, a pomyślne rezultaty pozwoliły na za-
stosowanie metody w reaktorach ciągłych [Singh i in. 2007]. 

4. Alternatywne surowce do syntezy biodiesla

Prognozowany na najbliższe lata wzrost produkcji biodiesla będzie powodować 
zwiększenie zapotrzebowania na oleje roślinne rafinowane, co przyczyni się zapew-
ne do wzrostu ich cen. Z tego powodu konieczne jest zapewnienie tańszych i bar-
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dziej dostępnych źródeł surowcowych do produkcji biodiesla. Pod uwagę brane są 
tłuszcze zwierzęce (łój, smalec), odpadowe tłuszcze posmażalnicze i tzw. sopsztoki 
(soapstock) [Walisiewicz-Niedbalska i in. 2006]. 

4.1. Tłuszcze zwierzęce

Tłuszcze zwierzęce w cząsteczkach triacylogliceroli zawierają, oprócz kwasów 
nienasyconych, także znaczne ilości (nawet do 40% mas.) kwasów nasyconych (mi-
rystynowego, palmitynowego, stearynowego) [Walisiewicz-Niedbalska i in. 2006]. 
Do produkcji biodiesla z tłuszczów zwierzęcych można zastosować np. łój wołowy 
[Ma i in. 1998; Walisiewicz-Niedbalska i in. 2006], smalec [Walisiewicz-Niedbalska 
i in. 2006] lub wykorzystać tłuszcze zwierzęce odpadowe WAF (Waste Animal Fat) 
[Tashtoush i in. 2004]. Do syntezy biodiesla stosowane są katalizatory homogenicz-
ne alkaliczne [Ma i in. 1998] lub kwasowe [Tashtoush i in. 2004]. Ze względu na złą 
rozpuszczalność metanolu w tych tłuszczach częściej korzysta się z etanolu, który 
jest droższy niż metanol i mniej reaktywny. Uzyskiwana wydajność estrów metylo-
wych lub etylowych wyższych kwasów tłuszczowych jest zadowalająca (97-99% w 
przypadku łoju wołowego i ok. 80% w przypadku WAF), ale proces separacji pro-
duktów i ich oczyszczania jest skomplikowany i wieloetapowy [Ma i in. 1998; Tash-
toush i in. 2004].

4.2. Odpadowe roślinne tłuszcze posmażalnicze

Skład odpadowych roślinnych tłuszczów posmażalniczych (waste frying oil) za-
leży od składu tłuszczu użytego do smażenia, dodatków wprowadzonych w celu 
poprawy jakości tłuszczu (antyutleniacze, środki przeciwpienne) oraz składu che-
micznego smażonych produktów [Walisiewicz-Niedbalska i in. 2006; Tomasevic, 
Siler-Marinkovic 2003]. Odpadowe tłuszcze posmażalnicze zawierają ok. 80% mas. 
triacylogliceroli, do 12% mas. diacylogliceroli, od 2 do 6% mas. wolnych kwasów 
tłuszczowych oraz od ok. 8 do ok. 40% mas. frakcji polarnej [Walisiewicz-Niedbal-
ska i in. 2006]. 

Podejmowane są próby bezpośredniego otrzymywania biodiesla z odpadowych 
olejów posmażalniczych w reakcji transestryfikacji katalizowanej alkaliami [Toma-
sevic, Siler-Marinkovic 2003; Çetinkaya 2004; Encinar 2005]. Prowadząc reakcję 
w temp. 55°C, w czasie 30-120 min, stosując reagenty (alkohol i olej) w stosunku 
molowym 1:6 i 1:5 i 1 – 2% mas. NaOH otrzymano biodiesel z wydajnością 100% 
[Çetinkaya, Karaosmanoğlu 2004]. 

Zmniejszenie zawartości wolnych kwasów tłuszczowych można uzyskać, pro-
wadząc syntezę biodiesla w obecności katalizatora kwasowego [Zheng i in. 2006] 
lub dwuetapowo – za pomocą katalitycznej, kwasowej estryfikacji kwasów alkoho-
lem (reakcja 7) w etapie pierwszym i alkalicznej reakcji transestryfikacji alkoholem 
(reakcja 1) w etapie drugim [Kulkarni, Dalai 2006]. W syntezie katalizowanej kwa-
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sem możliwe jest otrzymanie biodiesla z wydajnością 99%, ale dla prawidłowego 
przebiegu reakcji alkoholizy konieczne jest prowadzenie jej w obecności bardzo du-
żego nadmiaru alkoholu (stosunek molowy oleju do metanolu i do H2SO4 powinien 
wynosić 1:245:3,8), w czasie 4 godz. w temp. 80oC [Zheng i in. 2006]. W procesie 
dwuetapowym, po reakcji estryfikacji, zawartość FFA w surowcu uległa zmniejsze-
niu z ok. 10-40% do mniej niż 1%, a transestryfikację metanolem prowadzono w 
obecności KOH, uzyskując biodiesel z wydajnością powyżej 90% [Kulkarni, Dalai 
2006].

Porównano dwa warianty procesów syntezy biodiesla z odpadowych olejów po-
smażalniczych [Zhang i in. 2003a]. Według pierwszej propozycji instalacja produk-
cji biodiesla składała się z węzła transestryfikacji kwasowej, odzysku metanolu, usu-
wania katalizatora, oczyszczania biopaliwa i glicerolu. W drugim rozwiązaniu 
instalacja zawierała sekcję estryfikacji kwasowej, układ aparaturowy zapewniający 
usunięcie powstałej w reakcji estryfikacji wody oraz katalizatora kwasowego i me-
tanolu, węzeł transestryfikacji alkalicznej i odzysku metanolu, sekcję mycia wodą 
surowego biodiesla oraz układ umożliwiający usunięcie katalizatora i oczyszczenie 
glicerolu. W obu procesach otrzymywano efektywnie biodiesel wysokiej jakości. 
Proces jednoetapowy dla prawidłowego przebiegu wymagał stosowania dużego 
nadmiaru alkoholu, a więc większego reaktora i kolumny destylacyjnej jego odzy-
sku. Natomiast w przypadku procesu dwuetapowego konieczna była rozbudowa in-
stalacji o układ wstępnej estryfikacji [Zhang i in. 2003a; Kulkarni, Dalai 2006]. Wy-
bór metody otrzymywania biodiesla z surowców zawierających duże ilości wolnych 
kwasów tłuszczowych powinien być poprzedzony analizą ekonomiczną [Walisie-
wicz-Niedbalska i in. 2006]. 

4.3. Sopsztoki

Kolejnym źródłem surowcowym do produkcji biodiesla mogą być sopsztoki. 
Szacuje się, że w czasie rafinacji alkalicznej olejów do celów jadalnych powstaje ok. 
6% mas. sopsztoków, będących mieszaniną triacylogliceroli, diacylogliceroli, mo-
noacylogliceroli i acylofosfogliceroli oraz soli sodowych kwasów tłuszczowych, 
zawierających także domieszki substancji barwnych i polarnych. W sopsztokach 
znajduje się o ok. 50% więcej kwasu palmitynowego i odpowiednio mniej kwasu 
oleinowego niż w oleju, z którego je otrzymano (np. sojowym) [Haas 2005]. Czyn-
nikiem ograniczającym zastosowanie sopsztoków do produkcji biodiesla jest wyso-
ka zawartość wody (ok. 50%), FFA (ok. 45-50%) i mydeł, tworzących trwałą i trud-
ną do usunięcia emulsję. Jej rozbicie uzyskuje się w procesie wykwaszenia mydeł, 
prowadzonym za pomocą kwasu mineralnego, co prowadzi do otrzymania tzw. kwa-
sów porafinacyjnych (acid oil) [Haas 2005; Walisiewicz-Niedbalska 2006]. Wodę 
usuwa się z sopsztoków przez suszenie sublimacyjne (freeze-drying). Zmniejszenie 
zawartości wolnych kwasów tłuszczowych można uzyskać, prowadząc syntezę bio-
diesla w procesie katalizowanym enzymami lub podobnie jak w przypadku odpado-
wych tłuszczów posmażalniczych – dwuetapowo (reakcje 7 i 1) [Haas 2005]. 
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W procesach produkcji biodiesla z sopsztoków stosuje się tradycyjne katalizato-
ry. Syntezę biopaliwa można prowadzić w procesie przebiegającym przez etap hy-
drolizy alkalicznej (NaOH) acylogliceroli i fosfoacylogliceroli do FFA, a następnie 
ich estryfikacji. Hydroliza przebiegała w temp. 100oC, w czasie od 2 do 4 godz., a dla 
prawidłowego przebiegu reakcji konieczne było użycie 4,2% mas. NaOH. Po usu-
nięciu wody metodą suszenia sublimacyjnego produkt hydrolizy poddawany był es-
tryfikacji za pomocą H2SO4. Reakcja przebiegała w obecności dużego nadmiaru me-
tanolu w temp. 35°C. Stosunek molowy reagentów (kwas tłuszczowy/metanol/kwas 
siarkowy) wynosił 1:30:5. Reakcja zachodziła szybko (10 min) z dobrą wydajnością 
(99%). W reakcji NaOH (obecnego w sopsztoku) z kwasowym katalizatorem estry-
fikacji powstawał nierozpuszczalny w mieszaninie reakcyjnej odpadowy Na2SO4, 
który ulegał wytrąceniu. Niewielkie ilości zanieczyszczeń biopaliwa (metanol, gli-
cerol, katalizator) były usuwane przez mycie surowego produktu wodnym roztwo-
rem NaCl, NaHCO3 i CaO. Otrzymany biodiesel był odpowiednio czysty, żeby za-
stosować go jako biopaliwo [Haas 2005]. 

