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Wstęp
Postęp techniczny oraz industrializacja wywarła w XIX i XX w. 

olbrzymią presję na środowisko. Jednym z ważnych problemów jest 
teraz wyczerpywanie zasobów przyrody (surowce np. ropa nafto-
wa, gaz ziemny) oraz wytwarzanie dużej ilości odpadów. Symbo-
lem tych problemów są opakowania z tworzyw sztucznych (także 
ze względu na wysoki stosunek objętości do masy).

Wytwarzanie opakowań z tworzyw sztucznych, które są ma-
teriałem trudnym do degradacji czy biodegradacji, przyczynia się 
do wyczerpywania surowców nieodnawialnych (ropa naftowa), 
a mały odzysk energetyczny i materiałowy polimerów sprawia, 
że potrzebne są coraz większe obszary na składowiska odpadów.

Do produkcji opakowań wykorzystywane są poliolefiny (poli-
etylen, polipropylen); są one stosunkowo łatwe do przetwórstwa, 
mają niską cenę, są funkcjonalne, obojętne biologicznie [1]. Z da-
nych statystycznych wynika, że w Polsce w 2011r. ze strumienia od-
padów opakowaniowych wynoszących, 784 474 t odzyskano 22,6% 
(jako recykling), a pozostała ilość trafiła w prawie 100% na skła-
dowiska odpadów (część unieszkodliwiono termicznie w spalarni 
odpadów w Warszawie). Strumień odpadów z tworzyw sztucz-
nych, co roku deponowanych na składowiskach, jest zatem znaczą-
cy, a tylko w Warszawie mieszkańcy zużywają ok. 1,8 mln torebek  
foliowych dziennie [2, 3].

Polietylen (PE), ze względu na swoje wyjątkowe właściwości 
użytkowe, jest często stosowany jako materiał opakowaniowy. 
Po krótkim czasie używalności staje się odpadem niezwykle od-
pornym na biodegradację, ponieważ posiada dużą masę cząstecz-
kową oraz zawiera przeciwutleniacze i stabilizatory. Substancje te 
są obecne we wszystkich opakowaniowych tworzywach sztucz-
nych dostępnych na rynku [4]. Zabezpieczają one polietylen przed 
utlenianiem powietrzem atmosferycznym już na etapie jego prze-
twarzania. Obecność przeciwutleniaczy sprawia, że materiał trud-
no się rozkłada. Dla szybszej degradacji polietylenu stosuje się 
tzw. prooksydanty (prodegradanty), które sprawiają, że produkty  
z PE stają się podatne zarówno na degradację, jak i późniejszą ich 
okso–biodegradację [5].

Prooksydanty przyczyniają się do inicjacji i propagacji wolno-
rodnikowych reakcji łańcuchowych, zachodzących w obecności tle-
nu atmosferycznego, które prowadzą do stopniowego zmniejszenia 
masy cząsteczkowej polimeru [4]. Procesy te powodują zmianę hy-
drofilowości powierzchni polimerów, co umożliwia zajście proce-
sów biologicznych z udziałem mikroorganizmów [4, 6].

Najaktywniejszymi prodegradantami są związki zawierające 
jony metali o podobnej stabilności i liczbie utlenienia, różniącej się  
o 1 (np. Mn2+/Mn3+ [7]), jony metali przejściowych, zwykle w formie 
stearynianów (najczęściej związki Fe3+, Mn2+, Co2+ [5, 8, 9, 10]), ste-
arynianów wapnia [9, 10] lub kompleksów organicznych. Obecność 
związków Fe3+ jest ważna w procesach fotooksydacji [4], gdyż są 
one źródłem rodników do zapoczątkowania wolnorodnikowych re-
akcji łańcuchowych, które wymagają obecności promieniowania UV, 
natomiast związki Mn2+ i Co2+ są niezbędne w procesach utleniania 
polietylenu bez dostępu światła [4]. Pocięte w ten sposób łańcu-
chy polietylenowe kończą się najczęściej grupami karboksylowymi, 

estrowymi, ketonowymi i alkoholowymi. Mogą również pojawić 
się wiązania podwójne [4]. Taka abiotyczna degradacja polietylenu 
jest niezbędna dla późniejszej właściwej biodegradacji polietylenu 
w obecności mikroorganizmów [4, 11÷13].

