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Wprowadzenie

Pierwsze świece pojawiły się najprawdopodobniej w starożyt-

nych cywilizacjach, 3000 lat p.n.e. Jako surowiec do produkcji świec 

stosowano wówczas tłuszcz zwierzęcy. W Polsce pierwsze wzmianki 

dotyczące świec łojowych z knotem wykonanym z liścia, pochodzą 

z XVI w. W XIX w. zaczęto stosować wosk spermacetowy, pochodzą-

cy z oleju głowy kaszalotów, a w połowie XIX w. pojawiły się pierwsze 

świece stearynowe, pochodzące z kwasów tłuszczowych wydziela-

nych z tłuszczy zwierzęcych, oraz świece parafinowe, pochodzące 

z przeróbki ropy naftowej.

Fabryczną produkcję świec stearynowych rozpoczęto w 1831 r. 

Pierwsze plecione knoty pojawiły się w 1825 r., a od 1834 r. stosuje się 

powszechnie knoty zaprawiane. W 1854 r. do produkcji świec stoso-

wano mieszaninę parafiny naftowej i stearyny. W drugiej połowie XX w. 

rozpoczęto produkcję świec z dodatkiem wosków syntetycznych, a po-

cząwszy od lat 90. XX w. do produkcji zniczy i świec zaczęto stosować 

woski sojowe i palmowe, uzyskiwane z uwodornienia odpowiednich 

olejów roślinnych [1].

Oleje i tłuszcze są ważnym składnikiem artykułów żywnościowych, 

pasz; są też surowcem dla przemysłu chemicznego; oleje i tłuszcze, kla-

syfikowane tak umownie na podstawie stanu skupienia w temperaturze 

otoczenia. Do kategorii olejów zaliczane są mieszaniny triglicerydów 

ciekłych, najczęściej pochodzenia roślinnego, a do tłuszczów – triglice-

rydy stałe, niezależnie od źródła pochodzenia. Wspólną cechą chemiczną 

olejów i tłuszczów jest podatność na rozkład hydrolityczny do gliceryny 

i kwasów tłuszczowych [2]. Ponadto, ich charakterystycznymi cechami 

są: hydrofobowy charakter; śliskość w dotyku, smarność; możliwość 

spalenia bez pozostałości mineralnych (popiołu, pyłów, itp.).

Niektóre rodzaje olejów i tłuszczów stanowią surowiec wykorzy-

stywany przemysłowo, i łącznie z węglowodanami oraz białkami stano-

wią ważną grupę tzw. surowców odnawialnych. W aspekcie ekologicz-

nej oceny bezpieczeństwa, surowce odnawialne najczęściej wykazują 

przewagę nad ich petrochemicznymi odpowiednikami [3].

Produktami rozkładu tłuszczów i olejów są gliceryna i kwasy tłusz-

czowe (Rys. 1). Rozkład triglicerydów ma miejsce w obecności wody 

oraz katalizatorów kwaśnych lub alkalicznych [4].

  triglyceryd          woda         glicerol  kwas tłuszczowy

Rys. 1. Produkty rozkładu triglicerydów [2]

Pomimo iż odkryto wiele kwasów tłuszczowych występujących 

w naturalnych olejach i tłuszczach, to tylko kilka z nich ma istotne zna-

czenie komercyjne, m.in.: kwas mirystynowy, laurynowy, palmitynowy, 

stearynowy, oleinowy, linolowy oraz kwas linolenowy (Tab. 1).

Tłuszcze i oleje są praktycznie zawsze mieszaniną triglicerydów 

w różnych proporcjach. W niektórych przypadkach jeden z triglicery-

dów posiada udział dominujący, jednak dotąd nie odkryto źródła, gdzie 

naturalny olej bądź tłuszcz zawierałby tylko jeden trigliceryd.

Tablica 1

Wzory chemiczne najważniejszych kwasów tłuszczowych

Kwas Wzór jednostkowy Wzór strukturalny

Laurynowy C
12

H
24

O
2

CH
3
(CH

2
)

10
COOH

Mirystynowy C
14

H
28

O
2

CH
3
(CH

2
)

12
COOH

Palmitynowy C
16

H
32

O
2

CH
3
(CH

2
)

14
COOH

Stearynowy C
18

H
36

O
2

CH
3
(CH

2
)

16
COOH

Oleinowy C
18

H
34

O
2

CH
3
(CH

2
)

14
(CH)

2
COOH

Linolowy C
18

H
32

O
2

CH
3
(CH

2
)

12
(CH)

4
COOH

Linolenowy C
18

H
30

O
2

CH
3
(CH

2
)

10
(CH)

6
COOH

Surowce do produkcji świec i zniczy

Proces produkcji zniczy nie jest skomplikowany, ale bardzo istotne 

są surowce, z jakich się je wytwarza. Wysokiej jakości granulat i od-

powiednio dobrane knoty mogą się znakomicie przyczynić do sukcesu 

w sprzedaży produktu.