Kolejną metodą otrzymania biodiesla z sopsztoków jest ich wykwaszanie za po-
mocą H2SO4 i sprężonej pary. Pierwszym etapem procesu była hydroliza kwasowa 
mydeł i acylogliceroli do wolnych kwasów tłuszczowych. Po zakończeniu reakcji 
zachodził rozdział mieszaniny na dwie niemieszające się fazy: wodną i olejową. 
Faza olejowa, czyli tzw. kwasy porafinacyjne (acid oil), nie zawierała wody. Obecne 
w niej natomiast były, oprócz FFA, także niewielkie ilości acylogliceroli i innych 
składników lipofilowych (dostępne w handlu kwasy porafinacyjne zawierają ok. 
59% mas. wolnych kwasów tłuszczowych, ok. 28% triacylogliceroli, 4% diacylogli-
ceroli i ok. 1% monoacylogliceroli). Otrzymany produkt poddano kwasowej estryfi-
kacji, prowadzącej do FAME, ale reakcja przebiegała nieefektywnie i po upływie 
26 godz. w mieszaninie reakcyjnej znajdowało się ok. 15% nieprzeragowanych FFA 
[Haas 2005]. 

Zastosowano rozwiązanie alternatywne, w którym acyloglicerole zawarte w 
sopsztokach ulegały początkowo parowej hydrolizie alkalicznej, a dopiero w drugiej 
fazie zakwaszeniu. Otrzymany produkt (kwasy porafinacyjne) zawierał ponad 95% 
FFA (high-acid). Frakcję tę poddawano następnie estryfikacji kwasowej za pomocą 
H2SO4. Najlepsze rezultaty uzyskano, prowadząc estryfikację w temp. 65oC w czasie 
14 godz., przy stosunku molowym reagentów (wolne kwasy tłuszczowe/alkohol/
kwas siarkowy) wynoszącym 1:1,8:0,17. Poprawę wyników uzyskiwano, prowa-
dząc dodatkowo estryfikację kwasową produktu otrzymanego po pierwszej estryfi-
kacji, co pozwalało na otrzymanie biodiesla zawierającego tylko ok. 0,2% FFA [Haas 
2005]. Mimo że przedstawiony proces otrzymywania biodiesla z sopsztoków jest 
wieloetapowy, to obliczono, że ich wykorzystanie powoduje zmniejszenie całkowi-
tych kosztów produkcji biodiesla o 75% [Haas 2005]. 

Poprawę efektywności procesu otrzymywania biodiesla z sopsztoków można 
uzyskać, stosując je w mieszaninie z surowcem lepszej jakości, np. odpadowym 
olejem słonecznikowym [Usta i in. 2005]. Do badań użyto mieszaninę 50% obj. 
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sopsztoków i 50% obj. oleju. Pierwszym etapem syntezy biodiesla było usunięcie 
zawartej w niej wody (ogrzewanie mieszaniny do 100°C). Następnie przeprowadzo-
no estryfikację kwasową FFA (H2SO4). Reakcja zachodziła w temp. 35°C w ciągu 
1 godz. Po zestryfikowaniu FFA triacyloglicerole poddawano transestryfikacji alka-
licznej (NaOH), ogrzewając mieszaninę reakcyjną w temp. 55°C przez 90 min. Po 
zakończeniu reakcji i rozwarstwieniu produktów oddzielono dolną fazę glicerolową 
i fazę estrową, którą przemyto wodą i ogrzano do 100oC w celu usunięcia resztek 
wody. Otrzymany produkt miał bardzo wysoką lepkość, dlatego można go stosować 
tylko jako dodatek do oleju napędowego [Usta i in. 2005]. 

4.4. Węglan glicerolu

Glicerol jest produktem ubocznym reakcji transestryfikacji triacylogliceroli al-
koholem. Na 1 t wytworzonego biodiesla przypada od 90 do 110 kg glicerolu [Yori 
i in. 2007]. Przewiduje się, że w 2010 r. w Europie konieczne będzie zagospodaro-
wanie ok. 1,2 mln t tego produktu pochodzącego z produkcji biodiesla [Behr i in. 
2008]. Tradycyjne kierunki przerobu glicerolu nie gwarantują wykorzystania jego 
nadwyżek. Dlatego prowadzone są intensywne badania zarówno nad opracowaniem 
nowych metod przemiany glicerolu do użytecznych produktów, jak i nad ogranicze-
niem ilości glicerolu powstającego w trakcie produkcji biodiesla. 

Aby zapobiec tworzeniu się glicerolu, można syntezę biodiesla przeprowadzić w 
reakcji transmetylacji, w której metanol zastępuje się węglanem dimetylu DMC (di-
methyl carbonate):

Produktem reakcji jest biodiesel i węglan glicerolu (zamiast glicerolu), który 
usuwano z mieszaniny reakcyjnej przez destylację [Fabbri i in. 2007]. Węglan glice-
rolu można użytecznie wykorzystać jako rozpuszczalnik np. do produkcji kosmety-
ków, w przemyśle farmaceutycznym oraz jako monomer w chemii polimerów do 
syntezy nowych rodzajów polimerów (polieterów) [Behr i in. 2008]. Węglan dime-
tylu (temp. topnienia 4,6°C, temp. wrzenia 90,3°C) [Burczyk 2006] jest otrzymywa-
ny w reakcji CO2 z metanolem [Delledonne i in. 2001]. DMC jest biodegradowal-
nym i nietoksycznym odczynnikiem metylującym, stosowanym także jako dodatek 
do paliw [Burczyk 2006]. 

Synteza biodiesla w reakcji transmetylacji triacylogliceroli zawartych w oleju so-
jowym z użyciem nadmiaru DMC przebiegała w obecności CH3ONa jako katalizato-
ra (roztwór w metanolu) w temp. 90°C w czasie 6 godz. Po zakończeniu reakcji i 
zneutralizowaniu katalizatora (za pomocą 85-procentowego wodnego roztworu kwa-
su fosforowego) nieprzereagowany DMC, metanol i wodę usuwano przez destylację 

(8)
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próżniową, a stałą pozostałość poreakcyjną zawierającą NaH2PO4 i węglan glicerolu 
usuwano przez filtrację. Surowy biodiesel rozcieńczano za pomocą MTBE i przemy-
wano wodą. Uzyskaną warstwę organiczną poddano destylacji próżniowej, co po-
zwoliło na MTBE. Otrzymano biodiesel z wydajnością 99,5% [Fabbri i in. 2007].

5. Alternatywne systemy katalityczne stosowane
w syntezie biodiesla

5.1. Katalizatory heterogeniczne

Reakcja transestryfikacji triacylogliceroli alkoholem w obecności katalizatorów 
homogenicznych przebiega efektywnie w stosunkowo łagodnych warunkach. Pro-
ces usuwania katalizatorów homogenicznych jest wieloetapowy i powoduje powsta-
nie niepożądanych produktów ubocznych oraz zanieczyszczenie frakcji glicerolowej 
[Walisiewicz-Niedbalska i in. 2006]. Zastąpienie katalizatorów homogenicznych he-
teorgenicznymi, nierozpuszczalnymi w środowisku reakcji, może się przyczynić do 
wyeliminowania istniejących trudności operacyjnych. Do najważniejszych zalet ka-
talizatorów heterogenicznych należy łatwość usunięcia po zakończonej reakcji i 
możliwość wielokrotnego użycia bez utraty aktywności katalitycznej, co prowadzi 
do uproszczenia procesu, w którym katalizatory stałe biorą udział, a także do zmniej-
szenia strumieni ścieków. Katalizatory heterogeniczne, które mogłyby zastąpić kata-
lizatory homogeniczne, powinny spełniać bardzo wysokie wymagania: katalizować 
reakcję transestryfikacji i estryfikacji (w procesie otrzymywania biodiesla z surow-
ców gorszej jakości), być odporne na działanie wody, stabilne mechanicznie, che-
micznie i termicznie, aktywne w niskiej temperaturze oraz wykazywać wysoką se-
lektywność katalityczną [Serio i in. 2008].

W skali laboratoryjnej zbadano przydatność wielu katalizatorów heterogenicz-
nych, które stosowano samodzielnie lub nanoszono na obojętne nośniki (Al2O3, 
SiO2). Do aktywnych układów katalitycznych najczęściej wykorzystywanych w re-
akcji transestryfikacji należą wodorotlenki lub sole metali alkalicznych [Kim i in. 
2004; Jitputti i in. 2006; Xie, Li 2006; Wenlei i in. 2006], tlenki i wodorotlenki me-
tali II grupy układu okresowego [Gryglewicz 1999; 2000; Suppes i in. 2004; Serio i 
in. 2006; Liu i in. 2007], hydrotalkit (uwodniony węglan magnezowo-glinowy) [Se-
rio i in. 2006; Liu i in. 2007], dolomit modyfikowany metalami II grupy (Mg, Ca, 
Ba) i metalami trójwartościowymi (Al, La) [Ngamcharussrivichai i in. 2007], a także 
układ WO3/ZrO2 [Ramu i in. 2004], VOPO4·2H2O [Serio i in. 2007b], Eu2O3/Al2O3 
[Li i in. 2007]. 

Większość ze zbadanych heterogenicznych układów katalitycznych jest mniej 
aktywna niż katalizatory homogeniczne [Jitputti i in. 2006]. Do zapewnienia efek-
tywnego przebiegu reakcji katalizowanej (transestryfikacji lub estryfikacji) koniecz-
ne jest jej prowadzenie w wysokiej temperaturze (220-240°C) pod zwiększonym ciś- 
nieniem (4-6 MPa) [Serio i in. 2008]. 
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Natomiast sukcesem zakończyła się próba zastosowania katalizatorów cynko-
wych do alkoholizy olejów roślinnych. Najbardziej aktywny okazał się heteroge-
niczny układ katalityczny wykorzystujący tlenek cynku i glinu, który zastosowano 
w uruchomionej w 2006 r. dwustopniowej instalacji Esterfif-H (roczna produkcja 
biodiesla 160 tys./rok) [Bournay i in. 2005]. Reakcja transestryfikacji przebiegała w 
temp. 200-250oC i pod zwiększonym ciśnieniem [Serio i in. 2008]. W instalacji Es-
terfif-H uzyskiwane są produkty (biodiesel i glicerol) o bardzo wysokiej czystości 
(powyżej 98%) i z wydajnością bliską wartości teoretycznej [Bournay i in. 2005].

Odrębną grupę heterogenicznych katalizatorów wykorzystywanych do produk-
cji biodiesla są wymieniacze jonowe, zarówno anionity, jak i kationity. W zależności 
od rodzaju zastosowanego surowca olejarskiego, w obecności jonitów możliwe jest 
efektywne prowadzenie reakcji transestryfikacji i estryfikacji. Bardziej szczegółowo 
problematykę zastosowania wymieniaczy jonowych w produkcji biodiesla przedsta-
wiono w odrębnej pracy [Kociołek-Balawejder, Pińkowska]. 

