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Streszczenie 

W niniejszym artykule omówiono wpływ pianotwórczych środków gaśniczych na środowisko naturalne, 

szczególnie na organizmy wodne.  

 

Summary 

This article discuss how foam extinguishing agents impacts the environment, especially water organisms. 

 

 

1. Pianotwórcze środki gaśnicze 

Pianotwórcze środki gaśnicze są to koncentraty przeznaczone do wytwarzania pian 

gaśniczych, złożone ze środków powierzchniowo-czynnych, stabilizatorów pian, substancji 

hydrotropowych, inhibitorów korozji, konserwantów i innych, w tym barwników. 

1.1. Rodzaje pianotwórczych środków gaśniczych i ich zastosowanie 

 Pianotwórcze środki gaśnicze klasyfikuje się w następujący sposób: 

• Proteinowe środki pianotwórcze (P – z ang. Protein) – są to wodne roztwory 

zhydrolizowanych białek. Dodatkowo w ich skład wchodzą stabilizatory, 

konserwanty, substancje chroniące przez zamarzaniem oraz substancje antykorozyjne. 

Do ich produkcji używa się białek pochodzenia zwierzęcego (kopyt, kości i piór). 

Ze względu na swoje właściwości piany wytworzone z proteinowych środków 

pianotwórczych nadają się tylko do wykorzystania przy pożarach paliw 
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węglowodorowych. Wynika to przede wszystkim z dużej sztywności pian i ich 

ograniczonej płynności. Ograniczone zdolności zwilżające tych pian zmniejszają 

skuteczność gaszenia pożarów grupy A. Do wytwarzania pian może być użyta 

również woda morska. Zalecane stężenia dozowania to 3 % i 6 % w zależności od 

typu środka pianotwórczego.  

• Fluoroproteinowe środki pianotwórcze (FP – z ang. Fluoroprotein) – są to 

koncentraty pianotwórcze zawierające zarówno zhydrolizowane białka jak 

i fluorowane związki powierzchniowo – czynne (surfaktanty). Piany wytworzone 

z tego rodzaju koncentratów charakteryzują się większą płynnością niż te powstałe 

z środków proteinowych. Są one również odporne na zanieczyszczenia cieczami 

węglowodorowymi dzięki czemu mogą być podawane bezpośrednio na powierzchnię 

płonącego paliwa lub podpowierzchniowo poprzez odpowiednie urządzenia. Zalecane 

stężenia dozowania w zależności od typu środka pianotwórczego to 3 % lub 6 %. 

• Proteinowe środki pianotwórcze tworzące film wodny (FFFP – z ang. Film 

Forming Fluoroprotein) – są to fluoroproteinowe środki pianotwórcze z dodatkami 

surfaktantów tworzących film wodny. Cechą, która odróżnia je od zwykłych środków 

typu FP jest to, że wyciekający z piany roztwór tworzy na powierzchni palnej cieczy 

tzw. film wodny, który dobrze zabezpiecza przed ponownym zapaleniem. Piana 

wytworzona ze środka typu FFFP jest bardziej płynna niż piany typu P i FP i znajduje 

zastosowanie wyłącznie do gaszenia pożarów paliw węglowodorowych. W zależności 

od typu środka pianotwórczego zalecane stężenie dozowania to 3 % lub 6%. 

• Syntetyczne środki pianotwórcze (S – z ang. Synthetic) – są to środki pianotwórcze, 

których podstawowym składnikiem są węglowodorowe związki powierzchniowo 

czynne. Wytworzona piana posiada mniejszą odporność termiczną niż piany na bazie 

proteinowych koncentratów. Ich zaletą jest uniwersalność – można je wykorzystać do 

wytworzenia piany ciężkiej, średniej i lekkiej oraz zastosować w charakterze 

zwilżaczy. W związku z łatwym mieszaniem się ich roztworów z paliwami 

węglowodorowymi zaleca się łagodne podawanie piany na powierzchnię tych cieczy. 

W zależności od typu środka pianotwórczego zalecane stężenie dozowania to 3% lub 

6%.  

• Syntetyczne środki pianotwórcze tworzące film wodny (AFFF – z ang. Aqueous 

Film Forming Foam) – są to koncentraty na podstawie syntetycznych związków 

powierzchniowo czynnych, które dodatkowo tworzą film wodny na powierzchni paliw 
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węglowodorowych. Film, który tworzy się na powierzchni lepiej ją chłodzi i izoluje, 

niż typowe środki proteinowe i syntetyczne. Film powstaje nie tylko bezpośrednio pod 

pianą, ale również w jej pobliżu, dzięki czemu lepiej izoluje palną powierzchnię. 

Środki typu AFFF przeznaczone są do wytwarzania przede wszystkim pian ciężkich. 

Zalecane stężenie dozowania to 3 % lub 6 %. W przypadku gaszenia pożarów paliw 

płynnych zaleca się stosowanie stężenia 6 – 10 %. 

• Alkoholoodporne środki pianotwórcze (AR – z ang. Alcohol Resistant) – są to 

koncentraty bazujące na innych grupach środków pianotwórczych. Zawierają one 

dodatkowo polimery rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu między pianą a cieczą 

polarną tworzy się warstwa zżelowanego polimeru, utrudniająca niszczenie piany. 

Nadają się również do gaszenia pożarów paliw węglowodorowych. W zależności od 

typu środka pianotwórczego zaleca się dozowanie w zakresie stężeń 1% - 6%. 

• Środki pianotwórcze klasy A – w ich skład wchodzą stężone mieszaniny związków 

powierzchniowo czynnych, rozpuszczalników oraz substancji nadających trwałość 

pianie. Piana wytworzona z tego rodzaju środka jest dość trwała i posiada zdolność 

wnikania w porowate, trudno zwilżalne powierzchnie. Środki tego typu często 

wykorzystywane są do wytwarzania piany przy użyciu sprężonego powietrza 

w systemie CAFS, dla którego powinny być one stosowane w stężeniach nie 

większych niż 1%. 

• Środki pianotwórcze do wytwarzania pian ograniczających parowanie substancji 

niebezpiecznych – są to specjalne środki pianotwórcze lub odpowiednio 

zmodyfikowane środki alkoholoodporne, mające zwiększoną odporność na 

destrukcyjne działanie różnego rodzaju cieczy, uznawanych za niebezpieczne. 

W zależności od rodzaju tej cieczy, piany takie ograniczają parowanie w czasie od 

kilkudziesięciu minut do kilkudziesięciu godzin. 

1.2. Przydatność i zakres stosowania środków pianotwórczych w PSP 

 W chwili obecnej na rynku dostępnych jest wiele rodzajów środków pianotwórczych. 