Dodatek prooksydanta wynosi zwykle 1–5 %mas. [12, 14]. 
Na rynku dostępne są prooksydanty brytyjskiej firmy Sympho-
ny Environmental Ltd., pod nazwą d2w, oraz kanadyjskiej EPI 
Environmental Plastics Inc., pod nazwą TDPA. Czas rozkładu 
polimerów z prodegradantami wynosi od 60 dni do 5 lat i zale-
ży od wielu czynników środowiskowych, jak: dostęp tlenu, pro-
mieniowanie UV, temperatura, ciśnienie oraz ilości i stopnia  
rozdrobnienia folii [1].

Inną możliwością zmniejszania ilości tworzyw sztucznych sto-
sowanych na materiały opakowaniowe jest używanie surowca ro-
ślinnego opartego na skrobi i celulozie; do wytwarzania tzw. opa-
kowań biodegradowalnych. Jednak takie opakowania przysparzają 
wiele problemów związanych z trwałością opakowania (podatność 
na rozkład w czasie przechowywania produktów) i jego bezpieczeń-
stwem biologicznym (rozwój niepożądanych mikroorganizmów); są 
też drogie w produkcji, co wpływa na ich wysoką cenę. Zastosowa-
nie jest ciągle niewielkie.

Wielu producentów opakowań z tworzyw sztucznych wpro-
wadza w błąd konsumentów, umieszczając na swoich produktach 
napisy o ich „okso-biodegradowalności” bądź „biodegradowalno-
ści”. Polietylen nie ulega biodegradacji w rozumieniu normy PN-
EN 13432:2002 [15], więc już samo podawanie takich informacji 
jest sporym nadużyciem. Polietylen może wprawdzie ulegać biode-
gradacji, ale wtedy, gdy wcześniej została zredukowana jego masa 
cząsteczkowa [4]. Dzieje się tak podczas użytkowania opakowania 
przez konsumentów, gdzie zachodzi wstępne utlenienie tworzywa 
z dodatkami ułatwiającymi jego abiotyczną degradację. Dowiedzio-
no, że wstępnie utleniony polietylen ulega degradacji w glebie lub 
kompoście [5, 16].

U podstaw badań, których wyniki zamieszczono w niniejszym 
artykule, stało potencjalne zachowanie konsumenta (tj. pozbycie 
się opakowania w sposób niekontrolowany), w odpowiedzi na in-
formacje, że opakowanie jest biodegradowalne. Sprawdzano, jak 
zachowa się opakowanie (torba polietylenowa) nazwana przez 
producentów oxo-biodegradowalną, bądź biodegradowalną, w nie-
kontrolowanych warunkach środowiskowych, po wcześniejszym 
jej użytkowaniu umożliwiającym zajście procesów fragmentacji 
łańcuchów polietylenu w warunkach abiotycznych (działanie tlenu 
atmosferycznego, UV, temperatury, itp.). Celem badań była ocena 
stopnia degradacji wybranych opakowań handlowych zawierających 
prooksydanty, w warunkach naturalnych. Były to polietylenowe 
opakowania jednorazowe, powszechnie stosowane w handlu, do-
dawane do zakupów lub sprzedawane. Umieszczono je w glebach 
o różnej charakterystyce (las iglasty, łąka, pole uprawne, ugór). 
Dane literaturowe wskazują, że do oceny stopnia degradacji two-
rzyw sztucznych można z powodzeniem stosować metodę FT-IR 
[9, 16÷18]. W niniejszej pracy stopień degradacji tworzyw badano 
za pomocą spektroskopii IR, metodą FT-IR/PAS (Fourier Transform 
Infrared Photoacoustic Spectroscopy).
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Badane próbki
Badane opakowania, komercyjne folie LDPE (Low Density Po-

lyethylene) oznaczono symbolami A, B, C oraz D i umieszczono 
w glebie po co najmniej kilku tygodniach użytkowania w warunkach 
abiotycznych.

Próbki folii zostały zakopane na głębokości ok. 15 cm, co gwaran-
tuje obecność mikroorganizmów oraz innych czynników niezbędnych 
do procesu biodegradacji. W każdym miejscu zakopano szesnaście 
próbek, po cztery z każdego rodzaju, adekwatnie do liczby planowa-
nych wydobyć próbek do dalszych badań IR. Widma FT-IR/PAS próbek 
tworzyw wykonano zarówno przed rozpoczęciem badań terenowych 
(widma wyjściowe), a następnie po 3, 6, 9 i 12 miesiącach przebywania 
w warstwie glebowej.