5.2. Katalizatory enzymatyczne

Oprócz homogenicznych i heterogenicznych katalizatorów alkalicznych i kwa-
sowych do katalizowania reakcji transestryfikacji można użyć także katalizatorów 
enzymatycznych [Kulkarni, Dalai 2006].

Podejmowane są próby wykorzystania katalizatorów enzymatycznych (lipaz) 
[Fukuda i in. 2001; Kulkarni, Dalai 2006; Różyckii in. 2006; Akoh i in. 2007, Kuma-
ri i in. 2007]. Lipazy katalizują równocześnie zarówno reakcję transestryfikacji tria-
cylogliceroli, jak i estryfikację FFA, a synteza biodiesla przebiega w łagodniejszych 
warunkach temperaturowych (30-50°C) niż proces tradycyjny, choć trwa zwykle 
znacznie dłużej (nawet do 120 godz.) [Fukuda i in. 2001; Akoh i in. 2007]. Niestety, 
lipazy łatwo tracą aktywność katalityczną, ulegając zatruciu np. pod wpływem fos-
folipidów obecnych w surowcu tłuszczowym [Różycki i in. 2006;Huber i in. 2006]. 
Są również bardzo drogie, a ich masowe użycie spowodowałoby niemożliwy do 
zaakceptowania wzrost kosztów produkcji biodiesla [Fukuda i in. 2001; Huber i in. 
2006; Varma, Madras 2007].

5.3. Synteza biodiesla w procesie przebiegającym bez udziału katalizatorów

Produkcja biodiesla może odbywać się także w procesie przebiegającym bez 
udziału katalizatora [Kusdiana, Saka 2004; Han i in. 2005; Demirbas 2006; Varma, 
Madras 2007]. Dla prawidłowego przebiegu reakcji konieczne jest wówczas zasto-
sowanie temperatury ok. 250-350°C i ciśnienia 10-25 MPa, co odpowiada parame-
trom krytycznym użytego do reakcji alkoholu – najczęściej metanolu (estryfikacja 
FFA, transestryfikacja triacylogliceroli) lub wody (hydroliza triacylogliceroli do 
FFA). 
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Płyny w stanie nadkrytycznym SCFs (Supercritical Fluids) uzyskuje się z cieczy 
i gazów po przekroczeniu ich temperatur i ciśnień krytycznych (Tkr i Pkr). SCFs nie 
mogą być skroplone przez podniesienie ciśnienia ani przejść w stan gazowy przez 
podwyższenie ich temperatury. Po przekroczeniu punktu krytycznego zanika granica 
między stanem ciekłym i gazowym, a powstała faza wykazuje właściwości pośred-
nie pomiędzy właściwościami cieczy i gazu. Przez zmianę temperatury lub ciśnienia 
można zmieniać wiele właściwości SCFs, m.in. iloczyn jonowy, stałą dielektryczną, 
lepkość, współczynnik dyfuzji, napięcie powierzchniowe. Zachodzące zmiany po-
wodują, że procesy transportowe zachodzące w obecności płynów mogą przebiegać 
prawie bez ograniczeń. Przez odpowiedni dobór temperatury i ciśnienia (lub gęsto-
ści) płynu można modyfikować jego właściwości [Pińkowska 2007]. Synteza bio-
diesla w warunkach nadkrytycznych pozwala na otrzymanie produktu w procesie 
przebiegającym bez udziału katalizatora, ponieważ zarówno alkohol, jak i wodę ce-
chuje w stanie nadkrytycznym wysoka wartość iloczynu jonowego. Mogą więc peł-
nić funkcję katalizatora kwasowo/alkalicznego [Pińkowska 2007; Saka, Kusdiana 
2001; Kusdiana, Saka 2001a]. Równocześnie w warunkach krytycznych wartości 
stałej dielektrycznej, metanolu i wody są niskie, co powoduje, że w pobliżu i powy-
żej punktu krytycznego rozpuszczalniki te stają się niepolarne i dobrze rozpuszczają 
się w nich związki niepolarne obecne w mieszaninie reakcyjnej (triacyloglicerole, 
diacyloglicerole, monoacyloglicerole), co przyspiesza przebieg reakcji [Lee i in. 
2006; Minami, Saka 2006].

W zależności od rodzaju użytego surowca olejarskiego bezkatalityczne otrzymy-
wanie biodiesla w warunkach nadkrytycznych może przebiegać jako proces jedno- 
lub dwuetapowy. Jednoetapowa synteza biopaliwa, odpowiednia dla olejów rafino-
wanych, zachodzi w metanolu w stanie nadkrytycznym (Tkr = 239°C, Pkr = 8,09 MPa, 
dkr = 0,27 gcm-3) [Cansell i in. 1998; Saka, Kusdiana 2001; Kusdiana, Saka 2001a; 
2001b; 2004; Saka 2006]. Po zakończeniu reakcji i ochłodzeniu reaktora odbierana 
jest mieszanina składająca się z metanolu, glicerolu i biodiesla, którą po usunięciu 
metanolu poddaje się separacji przez odstanie, otrzymując fazę górną (estrową) 
i dolną (glicerolową). Instalacja składa się z reaktora transestryfikacji, sekcji roz-
działu produktów oraz odzysku metanolu oraz usuwania resztek metanolu z surowe-
go biodiesla i glicerolu [Saka, Kusdiana 2001]. W wariancie dwuetapowym syntezy 
biodiesla [Lee i in. 2006; Saka 2006; Minami, Saka 2006], odpowiednim dla olejów 
nierafinowanych i odpadowych, w wodzie w stanie podkrytycznym (Tkr = 374,2°C, 
Pkr = 22,05 MPa, dkr = 0,27 gcm-3) [Cansell i in. 1998] następuje początkowo hydro-
liza triacylogliceroli zawartych w surowcu do FFA, a w etapie drugim – ich metano-
liza za pomocą metanolu w stanie nadkrytycznym. Produktem hydrolizy zachodzą-
cej w warunkach hydrotermalnych są dwie niemieszające się fazy – olejowa 
zawierająca wolne kwasy tłuszczowe (górna) i wodna (dolna) zawierająca glicerol. 
Faza olejowa poddawana jest następnie metanolizie, prowadzącej do otrzymania 
biodiesla. Dwuetapowy proces produkcji biodiesla w warunkach nadkrytycznych 
jest bardziej złożony od wariantu jednoetapowego, ale jego zaletą jest możliwość 
usunięcia glicerolu wraz z wodą już po pierwszym etapie procesu.
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W warunkach nadkrytycznych synteza biodiesla zachodzi bardzo szybko (po ok. 
7-15 min) i efektywnie, co pozwala na uzyskanie biodiesla z wydajnością 98%. Po-
nadto w procesie prowadzonym w warunkach nadkrytycznych nie ma ograniczeń co 
do zawartości wody i wolnych kwasów tłuszczowych w surowcu olejarskim [Kus-
diana, Saka 2001a; Minami, Saka 2006], ponieważ równocześnie z transestryfikacją 
triacylogliceroli następuje estryfikacja kwasów. W nadkrytycznej transestryfikacji 
otrzymuje się estry metylowe o czystości 99,8% i czysty glicerol (96,4%) [Saka, 
Kusdiana 2001; Kusdiana, Saka 2001a; 2001b; Saka 2006; Lee i in. 2006; Minami, 
Saka 2006; Van Kasteren, Nisworo 2007]. 

Prowadzone są także badania nad możliwością zastosowania etanolu w stanie 
nadkrytycznym (Tkr = 243,5°C, Pkr = 6,38 MPa, dkr = 0,28 g cm-3) [Cansell i in. 1998] 
do produkcji estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Optymalne wyniki 
(80% przemiany triacylogliceroli) uzyskano, prowadząc reakcję alkoholizy oleju so-
jowego w reaktorze rurowym, w temp. 350°C, pod ciśnieniem 20 MPa, przy stosun-
ku molowym olej/etanol = 1:40, w czasie 15 min [Silva i in. 2007].

Synteza biodiesla w płynach w stanie nadkrytycznym przebiegająca bez udziału 
katalizatora, mimo licznych zalet, nie stanowi obecnie alternatywy dla tradycyjnych 
technologii, wykorzystujących surowce olejarskie wysokiej czystości. Aby proces 
ten stał się konkurencyjny, konieczne jest oszacowanie kosztów produkcji biodiesla 
w warunkach nadkrytycznych, ale z odpadowych surowców (np. olejów posmażal-
niczych). Okazało się, że użycie surowca nierafinowanego, a więc tańszego, pozwa-
la na znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych i procesowych instalacji (brak wę-
zła rafinacji olejów i wstępnej estryfikacji wolnych kwasów tłuszczowych, brak 
katalizatora, łatwość usuwania glicerolu), prowadząc równocześnie do otrzymania 
produktów o bardzo wysokiej czystości. W procesie syntezy biodiesla z odpado-
wych olejów posmażalniczych w metanolu w stanie nadkrytycznym uzyskano estry 
metylowe i glicerol o czystości odpowiednio 99,8% i 96,4%. Koszty poniesione na 
zapewnienie przebiegu procesu w warunkach nadkrytycznych były niższe niż uzy-
skane oszczędności [Van Kasteren, Nisworo 2007].

6. Podsumowanie

Rosnąca produkcja biodiesla powoduje konieczność kompleksowego wprowa-
dzenia nowych rozwiązań poprawiających efektywność technologiczną i ekono-
miczną procesu. Przedstawione w pracy kierunki zmian w zakresie syntezy biodiesla 
dotyczą wyników badań uzyskanych głównie w skali laboratoryjnej, a o komercjali-
zacji nowych propozycji będą przesądzać aspekty techniczne, technologiczne i eko-
nomiczne. Rezultaty doświadczalne zachęcają do prowadzenia dalszych badań nad 
zastosowaniem reaktorów mikrofalowych oraz kawitacji ultradźwiękowej i hydro-
dynamicznej. Korzystne jest także wykorzystanie w produkcji biodiesla tanich i od-
padowych surowców roślinnych, takich jak oleje posmażalnicze i sopsztoki. 
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W nowych propozycjach metod otrzymywania biodiesla na uwagę zasługuje 
próba zastąpienia katalizatorów homogenicznych katalizatorami heterogenicznymi, 
które mimo że nie są tak aktywne jak katalizatory tradycyjne, mają liczne zalety, 
takie jak łatwość usuwania katalizatora ze środowiska reakcyjnego, możliwość rege-
neracji i wielokrotnego wykorzystania. Prowadzi to do uproszczenia procesu, lep-
szego wykorzystania surowców oraz zmniejszenia liczby produktów ubocznych, 
odpadowych i ścieków. 