W zależności od swoich właściwości, a także właściwości materiałów palnych, każdy z tych 

środków pianotwórczych znajduje zastosowanie w gaszeniu pożarów grupy B, a także grupy 

A. Okazuje się, że stosowanie pian nie ogranicza się tylko do gaszenia pożarów. 

Po odpowiednim zmodyfikowaniu środków pianotwórczych, piany znajdują zastosowanie 

w ratownictwie chemicznym do ograniczania parowania substancji niebezpiecznych oraz 

w dekontaminacji.  
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 W przypadku gaszenia pożaru lub zabezpieczenia przed nim, najistotniejszym 

elementem jest prawidłowy dobór środka pianotwórczego, a także odpowiedni sposób 

podania piany. Dobór rodzaju środka pianotwórczego do zabezpieczenia miejsc, w których 

wiadomo jaki rodzaj cieczy palnej występuje, nie stanowi problemu i podyktowany jest 

przede wszystkim względami finansowymi. Inaczej sytuacja przedstawia się w Jednostkach 

Ratowniczo – Gaśniczych. Różnorodność pożarów, do których są dysponowane zastępy 

straży pożarnej wskazuje na stosowanie kilku rodzajów środków pianotwórczych. Praktyka 

pokazuje jednak, że ze względów technicznych najczęściej wykorzystywane są syntetyczne 

środki pianotwórcze. Spośród wszystkich rodzajów koncentratów są one najbardziej 

uniwersalne, a zarazem ekonomiczne. Syntetyczne środki pianotwórcze pozwalają na 

tworzenie wszystkich rodzajów pian - piany ciężkiej, średniej i lekkiej i charakteryzują się 

dużą trwałością. Mogą one być również użyte w charakterze zwilżaczy, a także są tanie 

w porównaniu z innymi rodzajami koncentratów. Piana wytworzona z tego rodzaju środka ma 

dość wysoką skuteczność gaśniczą, nawet w przypadku gaszenia większych pożarów paliw 

płynnych. Uniwersalność środków syntetycznych nie dyskwalifikuje jednak pozostałych ich 

rodzajów. Wskazane byłoby, ażeby Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze dysponowały również 

zapasem środka pianotwórczego typu AFFF, który posiada większą skuteczność gaśniczą 

w przypadku dużych pożarów paliw węglowodorowych, a także długi okres przydatności 

(w oryginalnych opakowaniach nawet kilkadziesiąt lat). W przypadku gdy w rejonie 

chronionym przez jednostkę znajdują się zakłady, w których magazynuje się ciecze polarne, 

jednostka powinna być również zaopatrzona w koncentraty typu AR.  

 Jak wynika z danych statystycznych środki pianotwórcze używane są przez zastępy 

Państwowej Straży Pożarnej w około 5 – 10 % ogółu zdarzeń, z czego większość stanowią 

pożary środków transportu. Najczęściej podawana jest piana ciężka. Podczas działań 

gaśniczych coraz większą uwagę przykłada się również do wykorzystania pian w zwalczaniu 

pożarów grupy A (ciał stałych), nie tylko w przypadku pożarów lasów, traw itp., ale również 

w przypadku pożarów wewnętrznych i zewnętrznych obiektów budowlanych. Jednostki, które 

na swoim wyposażeniu posiadają systemy CAFS, do działań gaśniczych wykorzystują przede 

wszystkim środki pianotwórcze klasy A. Przykład może stanowić Szkolna Jednostka 

Ratowniczo – Gaśnicza Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w której to, podczas 2 letniego 

okresu użytkowania sytemu CAFS, piana sprężona podawana była w około 20 akcjach 

gaśniczych. 

 W związku z rozwojem przemysłu i nasilającymi się działaniami terrorystycznymi, 

zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie ratownictwa chemicznego. Szybko 
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okazało się, że również w tej dziedzinie piany gaśnicze znajdują zastosowanie. 

Po odpowiednim zmodyfikowaniu koncentratów pianotwórczych (dodanie substancji 

uodporniających piany na niszczące działanie chemikaliów), piany można wykorzystać do 

ograniczania parowania substancji niebezpiecznych lub w dekontaminacji (analogicznie, 

poprzez dodanie odpowiednich odkażalników).  

1.3. Skład chemiczny środków pianotwórczych 

 Każdy środek pianotwórczy jest mieszaniną różnych związków chemicznych, które 

w określony sposób decydują o ostatecznych walorach użytkowych wytworzonych pian. 

Większość producentów środków pianotwórczych niechętnie podaje informacje dotyczące 

szczegółowego składu ich wyrobu. Spowodowane jest to między innymi polityką ochrony 

produktu przed nieuczciwą konkurencją. Pomimo tego, że na rynku dostępna jest coraz to 

większa ilość różnorodnych środków pianotwórczych, skład koncentratów tego samego typu 

(np. syntetycznych) bywa zbliżony. Ewentualne różnice polegają na zastosowaniu składnika 

innego rodzaju oraz zmianie proporcji. Wiadome jest, że większość obecnie produkowanych 

koncentratów stanowi mieszaninę surfaktantów, wody, stabilizatorów, konserwantów, 

substancji hydrotropowych, inhibitorów korozji, a także substancji obniżających temperaturę 

krzepnięcia. Mogą one również zawierać inne dodatki takie jak substancje do regulacji pH, 

barwniki oraz substancje uodparniające powstałą pianę na działanie cieczy polarnych. 

W niektórych źródłach można spotkać się z podziałem składników środków pianotwórczych 

na cztery podstawowe grupy: rozcieńczalniki (woda), surfaktanty (alkiloarylosulfoniany, 

alkilosiarczany itp.), rozpuszczalniki (np. karbitol) oraz dodatki (inhibitory korozji, 

stabilizatory, konserwanty i inne). 

 Analizując skład ilościowy koncentratów pianotwórczych można zauważyć, że 

proporcje ich podstawowych składników są zbliżone i zmieniają się tylko w pewnych 

granicach.  

Podstawowe składniki środków gaśniczych: 

 Związki powierzchniowo czynne inaczej zwane surfaktantami posiadają zdolność 

obniżania napięcia powierzchniowego wody. Ich cząsteczki zbudowane są z dwóch 

elementów o przeciwstawnym powinowactwie do wody – z części hydrofobowej (o małym 

powinowactwie do wody) oraz części hydrofilowej (o dużym powinowactwie do wody). 

Część hydrofobową stanowi najczęściej alifatyczna grupa węglowodorowa, natomiast część 

hydrofilową stanowi ugrupowanie o charakterze soli lub większa liczba polarnych grup 

organicznych. Charakterystyczną cechą wszystkich związków powierzchniowo czynnych jest 
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zdolność do adsorbowania się na granicy faz, czyli gromadzenia się rozproszonych w wodzie 

cząsteczek na powierzchni zetknięcia roztworu z fazą gazową (powietrze), ciekłą (np. olej) 

lub stałą (powierzchnia naczynia, tkaniny itp.). Obniża to napięcie powierzchniowe na 

granicy faz i dzięki temu surfaktanty wykazują właściwości emulgujące, myjące i piorące.  