Na Rysunku 2 przedstawiono przegląd surowców do produkcji 

świec i zniczy, a także ich źródło pochodzenia oraz własności, a na Ry-

sunku 3 przedstawiono procentowy udział poszczególnych surowców 

do produkcji świec i zniczy .

Rys. 2. Surowce do produkcji świec i zniczy [7]

Rys. 3. Udział procentowy poszczególnych surowców  
do produkcji świec [7]
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Parafina jest stosunkowo niedrogim, typowym surowcem, jednak 

producenci zniczy zaczynają się interesować wykorzystaniem łatwiej 

dostępnych, odnawialnych źródeł [5]. Z uwagi na fakt, że ropa nafto-

wa należy do nieodnawialnych źródeł energii, spadek produkcji jest 

nieunikniony [6]. Poszukuje się więc tanich alternatywnych surowców 

do produkcji świec oraz wkładów do zniczy. W ostatnich latach zain-

teresowano się modyfikowanymi olejami roślinnymi jako materiałem 

do produkcji tego typu artykułów. Badano m.in. częściowo uwodornio-

ny olej sojowy i uwodorniony olej bawełniany z dodatkiem uwodornio-

nego oleju palmowego. Były również próby udoskonalenia właściwości 

funkcjonalnych uwodornionych olejów roślinnych przez modyfikację 

(epoksydację i estryfikację).

Proces spalania

Proces spalania świec i zniczy, mimo że przebiega zgodnie z pra-

wami fizyki, to pod względem chemicznym sprawia sporo proble-

mów. Spalanie zachodzące na odkrytych powierzchniach (knoty), 

w obecności powietrza i pod normalnym ciśnieniem przebiega z wy-

dzielaniem produktów gazowych i stałych do otoczenia. Bilans cieplny 

takiego procesu jest niekorzystny, co prowadzi do niepełnego spale-

nia materii organicznej. Pełne spalenie wymaga dobrego rozproszenia 

paliwa i szybkiego wymieszania z powietrzem. Przy braku powietrza 

może się wydzielać sadza [8].

Proces spalania zależy od wielu parametrów: rodzaju spalonego pa-

liwa; ilości dostarczonego powierza; objętości wydzielanych spalin.

Czynniki te decydują o tym, czy cała ilość substancji palnych za-

wartych w paliwie przejdzie w końcowe produkty spalania, tj. tlenek 

węgla (IV), parę wodną, czy inne (pożądane lub niepożądane) związki 

chemiczne. Spalanie paliwa stałego przebiega inaczej niż spalanie gazu 

lub cieczy. Proces ten składa się z następujących etapów: stopienie pa-

rafiny; przemiana cieczy w fazę lotną; tworzenie się (z nieorganicznych 

składników) knota popiołu emitowanego do otoczenia; wydzielanie się 

sadzy z niespalonych części paliwa parafinowego.

Mechanizm rozkładu łańcuchowego wewnątrz  

płomienia świecy.

Rozszczepienie łańcucha parafiny zachodzi przy użyciu takich 

samych mechanizmów jak piroliza frakcji ropy naftowej. Mechanizm 

ten można omówić na przykładzie krakingu ciężkich benzyn – jed-

nego z najbardziej upowszechnionych procesów przemysłowych 

do produkcji etylenu. Proces ten rozpoczyna się w temp. pomiędzy 

800°C a 900°C, gdzie następuje rozpad wiązania pojedynczego C–C, 

w wyniku czego powstają dwie grupy alkilowe. Każda z tych grup 

eliminuje cząsteczkę etylenu i tworzy nowy rodnik, z co najmniej 

dwoma atomami węgla, które mogą znowu usunąć cząsteczkę ety-

lenu. W ten sposób główną część procesu stanowi depolimeryzacja 

cząstek parafiny. Poprzez termiczne odwodornienie etylenu, po-

wstaje acetylen, który rozpada się na węgiel i tlen.