Perspektywicznym i obiecującym kierunkiem badań jest prowadzenie syntezy 
biodiesla bez udziału katalizatora, w warunkach nadkrytycznych. Dzięki temu moż-
liwe jest stosowanie surowców olejarskich nierafinowanych i odpadowych, reakcja 
przebiega szybciej, prostsze jest oczyszczanie produktu, a wyniki przeprowadzo-
nych obliczeń ekonomicznej opłacalności pozwalają sądzić, że proces w przyszłości 
może stanowić alternatywę w stosunku do istniejących rozwiązań. 
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TECHniCAL ASPECTS Of BiODiESEL PRODuCTiOn 
– nEW RESEARCH AREAS

Summary

Biodiesel, which is derived from triglicerydes by transesterification with alcohols (methanol, etha-
nol) using alkali-catalysts, has attracted considerable attention as renewable, biodegradable, and non 
toxic fuel. This paper reports a bibliography survey on new technical trends in biodiesel production. 
The review also describes the preparation of biodiesel using microwave heating, and ultrasonic or hy-
drodynamic cavitation. The review covers current and potential new low-cost raw feedstocks for ma-
king biodiesel, heterogeneous and enzymatic catalysts, and recent progress in supercritical fluid science 
for biodiesel production via non-catalytic esterification and transesterification reactions. The most im-
portant achievements and examples are described in detail. 



Paweł Wolak*

BADAniA nAD POLiKOnDEnSACJĄ
3-MERKAPTOPROPyLOTRiETOKSySiLAnu

z TETRAETOKSySiLAnEM

1. Wstęp

Ciągły rozwój różnego rodzaju technik jonitowych wywołuje niejednokrotnie 
konieczność prowadzenia przemysłowych procesów technologicznych z udziałem 
jonitów w podwyższonej temperaturze. Taki sposób postępowania może wynikać 
z przesłanek zarówno technologicznych, jak i ekonomicznych. Jedną z nich może 
być podgrzanie cieczy podawanej do kolumny w poprzednich procesach lub opera-
cjach technologicznych. 

Szczególnego znaczenia stabilność termiczna jonitów nabiera w przypadku za-
stosowania ich jako katalizatorów. Opracowano wiele syntez różnego rodzaju pro-
duktów chemicznych z użyciem jonitów. Wśród nich wymienić można tak ważne 
produkty przemysłu chemicznego, jak: dian, nonylofenol, etery (dodatki do paliw sil-
nikowych) czy biodisel [Sherington, Hodge 1988; Dorfner 1991]. Do zalet wykorzy-
stania wymieniaczy jonowych jako katalizatorów zaliczyć można: eliminację koro-
zji aparatury, łatwość oddzielenia od mieszaniny poreakcyjnej, zmniejszenie ilości 
ścieków, możliwość pełnej automatyzacji procesu itp. [Bogoczek 1978a].

Stosowanie wymieniaczy jonowych jako katalizatorów ma również pewne ogra-
niczenia. Podstawową ich cechą, którą należy uwzględnić przy projektowaniu pro-
cesów technologicznych, jest ich wytrzymałość termiczna. Dla większości jonitów 
maksymalne temperatury użytkowania są stosunkowo niskie. Zależą z jednej strony 
od cech samego jonitu (m.in. struktury, mocy jako elektrolitu, formy jonowej), a z 
drugiej od charakteru środowiska reakcyjnego [Bogoczek 1978b; Dorfner 1991]. 

Wykorzystanie w warunkach podwyższonej temperatury znanych, sprawdzo-
nych w praktyce przemysłowej, organicznych wymieniaczy jonowych o dużej ak-
tywności może być znacznie utrudnione. Ulegają one wówczas mniej lub bardziej 
posuniętym procesom destrukcji, co znacznie ogranicza ich przydatność technolo-
giczną [Tulupov 1984; Dorfner 1991]. 

*Katedra Technologii Chemicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, 
ul. Komandorska 118/120.
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Wzrost zapotrzebowania na stabilne termicznie jonity, charakteryzujące się po-
nadto dużą zdolnością jonowymienną, spowodował rozwój prac nad syntezą tego 
typu materiałów. Znane właściwości wielkocząsteczkowych polimerów krzemoor-
ganicznych zwróciły uwagę na możliwość ich wykorzystania w syntezie materiałów 
jonowymiennych [Ergozin, Menligaziev 1986].

W wyniku przeprowadzonych prac otrzymano wiele produktów, które pod 
względem stabilności termicznej znacznie przewyższają znane syntetyczne jonity 
organiczne [Ergozin, Menligaziev 1986; Bogoczek 1985]. Dzięki specyficznym wła-
ściwościom mogą one znaleźć szerokie zastosowanie w wielu procesach technolo-
gicznych. Łączą bowiem w sobie chemiczną reaktywność organicznych grup funk-
cyjnych z atrakcyjnymi cechami nieorganicznej struktury polimerów siloksanowych 
(stabilność struktury, duża powierzchnia właściwa, uporządkowana wielkość porów 
o małym rozrzucie ich wielkości itp.) [Yang L.M. i in. 2005]. 

Gwałtowny rozwój prac nad syntezą tego typu materiałów jonowymiennych na-
stąpił stosunkowo późno, bo w latach 90. XX wieku. Było to skutkiem, z jednej 
strony, opracowania i wdrożenia na skalę przemysłową wydajnych i stosunkowo 
tanich metod otrzymywania trialkoksysilanów (w tym 3-merkaptopropylotrietoksy-
silanu). Są one coraz powszechniej wykorzystywane jako środki wiążące w chemii 
i przetwórstwie polimerów oraz do modyfikacji powierzchni nieorganicznych napeł-
niaczy i nośników [Marciniec, Guliński 1995]. Z drugiej strony impulsem do badań 
było opracowanie teoretyczne i praktyczne techniki hydrolitycznej polikondensacji 
alkoksysilanów metodą zol-żel [Wilkes i in. 1990].

Wiele prac poświęcono syntezie i zastosowaniu produktów zawierających mer-
kaptopropylowe grupy funkcyjne. Zdaniem ich autorów mogą one znaleźć szerokie 
zastosowanie w praktyce jako:

sorbenty jonów metali ciężkich (Hg, Cd, Pb, Zn, Ni, Cr) z roztworów technolo- –
gicznych i ścieków [Lee i in. 2001; Lim i in. 1998; Liu i in. 2000; Tavlarides, 
Deorkar 1997; 2000; Yang Q. i in. 2005],
sorbenty protein [Mansur i in. 2004], –
katalizatory (po utlenieniu grupy sulfhydrylowej do sulfonowej) charakteryzują- –
ce się wyższą termostabilnością, wydajnością i selektywnością w odniesieniu do 
jonitów opartych na styrenowo-diwinylobenzenowym szkielecie makrocząstecz-
ki [Bossaert i in. 1999; Das i in. 2001; Mbaraka i in. 2003; Van Rhijn i in. 1998; 
Yang Q. i in. 2005],
sorbenty związków siarki z rozpuszczalników i paliw (forma srebrowa pochod- –
nej sulfonowej) [Yang L.M. i in. 2005]. 
Jednakże z dokonanego przeglądu literaturowego wynika, że ta grupa jonitów 

nie została dotychczas dostatecznie poznana. Prezentowane prace z tego zakresu 
koncentrują się głównie na badaniu struktury przestrzennej otrzymywanych produk-
tów. Mniejszą uwagę poświęcają ich właściwościom ważnym z punktu widzenia 
technologicznego (w tym stabilności chemicznej i termicznej). Istnieją ciągle duże 
możliwości zarówno w syntezie, jak i w badaniu właściwości oraz poszukiwaniu 
zastosowań sulfhydrylowych krzemoorganicznych wymieniaczy jonowych. 
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2. Cel i zakres pracy

Polisiloksany zawierające sulhydrylowe grupy funkcyjne mogą być otrzymywa-
ne różnymi metodami, takimi jak:

1. Modyfikacja powierzchni krzemionki za pomocą merkaptopropyloalkoksysi-
lanów [Bossaert i in. 1999; Das i in. 2001; 2004; Liu i in. 2000; Mbaraka i in. 2003; 
Melero i in. 2002; Tavlarides, Deorkar 1997; Van Rhijn i in. 1998; Yang L.M. i in. 
2005]. 

2. Modyfikacja chemiczna poli(3-chloropropylosiloksanu) [Bogoczek, Wolak 
1992].

3. Polikondensacja merkaptopropylotrialkoksysilanów z tetraalkoksysilanem w 
wodzie i rozpuszczalnikach organicznych [Bogoczek, Wolak 1985; Ergozin, Menli-
gaziev 1986] oraz metodą zol-żel [Ganesan, Walcarius 2004; Lee i in. 2001; Lim 
i in. 1998; Mansur i in. 2004; Margolese i in. 2000; Tavlarides, Deorkar 2000; Yang J.J. 
i in.1996; Yang Q. i in. 2005]. 

Pierwszy ze sposobów był jak dotychczas najczęściej wykorzystywany. Jego za-
letą jest możliwość zastosowania krzemionki o ściśle zdefiniowanych właściwo-
ściach powierzchniowych oraz równomierne rozmieszczenie grup funkcyjnych na 
jej powierzchni, co istotnie wpływa na procesy sorbcji. Niemniej jednak metoda ta 
ma wiele wad. Do najistotniejszych zaliczyć można:

stosunkowo małą zawartość grup funkcyjnych limitowaną liczbą wolnych grup  –
hydroksylowych na powierzchni krzemionki,
długi czas procesu, –
konieczność prowadzenia procesu w autoklawie lub rozpuszczalnikach orga- –
nicznych,
niekorzystny wpływ nieprzereagowanych grup hydroksylowych na procesy  –
sorbcji jonów metali ciężkich [Lee i in. 2001]. 
W szeregu przemian chemicznych polegających na reakcji poli(3-chloropropylo-

siloksanu) z tiomocznikiem z późniejszą hydrolizą soli izotiuroniowej otrzymano 
produkt zawierający grupy -SH. Niemniej jednak otrzymany kationit zawierał jesz-
cze znaczą ilość nieprzereagowanego chloru. Stopień przemiany w optymalnych 
warunkach nie przekraczał 60% [Bogoczek, Wolak 1992]. 