Surfaktanty dzieli się na: 

• anionowo czynne – zalicza się do nich takie związki jak mydła
1
, alkilosulfoniany (sole, 

głównie sodowe, sulfonowanych węglowodorów alifatycznych), alkiloarylosulfoniany 

(sole sulfonowych kwasów alkilobenzenowych i alkilonaftalenowych) oraz alkilosiarczany 

(sole sodowe, potasowe lub amonowe monoestrów kwasu siarkowego i alifatycznych 

alkoholi). 

• kationowo czynne – zalicza się do nich chlorki i bromki alkilotrimetyloamoniowe, 

a także chlorki, bromki oraz siarczany alkilopirydyniowe. 

• amfolityczne – należą do nich pochodne betain 

• niejonowe – są to oksyetylenowane alkilofenole oraz oksyetylenowane alkohole. 

 Porównując zdolności obniżania napięcia powierzchniowego w roztworach wodnych, 

najbardziej skuteczne okazują się surfaktanty anionowe. 

 Dodanie związków powierzchniowo czynnych do wody umożliwia wytwarzanie pian. 

Pianotwórczością charakteryzują się wszystkie klasy surfaktantów, jednak do produkcji 

koncentratów pian gaśniczych najczęściej wykorzystuje się surfaktanty anionowo czynne. 

Z jonowych surfaktantów można wyprodukować większą ilość stabilnych pian niż 

z surfaktantów niejonowych. W miarę wzrostu długości łańcucha części hydrofobowej 

surfaktantów rosną ich zdolności pianotwórcze, ale maleje ich rozpuszczalność.  

 Rozpuszczalniki organiczne stosowane są w celu nadania koncentratowi 

pianotwórczemu odpowiedniej lepkości. Obecnie do produkcji środków pianotwórczych 

używa się takich rozpuszczalników jak karbitol C6H14O3, butylokarbitol C8H18O3 oraz 

butylocellosolv C6H14O2. Związki te należą do grupy glikoeterów. Wcześniej rolę 

rozpuszczalników w koncentratach spełniał etanol C2H5OH, propanol i izopropanol C3H7OH, 

butanol i izobutanol C4H9OH. Ze względu na to, że związki te wpływały negatywnie na 

trwałość piany, a także uniemożliwiały użycie do wytwarzania pian wody morskiej, 

zaprzestano ich stosowania. 

                                                 

1 Mydła – są to sole sodowe, wapniowe, potasowe, magnezowe wyższych kwasów tłuszczowych 

(np. C15H31COONa, (C17H35COO)2Ca, (C17H35COO)2Ca, C17H35COOK). Produkuje je się głównie z tłuszczów 

nasyconych. Stosowane są jako środki myjące i piorące. Mydła w wodzie tworzą micele, które przy zetknięciu 

z nierozpuszczalnym w wodzie tłuszczem (brudem) wnikają w jego strukturę i rozpuszczają go. 
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 Zadaniem stabilizatorów pian jest opóźnienie wyciekania roztworu z piany 

(opóźnienie synerezy). Obecnie do proteinowych środków pianotwórczych dodaje się glikolu 

heksylenowego C6H14O2, natomiast do środków proteinowych alkoholoodpornych dodawane 

są sole kwasu kaprylowego np. CH3(CH2)nCOONa, ligninosulfoniany, alginiany (sole kwasu 

alginowego) C22H32O2, pektyny (polisacharydy) i amoniakaty cynkowe kwasów 

tłuszczowych Zn(NH3)4
2+

. W syntetycznych środkach pianotwórczych jako stabilizatory 

wykorzystuje się dodekanol C12H25OH lub jego mieszaninę z tetradekanolem C14H29OH, 

a także karboksymtylocelulozę [C6H7O2(OH)(3-x)(OCH2COOH)x]n. 

 Substancje hydrotropowe zmniejszają lepkość koncentratu poprzez zwiększenie 

wzajemnej rozpuszczalności poszczególnych składników. Do tego celu najczęściej stosuje się 

mocznik CO(NH2)2. Może on również być stosowany jako środek obniżający temperaturę 

krzepnięcia, a także w pewnym zakresie jako środek antykorozyjny. Oprócz mocznika 

substancją hydrotropową może być również benzenosulfonian sodu i jego pochodne. 

 W celu obniżenia właściwości korozyjnych koncentratów pianotwórczych stosuje się 

specjalne inhibitory korozji. Do tego celu często wykorzystywany jest benzoesan sodu 

C6H5COONa, a także pochodne kwasu ortofosforowego H3PO4 i benzotriazol C20H25N3O. 

 Konserwanty stosowane są jako substancje zabezpieczające przechowywane środki 

pianotwórcze przed zbyt szybkim rozkładem. Stosowane są głównie w środkach 

proteinowych ze względu na zawartość białek, które są pożywką dla mikroorganizmów. Jako 

konserwanty stosuje się benzoesan sodu, fenol, krezole, chromiany i dwuchromiany metali 

alkalicznych, azotyny, aminy. 

 Pozostałe dodatki do koncentratów pianotwórczych występują w niewielkich 

ilościach i najczęściej są one stosowane w celu uodpornienia piany na ciecze polarne 

(np. amoniakaty kwasów tłuszczowych, karboksymetyloceluloza i inne polisacharydy), 

a także jako regulatory odczynu pH, barwniki lub też substancje zwiększające odporność 

piany na twardą wodę. 

2. Neutralizatory 

 Jako neutralizatory w środowisku pożarniczym bardzo często rozumie się środki 

powierzchniowo czynne do doczyszczania powierzchni zanieczyszczonych olejami 

i ropopochodnymi zwane także zwilżaczami lub dyspergentami.  
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2.1. Najczęściej stosowane neutralizatory 

 Z przeprowadzonych w 2007 roku przez Zakład-Laboratorium BC CNBOP badań 

ankietowych pt. „Ankieta dotycząca istotnych parametrów sorbentów i zwilżaczy dla JRG 

PSP” wynika, iż najczęściej stosowanymi neutralizatorami, w rozumieniu przedstawionym 

powyżej, są: 

• preparat powierzchniowo czynny aqua-quick – 37,5 %, 

• preparat powierzchniowo czynny sintan – 35,9 %, 

• roztwory gaśniczych środków pianotwórczych i pożarniczych koncentratów środków 

zwilżających – 17,2 %. 

 

 Z przeprowadzonych ww. badań ankietowych, wynika iż: 

• zaledwie 41,55 % spośród 515 JRG PSP odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy 

podczas działań ratowniczych stosują neutralizatory (zwilżacze), 

• zaledwie 29,46 % ankietowanych często używa neutralizatorów (zwilżaczy) 

(minimum raz w tygodniu), 36,16 % rzadko (średnio raz w miesiącu) i 34,38 % 

sporadycznie (kilka razy w roku), 

• w 92,62 % zastosowań, użycie neutralizatora (zwilżacza) polega na doczyszczeniu 

powierzchni utwardzonych po uprzednim usunięciu rozlewiska olejowego, 

• środki stosowane w JRG PSP do doczyszczania powierzchni to w 67,07% 

neutralizatory (zwilżacze - środki dedykowane do doczyszczania powierzchni 

utwardzonych po uprzednim usunięciu rozlewiska olejowego) i aż w 32,93% inne 

środki (roztwory wodne środków pianotwórczych oraz wyrobów stosowanych 

w gospodarstwie domowym lub przemyśle jako „odtłuszczacze” np. Ludwik). 

