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Wstęp
Wiedza jest istotnym czynnikiem wpływającym na powstawanie innowacji, te
natomiast stają się impulsem do wytwarzania nowych produktów lub usług
przyczyniając się także do rozwoju gospodarki. Projekty mające na celu pomaganie
młodym naukowcom w realizacji badań naukowych i rozwijania ich zdolności
kreatywnego i innowacyjnego myślenia, przyczyniają się do procesu transferu
technologii i komercjalizacji wiedzy. Zatem stawianie na rozwój gospodarki opartej
na badaniach naukowych i wdrażanie ich w życie jest konieczne do budowy silnego,
stabilnego i konkurencyjnego rynku.
Mądre społeczeństwo powinno wspierać rozwój nauki, ponieważ jest ona
motorem rozwoju gospodarki danego państwa, poza tym warto wiedzieć jaką
przyszłość przyniesie nam nauka.
Prezentowana monografia wieloautorska jest podzielona na dwie części:
- część pierwsza to: "Wiedza techniczna i ścisła motorem rozwoju gospodarki", gdzie
autorzy prezentują swoje osiągnięcia z zakresu wiedzy technicznej i ścisłej,
- druga część : "Wiedza ekonomiczno-społeczna łącznikiem między techniką,
a gospodarką" jest to część poświęcona osiągnięciom z dziedziny nauk
ekonomicznych i społecznych.
Znajdujące się w monografii artykuły stanowią owoc interdyscyplinarnej refleksji
nad zagadnieniem: "Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie" i mają na
celu zaprezentowanie artykułów o różnorodnej tematyce, których autorzy chcą
wskazać na mnogość czynników wpływających na poszerzanie się zakresu nauki.
Niniejsza monografia może przyczynić się do wzbogacenia istniejącej wiedzy,
oraz dać początek nowym badaniom.

Agnieszka Synowiec.
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Wiedza techniczna i ścisła motorem rozwoju
gospodarki.

Energetyczne własności biomasy - badania wstępne

Estera Pietras
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra
Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska,

1. Wprowadzenie
Pojęciem biomasy określa się ogół materiałów organicznych pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego, powstających w naturalnych procesach biochemicznych, które ulegają
biodegradacji. Biomasa pochodząca z terenów zalesionych oraz plantacji energetycznych
posiada status „produktu”, natomiast odpady i przemysłowe produkty uboczne mają status
„odpadu”. Odpady powstają w różnych gałęziach gospodarki, jednak produkowane
dotychczas w Polsce niewielkie ilości energii ze źródeł odnawialnych w około 98% pochodzą
z procesów opartych na spalaniu biomasy będącej trzecim, co do wielkości na świecie
źródłem energii odnawialnej (OZE). Może ona stanowić znaczący energetycznie substytut
paliw kopalnych, zwłaszcza węgla [Hycnar J. J., Górski M., 2003, s. 309]. Biomasę
pozyskuje się z obszarów leśnych, upraw roślin energetycznych i odzyskuje wtórnie
z odpadów pochodzenia przemysłowego i komunalnego. Pod względem energetycznym
2 tony biomasy równoważne są od 1 do 1,5 ton węgla kamiennego. Stosowanie biomasy do
celów energetycznych umożliwia spełnienie ostrych norm ochrony środowiska, szczególnie
w zakresie ograniczania emisji CO2, SOX, NOX, pyłów, dioksyn, chloru, metali ciężkich [Wisz
J., Matwiejew A., 2005]. W krajach uprzemysłowionych biomasa dostarcza ok. 3% energii.
Ocenia się, że w perspektywie długoterminowej biomasa będzie użytkowana w ilości od 100
do 300 EJ rocznie [Rybak W., 2006].
Największym zainteresowaniem, jako surowcem energetycznym cieszy się wierzba,
głównie ze względu na szybki wzrost i małe wymagania glebowe. Wydajność plonów wierzby
krzewiastej kształtuje się na poziomie od 11,0 do 26,4 ton z hektara rocznie, przy czym zbiór
roślin co 3 lata daje najkorzystniejsze rezultaty – średnio 21,6 t/ha/rok [Szczukowski S.,
2006, s. 171-181].
W Polsce potencjał biopaliw szacuje się na około 684,6 PJ w skali roku, z czego
najwięcej 407,5 PJ przypada na biopaliwa stałe. Zasoby te składają się przede wszystkim
z nadwyżek biomasy pozyskiwanych w rolnictwie (195 PJ), leśnictwie (101 PJ), sadownictwie
(57,6 PJ) oraz z odpadów przemysłu drzewnego (53,9 PJ). Znacznym potencjałem biomasy
stałej, ze względu na nadwyżki słomy w gospodarstwach rolnych, dysponuje północna
i zachodnia część kraju. Z kolei północno-wschodnie i północno-zachodnie rejony Polski
posiadają znaczne możliwości wykorzystania biogazu z odpadów zwierzęcych [Kotowski W.,
Konopka E., 2006, s. 532]. Rodzaje i źródła biomasy przedstawiono na rys. 1.
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Rysunek 1. Źródła i rodzaje biomasy o charakterze produktów i odpadów
Źródła i rodzaje biomasy o charakterze
produktów i odpadów