Kationit polisiloksanowy o mieszanych grupach funkcyjnych (sulfhydrylowych 
i sulfonowych) otrzymano, wykorzystując jako monomer 3-chloropropylotrietoksy-
silan. W pierwszym etapie przeprowadzono jego chemiczną modyfikację do pochod-
nej sulfhydrylowej. Otrzymany produkt bez wyodrębniania z mieszaniny reakcyjnej 
poddano kondensacji. Uzyskany produkt nie zawierał chloru. Wydajność procesu w 
przeliczeniu na użyty 3-chloropropylotrietoksysilan wynosiła 70% [Bogoczek, Wo-
lak 1994]. 

Opracowanie wydajnej i taniej metody otrzymywania 3-merkaptopropylotrie-
toksysilanu oraz wprowadzenie jej do praktyki przemysłowej pozwoliło na wyko-
rzystanie go w syntezie jonitów. 
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Celem pracy było uzyskanie optymalnych parametrów reakcji polikondensacji 
3-merkaptopropylotrietoksysilanu z tetraetoksysilanem, w trakcie której otrzymuje 
się produkty o właściwościach pozwalających na zastosowanie ich jako stabilnych 
termicznie kationitów sulfhydrylowych, a także w perspektywie półproduktów do 
otrzymywania kationitów sulfonowych oraz produktów o mieszanych grupach funk-
cyjnych. Zmiana (w szerokim zakresie) warunków hydrolitycznej polikondensacji 
miała na celu uzyskiwanie produktów o powtarzalnej zawartości grup funkcyjnych 
oraz nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych i roztworach mocnych 
zasad. Zmiana stosunku molowego monomerów w założeniu miała doprowadzić do 
otrzymania produktów o różnej zawartości grup funkcyjnych, a co za tym idzie – 
o różnym potencjalnym zastosowaniu. 

3. Część doświadczalna

3.1. Charakterystyka surowców

We wstępnych pracach badawczych wykorzystano 3-merkaptopropylotrietoksy-
silan i tetraetoksysilan o czystości technicznej produkcji Zakładu Fizycznej Chemii 
Nieorganicznej UAM w Poznaniu. W dalszych pracach stosowano silany firmy Flu-
ka o czystości cz. i cz.d.a.. Zamiennie w syntezach używano również pochodnych 
metoksylowych silanów. W dalszych pracach przewiduje się zastosowanie produk-
tów technicznych stosowanych jako promotory adhezji.

Ponadto zarówno w syntezie polimerów, jak i do celów analitycznych stosowano 
wiele rozpuszczalników i odczynników chemicznych produkowanych przez POCh 
Gliwice.

3.2. Sposób przeprowadzenia reakcji

Stosowano kilka wariantów hydrolitycznej polikondensacji 3-merkaptopropylo-
trietoksysilanu (MPTES) z tetraetoksysilanem (TES), wzorując się na syntezach 
polimerów alkilo- i arylosiloksanowych:

wkraplanie mieszaniny silanów do wody, –
wkraplanie wody do roztworu silanów w toluenie, –
wkraplanie wody do roztworu silanów w mieszaninie toluen-dioksan (1:1), –
wstępną hydrolizę grup alkoksylowych w mieszaninie silanów z późniejszym  –
żelowaniem w środowisku alkalicznym (metoda zol-żel). 
W trakcie badań próbom kondensacji poddano mieszaniny 3-merkaptopropylo-

trietoksysilanu z tetraetoksysilanem, stosując przy tym stosunek molowy reagentów 
od 1:1 do 1:5. Do badań używano od 0,1 do 1 mola pochodnych surfhydrylowych.

Otrzymywane w reakcjach hydrolitycznej polikondensacji polimery rozdrabnia-
no i zalewano 1M roztworem HCl. Po 24 godzinach przemywano wodą aż do mo-
mentu uzyskania nieobecności chlorków w wycieku, po czym suszono do stałej 
masy w temperaturze 80°C w suszarce próżniowej. 
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3.3. Określenie właściwości otrzymanych produktów

Jako że przeprowadzone badania miały charakter wstępny, nie określano szcze-
gółowo właściwości uzyskiwanych produktów. Ograniczono się do analizy zawartości 
siarki oraz przeprowadzenia analizy termicznej wybranych próbek. Badano też roz-
puszczalność w rozpuszczalnikach organicznych. Przeprowadzono również wstępne 
badania nad stabilnością chemiczną otrzymanych produktów.

Analizę zawartości siarki wykonało Laboratorium Chemicznej Analizy Instru-
mentalnej Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. 
Analiza termiczna wykonana została w Zespole Badawczym ZB-17 Instytutu Inży-
nierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Prowadzono ją przy użyciu 
aparatu Paulika-Erdey a Derivatograph typ 3427 produkcji węgierskiej (Mom, Bu-
dapeszt). Rozkład termiczny wszystkich prób prowadzono w takich samych nastę-
pujących warunkach:

atmosfera – powietrze, –
szybkość ogrzewania –10/min, –
zakres temperatur – 20-1000°C, –
czułość: DTA – 1/10, DTG – 1/5.  –

4. Wyniki badań i ich omówienie

W celu uzyskania produktów o właściwościach pozwalających na zastosowanie 
ich jako wymieniaczy jonowych stosowano różne warianty hydrolitycznej polikon-
densacji, wzorując się na syntezie polimerów alkilosiloksanowych. Wykorzystano 
przy tym własne doświadczenia związane z syntezą tego typu polimerów.

Stwierdzono, że prowadzenie procesu hydrolitycznej polikondensacji w wodzie 
(przez wkraplanie zarówno mieszaniny silanów do wody, jak i wody do mieszaniny 
silanów) prowadzi do otrzymania produktów ciekłych o dużej lepkości. Właściwo-
ści tych produktów wynikają prawdopodobnie z tworzenia polimerów drabinowych 
[Rościszewski i in. 2006]. Próby uzupełniającej kondensacji z zastosowaniem fluor-
ku sodowego jako katalizatora (metoda stosowana w syntezie wysokocząsteczkowej 
żywicy polifenylosiloksanowej [Bogoczek, Wolak 1991]) nie doprowadziły również 
do otrzymania produktów usieciowanych, stałych oraz nierozpuszczalnych w roz-
puszczalnikach organicznych.

W podobny sposób przebiegały syntezy prowadzone z użyciem toluenu jako roz-
puszczalnika mieszaniny silanów. Przez odparowanie rozpuszczalnika i wody otrzy-
mano produkty o właściwościach przedstawionych powyżej. Również w tym przy-
padku próby uzupełniającej kondensacji nie przyniosły zadowalających rezultatów.

Najlepsze rezultaty osiągnięto, prowadząc proces kondensacji metodą zol-żel. Me-
toda ta bazuje zasadniczo na dwóch procesach [Wilkes i in. 1990; Kickelbik 2007]:

hydrolizie grup alkoksylowych do hydroksylowych, przeprowadzanej najczę- –
ściej za pomocą roztworów mocnych kwasów (solnego, azotowego),
kondensacji grup hydroksylowych do siloksanowych. –
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Jej zastosowanie pozwala na wyeliminowanie w trakcie syntezy toksycznych 
rozpuszczalników organicznych. Ponadto może być ona prowadzona w temperatu-
rze pokojowej lub nieznacznie podwyższonej. Właściwości otrzymywanych pro-
duktów (struktura polimeru, powierzchnia właściwa, rodzaj i wielkość porów, dys-
trybucja grup funkcyjnych itp.) mogą być zmieniane w szerokich granicach [De 
Witte i in. 1996; Gnado i in. 1996; Hook 1996; Mendez-Vivar, Mendozo-Bandala 
2000; Tillotson i in. 2004].

Metoda zol-żel może być prowadzona dwoma sposobami. W pierwszym z nich 
(jednostopniowym) mieszanina silanów poddawana jest hydrolizie, a następnie że-
lowaniu przez dodatek odpowiednich katalizatorów [Ganesan, Walcarius 2004; Ja-
rzębski, Pająk 1996; Lim i in. 1998; Mansur i in. 2004; Yang J.J. i in. 1996; Yang Q. 
i in. 2005].

W drugim wariancie monomery są hydrolizowane i poddawane wstępnej kon-
densacji.

W następnym etapie uzyskane prepolimery są ze sobą mieszane, po czym pro-
wadzi się proces dalszej kondensacji do uzyskania struktury usieciowanej [Lee in. 
2001; Margolese i in. 2000; Mendez-Vivar, Mendozo-Bandala 2000; Tavlarides, De-
orkar 2000]. Ten wariant syntezy ma za zadanie utworzenie struktury makroporowa-
tej, co może mieć znaczenie w zastosowaniu ich jako katalizatorów.

W przeprowadzonych syntezach zastosowano oba warianty metody zol-żel. 
W wyniku badań stwierdzono, że metoda jednostopniowa daje lepszą powtarzalność 
wyników, jeżeli chodzi o zawartość siarki w otrzymywanych produktach. Dlatego 
też stosowano ją w dalszych pracach.

W etapie żelowania można wykorzystać różne katalizatory:
kwasy nieorganiczne [De Witte i in. 1996; Hook 1996; Prabakar, Assink 1997;  –
Yang J.J. i in. 1996],
związki cynoorganiczne [Yang J.J. i in. 1996; 1997], –
aminy alifatyczne i aromatyczne [Ganesan, Walcarius 2004; Jarzębski, Pająk  –
1996; Lee i in. 2001; Tavlarides, Deorkar 2000; Yoda i in. 1996], 
fluorki litowców [Jarzębski, Pająk 1996; Jones 2001], –
wodorotlenki litowców [Tillotson i in. 2004; Suda i in. 1996]. –
Zastosowanie katalizatorów kwasowych (HCl, HNO3) przedłużało znacznie czas 

żelowania (do kilkudziesięciu godzin). Ponadto otrzymywane polimery były roz-
puszczalne w rozpuszczalnikach organicznych. Z kolei zastosowanie amin (etylo- 
i etanoloaminy) oraz fluorków litowców drastycznie skracało czas żelowania (do 
kilku minut). W rezultacie uzyskiwano małą powtarzalność zawartości siarki w uzy-
skiwanych produktach.