• jedynie 48,62% ankietowanych, odpowiedziało twierdząco na pytanie czy stosowanie 

zwilżaczy jest konieczne. 

 

 Przeprowadzone wśród JRG PSP badania ankietowe wskazują, iż statystycznie 

zwilżaczy używa się rzadko (średnio raz w miesiącu), ponad 30% stosowanych środków do 

doczyszczania powierzchni to wodne roztwory środków pianotwórczych lub innych 

detergentów. Zaledwie około 32% strażaków-ratowników uważa, że stosowanie zwilżaczy 

jest koniecznie. 

 Oceną wpływu zwilżaczy na bezpieczeństwo użytkowników i środowiska zajmować 

powinny się instytucje posiadające odpowiednie kompetencje w tym zakresie np. Centralny 

Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB), Państwowy Zakład 
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Higieny (PZH) czy Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ). Aby uniknąć ryzyka 

niespełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa, w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia należy umieścić wymóg dostarczenia odpowiednich dokumentów 

z ww. instytucji. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż doczyszczanie dróg znajduje się 

w kompetencji innych służb. 

2.2. Skład chemiczny neutralizatorów 

• preparat powierzchniowo czynny aqua-quick: 

o mieszanina związków powierzchniowo czynnych – 10 %, 

o kwasy organiczne – 15 %, 

o ekstrakty roślinne – 15 %, 

o woda 60 %; 

• preparat powierzchniowo czynny sintan: 

o wodny roztwór środków powierzchniowo czynnych; 

• roztwory gaśniczych środków pianotwórczych i pożarniczych koncentratów środków 

zwilżających: 

o przedstawiono w pkt 1.3. niniejszego artykułu. 

3. Biodegradacja 

3.1. Wprowadzenie 

 Ze względu na skutki ekologiczne spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, wody 

i gleby konieczna jest kompleksowa ochrona środowiska naturalnego. Różne formy 

działalności człowieka powodują nieunikniony wzrost ilości zanieczyszczeń wprowadzanych 

do ekosystemu. Wzrost stężeń poszczególnych składników, a przede wszystkim 

przekroczenie ich dopuszczalnych wartości, powoduje zachwianie równowagi panującej 

w środowisku, w wyniku czego obserwuje się znaczne zakłócenia w samooczyszczaniu się 

środowiska naturalnego.  

 Związki chemiczne, które negatywnie wpływają na środowisko można ogólnie 

klasyfikować jako zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Do najbardziej szkodliwych 

zanieczyszczeń nieorganicznych zalicza się przede wszystkim metale ciężkie takie jak rtęć, 

ołów, kadm, nikiel, miedź, żelazo, mangan i inne. Źródłem zanieczyszczeń środowiska 

metalami ciężkimi i ich związkami jest przemysł, ścieki przemysłowe, spływy z pól, na 

których używano pestycydów i soli mineralnych, a także wszelkiego rodzaju procesy spalania 

paliw ciekłych i stałych oraz korozja. Obecność w środowisku naturalnym zanieczyszczeń 
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nieorganicznych wywołuje groźne skutki w biocenozie. Metale ciężkie są toksyczne, mogą 

należeć do mikroelementów, których niedobór lub nadmiar działa szkodliwie na rozwój 

zwierząt i roślin. Z kolei podstawowym źródłem zanieczyszczeń organicznych są ścieki 

komunale i przemysłowe zawierające substancje organiczne naturalne i syntetyczne takie jak 

tłuszcze, polisacharydy, mydła, detergenty, barwniki, rozpuszczalniki i inne. Pozostałe źródła 

zanieczyszczeń organicznych to między innymi spływy z pól uprawnych, gospodarstw, dróg 

i wysypisk śmieci, opady atmosferyczne zawierające lotne związki organiczne itp. Stanowią 

one źródło zanieczyszczeń mocznikiem, węglowodanami, związkami pochodzenia 

petrochemicznego, chlorowcopochodnymi węglowodorów, fenolami i innymi. Podobnie jak 

związki nieorganiczne, większość z nich również działa toksycznie na faunę i florę.  

 Z powodu uwalniania przez człowieka znacznych ilości zanieczyszczeń do 

środowiska, skażenie ekosystemu już dawno byłoby dla niego katastrofalne w skutkach, 

gdyby nie zdolność środowiska do samooczyszczania. Samooczyszczanie się środowiska 

w głównej mierze realizowane jest przez naturalny proces rozkładu zanieczyszczeń czyli tzw. 

degradację. W zależności od związku chemicznego i rodzaju środowiska w jakim on się 

znajduje, procesy degradacyjne zachodzą z różną szybkością, a nowo powstałe związki mogą 

stanowić mniejsze lub większe obciążenie dla środowiska. Proces degradacji zanieczyszczeń 

kończy się, gdy związek chemiczny ulegnie rozpadowi do naturalnie występujących 

w środowisku związków, takich jak CO2 i H2O. Zanim jednak to nastąpi w środowisku 

pojawiają się produkty pośrednie, które często mogą być bardziej toksyczne niż związki 

wyjściowe. Związki stanowiące zanieczyszczenia mogą również być trudno degradowane lub 

też mogą odkładać się w środowisku – ulegać bioakumulacji. Do tej grupy organicznych 

zanieczyszczeń zalicza się przede wszystkim wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 

chlorofenole, polichlorowane bifenyle, dioksyny, pestycydy i inne. W wyniku degradacji 

związki chemiczne wprowadzane do środowiska mogą ulegać różnorakim przemianom pod 

wpływem rozmaitych czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych lub 

fotochemicznych.  

 Do czynników fizycznych zalicza się wyparowywanie substancji do atmosfery, 

przenoszenie jej z jednego typu środowiska do innego (transport i wymywanie), a także 

adsorpcję (gromadzenie się substancji na powierzchni stałych cząsteczek np. gleby). 

Czynnikiem chemicznym jest chemiczna degradacja, która polega na reagowaniu cząsteczek 

zanieczyszczeń z cząsteczkami związków zawartymi w danym środowisku (np. tlenem 

w procesie utleniania). Związek chemiczny może również ulec przemianie w wyniku 
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fotodegradacji (rozpad związków w atmosferze, na powierzchni wód i gleb, pod wpływem 

fotonów lub światła) oraz biodegradacji. 