Biomasa jako produkt

Biomasa jako odpad

Biomasa drzewna z terenów leśnych i
plantacji roślin energetycznych; Drewno z
obszarów leśnych i plantacji
energetycznych o krótkim czasie rotacji.

Gospodarka
komunalna;
Odpady
komunalne, osady ściekowe surowe i
stabilizowane, odpady kuchenne, papier,
tektura, odpady zielone.

Rolnictwo; Obornik z hodowli bydła i
trzody chlewnej, resztki pożniwne np.
słoma, drewno z plantacji energetycznych
(wierzba, topola, miskanty, ślazowiec
pensylwaoski) rośliny z upraw polnych
zawierające węglowodany(zboża, buraki)
rośliny oleiste.

Biomasa ze środowisk wodnych; Trawy
wieloletnie z plantacji energetycznych,
glony rośliny (np. hiacynt wodny) osady z
biologicznego oczyszczania ścieków.

Leśnictwo; Kora, liście, pozostałości z
wycinki lasów, trociny, drewno odpadowe,
drewno kawałkowe, gałęzie z przycinek,
odpady w postaci kory, karpina.

Przemysł; Oleje, tłuszcze odpadowe,
odpady z chowu zwierząt (obornik,
gnojowica), makuchy, wywar gorzelniany,
młóto browarnicze, wysłodki, drożdże
odpadowe z gorzelni, wytłoki z przetwórni
owoców, odpady z rzeźni.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Klimiuk, M. Pawłowska, T. Pokój, Biopaliwa.
Technologie dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012

Analizy Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej wykazują, że potencjał techniczny
drewna i jego odpadów z lasów i sadów, możliwy do wykorzystania w energetyce wynosi
8, 81 mln ton, natomiast nadwyżki słomy do energetycznego wykorzystania sięgają 7, 84 mln
ton rocznie [Kruczek H. i inni, 2003, s. 13-19]. Struktura biomasy roślinnej składa się z trzech
podstawowych komponentów: celulozy, hemicelulozy i ligniny. Właściwości fizykochemiczne
wybranych składników biomasy zaprezentowano w tabeli 1.
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Tabela 1. Własności fizyko-chemiczne wybranych składników biomasy

Składnik biomasy

Wartość
opałowa

Gęstość

[MJ/kg]

3

Zawartość
wilgoci

Zawartość
popiołu

[%]

[%]
6,5

[g/cm ]
Łuski z nasion
słonecznika

15,2

1,011,3

6,1

Kaczany
kukurydzy

14,6

0,10,5

3050

Odpady drzewne

15,9

0,10,5

1658

Siano

89

0,10,3

835

Trociny

16,8

0,921,11

6,1

1012

Drewno dębu

14,3

13

3,6

Drewno sosny

16,7

12

0,2

Drewno brzozy

15,9

12

Suszony osad
ściekowy

1012

3,1

0,61

1,4

3040

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kordylewski W., Spalanie i paliwa, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej 2008