Najlepsze rezultaty uzyskano, stosując NaOH jako katalizator procesu żelowa-
nia. Tym samym potwierdziły się doniesienia [Suda i in. 1996], że zasada sodowa 
pełni w pewnym stopniu funkcję inhibitora kondensacji oraz czynnika ułatwiającego 
sieciowanie. W rezultacie przeprowadzonych badań zaproponowano następującą 
metodę kondensacji 3-merkaptopropylotrietoksysilanu z tetraetoksysilanem. Do 
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mieszaniny silanów dodawano 0,3-molowy roztwór HCl (tak, aby ilość dozowanej 
w ten sposób wody odpowiadała liczbie grup alkoksylowych). Działanie kwasu pro-
wadziło do wstępnej hydrolizy grup alkoksylowych do grup silanolowych. Ten 
wstępny etap trwał godzinę. Następnie do mieszaniny reakcyjnej wkraplano 1 M 
roztwór NaOH. Stwierdzono, że proces kondensacji rozpoczyna się przy pH = 8,5- 
-9,0 utworzeniem półprzezroczystego żelu, którego dojrzewanie kończy się po upły-
wie ok. 0,5 godz. wydzieleniem cieczy międzycząsteczkowej. Otrzymywane pro-
dukty rozdrabniano, po czym umieszczano je na 1 dobę w 1M roztworze HCl. Po 
tym czasie przemywano je wodą do momentu uzyskania nieobecności chlorków 
w wycieku i suszono do stałej masy w temp. 80°C w suszarce próżniowej. 

Uzyskane w ten sposób polimery nie rozpuszczają się w rozpuszczalnikach or-
ganicznych. Wykazują przy tym znaczną odporność chemiczną. W temperaturze po-
kojowej odporne są na działanie stężonych kwasów: siarkowego i solnego oraz dość 
stężonych roztworów wodorotlenku sodowego (5 M). W wyniku oddziaływania 
mocnych czynników utleniających (stężony kwas azotowy, stężone roztwory nad-
tlenku wodoru) następuje destrukcja produktów, której ulegają zarówno grupy funk-
cyjne, jak i wiązania siloksanowe. Destrukcja matrycy następuje również pod wpły-
wem stężonych roztworów mocnych zasad w podwyższonej temperaturze. 

Właściwości uzyskanych produktów pozwalają w zasadzie na ich zastosowanie 
jako kationitów sulfhydrylowych i do dalszej modyfikacji chemicznej. Niemniej jed-
nak wydajności reakcji polikondensacji prowadzonych w wyżej wymienionych wa-
runkach przekraczały założenia teoretyczne. Prawdopodobną przyczyną takiego sta-
nu rzeczy była niepełna kondensacja grup silanolowych. Przypuszczenie to zostało 
potwierdzone w trakcie analizy termicznej otrzymanych polimerów.

Z interpretacji uzyskanych danych wynika, że do temperatury ok. 200°C nastę-
puje dodatkowa kondensacja grup silanolowych. W dodatkowych badaniach stwier-
dzono ponadto, że zawartość siarki wzrasta bez naruszenia grup sulfhydrylowych. 
Powyżej tej temperatury rozpoczyna się proces destrukcji termicznej. W pierwszym 
etapie następuje utlenianie grup funkcyjnych. Stwierdzono, że produkty ogrzewane 
w temperaturze 200°C w ciągu 24 godz. zawierają grupy tiolowe (ok. 65%) i grupy 
sulfonowe (ok. 25%). Pozostała ilość siarki wchodzi prawdopodobnie w skład połą-
czeń disiarczkowych. Przy dalszym ogrzewaniu następuje destrukcja matrycy, której 
produktem końcowym jest ditlenek krzemu. 

Przeprowadzone badania trwałości termicznej pozwoliły na wyznaczenie para-
metrów uzupełniającej polikondensacji. W tym celu produkty poddano 48-godzin-
nemu ogrzewaniu w temperaturze 150°C. Stwierdzono, że w tych warunkach utle-
nianie grup tiolowych praktycznie nie następuje.

Reakcję otrzymywania omawianych produktów można w uproszczeniu przed-
stawić poniższym równaniem:

n[a(C2H5O)3SiCH2CH2CH2SH + b Si(OC2H5)4]→
→ [(O1.5SiCH2CH2CH2SH)a (SiO2)b]n + n(3a + 4b)C2H5OH.
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Wyniki badań zawartości siarki w otrzymywanych produktach przedstawiono 
poniżej:

a / b 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5
S, % analiza

elementarna 16,02-16,22 12,37-12,42 10,40-10,58 8,52-8,69 7,08-7,14
wyliczono 17.11 12.95 10.42 8.72 7.49

Przedstawione wyniki zawartości siarki w otrzymanych polimerach są warto-
ściami skrajnymi, uzyskanymi w wielokrotnie prowadzonych syntezach. Okazało 
się, że praktycznie cała siarka występuje w postaci grup sulfhydrylowych. Jak wi-
dać, powtarzalność wyników w zaproponowanej metodzie polikondensacji jest bar-
dzo dobra i zgodna z założeniami. Stwierdzono przy tym, że podobne rezultaty uzy-
skuje się, wykorzystując w procesach polikondensacji pochodne metoksylowe silanów 
i mieszaniny metoksylowo-etoksylowe (3-merkaptopropylotrimetoksysilan z tetra-
etoksysilanem i odwrotnie).

Przeprowadzono również wstępne badania nad wykorzystanych polimerów 
w syntezie kationitów sulfonowych. Kontaktując je z rozcieńczonymi roztworami 
nadtlenku wodoru, uzyskano produkty o sulfonowych lub mieszanych grupach funk-
cyjnych. 

5. Wnioski

W wyniku przeprowadzonych badań udało się opracować metodę hydrolitycznej 
polikondensacji mieszaniny 3-merkaptopropylotrietoksysilanu z tetraetoksysilanem. 
Uzyskane dzięki niej produkty charakteryzują się właściwościami pozwalającymi na 
ich zastosowaniem jako kationitów sulfhydrylowych oraz jako półproduktów do 
otrzymywania kationitów sulfonowych. Wszystkie uzyskane produkty charaktery-
zują się podwyższoną stabilnością termiczną w porównaniu z klasycznymi kationi-
tami organicznymi.
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THE invESTiGATiOn Of POLyCOnDEnSATiOn
Of 3-MERCAPTOPROPyLTRiETHOXySiLAnE

WiTH TETRAETHOXySiLAnE

Summary

The investigation showed that there is a considerable influence of the polycondensation reaction 
procedure on the properties of products obtained. Reactive products obtained at optimal conditions are 
soluble neither in water nor in organic solvents and thus they can be used, in their capacity, like ion- or 
electron-exchangers. The products were temperature-stable up to 200°C.

A series of products having different functional-groups-capacity could be obtained as a function of 
the molar-ratio of monomers used in policondensation. To test alternative ways leading to strong acidic 
cationites, additional investigation was carried out, oxidizing thiolic groups to sulfonic groups.
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PRzEGLĄD REAKCJi CHLORAMiny-T i DiCHLORAMiny-T 
z KATiOnAMi METALi W CELu OKREśLEniA

MOżLiWOśCi WyKORzySTAniA
iCH WiELKOCzĄSTECzKOWyCH AnALOGóW

W OCzySzCzAniu WóD

1. Wstęp

Chloramina-T (CH3C6H4SO2NClNa·3H2O, CAT) i dichloramina-T (CH3C6H4-
SO2NCl2, DCT), pochodne p-toluenosulfonamidu, zawierające tzw. chlor aktywny 
(na +1 stopniu utlenienia, związany kowalencyjnie z atomem azotu w grupie amino-
wej), są ważnymi reagentami. Z obecności grup funkcyjnych (N-chlorosulfonamidowe 
i N,N-dichlorosulfonamidowe) oraz aktywnego chloru wynikają szczególne właści-
wości tych związków. Stosowane są jako półprodukty w syntezie organicznej do 
otrzymywania tzw. fine chemicals [Campbell, Johnson 1976; Agnihotri, Misra 2005], 
efektywne utleniacze (związków organicznych i nieorganicznych), a ponadto wyka-
zują aktywność biologiczną, w tym właściwości dezynfekcyjne. To ostatnie zastoso-
wanie jest powszechnie znane i ma duże znaczenie praktyczne. Do celów dezynfek-
cyjnych wykorzystuje się głównie chloraminę-T (mimo że zawiera mniej aktywnego 
chloru w porównaniu z dichloropochodną, tab. 1) – wynika to z jej znacznie lepszej 
rozpuszczalności w wodzie, a działanie tego typu związków związane jest ze środo-
wiskiem wodnym (gdzie przebiega reakcja hydrolizy i wydziela się do roztworu 
odpowiednia ilość aktywnego chloru w postaci HOCl lub OCl–).

Tabela 1. Podstawowe właściwości chloraminy-T i dichloraminy-T

Właściwość Chloramina-T Dichloramina-T
Zawartość aktywnego chloru (%) 23-26 56-60
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 25oC (g/dm3) 150 nierozp.
Temperatura topnienia (oC) 170-175 81-83
Stała hydrolizy 4,9 ∙ 10−8 8,0 ∙ 10−7

Eredox, [V] 1,14 (pH=0,65)
0,50 (pH=12,0)

* Katedra Technologii Chemicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, 
ul. Komandorska 118/120.
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Chloramina-T stanowi uniwersalny czynnik bakteriobójczy i dezynfekcyjny, a tak-
że wybielający i utleniający. W postaci wodnych roztworów o stężeniu 0,5-2% wy-
korzystuje się ją w przemyśle chemicznym i spożywczym, w medycynie, farmacji 
i kosmetyce, w utrzymaniu higieny i uzdatnianiu wody w obiektach użyteczności 
publicznej (spa, sauny, toalety, baseny kąpielowe). Ostatnio bada się przydatność 
chloraminy-T do niszczenia bakterii należących do gatunku Legionella pneumophila 
[Ozlem Sanli-Yurudu i in. 2007]. Bakterie te rozwijają się w systemach wodociągo-
wych i wentylacyjnych budynków i wywołują groźną chorobę o nazwie legionelloza 
(nazywaną potocznie chorobą legionistów). 