Metodyka badań
Spektroskopia fotoakustyczna wykorzystuje tzw. efekt fotoaku-

styczny, polegający na wytworzeniu fali akustycznej na powierzchni 
badanego materiału w wyniku zaabsorbowania przez niego modulo-
wanego promieniowania elektromagnetycznego, którego wiązka za-
absorbowana przez próbkę umieszczoną w szczelnej komorze wy-
pełnionej gazem (np. azot, hel), na skutek przemiany promieniowania 
elektromagnetycznego w cieplne, powoduje jej ogrzewanie [19]. Fala 
cieplna, dyfundując do otaczającego próbkę gazu, wytwarza fluktu-
acje, których częstotliwość jest zgodna z częstotliwością modulacyjną 
promieniowania i powoduje zmiany ciśnienia gazu, a tym samym po-
wstawanie fali akustycznej, którą rejestruje czuły mikrofon. Uzyskuje 
się widmo, które przedstawia zależność intensywności sygnału aku-
stycznego od długości fali (lub liczby falowej) wzbudzającej dany sygnał. 
Położenie pasm absorpcyjnych w widmie FT-IR/PAS jest identyczne jak 
w klasycznym widmie transmisyjnym. W przypadku spektroskopii fo-
toakustycznej, czuły mikrofon umieszczony w komorze fotoakustycz-
nej jest jednocześnie detektorem.

Widma FT-IR/PAS rejestrowano spektrofotometrem EXCALIBUR 
firmy Bio-Rad, wyposażonym w przystawkę fotoakustyczną MTEC 
Model 300. Widma rejestrowano w zakresie 4000–400 cm-1 przy roz-
dzielczości 4 cm-1, przy prędkości zwierciadła 2,5 kHz. Interferogramy 
składały się z 512 skanów. Widma normalizowano porównując otrzy-
mane widmo do widma tła, którym była sadza (MTEC carbon black 
standard). Próbkę badanej folii umieszczano w stalowym naczynku 
pomiarowym o średnicy 10 mm. Komorę pomiarową przepłukiwano 
helem przez ok. 5 min (przepływ 10 cm3/s).

Dla określenia wpływu czynników środowiskowych na degra-
dację tworzyw sztucznych zbadano pH, wilgotność oraz zawartość 
materii organicznej w glebach. Odczyn gleby oznaczono przez po-
miar pH standardowej zawiesiny gleby w wodzie destylowanej (pH 
w H2O, co odpowiada czynnej kwasowości gleby) oraz w roztworze 
obojętnej soli (pH w 1M KCl i 0,01M CaCl2, co odpowiada kwaso-
wości wymiennej).

W celu oznaczenia wilgotności oraz zawartości materii organicznej 
w glebach wykonano pomiary ilości wody higroskopowej odparowując 
ją podczas suszenia w 105°C przez 2h. Oznaczenie straty żarowej (po-
pielności), poprzedzone oznaczeniem absolutnie suchej masy próbki, 
wykonano umieszczając tygielek z próbką suchej gleby w piecu muflo-
wym i prażąc w temp. 500°C przez 5h.

Omówienie wyników badań
Na biodegradację opakowań polimerowych ma wpływ wiele czyn-

ników, m.in. jak dostępność tlenu w glebie, temperatura, wilgotność, 
zawartość soli mineralnych oraz pH. Warunki te wpływają na rozwój 
mikroorganizmów (bakterie, grzyby) i ich potencjał biodegradacyjny, 
gdyż właściwy proces biodegradacji przebiega w wyniku kolonizacji 
wstępnie utlenionego polimeru przez grzyby mikroskopowe i bakterie. 