Rys. 4. Mechanizm rozkładu łańcuchowego wewnątrz płomienia [7]

Grupy alkilowe mogą również reagować w inny sposób, na przy-

kład poprzez usuwanie atomu wodoru (Rys. 4). W tym przypadku 

depolimeryzacja i odwodornienie są procesami endotermicznymi. 

Jednak temperatura wewnątrz płomienia świecy wzrasta z 800°C 

w strefie pierwszej, przez 1000°C aż do 1300°C w strefie trze-

ciej. Powodem tego jest spalanie wodoru. Z każdej cząstki C
2
H

4
 

tworzą się dwie cząsteczki wodoru, które kolejno rozkładają się 

na cztery atomy wodoru poprzez dysocjację termiczną. Spalanie 

wodoru doprowadza do żarzenia się cząstek węgla w strefie dru-

giej i trzeciej.

W trakcie spalania świec i zniczy nie następuje pełna degradacja 

materii organicznej dopływającej do knota, z powodu zakłóceń w dy-

fuzji tlenu atmosferycznego do jego powierzchni. Parafiny zawierają 

dużo atomów węgla, co wymaga odpowiedniej ilości tlenu do jego 

całkowitego spalenia, a warunek taki w przypadku świec nie jest speł-

niony; zatem spalaniu towarzyszy wydzielanie się niespalonych czą-

stek sadzy – kopcia.

Na przykładzie metanu przedstawiono reakcje, jakie zachodzą 

podczas pełnego spalania:

C + O
2 
+ 4N

2
 → CO

2
 + 4N

2
    (1)

2H
2
 + O

2 
+ 4N

2
 → 2H

2
O + 4N

2
  (2)

CH
4
 + 2O

2 
+ 8N

2
 → CO

2
 + 2H

2
O + 8N

2
  (3)

Jeżeli powietrza jest zbyt mało, to w pierwszej fazie tworzy się 

tlenek węgla, który w dalszym przebiegu reakcji może przekształcić 

się w ditlenek węgla:

2C + O
2 
+ 4N

2
 → 2CO + 4N

2
  (4)

2CO + O
2 
+ 4N

2
 → 2CO

2
 + 4N

2 

 (5)

Równania te charakteryzują zmiany zachodzące w składzie sub-

stancji reagujących, przy założeniu, że cały węgiel przechodzi w ditle-

nek węgla, a cały wodór przekształca się w wodę [8] .

Dopływ tlenu do zewnętrznej strefy płomienia jest inny niż 

do warstw głębszych, a szczególnie do powierzchni knota. Inny-

mi czynnikami, które mogą wpływać na proces pełnego spalania 

się parafiny może być fakt, że w wysokich temperaturach reakcje 

spalania nie dobiegają do końca, w wyniku dysocjacji utworzonych 

cząstek ditlenku węgla i pary wodnej. Innym powodem występo-

wania w spalinach takich części niespalonych, jak sadza, aldehy-

dy, alkohole, mogą być czynniki związane z szybkością przebiegu 

procesu spalania oraz wynikające z nierównomiernego przebiegu 

reakcji w przestrzeni, w której odbywa się spalanie. Ich przyczyną 

może być: niedostatek powietrza przy spalaniu; niewłaściwy jego 

rozdział; niepełne wymieszanie gazów oraz przedwczesne wyzię-

bienie gazów w otaczającej przestrzeni.

Dodatkowo w temperaturze palącego się knota, często nasycone-

go różnego rodzaju związkami i wzmacnianego metalowymi wstążka-

mi lub drucikami, mogą zachodzić reakcje chemiczne, niejednokrotnie 

katalizowane tymi metalami, prowadzące do tworzenia się szkodli-

wych lotnych substancji (aldehydy, ketony, nadtlenki, wielopierście-

niowe węglowodory aromatyczne).

Udowodniono, że spalane produkty świecarskie wydzielają zna-

czące ilości sadzy o cząsteczkach wielkości 0,06 µm, łatwo wchłaniane 

przez układ oddechowy człowieka. Na tych aerozolach mogą sorbo-

wać się różne związki chemiczne [8].

Derudi i inni [9] przedstawili emisję zanieczyszczeń po-

chodzących ze spalania świec parafinowych czystych oraz 

z dodatkami zapachowymi (drewno cedrowe, oriental-

ne przyprawy, aloes, rabarbar). Na Rysunku 5 przedstawio-
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no emisje wielopierścieniowych węglowodorów aromatycz-

nych (WWA) ze spalania świec czystych oraz zapachowych.