Unikalne właściwości chloraminy-T i dichloraminy-T były dla nas inspiracją do 
otrzymania ich wielkocząsteczkowych analogów – reaktywnych polimerów o wła-
ściwościach utleniających. Można je wykorzystać m.in. do usuwania z wód toksycz-
nych domieszek (mających charakter reduktorów), które po utlenieniu stają się nie-
szkodliwe. Zazwyczaj występują one w wodach w niewielkim stężeniu i należy je 
usunąć, najlepiej do poziomu „niewykrywalne”. Właśnie w takich przypadkach 
szczególnie przydatne są heterogeniczne czynniki utleniające – reagenty stałe, nie-
rozpuszczalne w wodzie, używane w procesie kolumnowym, wykazujące odpowied-
nio wysoki potencjał redoksowy, trwałe pod względem chemicznym (tzn. zużytko-
wujące zdolność utleniającą stopniowo, w miarę podawania na kolumnę roztworu 
reduktora), wykazujące wysoką zdolność utleniającą, a ponadto zdolne do regenera-
cji. Stosowane w procesie kolumnowym umożliwiają sprawną eliminację zanie-
czyszczeń do poziomu nieosiągalnego żadną z powszechnie stosowanych metod 
(aby osiągnąć podobny cel przy użyciu rozpuszczalnych w wodzie małocząsteczko-
wych utleniaczy, muszą być one dodawane do środowiska reakcyjnego w nadmia-
rze, a więc same zanieczyszczają uzdatniany roztwór).

Kopolimery styrenu i diwinylobenzenu zawierające N-chloro- i N,N-dichlorosul- 
fonamidowe grupy funkcyjne (analogiczne jak w chloraminie-T i dichloraminie-T) 
otrzymaliśmy w wyniku chemicznej modyfikacji grup funkcyjnych handlowego ka-
tionitu sulfonowego o strukturze makroporowatej (np. Amberlyst 15, produkcji 
Rohm and Haas Co.):

wykorzystując jako kolejne reagenty: (a) mieszaninę PCl5/POCl3, (b) wodę amonia-
kalną, (c) chloran(I) sodu, (d) chloran(I) sodu w środowisku kwasu octowego; [P] 
oznacza kopolimer styrenu i diwinylobenzenu (S/DWB) o strukturze makroporowa-
tej [Bogoczek, Kociołek-Balawejder 1986; 1987; 1989]. Produkty w stanie suchym 
zawierają chlor aktywny w ilości odpowiednio 4,30 i 8,20 mwal/g, a spęczniałe w 
wodzie złoża umieszczone w kolumnie wykazują stężenie aktywnego chloru rzędu 
1,3 i 2,5 M. Omawiane heterogeniczne utleniacze okazały się przydatne do usuwania 
z wód takich toksycznych domieszek, jak cyjanki [Kociołek-Balawejder 1997; 

,
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2000a], tiocyjaniany [Kociołek-Balawejder 1999; 2000b], siarczki [Kociołek-Bala-
wejder 2002a; 2002b], azotany(III) [Bogoczek, Kociołek-Balawejder 2005; 2006]. 
Eliminowano je z wód przez utlenienie na złożach kopolimerów, np. toksyczne 
siarczki przekształcały się w obojętne dla środowiska siarczany, a azotany(III) w 
azotany(V) (przy czym dopuszczalne stężenie azotanów(V) w wodzie do picia jest o 
kilka rzędów większe niż azotanów(III)). Wielkocząsteczkowe utleniacze zawierają-
ce aktywny chlor (w tym przyłączony do heterocyklicznych amin o pierścieniach 
pięcio- lub sześcioczłonowych, zawierających 1atom, 2 lub 3 atomy azotu) są inten-
sywnie badane z myślą o wykorzystaniu ich w procesie dezynfekcji wody. Ważne 
prace na ten temat pochodzą z USA, z zespołów badawczych D.W. Emersona oraz 
S.D. Worleya, a wyniki uzyskane przez te zespoły omówiono w oddzielnej pracy 
[Kociołek-Balawejder, Żabska 2005].

Mało poznana jest reaktywność kopolimerów zawierających N-chloro- i N,N-di-
chlorosulfonamidowe grupy funkcyjne w stosunku do kationów metali, choć tego 
typu reakcje z udziałem małocząsteczkowych organicznych chloramin są opisane w 
literaturze. Przewiduje się, że zastosowanie heterogenicznych utleniaczy może być 
korzystne w procesach uzdatniania wód naturalnych i przemysłowych pod kątem 
usuwania z nich resztkowych ilości kationów niektórych metali (szczególnie takich, 
które po przeprowadzeniu na wyższy stopień utlenienia łatwiej się wytrącają), a tak-
że do otrzymywania nowych, wielkocząsteczkowych reagentów, tzw. polimerów 
hybrydowych. 

2. Reakcje chloraminy-T i dichloraminy-T z kationami metali

Chloramina-T jest solą sodową dość mocnego kwasu N-chloro-p-toluenosulfo-
namidowego (pKa = 4,55), tak więc ulega hydrolizie w niewielkim stopniu [Morris i 
in. 1948]:

RNClNa + H2O RNH2 + NaOCl,                               (1)

NaOCl + H2O HOCl + NaOH,                                (2)

a jej wodny roztwór o stężeniu 0,05 M wykazuje pH ok. 10. Ponieważ jest mocnym 
elektrolitem, w środowisku wodnym jest silnie zdysocjowana:

RNClNa RNCl− + Na+,                                                               (3)

RNCl− + H+ RNHCl.                                        (4)

Produkt reakcji (4) − kwas N-chloro-p-toluenosulfonamidowy – w przypadku 
zakwaszenia środowiska kwasem mineralnym ulega dysproporcjonowaniu z utwo-

H3CR = SO2
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rzeniem N,N-dichloro-p-toluenosulfonamidu, wytrącającego się w postaci białego 
osadu: 

2RNHCl RNCl2 + RNH2.                                   (5)

DCT w niewielkim stopniu ulega reakcji hydrolizy:

RNCl2 + H2O RNHCl + HOCl,                                 (6)

RNHCl + H2O RNH2 + HOCl.                                 (7)

Produkty reakcji (1)-(7) występują w roztworze w różnych stężeniach w zależ-
ności od pH środowiska reakcyjnego [Bishop, Jennings 1958]. Stężenia te podano 
dla środowisk o pH w zakresie 0-8. Stwierdzono, że w środowisku o niskim pH 
przeważa RNHCl i RNCl2, a w środowisku obojętnym i słabo zasadowym dominuje 
RNCl–, podczas gdy stężenie HOCl utrzymuje się w roztworze na stałym poziomie 
w całym badanym zakresie pH. 

Chloramina-T jest utleniaczem licznych związków organicznych i nieorganicz-
nych. W reakcji tej sama ulega redukcji przebiegającej z przeniesieniem dwóch elek-
tronów:

RNHCl + H+ + 2e− RNH2 + Cl−                               (8)

i utworzeniem jako produktów p-toluenosulfonamidu i jonów chlorkowych. Reakcja 
ta była często wykorzystywana w redoksymetrii. Miareczkowania (bezpośrednie lub 
odwrotne), w których jako titrant stosowano wodny roztwór CAT, prowadzono 
w środowisku wodnym, w obecności mocnych kwasów (1 – 2 M HCl lub H2SO4), 
określając punkt końcowy za pomocą wskaźników lub potencjometrycznie. CAT oka-
zała się bardzo dogodnym reagentem stosowanym do celów analitycznych ze względu 
na niską cenę i dostępność (produkt uboczny przy produkcji sacharyny), dogodną po-
stać (substancja stała o wysokiej czystości) i stabilność chemiczną (w temperaturze 
pokojowej nie rozkłada się, nie chłonie wilgoci, nie traci wody krystalizacyjnej).

Właściwości utleniające CAT wykorzystano w analizie miareczkowej kationów 
metali mających zdolność występowania na różnych stopniach utlenienia. Z udzia-
łem CAT jako titranta oznaczano zawartość: Fe(II) [Singh, Sood 1955; Shanmuga-
nathan i in. 1978], [Fe(CN)6]

4- [Agrawal, Mushran 1971], Cr(II) [Terada i in. 1977], 
Sn(II) [Singh, Sood 1955; Krishnamurthy i in. 1974], Hg(I) [Singh, Sood 1955], 
As(III) [Singh, Sood 1955; Bishop, Jennings 1962 ], Sb(III) [Singh, Sood 1955; Bi-
shop, Jennings 1962], Ti(III) [Krishnamurthy i in. 1974] i Tl(I) [Bishop, Jennings 
1962], przekształcając je odpowiednio do Fe(III), [Fe(CN)6]

3-, Cr(III), Sn(IV), 
Hg(II), As(V), Sb(V), Ti(IV) i Tl(III). 