3.2. Definicja biodegradacji i jej rodzaje  

 Biodegradacja –proces rozkładu substancji organicznych na proste związki mineralne 

z udziałem mikroorganizmów. Może ona zarówno przebiegać w warunkach tlenowych, jak 

też w warunkach beztlenowych. W pierwszym przypadku (utlenianie) końcowym produktem 

są między innymi siarczany, azotany i fosforany, zaś w drugim (redukcja) – siarkowodór 

i amoniak. Degradacja przebiega znacznie intensywniej w warunkach tlenowych niż 

w beztlenowych. Biodegradacja jest podstawowym procesem samooczyszczania się 

środowiska. Proces ten katalizowany jest przez enzymy takich mikroorganizmów jak: 

bakterie, grzyby czy pierwotniaki. Ogólnie proces biodegradacji można przedstawić w postaci 

następującego równania: 

 

Pojęcie biodegradacji dotyczy jedynie zanieczyszczeń uwalnianych do środowiska. 

 Na proces biodegradacji ma wpływ wiele czynników, z których najważniejsze to: 

• stężenie badanej substancji i jej toksyczność w stosunku do mikroorganizmów, 

• obecność źródeł węgla i energii innych niż badana substancja, 

• budowa związku i jego właściwości fizyko-chemiczne, 

• rodzaj i ilość mikroorganizmów w danym środowisku, 

• skład podłoża mineralnego, 

• warunki tlenowe, 

• temperatura, odczyn pH i naświetlenie. 

 Podczas biodegradacji związek chemiczny przechodzi przez kolejne stadia, w których 

zmienia się jego budowa chemiczna. W związku z powyższym rozróżnia się trzy rodzaje 

biodegradacji: 

• Biodegradacja pierwotna – jest to pierwszy etap degradacji substancji. Etap ten ściśle 

związany jest z oddziaływaniem enzymów bakterii na daną substancję, w wyniku 

czego traci ona swoją aktywność powierzchniową oraz zdolność do specyficznych 

reakcji. Biodegradacja pierwotna prowadzi do powstania metabolitów o różnym 

stopniu złożoności i toksyczności, które dalej będą podlegały degradacji.  
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• Biodegradacja właściwa – jest to kolejne stadium procesu rozkładu. W wyniku 

biodegradacji właściwej zanikają wszelkie szkodliwe właściwości substancji, 

w wyniku czego staje się ona akceptowalna przez środowisko. 

• Biodegradacja całkowita (mineralizacja) – jest to ostatni etap biodegradacji, który 

polega na rozkładzie substancji do CO2 i H2O oraz w niektórych przypadkach 

siarczków, azotanów i soli mineralnych. Proces biodegradacji zawsze związany jest 

z przyrostem biomasy (masa materii zawarta w organizmach żywych) 

mikroorganizmów biorących w nim udział. 

Jak już wspomniano biodegradacja może przebiegać tlenowo oraz beztlenowo. Zdecydowana 

większość substancji stanowiących zanieczyszczenie będzie ulegała biodegradacji tlenowej.  

3.3. Podstawowe wskaźniki opisujące proces biodegradacji 

 W celu zmierzenia wartości i szybkości biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń 

wprowadzono szereg metod badawczych, za pomocą których możliwa jest ocena 

biodegradacji. Każda z metod sprowadza się do wyznaczenia odpowiedniego wskaźnika, 

który to opisuje ilość zużytego przez mikroorganizmy tlenu bądź węgla organicznego. 

 Do podstawowych wskaźników opisujących ilość zużytego tlenu przez procesy 

życiowe mikroorganizmów podczas rozkładu zanieczyszczeń, zaliczamy biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu (BZT) 
2
 oraz chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

3
. 

 Zdolność substancji do ulegania biodegradacji mierzona jest jako stosunek wartości 

BZT do ChZT. Za substancję łatwo biodegradowalną zgodnie z polskimi normami uznaje się, 

taką substancję, której stosunek BZT/ChZT wynosi co najmniej 80 %. W innych krajach 

parametr ten może mieć inną wartość(Wielka Brytania - BZT/ChZT większy niż 50 %, 

Niemcy 70 %, USA - 65 %).  

3.3.1 Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT)  

 Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen jest wielkością umowną, definiowaną jako 

ilość tlenu zużyta w określonych warunkach przez mikroorganizmy podczas utleniania 

substancji organicznych obecnych w badanej próbce. BZT wyrażane jest w jednostkach 

mg O2/dm
3
. Proces biochemicznego utleniania przebiega w dwóch fazach. W pierwszej fazie 

zachodzi rozkład związków organicznych, natomiast w drugiej utlenianie amoniaku, 

powstałego z rozkładu zanieczyszczeń azotowych i utleniania biomasy. Całkowity rozkład 

                                                 

2 W literaturze angielskiej oznaczane jako BOD – Biochemical Oxygen Demand. 

3 W literaturze angielskiej oznaczane jako COD – Chemical Oxygen Demand. 
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(ok. 99 %) prowadzący do przekształcenia związków organicznych w proste, stabilne związki 

nieorganiczne, następuje zazwyczaj po 20 dniach. Procesy biochemiczne najintensywniej 

przebiegają przez pierwsze 5 dni, dlatego też najczęściej pomiar wartości BZT wykonuje się 

po 5 dniach. Jest to tzw. pięciodniowe BZT oznaczane jako BZT5.  

 Podstawowym czynnikiem wpływającym na szybkość procesu rozkładu związków 

organicznych jest temperatura. Umownie przyjęto, że oznaczania BZT dokonuje się 

w temperaturze 20ºC. Nawet niewielka zmiana temperatury ma wpływ na wartość BZT. 

Na szybkość przebiegu rozkładu ma również wpływ rodzaj substancji poddawanej 

biodegradacji. Zanieczyszczenia mogą zawierać metale ciężkie, chlor, pestycydy, detergenty 

oraz duże ilości soli. Jeżeli stężenie tych związków jest niewielkie, to mikroorganizmy po 

tzw. okresie adaptacji będą normalnie rozkładały zanieczyszczenia. Natomiast w przypadku 

gdy stężenie tych związków jest duże, rozkład biochemiczny ulega zahamowaniu w skutek 

obumarcia mikroorganizmów (związki te są dla drobnoustrojów toksyczne). Badania 

dowodzą, że budowa związków organicznych również ma wpływ na proces biodegradacji. 

Związki o dużym ciężarze cząsteczkowym i rozgałęzionej budowie wykazują odporność na 

rozkład biochemiczny. 

 Wskaźnik BZT stanowi najważniejszy parametr przy sporządzaniu tlenowego bilansu 

ścieków. Jest on ujęty w normach na całym świecie i zalecany do określania sumarycznej 

zawartości rozkładalnych biochemicznie zanieczyszczeń organicznych. 