Rys. 5. Wskaźniki emisji WWA dla badanych świec zapachowych (A-E) 
oraz czystych świec parafinowych (W1-W3) [8]

Na wykresie (Rys. 5) literami od A do E opisano różnego ro-

dzaju świece zapachowe, natomiast od W1 do W3 czyste świece 
parafinowe. Przerywaną linią oznaczono na rysunku wartości gra-

niczne. W przypadku czystych świec parafinowych zaobserwowa-

no przekroczenie wartości granicznych, natomiast w odniesieniu 
do świec zapachowych zaobserwowano również przekroczenie 
wartości granicznych, ale w mniejszym zakresie niż przy czystych 
świecach parafinowych.

Rezaei K. i inni [10] przedstawili charakterystykę spalania trzech 
rodzajów świec: parafinowej, z wosku sojowego oraz pszczelego; 
omówili zmiany w wielkości obszaru roztopionego wosku w zależ-

ności od stosowanego surowca (Rys. 6). Świece z wosku sojowego 
tworzą szersze obszary roztopionego wosku, aniżeli z wosku para-

finowego (Rys. 6A, 6B). Obszary roztopionego wosku pszczelego 
są najmniejsze (Rys. 6C). Kilka parametrów wpływa na wielkość 
tego obszaru. Jak przedstawiono na termografach wykonanych me-

todą DSC (kalorymetria skaningowa różnicowa), krzywe topnienia 
i krzepnięcia mają znaczący wpływ na wielkość obszaru roztopio-

nego wosku (Rys. 6D–6F). Zaobserwowano, iż początek topnienia 
wosku sojowego następuje w niższej temperaturze, aniżeli w przy-

padku parafiny i wosku pszczelego, co powoduje, iż w przypadku 
świec wykonanych z wosku sojowego powstaje największy obszar 
roztopionego wosku.

Kolejnym parametrem wpływających na wielkość obszaru roz-

topionego wosku jest średnica knota. Świece parafinowe i z wosku 
sojowego z szerszym knotem tworzą większe obszary oraz spalają 
się bardziej.

Rys. 6. Różnice w wielkości obszaru roztopionego wosku 
w zależności od rodzaju surowców stosowanych do produkcji świec: 

(A) wosk sojowy; (B) parafina; (C) wosk pszczeli; (D), (E),  
(F) – termografy wykonane metodą kalorymetrii skaningowej 

różnicowej dla trzech wosków [10]

Największe zużycie świecy zaobserwowano w przypadku 
świecy parafinowej, a najmniejsze dla świecy z wosku pszczelego  

(Rys. 7A). Świece parafinowe mają również największą szybkość 
spalania, która cały czas wzrasta w czasie (Rys. 7B). Z kolei szyb-

kość spalania dla świecy wykonanej z wosku sojowego przez pierw-

sze 60 min spadała, natomiast później zaobserwowano powolny 
wzrost tego parametru. Spadek ten miał związek ze zmniejszeniem 
produkcji sadzy. W przypadku świecy wykonanej z wosku pszcze-

lego szybkość spalania była cały czas na tym samym poziomie.

Rys. 7. (A) Charakterystyka zużycia parafiny, wosku sojowego oraz 
pszczelego w czasie; (B) Dynamiczna szybkość spalania parafiny, 

wosku sojowego oraz pszczelego; (C) Zmiany w wielkości obszaru 
roztopionego wosku dla trzech rodzajów świec [10]

Wielkość obszaru roztopionego wosku wokół płomienia zmie-

niała się w ciągu 5 godz., przy czym największy skok zaobserwowa-

no w pierwszych 40 min (Rys. 7C). Największy obszar roztopione-

go wosku zaobserwowano w przypadku świecy sojowej. Natomiast 
dla świecy parafinowej i z wosku pszczelego przez pierwsze  
50 min, wielkość obszaru roztopionego wosku była bardzo po-

dobna. Dopiero później dla świecy parafinowej średnica tego ob-

szaru zaczęła rosnąć, a wosku pszczelego pozostawała na takim  
samym poziomie.

Podsumowanie

W pracy scharakteryzowano surowce do produkcji świec i zni-
czy oraz ich wpływ na środowisko. Na podstawie danych przed-

stawionych w pracy można stwierdzić, iż dobór surowca ma zna-

czący wpływ na emisję zanieczyszczeń oraz charakter spalania 
podczas palenia świec.