W warunkach sprzyjających dla ich rozwoju, mikroorganizmy wydzie-
lają zewnątrzkomórkowe enzymy inicjujące proces depolimeryzacji 
[20]. Intensywność procesu zależy od mikroflory gleby, która reaguje 
na wiele czynników, takich jak pH, wilgotność oraz zawartość materii 
organicznej. Wyniki badań wpływu tych czynników, charakteryzujących 
cztery rodzaje gleb, na biodegradację umieszczonych w nich opakowań 
przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1
pH, wilgotność oraz zawartość materii organicznej w glebach

Rodzaj 
gleby

pH Średnia wilgotność, 
%

Średnia zawartość 
związków organicznych, %

Las H2O
KCl

CaCl2

5,9
4,2
4,5

8,2 0,3

Łąka H2O
KCl

CaCl2

7,7
6,7
7,1

21,9 3,2

Pole rolne H2O
KCl

CaCl2

6,9
6,5
6,6

19,5 2,0

Ugór H2O
KCl

CaCl2

7,3
6,0
6,3

19,2 1,1

Najniższą wilgotność i pH oraz najmniejszą zawartość związ-
ków organicznych posiadała gleba leśna (Tab. 1). Wilgotności oraz 
wartości pH gleby łąkowej, pola rolnego oraz ugoru były zbliżone, 
choć ugór charakteryzował się wśród nich najniższą zawartością 
związków organicznych.

Procesy degradacji polietylenu, polegają przede wszystkim na jego 
utlenianiu. Spektroskopia IR jest jedną z metod, które pozwalają oce-
nić stopień degradacji na podstawie spadku intensywności pasm wska-
zujących na obecność wiązań C–H, lub pojawienia się nowych pasm, 
wskazujących na obecność połączeń tlenowych, takich jak C=O, C–O, 
O–H, O–C=O oraz C=C [21÷23]. Odporność czystego polietylenu 
na atak mikroorganizmów jest związana z jego hydrofobowością, masą 
cząsteczkową oraz brakiem grup funkcyjnych umożliwiających atak 
enzymatyczny mikroorganizmów. Dodatek prodegradantów sprawia, 
że możliwa jest biodegradacja PE po wcześniejszym poddaniu go dzia-
łaniu czynników abiotycznych [16].

Na Rysunku 1 przedstawiono widma FT-IR/PAS wyjściowych opa-
kowań, przed poddaniem ich procesowi biodegradacji.

Rys. 1. Widma FT-IR/PAS badanych opakowań przed poddaniem ich 
procesowi biodegradacji

Czysty polietylen posiada silne pasma przy ok. 2920 cm-1 (drga-
nia rozciągające C–H) i 1460 cm-1 (drgania deformacyjne C–H) 



nr 10/2013 • tom 67 • 865

na
uk

a 
• 

te
ch

ni
kaoraz pasmo o średniej intensywności (zwykle jest to dublet) przy 

ok. 725 cm-1. Jeśli polimer jest silnie rozgałęziony, pojawia się do-
datkowe pasmo przy ok. 1380 cm-1 oraz 1365 cm-1 [24]. Ze względu 
na różny stopień krystaliczności polietylenu pasma przy 1460 cm-1 
i 720 cm-1 mogą być rozdzielone, a dodatkowe pasma pojawiają 
się wtedy przy ok. 1470 cm-1 oraz 730 cm-1 [25]. W przypadku 
analizowanych polimerów, rozszczepienie pasm jest widoczne 
na każdym widmie FT-IR/PAS (Rys. 1). Stopień krystaliczności moż-
na wyznaczyć z porównania pików przy 730 cm-1 i 720 cm-1 [25]. 
Jak wiadomo HDPE jest bardziej regularny i krystaliczny w ~70%, 
natomiast LDPE jest bardziej rozgałęziony i w ~50% krystaliczny. 
Na podstawie analizy otrzymanych widm FT-IR/PAS można stwier-
dzić, że badane opakowania wykonano z LDPE, czyli polietylenu 
o małej gęstości (Low-Density Polyethylene).

W widmach wyjściowych opakowań (Rys. 1) widoczne są pasma 
przy ok. 3080 cm-1 oraz przy ok. 965 cm-1, które wskazują na obecność 
wiązań podwójnych C=C. Obecność tych wiązań świadczy o wstępnej 
degradacji abiotycznej polimeru [4].

Podatność polimerów na degradację zależy od obecności i ilości 
prodegradanta w strukturze polimeru. Na wszystkich widmach opako-
wań wyjściowych widoczne są pasma o niskiej intensywności w zakre-
sie liczb falowych 1300–1000 cm-1, świadczące o obecności związków 
tlenowych. Pasma te mogą pochodzić od dodatku TDPA, czy d2w, 
obecności plastyfikatorów i wypełniaczy (np. ftalany, węglany nieorga-
niczne) oraz od obecności wiązań tlenowych, świadczących o wstępnej 
abiotycznej degradacji polimeru [4].