3.3.2 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) 

 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen jest wskaźnikiem zawartości związków 

organicznych w badanej próbce i oznacza ilość tlenu potrzebną do utlenienia tych związków 

na drodze chemicznej, w danej ilości wody lub ścieków. Wynik podaje się w mg O2/dm
3
 

wody lub ścieków, w umownych warunkach. Podczas oznaczania ChZT, utlenianiu ulegają 

poza związkami organicznymi takie związki nieorganiczne, jak sole żelazawe, azotyny, 

siarczyny, siarczki i inne. [2] Warto jednak zwróć uwagę na to, że utlenianie związków 

organicznych nie zawsze przebiega w 100 % i zależy od takich czynników jak rodzaj 

utleniacza, warunki oznaczania i rodzaj substancji zawartej w próbkach. 

 Oznaczania chemicznego zapotrzebowania na tlen należy dokonywać w ściśle 

określonych warunkach gdyż rodzaj związków utleniających i stopień utleniania mogą się 

zmieniać w szerokim zakresie. Zależne one są przede wszystkim od takich czynników jak: 

skład badanej próbki zanieczyszczeń, struktura związków, rodzaje zastosowanych substancji 

utleniających, stężenie odczynników, temperatura, czas przebiegu reakcji i innych. 
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 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen wyznaczyć można teoretycznie – dokonując 

stosownych obliczeń, polegających na wyznaczeniu na podstawie reakcji ilości tlenu 

potrzebnego do utlenienia danego związku, a także za pomocą metod instrumentalnych. 

4. Wpływ pianotwórczych środków gaśniczych i neutralizatorów na 

środowisko naturalne, w tym szczególnie na organizmy wodne 

 Pomimo faktu, iż producenci środków pianotwórczych i neutralizatorów podają, że ich 

produkty są łatwo biodegradowalne i przyjazne środowisku, większość związków 

wchodzących w skład ww. wyrobów w mniejszym lub większym stopniu negatywnie 

oddziałuje na środowisko naturalne. Wykorzystanie pian do gaszenia pożarów oraz 

neutralizatorów do doczyszczania powierzchni jezdnych, ściśle wiąże się 

z niebezpieczeństwem przenikania zarówno środków pianotwórczych jak i neutralizatorów do 

środowiska naturalnego. Na ogół w pierwszym etapie związki wchodzące w skład 

przedmiotowych wyrobów przedostają się do gleby. W zależności od rodzaju, gleba stanowi 

naturalny filtr, który zatrzymuje większość szkodliwych zanieczyszczeń. Niestety, część 

z tych zanieczyszczeń dostaje się powierzchniowo do cieków wodnych i podpowierzchniowo 

poprzez przenikanie do wód gruntowych. Uwolnienie do środowiska dużych ilości związków 

powierzchniowo czynnych, które stanowią podstawowy komponent koncentratów 

pianotwórczych i neutralizatorów, powoduje zakłócenie procesu samooczyszczania się 

zbiorników wodnych. W efekcie dochodzi do: 

• zakłócenia procesu sedymentacji
4
 zawiesin,  

• deficytu tlenowego (związki powierzchniowo czynne tworzą na powierzchni wody 

warstwę, która utrudnia dyfuzję tlenu z atmosfery, co może prowadzić nawet do 

śmierci organizmów), 

• pienienia się wód, 

• eutrofizacji
5
 zbiorników, 

• zahamowania procesów biodegradacji łatwo utlenianych związków organicznych 

i nitryfikacji
6
 azotu amonowego, 

                                                 

4 Proces, w którym usuwane są zawiesiny mające ciężar właściwy większy niż woda i pod wpływem sił 

grawitacji opadają na dno. 

5 Proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje pokarmowe, głównie w związki azotu i fosforu, 

których nadmiar prowadzi do wzmożonego rozwoju glonów i planktonu. 

6 Proces utleniania amoniaku do azotanów. 
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• wzmagania toksyczności innych substancji (obniżenie napięcia powierzchniowego 

wody powoduje wzrost rozpuszczalności wielu niebezpiecznych związków 

np. pestycydów, chlorowęglowodorów. 

 Analizując wpływ chemicznych środków gaśniczych i neutralizatorów na środowisko, 

należy zwrócić uwagę na dwa podstawowe elementy: toksyczność przedmiotowych środków 

oraz ich zdolność do ulegania biodegradacji.  

4.1. Toksyczność 

 Niekorzystny wpływ przedmiotowych wyrobów na środowisko wynika między 

innymi ze zdolności surfaktantów do obniżania napięcia powierzchniowego wody oraz 

toksyczności innych związków chemicznych wchodzących w ich skład. Surfaktanty 

negatywnie oddziałują przede wszystkim na środowisko wodne. Mogą one zakłócać procesy 

życiowe zwierząt i roślin. Związki powierzchniowo czynne zawarte w wodzie absorbują się 

na powierzchni skrzeli u ryb, zakłócając ich funkcjonowanie. Wpływają one również na 

obniżenie zdolności pochłaniania tlenu zawartego w powietrzu przez wodę. Orientacyjnie 

można przyjąć, że koncentrat pianotwórczy w stężeniu 1 %, powinien być rozcieńczony około 

50 000 razy żeby nie stwarzał zagrożenia dla fauny i flory. Jedna z metod, na podstawie 

których porównuje się toksyczność związków chemicznych, oparta jest na wyznaczeniu 

wartości LC50. Jest to wartość, która informuje jakie stężenie substancji jest śmiertelne dla 

50 % populacji zwierząt określonego gatunku, poddanych działaniu tej substancji przez 

określony czas. W literaturze spotyka się również wartość EC50, którą interpretuje się jako 

efektywne stężenie danego związku chemicznego w wodzie wywołujące u 50 % organizmów 

szczególną reakcję (np. znieruchomienie) lub 50 % redukcję czynności życiowych. 

Analizując toksyczność środków pianotwórczych i neutralizatorów można zauważyć, że nie 

tylko surfaktanty wywierają negatywny wpływ na środowisko. Dużą toksycznością 

charakteryzują się również rozpuszczalniki organiczne. Poniżej przedstawiono poniżej 

orientacyjne wartości toksyczności poszczególnych rozpuszczalników organicznych: 

• glikol propylenowy (toksyczność wodna dla ryb – około 22 500mg/l), 

• eter monobutylowy glikolu  dipropylenowego (toksyczność wodna dla ryb – około 

14 000 mg/l), 

• etanol (toksyczność wodna dla ryb – około 13 000 mg/l), 

• glikol heksylenowy (toksyczność wodna dla ryb – około 4 000 mg/l), 

• glikol etylenowy (toksyczność wodna dla ryb – około 4 000 mg/l), 

• butylokarbitol (toksyczność wodna dla ryb – około 2 000 mg/l), 
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• butylocellosolv (toksyczność wodna dla ryb – około 1 000 mg/l). 

 

 Jak wynika z wyżej przytoczonych definicji wartości LC50 i EC50, im ich wartość jest 

mniejsza tym są one bardziej toksyczne. Do rozpuszczalników organicznych, które 

charakteryzują się największą toksycznością, można zaliczyć butylocellosolv oraz 

butylokarbitol. Dodatkowo, zarówno jeden jak i drugi działają drażniąco na skórę i błony 

śluzowe człowieka. Związki te należą do podstawowych rozpuszczalników stosowanych 

w środkach pianotwórczych oraz neutralizatorach. 