Przykładowe reakcje przebiegały następująco:

RNClNa + 2Fe2+ + 2H+  RNH2 + 2Fe3+ + NaCl,                  (9)

RNClNa + 2[Fe(CN)6]
4− + 2H+  RNH2 + 2[Fe(CN)6]

3− + NaCl,    (10)

RNClNa + 2Cr2+ + 2H+  RNH2 + 2Cr3+ + NaCl.                 (11)
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Niewiele doniesień literaturowych dotyczy reakcji CAT z kationami metali wy-
stępującymi na jednym stopniu utlenienia. Celem tych prac było otrzymanie innych 
niż sodowa soli kwasu N-chloro-p-toluenosulfonamidowego. Wykazano, że zadając 
wodny roztwór CAT roztworem AgNO3, zaobserwowano, że wytrącał się osad, któ-
ry zidentyfikowano jako sól srebrową kwasu N-chloro-p-toluenosulfonamidowego 
[Mahadevappa, Rangaswamy 1973]:

RNClNa + AgNO3 → RNClAg↓ + NaNO3.                         (12)

Podobnie przebiegała reakcja z roztworem HgCl2 – wytrącał się osad, który zi-
dentyfikowano jako sól rtęciową kwasu N-chloro-p-toluenosulfonamidowego:

2RNClNa + HgCl2 → [RNCl]2Hg↓ + 2NaCl.                        (13)

Obie sole miały postać białych kryształów, ciemniejących na świetle. Podano ich 
podstawowe właściwości: temperaturę rozkładu, rozpuszczalność w wodzie i roz-
puszczalnikach organicznych, widma UV i IR. Obie nowo utworzone sole zachowa-
ły właściwości utleniające, np. wydzielały jod z zakwaszonego roztworu KJ: 

RNClAg + 2J− + 2H+ → RNH2 + J2 + AgCl↓.                    (14)

Zadając roztwory CAT roztworami następujących soli: Cr2(SO4)3, CrCl3, Al2(SO4)3, 
AlCl3, FeCl3, stwierdzono we wszystkich przypadkach wydzielanie białego osadu w 
środowisku reakcyjnym [Mahadevappa, Rangaswamy 1977]. Tym razem osady zi-
dentyfikowano nie jako sole kwasu N-chloro-p-toluenosulfonamidowego, ale jako 
dichloraminę-T. Prawdopodobnie kwaśne środowisko, uzyskane na skutek hydroli-
zy tych soli, spowodowało powstanie kwasu N-chloro-p-toluenosulfonamidowego, 
który ulegał dysproporcjonowaniu i z roztworu wydzielał się nierozpuszczalny w 
wodzie osad DCT. Podobnie, z wydzieleniem osadu DCT, przebiegały reakcje CAT 
z Th(NO3)4, ThCl4, ZrOCl2 i Zr(NO3)4 [Swamy, Mahadevappa 1976]. Na skutek kwa-
sowej hydrolizy tych soli tworzyła się wystarczająca ilość jonów H+ do utworzenia 
kwasu N-chloro-p-toluenosulfonamidowego i zakwaszenia środowiska, co sprzyjało 
reakcji dysproporcjonowania.

Najnowsze badania solnych form N-chloro-p-toluenosulfonamidu dotyczą otrzy-
mywania soli potasowej (w reakcji DCT z wodnym roztworem KOH) [Lois i in. 
2007] i porównania jej struktury krystalograficznej z tradycyjną solą sodową (czyli 
chloraminą-T). Wykazano, że forma jonowa N-chloro-p-toluenosulfonamidu (sodo-
wa lub potasowa) ze względu na różną wielkość tych dwóch kationów (a co za tym 
idzie – różny stosunek wielkości kationu do wielkości anionu w danej soli) ma 
wpływ na szereg właściwości fizykochemicznych produktów, m.in. na zdolność do 
wiązania wody, możliwość odwadniania, trwałość podczas przechowywania. 

Również dichloramina-T znalazła zastosowanie w oznaczeniach redoksymetrycz-
nych. W reakcjach utleniania ulega ona redukcji przebiegającej z przeniesieniem 
czterech elektronów:

RNCl2 + 2H+ + 4e−  RNH2 + 2Cl−.                           (15)
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Reakcje z jej udziałem jako titranta były wykorzystywane w analizie miareczko-
wej do oznaczania Fe(II) [Jacob, Nair 1972; Gowda i in. 1981], Sn(II) [Nair, Nair 
1973], As(III) [Jacob, Nair 1972; Gowda i in. 1981], Sb(III) [Nair, Nair 1973; Yathi-
rajan, Mahadevappa 1979] i Tl(I) [Nair, Nair 1973; Yathirajan Mahadevappa 1979].

Dichloramina-T jako reagent w analizie miareczkowej ma podstawową wadę – 
nie rozpuszcza się w wodzie, dlatego jej roztwory sporządzano z wykorzystaniem 
lodowatego kwasu octowego, niekiedy z dodatkiem bezwodnika octowego (w ilości 
10-15%). Miareczkowania prowadzono w obecności samego lodowatego kwasu 
octowego lub w mieszaninie z HClO4, HCl albo z wodą.

Należy dodać, że choć od opisania syntezy chloraminy-T i dichloraminy-T upły-
nęło ponad 100 lat [Chattaway 1905], związki te są nadal intensywnie badane za-
równo w celu wyjaśnienia struktury chemicznej [Thimme Gowda i in. 2003], jak i 
dla wyznaczenia nowych zastosowań.

3. Ocena możliwości wykorzystania reaktywnych polimerów
zawierających chlor aktywny w reakcji z kationami metali

Przedstawione reakcje chloraminy-T i dichloraminy-T z kationami metali wska-
zują na potencjalne możliwości wykorzystania ich wielkocząsteczkowych analogów 
w podobnych reakcjach utleniania (kopolimer N-chlorosulfonamidowy i N,N-di-
chlorosulfonamidowy) oraz wymiany jonowej (kopolimer N-chlorosulfonamidowy). 
Zastosowanie nierozpuszczalnych w wodzie, ale porowatych czynników utleniają-
cych w postaci ziarnistego złoża umieszczonego w kolumnie stwarza nowe możli-
wości w obróbce roztworów zawierających kationy metali. 

Z podanych reakcji szczególne zainteresowanie wzbudza utlenianie Fe(II) do 
Fe(III) za pomocą CAT i DCT, które wykazuje podobieństwo do procesu odżelazia-
nia wód – podstawowego procesu uzdatniania wód naturalnych do celów komunal-
nych i przemysłowych. Istotą usuwania żelaza z wód jest właśnie utlenianie jego 
form na drugim stopniu utlenienia (łatwo rozpuszczalnych) do form na trzecim stop-
niu utlenienia (trudno rozpuszczalnych) przez doprowadzenie do środowiska czyn-
ników utleniających, po czym usunięcie produktów reakcji przez sedymentację i 
filtrację. W procesach przemysłowych jako reagenty wykorzystuje się tlen (dostar-
czany do środowiska reakcji w wyniku napowietrzania) lub jeden z utleniaczy po-
wszechnie stosowanych w technologii uzdatniania wody, np. chlor:

4Fe2+ + O2 + 10H2O  4Fe(OH)3↓ + 8H+,                      (16)

2Fe2+ + Cl2 + 6H2O  2Fe(OH)3↓ + 2Cl− + 6H+.                  (17)

Ostatnio podjęliśmy próbę odżelaziania wodnych roztworów w reakcji utlenie-
nia Fe(II) do Fe(III) z wykorzystaniem kopolimerów zawierających grupy N-chlo-
rosulfonamidowe [Bogoczek i in. 2007a] oraz N,N-dichlorosulfonamidowe [Bogo-
czek i in. 2007b]. 
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Wstępne badania wykazały, że możliwe jest prowadzenie reakcji utlenienia Fe(II) 
z wykorzystaniem wielkocząsteczkowych utleniaczy w dwóch kierunkach. (1) Jeśli 
utlenianie Fe(II) prowadzi się w środowisku mocno kwasowym (pH<2,0), jony Fe-
(III) jako produkty reakcji pozostają w roztworze. Doprowadzając następnie pH wy-
cieku z kolumny do poziomu ok. 7,0, można żelazo ilościowo usunąć z roztworu 
przez wytrącenie trudno rozpuszczalnych pochodnych (tlenków i wodorotlenków 
Fe(III)). Warto zwrócić uwagę na szczególnie korzystną stechiometrię reakcji utle-
nienia, np. zdolność utleniająca kopolimeru N,N–dichlorosulfonamidowego w sto-
sunku do Fe(II) wynosi prawie 500 mg Fe(II)/g. (2) Jeśli utlenianie prowadzi się w 
środowisku słabo kwasowym (pH > 2,0), produktami reakcji są jony Fe(III) (pozo-
stają w roztworze) oraz tlenki i wodorotlenki żelaza(III), które jako związki trudno 
rozpuszczalne osadzają się w strukturze wewnętrznej ziaren kopolimeru. Proporcje 
między produktami zależą od pH środowiska reakcyjnego – im wyższe jest pH, tym 
więcej związków żelaza osadza się w fazie polimeru (osad ten można łatwo wymyć 
ze złoża, np. za pomocą 1 M H2SO4). Bardzo korzystne jest następujące postępowa-
nie – celowe otrzymywanie polimerów zawierających w swojej strukturze jak naj-
więcej nieorganicznych domieszek.

Nowością w zakresie syntezy reaktywnych polimerów jest otrzymywanie mate-
riałów hybrydowych (organiczno-nieorganicznych) przez wprowadzanie w struktu-
rę wewnętrzną polimerów dyspersji nieorganicznych nanocząsteczek. Domieszkami 
mogą być metale (m.in. srebro, złoto), a także tlenki i wodorotlenki metali (m.in. 
żelaza i manganu). Polimery hybrydowe wykorzystuje się jako specyficzne adsor-
benty, katalizatory i materiały bakteriostatyczne. Kopolimery N-chloro- i N,N-di-
chlorosulfonamidowe, dzięki unikalnym właściwościom, stwarzają duże możliwo-
ści otrzymania tego typu materiałów.
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A REviEW Of CHLORAMinE-T AnD DiCHLORAMinE-T REACTiOnS 
WiTH METAL CATiOnS TO DETERMinE THE POSSiBiLiTy

Of THEiR MACROMOLECuLAR AnALOGuES APPLiCATiOn
in WATER PuRifiCATiOn

Summary

Reactions of chloramine-T and dichloramine-T with metal cations (for example Hg(I), Tl(I), Ag(I), 
Fe(II), Cr(II), Sn(II), Hg(II), Fe(III), Al(III), Cr(III), As(III) Sb(III), Ti(III, Th(IV), Zr(IV)) were used 
in redox titration and organic synthesis. According to that fact we investigate such reactions using high 
molecular weight analogues of chloramine-T and dichloramine-T as heterogeneous oxidants containing 
active chlorine. The deironing of water is one of the most important processes where such water-
insoluble oxidants can be applied. The study also found that in the course of these reactions it is possi-
ble to obtain specific polymer materials, which include dispersed iron oxide nanoparticles in their inter-
nal structure. These materials (hybrid polymers) can be used as specific adsorbents and catalysts.
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