Dla poprawy czytelności prezentowane w dalszej części pracy 
widma FT-IR/PAS podzielono na dwa zakresy: 4000–2000 cm-1 (gdzie 
widoczne są głównie drgania grup –OH i C–H) oraz 2000–600 cm-1. 
Widma wykonywano w pełnym zakresie liczb falowych 4000–400 cm-1, 
jednak w zakresie 700–400 cm-1 charakteryzowały się dużym poziomem 
szumów i nie dostarczały żadnych istotnych informacji.

Po 3 i 6 miesiącach zalegania próbek w glebie nie stwierdzo-
no żadnych widocznych zmian materiału opakowań. Zauważalne 
zmiany widoczne były dopiero w widmach próbek po 9 i 12-mie-
sięcznym zaleganiu. Z tego powodu na kolejnych rysunkach umiesz-
czono tylko widma materiału wyjściowego i folii po 12 miesiącach 
przebywania w glebie.

Rysunek 2 przedstawia odpowiednie widma FT-IR/PAS materiału 
opakowania A po przebywaniu w różnych glebach.

Rys. 2. Widma FT-IR/PAS wyjściowego opakowania A oraz po  
12 miesiącach przebywania w poszczególnych rodzajach gleb  

(zakres 4000–2000 cm-1)

Widma w zakresie 4000–2000 cm-1 opakowania wyjściowego 
A oraz po 12 miesiącach przebywania w glebach nie różnią się znaczą-
co od siebie. Zmianom ulegają intensywności pasma przy 3420 cm-1 
(grupy hydroksylowe połączone wiązaniami wodorowymi). Można 
również zaobserwować niewielki spadek intensywności pików przy 

liczbach falowych 2925 cm-1 (drgania asymetryczne rozciągające grupy 
metylenowej CH2) oraz 2853 cm-1 (drgania symetryczne grupy CH2), 
oraz spadek intensywności pasma przy 2634 cm-1, które odpowiada 
drganiom rozciągającym grupy C–H. Większe zmiany pojawiają się na-
tomiast w widmach w zakresie liczb falowych 2000‒600 cm-1 (Rys. 3). 
Zaobserwowano zmniejszenie intensywności pasma przy 1380 cm-1 
(drgania zginające symetryczne grup –CH) w stosunku do pasma 
1470 cm-1 (drgania deformacyjne asymetryczne grup –CH). Warto 
w tym miejscu zauważyć, że taka zmiana dotyczy wszystkich opako-
wań (A-D), niezależnie od rodzaju gleby w jakiej przebywały.

Rys. 3. Widma FT-IR/PAS wyjściowego opakowania A oraz po  
12 miesiącach przebywania w poszczególnych rodzajach gleb  

(zakres 2000–600 cm-1)

Stwierdzono różnice w widmach opakowań zalegających w ugorze 
i polu rolnym. Pojawiają się pasma przy ok. 1730, 1650 cm-1, które 
wskazują na obecność w strukturze polimeru wiązań C=O. Pasmo 
przy 1650 cm-1 świadczy dodatkowo o obecności grup C=O sprzężo-
nych z wiązaniami podwójnymi grupy winylowej C=C. Nowe pasmo 
przy ok. 1553 cm-1 to prawdopodobnie wynik drgań grup C=C. Poja-
wienie się pasma przy 1270 cm-1 wskazuje na obecność w strukturze 
wiązań estrowych C–O, bądź C–O–C. Obecność wiązań tlenowych 
widoczna jest również w zakresie 1190–950 cm-1 (C–O, C–OH) oraz 
przy liczbie falowej 843 cm-1 [18, 26].

Pasma tlenowe (o mniejszej intensywności) widoczne są również 
w widmie próbki przebywającej w glebie łąkowej. Nie stwierdzono 
natomiast praktycznie żadnych zmian w zakresie drgań grup tlenowych 
w próbce przebywającej w glebie leśnej.

Zmiany widm, a więc i struktury, dotyczą w dużo większym stopniu 
opakowania B. Widoczne są one zarówno w zakresie 4000–2000 cm-1 
(Rys. 4), jak i 2000–600 cm-1 (Rys. 5).