 Z danych literaturowych wynika, że największy wpływ na środowisko wywierają 

koncentraty syntetyczne, fluorosyntetyczne i środki do wytwarzania pian klasy A. Ze względu 

na to, że środki typu FFFP i AR-FFFP posiadają w swoim składzie przewagę 

zhydrolizowanych białek pochodzenia naturalnego, są one znacznie mniej toksyczne dla 

organizmów wodnych.  

 Rozpatrując wpływ środków pianotwórczych i neutralizatorów na organizmy lądowe 

można zauważyć, że ich szkodliwość nie jest tak istotna jak w przypadku oddziaływania na 

środowisko wodne. Należy jednak zaznaczyć, że również w środowisku lądowym powodują 

one negatywne skutki objawiające się między innymi więdnięciem i usychaniem zielonych 

części roślin oraz spowolnieniem ich wzrostu. 

4.2. Zdolność do ulegania biodegradacji 

 Analizując dane doświadczalne zgromadzone w literaturze fachowej, można 

stwierdzić, że składniki zawarte w neutralizatorach i koncentratach pianotwórczych są 

stosunkowo łatwo biodegradowalne. Jednak w zależności od rodzaju, część z tych związków 

ma większe zdolności do ulegania biodegradacji, a część mniejsze. Występują też takie, które 

nie są biodegradowalne i akumulują się w środowisku. Badania dowiodły, że najłatwiej 

w środowisku rozkładają się związki organiczne, które zawierają grupy funkcyjne 

z heteroatomami tlenu, azotu i siarki. Do związków trudno biodegradowalnych zalicza się 

węglowodory i polimery alifatyczne oraz polimery perfluorowane. 

 Zdecydowana większość składników środków pianotwórczych i neutralizatorów to 

związki łatwo biodegradowalne. Wyjątek stanowią takie substancje jak benzotriazol 

(konserwant), hydroksyloetyloceluloza (stabilizator), benzenosulfonian sodu (związek 

hydrotropowy) oraz niektóre barwniki. 

 Producenci niechętnie udostępniają informacje dotyczące zdolności ich produktów do 

ulegania biodegradacji. Duża część broszur reklamowych i materiałów zawierających 
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charakterystykę koncentratów, informuje tylko, że dany produkt jest łatwo biodegradowalny. 

W przypadku niektórych preparatów, producent podaje zmierzoną wartość ChZT lub wartość 

biodegradacji, ale nie określa ani sposobu przeprowadzenia pomiaru, ani stężenia wodnego 

roztworu badanego środka, dla którego ten pomiar wykonano. W wyniku tego wartości 

podawane przez producentów mogą być nieadekwatne do rzeczywistych. Co skutkuje tym, iż 

trudno jest, na podstawie danych podawanych przez producentów lub dystrybutorów, 

porównywać przedmiotowe środki różnych producentów pod względem zdolności do 

ulegania biodegradacji.  

 Stopień biodegradacji środków pianotwórczych i neutralizatorów jest zależny od ich 

składu chemicznego, a także od stężenia roztworu. Na zanieczyszczenie środowiska ma też 

wpływ ilość zużytego roztworu.  

 Z informacji dostępnych w literaturze amerykańskiej wynika, że najmniejszą 

zdolnością do ulegania biodegradacji charakteryzują się pianotwórcze koncentraty środków 

gaśniczych proteinowych, fluoroproteinowych oraz syntetycznych HI-EX (o wysokiej liczbie 

spienienia).  

 Z kolei badania biochemicznego rozkładu środków pianotwórczych przeprowadzone 

w laboratorium Zakładu Środków Gaśniczych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

pokazują, że koncentrat proteinowy Schaumgeist 6% jest jednym z łatwiej ulegających 

biodegradacji. Celem tych badań było porównanie kilku rodzajów środków pianotwórczych 

pod względem biodegradacji. Badania przeprowadzono dla wodnych roztworów 

koncentratów o stężeniach 0,5 % i 1,0 %. Należy jednak pamiętać, że stężenia robocze 

przedstawionych poniżej środków pianotwórczych wynoszą 3 % lub 6 % (wyjątek stanowi 

Sthamex Class A), dlatego też w warunkach rzeczywistych poziom ich biodegradowalności 

będzie znacznie niższy w porównaniu do tego podanego powyżej. 

 Na powyższych przykładach widać, że porównanie zdolności do ulegania 

biodegradacji środków pianotwórczych prezentowanych w różnych źródłach literaturowych 

stwarza problemy, co powoduje trudności w określeniu ich wpływu na środowisko naturalne. 

Wynika to przede wszystkim ze zróżnicowanych warunków, w których bada się rozkład 

biochemiczny. Interpretacja wyników jest o wiele prostsza, gdy są podane szczegółowe dane 

dotyczące warunków przeprowadzenia badania, takie jak stężenie wodnego roztworu 

badanego koncentratu, określenie wytycznych według których badanie było przeprowadzone 

oraz rodzaj użytej aparatury pomiarowej. Podsumowując, można stwierdzić, że najłatwiej 

w środowisku rozkładają się środki nie zawierające fluorowanych detergentów, które są 

powszechnie uznane za trudno biodegradowalne. Duży wpływ na zdolność środków do 
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ulegania biodegradacji ma rodzaj i ilość zastosowanych w nich konserwantów 

i rozpuszczalników, które również w wielu przypadkach trudno rozkładają się w środowisku.  

 Środki pianotwórcze i neutralizatory, nawet pomimo deklarowanej przez producentów 

wartości biodegradacji wynoszącej 100 %, mogą zawierać substancje nierozkładalne, 

ulegające bioakumulacji w środowisku. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów, w których 

skład wchodzą surfaktanty z perfluorowanymi łańcuchami węglowodorowymi. Na skutek 

biodegradacji tych związków mogą powstać tzw. PFOS (perfluoroktylo–sulfoniany – 

C8F17SO2F), które należą do trudno rozkładalnych w środowisku i mogą się w nim 

gromadzić. Przykład ten dotyczy przede wszystkim koncentratów pianotwórczych 

wytwarzanych przez firmę 3M. Obecnie ograniczono ich stosowanie i zakwalifikowano je do 

trwałych środków toksycznych akumulujących się w organizmach.  

 Warto zaznaczyć, że wysoki poziom biodegradacji nie zawsze jest korzystny dla 

środowiska. Bywają przypadki, kiedy podczas rozkładu substancji dochodzi do znacznego 

zapotrzebowania na tlen, w wyniku czego pobierany on jest z otoczenia. W skutek tego 

otoczenie staje się ubogie w tlen, co utrudnia normalne funkcjonowanie organizmów żywych 

m.in. w środowisku wodnym. 