Zaawansowane technologie użytkowania biomasy mogą dostarczyć wiele korzyści, do
których zalicza się [Rybak W., 2006]:
 dostępność biomasy, większa niż paliw kopalnianych,
 opłacalność przekształcenia biopaliw na różne nośniki energii (tj. ciepło, elektryczność,
metanol, etanol, wodór),
 zmniejszenie emisji CO2 w atmosferze podczas konwersji biomasy,
 zmniejszenie importu paliw, dywersyfikacja źródeł energii, zwiększenie rozwoju
i zatrudnienia w obszarach wiejskich, możliwość odzyskania wylesionych
i zdegradowanych przemysłowo obszarów.
Zastosowanie biomasy do celów energetycznych może być prowadzone w oparciu
o różne procesy, w tym: gazyfikację lub pirolizę, bezpośrednie spalanie i współspalanie,
produkcję paliw ciekłych (np. estrów oleju rzepakowego). Należy zauważyć, iż z jednej tony
suchej biomasy w procesie pirolizy można uzyskać 590 kg biooleju, 420 kg koksu oraz 130
kg biogazu. Procesy gazyfikacji charakteryzują się sprawnością rzędu 25÷40%, w zależności
od wielkości instalacji. Badania technologii pirolizy są na etapie uruchamiania instalacji
pilotażowych, a technologie instalacji pirolizy i gazyfikacji są postrzegane, jako
przyszłościowe [Grzybek A., 2002; Gizińska M. i inni, 2013; Michniewicz M., 2014]. Taka
sytuacja sprawia, że proces pirolizy staje się przyszłościowym i perspektywicznym tematem
badań naukowych, a jednym z elementów są badania własności biomasy, która może
podlegać procesowi pirolizy.
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2. Stanowisko badawcze
Badania przeprowadzono w laboratorium własności paliw stałych i utylizacji odpadów
Katedry Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej,
zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o [Kruszyński S. i inni 2006, s. 64-79].
Oznaczanie wartości opałowej i ciepła spalania przeprowadzono z wykorzystaniem
kalorymetru KL-12MN wspomaganego programem komputerowym. Widok poszczególnych
stanowisk badawczych przedstawiono na rys. 2.

Rysunek 2. Stanowisko badawcze do wyznaczania własności paliw:
a) suszarka do wyznaczania wilgoci, b) piec elektryczny do wyznaczania popiołu, c) prasa do
przygotowania pastylki do spalenia w bombie kalorymetrycznej, d) bomba kalorymetryczna
z programem komputerowym

Źródło: Opracowanie własne

3. Metodyka i wyniki badań
Badania obejmowały określenie podstawowych właściwości energetycznych biomasy.
Analizowano trzy rodzaje biomasy (liście orzecha włoskiego, trzcinę pospolitą w postaci
łodyg i liści, wierzbę energetyczną-pędy czteroletnie), dla których za pomocą kalorymetru
wyznaczono ciepło spalania i wartość opałową. Pomiar polegał na całkowitym spaleniu
próbki paliwa, w atmosferze tlenu pod ciśnieniem, w bombie kalorymetrycznej zanurzonej
w wodzie i na pomiarze przyrostu temperatury tej wody. W celu wyznaczenia wartości
opałowej analizowanych rodzajów biomasy, oznaczono zawartość wilgoci powietrzno-suchej
zgodną z normą (PN-EN14774-1:2010), popiołu (PN-EN 14775:2010), części lotne (PN-EN
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15148:2010) oraz ciepło spalania (PN-81/G/04513) i określono wartość opałową według
normy PN-81/G/04513. Wyniki badań przedstawiono na rys. 3 i 4.
Rys 3. Wyniki oznaczenia wilgoci (W h), popiołu (Aa) i części lotnych (Va) dla analizowanych
rodzajów biomasy.
wilgoć

części lotne

popiół
76,004

80

Wartość własności, %

70
60
50
40

26,930

29,783
26,123

30
20

19,693

8,533
3,346

0,680

10

1,792

0
Liście

Wierzba
energetyczna

Trzcina

Rodzaj biomasy

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 4. Wyniki oznaczenia ciepła spalania (Qs) i obliczanej wartości opałowej (Qd) dla
analizowanych rodzajów biomasy
ciepło spalania

Wartość ciepła spalania i wartości opłaowej, [MJ/kg]