Rys. 4. Widma FT-IR/PAS wyjściowego opakowania B oraz po  
12 miesiącach przebywania w poszczególnych rodzajach gleb  

(zakres 4000–2000 cm-1)
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W zakresie 4000–2000 cm-1 (Rys. 4) najmniejsze zmiany stwier-
dzono dla próbek opakowania B przebywającego w ugorze oraz glebie 
leśnej. Widma próbek folii przebywających w glebie łąkowej oraz polu 
rolnym ujawniają dodatkowe pasma przy ok. 3300 cm-1, wskazujące 
najprawdopodobniej na obecność w strukturze grup –OH pochodzą-
cych od kwasów karboksylowych [25].

Zmiany widoczne są również w zakresie 2000–600 cm-1 (Rys. 5). 
Podobnie jak dla opakowania A można zaobserwować zmniejszenie 
intensywności pasm przy liczbach falowych 1470 cm-1 i 1380 cm-1 
(spadek intensywności drugiego pasma jest znaczny). Dochodzi 
również do pojawienia się nowych pasm przy liczbach falowych 
1303, 1263 cm-1, w zakresie 1190–1000 cm-1 (grupy C–O) oraz przy 
874 cm-1 (drgania deformacyjne grup C–H). Najbardziej intensyw-
ne pasma widoczne są w widmach folii zalegającej w glebie łąkowej 
i polu rolnym. Pochodzą one, podobnie jak w przypadku opakowania 
A, od drgań grup tlenowych. W przypadku materiału opakowania B są 
one dużo bardziej intensywne, nawet w przypadku zalegania w glebie 
leśnej. Na wszystkich widmach (Rys. 5) obecne jest również pasmo 
przy ok. 907 cm-1, wskazujące na obecność grup –OH.

Rys. 5. Widma FT-IR/PAS wyjściowego opakowania B oraz po 
 12 miesiącach przebywania w poszczególnych rodzajach gleb  

(zakres 2000–600 cm-1)

Dla materiału opakowania C nie zaobserwowano zmian widm 
FT-IR/PAS w zakresie 4000–2000 cm-1. Na Rysunku 6 pokazano wid-
ma w zakresie 2000–600 cm-1, które również nie różnią się znacząco. 
Jedyną różnicą między nimi jest zwiększenie się intensywności pasm 
grup tlenowych w zakresie 1190–950 cm-1. Najwyższe intensywności 
stwierdzono dla próbek folii umieszczonych w glebie leśnej, łąko-
wej i polu rolnym. Nie zaobserwowano praktycznie żadnych zmian 
dla folii umieszczonej w ugorze. W widmach nie pojawiają się pasma 
wskazujące na obecność grup C=O, co ma miejsce dla opakowań 
A i B. Sugeruje to prawdopodobnie inny mechanizm degradacji.

Rys. 6. Widma FT-IR/PAS wyjściowego opakowania C oraz po  
12 miesiącach przebywania w poszczególnych rodzajach gleb  

(zakres 2000–600 cm-1)

Podobnie jak dla próbek opakowania C, widma FT-IR/PAS opako-
wania D nie ujawniają zmian w zakresie 4000–2000 cm-1. Zmiany poja-
wiają się natomiast w zakresie drgań grup tlenowych (Rys. 7). Najwięk-
sze zmiany pojawiają się w widmie opakowania D po zaleganiu w polu 
rolnym, natomiast najmniejsze w widmie folii zalegającej w glebie le-
śnej. W pierwszym przypadku pojawiają się intensywne pasma grup 
C=O (1652, 1600 cm-1) oraz C–O (1280 cm-1 i 1190–1000 cm-1).

Rys. 7. Widma FT-IR/PAS wyjściowego opakowania D oraz po  
12 miesiącach przebywania w poszczególnych rodzajach gleb  

(zakres 2000–600 cm-1)

Podsumowanie i wnioski
We wszystkich przedstawionych przypadkach pojawianie się 

pasm tlenowych w widmach FT-IR/PAS świadczy o degradacji po-
lietylenu. Analizując otrzymane wyniki można uznać, że aktywność 
enzymatyczna mikroorganizmów w niewielkim stopniu wpływa 
na degradację tworzywa sztucznego, ze względu na różny stopień 
degradacji poszczególnych opakowań umieszczonych w tym samym 
rodzaju gleby. Ważniejszym czynnikiem wpływającym na stopień de-
gradacji jest ilość i rodzaj dodatków zastosowanych przy produkcji 
tworzywa. Trudności w interpretacji otrzymanych wyników wynikają 
z braku możliwości oceny ilości i rodzaju mikroorganizmów zasie-
dlających dany typ gleby oraz braku informacji o dokładnym składzie 
tworzywa poddanego biodegradacji.