W związku ze wzrostem cen ropy naftowej, a co się z tym 
wiąże, również cen parafin, branża świecarska stara się wprowa-
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dzać modyfikacje w formułach swoich produktów, by wpływać 
na ceny produktów końcowych. Dlatego w świecach coraz czę-

ściej i w większych ilościach obecne są woski syntetyczne oraz 
woski roślinne.

W ciągu najbliższych 15. lat globalne zapotrzebowanie 
na wosk będzie rosnąć w tempie 1% rocznie, prognozują eksperci  
Kline&Company i uprzedzają, że jednocześnie dostawy tego su-

rowca będą maleć w tempie 1,5% na rok. To powoduje, że prze-

mysł parafinowy szuka alternatywnych rozwiązań podtrzymujących 
produkcję świec nie tylko na dotychczasowym, ale i na rozwijają-

cym się poziomie [11].
„Zielony segment”, to jeden z najszybciej rozwijających się sekto-

rów w USA i Europie; jego średni roczny przyrost to ok. 20%. Kon-

sumenci domagają się „ekologiczności” i braku zanieczyszczeń rów-

nież w produktach takich jak świece; rezygnacji z wosku tradycyjnego 
na rzecz produktów na bazie oleju palmowego, które są odnawialnymi 
źródłami surowca [11].
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Zasady publikacji prac

– wskazówki dla autorów

Tematyka czasopisma

Miesięcznik naukowo-techniczny CHEMIK nauka-technika-
rynek publikuje oryginalne prace badawcze, naukowe i technolo-

giczne, prace przeglądowe, artykuły referatowe oraz komunikaty 
z zakresu chemii, technologii chemicznej, komputerowego mode-

lowania procesów chemicznych, ochrony środowiska, zarządzania 
środowiskiem, zarządzania badaniami naukowymi, firmami che-

micznymi i instytutami naukowymi, techniki, energetyki oraz rynku 
chemicznego i technicznego.

Etyczna postawa Autora/Autorów

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz naj-
wyższych standardów redakcyjnych jest jawność informacji o pod-

miotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład mery-

toryczny, rzeczowy, finansowy, etc.), co jest przejawem nie tylko 
dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Autor nadsyłając pracę do druku jednocześnie oświadcza, że nie 
była ona w tej samej postaci publikowana w innym czasopiśmie. 
Wraz z artykułem należy przesłać zgodę na publikację wyrażoną 
przez kierownika jednostki, w której jest zatrudniony autor oraz 
podpisaną umowę z autorem.

Oryginalne prace badawcze muszą spełniać zasadniczy wa-

runek nowości.

Procedury recenzyjne

Artykuły przesyłane do publikacji w miesięczniku CHEMIK na-

uka-technika-rynek są recenzowane przez specjalistów w poszcze-

gólnych dziedzinach – z Zespołu Recenzentów miesięcznika. Skład 
Zespołu Recenzentów jest publikowany co najmniej cztery razy 
w roku. Artykuły do recenzji są przekazywane bez nazwisk i afiliacji 
Autorów. Nazwiska Recenzentów nie są znane Autorom.

Manuskrypt

Artykuły publikowane są w języku polskim oraz języku an-

gielskim. Manuskrypty powinny być przesłane do redakcji za-

równo w języku polskim jak i angielskim pocztą elektroniczną, 
a dokumenty dotyczące publikacji – pocztą tradycyjna pod adres 
redakcji. Jeżeli artykuł zostaje dostarczony do redakcji w jednym 
języku, to w sprawie tłumaczenia prosimy o kontakt z redakcją 
(redakcja@miesiecznikchemik.pl , tel/fax 32 231 61 35).

Maszynopis powinien być jednostronny, z podwójnymi odstę-

pami między wierszami. Lewostronny margines 4 cm, prawostron-

ny 2 cm. Obowiązującą czcionką jest Times New Roman 12 p. Ma-

szynopis nie powinien przekraczać 20 000 znaków. Manuskrypt nie 
powinien zawierać żadnych „twardych” znaków.

Jeżeli w artykule zgłoszonym przez Autorów znajdują się ilu-

stracje lub inne materiały chronione prawem autorskim, Autorzy 
obowiązani są do wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia 
na ich wykorzystanie od Wydawcy oraz poniesienia związanych 
z tym kosztów, a także oznaczenia włączonego utworu/ilustracji 
nazwiskiem i imieniem ich autorów oraz nazwą wydawcy.

Więcej informacji i odpowiednie linki na www.miesiecznikchemik.pl