 

Podsumowanie 

1. Producenci środków pianotwórczych i neutralizatorów podają, że ich produkty są łatwo 

biodegradowalne i przyjazne środowisku, większość związków wchodzących w skład 

środków gaśniczych i neutralizatorów w mniejszym lub większym stopniu negatywnie 

oddziałuje na środowisko naturalne.  

2. Wykorzystanie pian do gaszenia pożarów oraz neutralizatorów do doczyszczania 

powierzchni jezdnych, wiąże się z niebezpieczeństwem przenikania zarówno środków 

pianotwórczych jak i neutralizatorów do środowiska naturalnego.  

3. Uwolnienie do środowiska dużych ilości związków powierzchniowo czynnych, które 

stanowią podstawowy komponent koncentratów pianotwórczych i neutralizatorów, 

powoduje zakłócenie procesu samooczyszczania się zbiorników wodnych, co w efekcie 

prowadzi do: 

• zakłócenia procesu sedymentacji zawiesin,  

• deficytu tlenowego (związki powierzchniowo czynne tworzą na powierzchni wody 

warstwę, która utrudnia dyfuzję tlenu z atmosfery, co może prowadzić nawet do 

śmierci organizmów), 
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• pienienia się wód, 

• eutrofizacji zbiorników, 

• zahamowania procesów biodegradacji łatwo utlenianych związków organicznych 

i nitryfikacji azotu amonowego, 

• wzmagania toksyczności innych substancji (obniżenie napięcia powierzchniowego 

wody powoduje wzrost rozpuszczalności wielu niebezpiecznych związków 

np. pestycydów, chlorowęglowodorów. 

4. Niekorzystny wpływ przedmiotowych wyrobów na środowisko wynika między innymi ze 

zdolności surfaktantów do obniżania napięcia powierzchniowego wody oraz toksyczności 

innych związków chemicznych wchodzących w ich skład.  

5. Surfaktanty negatywnie oddziałują przede wszystkim na środowisko wodne. Mogą one 

zakłócać procesy życiowe zwierząt i roślin.  

6. Związki powierzchniowo czynne zawarte w wodzie absorbują się na powierzchni skrzeli 

u ryb, zakłócając ich funkcjonowanie. Wpływają one również na obniżenie zdolności 

pochłaniania tlenu zawartego w powietrzu przez wodę.  

7. Orientacyjnie można przyjąć, że koncentrat pianotwórczy w stężeniu 1 %, powinien być 

rozcieńczony około 50 000 razy żeby nie stwarzał zagrożenia dla fauny i flory.  

8. Analizując toksyczność środków pianotwórczych i neutralizatorów można zauważyć, że 

nie tylko surfaktanty wywierają negatywny wpływ na środowisko. Dużą toksycznością 

charakteryzują się również rozpuszczalniki organiczne.  

9. Im wartość LC50 i EC50 dla poszczególnych, rozpatrywanych preparatów jest mniejsza 

tym są one bardziej toksyczne.  

10. Do rozpuszczalników organicznych wchodzących w skład przedmiotowych wyrobów, 

które charakteryzują się największą toksycznością, można zaliczyć butylocellosolv oraz 

butylokarbitol. 

11. Największy wpływ na środowisko wywierają koncentraty syntetyczne, fluorosyntetyczne 

i środki do wytwarzania pian klasy A. Ze względu na to, że środki typu FFFP i AR-FFFP 

posiadają w swoim składzie przewagę zhydrolizowanych białek pochodzenia naturalnego, 

są one znacznie mniej toksyczne dla organizmów wodnych.  

12. Szkodliwy wpływ środków pianotwórczych i neutralizatorów na organizmy lądowe jest 

znacznie mniejszy niż w przypadku oddziaływania ich na środowisko wodne. Niemniej 

jednak należy pamiętać, że również w środowisku lądowym powodują one negatywne 
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skutki objawiające się między innymi więdnięciem i usychaniem zielonych części roślin 

oraz spowolnieniem ich wzrostu. 

13. Składniki zawarte w neutralizatorach i koncentratach pianotwórczych są stosunkowo 

łatwo biodegradowalne. Jednak w zależności od rodzaju, część z tych związków ma 

większe zdolności do ulegania biodegradacji, a część mniejsze. Występują też takie, które 

nie są biodegradowalne i akumulują się w środowisku.  

14. Najłatwiej w środowisku rozkładają się związki organiczne, które zawierają grupy 

funkcyjne z heteroatomami tlenu, azotu i siarki. Do związków trudno biodegradowalnych 

zalicza się węglowodory i polimery alifatyczne oraz polimery perfluorowane. 

15. Najtrudniej biodegradowalne są takie składniki przedmiotowych wyrobów jak: glikol 

heksylenowy, butylokarbitol, a także eter monometylowy glikolu dipropylenowego. 

16. Z uwagi na fakt, iż producenci oraz dystrybutorzy niechętnie udostępniają informacje 

dotyczące zdolności ich produktów do ulegania biodegradacji, a duża część broszur 

reklamowych i materiałów zawierających charakterystykę koncentratów. W wyniku tego 

wartości podawane przez producentów mogą być nieadekwatne do rzeczywistych. 

Co skutkuje tym, iż trudno jest, na ich podstawie porównywać przedmiotowe środki 

różnych producentów pod względem zdolności do ulegania biodegradacji.  

17. Stopień biodegradacji środków pianotwórczych i neutralizatorów zależny jest od ich 

składu chemicznego (rodzaju związków chemicznych i ich ilości), a także od stężenia 

roztworu oraz ilość zużytego roztworu.  

18. Porównanie parametru „zdolność do ulegania biodegradacji środków pianotwórczych” 

zawartych w różnego pochodzenia źródłach literaturowych stwarza problemy, co 

powoduje trudności w określeniu ich wpływu na środowisko naturalne. Wynika to przede 

wszystkim ze zróżnicowanych warunków, w których bada się rozkład biochemiczny.  

19. Najłatwiej w środowisku rozkładają się środki nie zawierające fluorowanych detergentów, 

które są powszechnie uznane za trudno biodegradowalne.  

20. Duży wpływ na zdolność środków do ulegania biodegradacji ma rodzaj i ilość 

zastosowanych w nich konserwantów i rozpuszczalników, które również w wielu 

przypadkach trudno rozkładają się w środowisku.  

21. Środki pianotwórcze i neutralizatory, nawet pomimo deklarowanej przez producentów 

wartości biodegradacji wynoszącej 100 %, mogą zawierać substancje nierozkładalne, 

ulegające bioakumulacji w środowisku.  

22. Wysoki poziom biodegradacji nie zawsze jest korzystny dla środowiska. Bywają 

przypadki, kiedy podczas rozkładu substancji dochodzi do znacznego wzrostu 
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zapotrzebowania na tlen, w wyniku czego pobierany on jest z otoczenia. W skutek tego 

otoczenie staje się ubogie w tlen, co utrudnia normalne funkcjonowanie organizmów 

żywych m.in. w środowisku wodnym. 
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