W Tablicy 2 przedstawiono zależność pomiędzy stopniem degra-
dacji opakowań, określonym na podstawie analiz widm FT-IR/PAS, 
a miejscem prowadzenia biodegradacji. Znakiem „+” oznaczono istot-
ne zmiany w widmach IR.

Tablica 2
Zależność pomiędzy stopniem degradacji opakowań,  

a miejscem zalegania

Miejsce 
zalegania

Opakowanie A Opakowanie B Opakowanie C Opakowanie D

Las +

Łąka + +

Pole rolne + + + +

Ugór +

Najlepsze warunki do biorozkładu badanych opakowań, 
po wstępnej degradacji abiotycznej, zapewnia gleba intensywnie 
użytkowana (pole rolne), o dobrej kondycji biologicznej, czyli posia-
dająca wysoką zawartość związków próchniczych (Tab. 1). Posiada 
ona prawdopodobnie szeroką gamę mikroorganizmów, poddawana 



nr 10/2013 • tom 67 • 867

na
uk

a 
• 

te
ch

ni
kajest zabiegom agrotechnicznym wpływającym na jej lepsze parame-

try fizyczne, a tym samym lepsze natlenienie. Najsłabsze warunki 
dla procesu biodegradacji występują w glebie leśnej i w ugorze. 
Na niski stopień degradacji opakowań w glebie leśnej wpływa praw-
dopodobnie niski odczyn pH gleby oraz niska zawartość związków 
organicznych, co może ograniczać ilość mikroorganizmów sprzy-
jających biodegradacji. Mała ilość związków organicznych znajduje 
się również w ugorze.

Badania degradacji tworzyw sztucznych w warunkach obecności 
mikroorganizmów, po wcześniejszym użytkowaniu tych tworzyw 
w warunkach abiotycznych, oprócz wyznaczenia podstawowych 
parametrów gleb, powinny uwzględniać nie tylko rodzaj polimeru, 
ale też skład oraz ilość dodatków, które stanowią istotną część two-
rzywa, a mogą wpływać (co pokazały niniejsze badania) na rozkład 
tworzywa pod wpływem aktywności enzymatycznej mikroorgani-
zmów w glebach.

Otrzymane wyniki pozwalają na wyciągnięcie następujących 
wniosków:

folie ulegają biodegradacji w stopniu zależnym od rodzaju opako-• 
wania oraz warunków glebowych w których przebywały
zauważalne zmiany w widmach FT-IR/PAS widoczne są dopiero • 
po 12-miesięcznym zaleganiu w glebie, co wskazuje na biodegra-
dację opakowań
niska aktywność mikrobiologiczna gleby leśnej i ugoru jest przypusz-• 
czalnie najważniejszym czynnikiem, decydującym o małym stopniu 
rozkładu badanych tworzyw w warunkach środowiskowych
pomimo deklaracji producentów, żadne z opakowań nie uległo • 
całkowitemu rozkładowi, ani podczas użytkowania w warunkach 
abiotycznych, ani późniejszym umieszczeniu tworzyw w glebach 
na 12 miesięcy w różnych warunkach otoczenia (glebowych).
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Święto Pracowników
Grupy Azoty SA

Prezes Zarządu Grupy Azoty SA, Pan Paweł Jarczewski 

patronował Gali Święta Pracowników, 4 października 2013 r. 

w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.

Obchody Święta pracowników obejmował złożenie 

kwiatów i wieńców pod tablicami pamiątkowymi Fabryki, 

wręczenie odznaczeń państwowych i odznak „Zasłużony dla 

Zakładów” oraz wręczenie wyróżnień Jubilatom i statuetek 

Eugeniusza Kwiatkowskiego – 4 października br. w Centrum 

Sztuki Mościce. W sobotę, 5 października był dzień otwarty 

Willi Kwiatkowskiego i spotkanie sportowo-rekreacyjne dla 

dzieci pracowników Grupy Azoty. W niedzielę, 6 października, 

odbyła się msza święta w kościele NMP Królowej Polski w Tar-

nowie-Mościcach, w intencji pracowników Grupy Azoty SA.

(zaproszenie pr@grupaazoty.com, 30.09.2013)