22

wartość opałowa

18,589
18,035

17,609

20

16,096

17,311

16,546

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Liście

Wierzba
energetyczna
Rodzaj biomasy

Źródło: Opracowanie własne
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4. Podsumowanie
Spośród trzech analizowanych rodzajów biomasy to właśnie wierzba energetyczna
odznaczała się najniższą wartością opałową, co można wyjaśnić znaczną zawartością
wilgoci i dużą zawartością części lotnych. Największą wartością opałową posiadają liście,
z których spalania uzyskuje się też najmniejszą ilość popiołu. Znaczna zawartość wilgoci
w odniesieniu do wierzby nie dyskryminuje jej jednak, jako paliwa mogącego znaleźć
zastosowanie do celów energetycznych.
Badana biomasa zawiera ilość popiołu, poniżej 4%, co jest pozytywnym wynikiem
szczególnie dla wierzby, którą zalicza się do biomasy drzewnej, która na ogół charakteryzuje
się wyższymi wartościami tego parametru.
Otrzymane wyniki, odnoszące się w przypadku własności energetycznych do stanu
analitycznego, skłaniają do wniosku, iż należy prowadzić dalsze badania z ukierunkowaniem
na określenie własności biomasy w stanie suchym, szczególnie w odniesieniu do wierzby.
Badania takie powinny potwierdzić zbliżone wartości własności energetycznych biomasy.
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Badania procesu pirolizy wybranego rodzaju biomasy

Estera Pietras
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra
Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska

1. Wstęp
Progres technologii z branży ciepłownictwa i energetyki w Polsce można określić mianem
rozwojowego sektora gospodarki. W odniesieniu do rozwiniętych krajów UE sektor ten
pozostaje nieco w tyle, ale nacisk na innowacyjność uwidacznia się w każdym elemencie tej
dziedziny gospodarki. Obecnie duży nacisk kładzie się na wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii, jednak wydaje się, iż znaczący potencjał tkwi w poszukiwaniu rozwiązań
dotyczących współspalania węgla kamiennego, będącego naszym największym bogactwem
naturalnym. Jedną z możliwości jest współspalanie z biomasą. Nowe rozwiązania
technologiczne konwersji biomasy mogą stanowić kluczowy element poszukiwań
zagospodarowania zarówno polskiego „złota” energetycznego, jak również zwiększenia
udziału paliw odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym. Wyróżnia się trzy
podstawowe procesy termiczne mające zastosowanie do otrzymywania użytkowych form
energii z biomasy. Zalicza się do nich: spalanie, pirolizę oraz zgazowanie. Procesy te
charakteryzuje różna dynamika przemian struktury chemicznej paliwa stałego, a rozpoznanie
charakteru poszczególnych przemian stanowi podstawę możliwości zmniejszenia
negatywnych skutków procesów termicznych na środowisko [Kubica K., 2003, s.145-197].
Taka alternatywa, szczególnie w nawiązaniu do współspalania biomasy z węglem, stanowi
kuszącą perspektywę badań naukowych, którą postanowiono podjąć w prezentowanej pracy.

2. Teoretyczna analiza procesu pirolizy
Piroliza nie jest procesem powszechnie stosowanym, w aspekcie termicznej utylizacji
odpadów, jednak stanowi przedmiot badań przebiegu ogólnie pojętego termicznego rozkładu
różnych grup odpadów w warunkach ograniczonego dostępu tlenu [Tokarski J., 1972].
Główną tego przyczyną jest właśnie możliwość współspalania z węglem. Pirolizę określa się
jako proces termicznego rozkładu związków organicznych bez udziału tlenu. Proces ten nie
wyklucza jednak czynnego udziału tlenu zawartego w odpadach. W ten sposób uzyskuje się
mieszaninę gazów oraz substancji palnych o dużej zawartości węglowodorów oraz
pozostałości w postaci koksu, którego udział jest zależny od temperatury i wzrasta wraz ze
wzrostem tego parametru, w zakresie od 350C do 1000C [Kotowski W., 2001].
W zależności od temperatury rozróżnia się pirolizę [Kotowski W., Konopka E., 2006,
s. 532-537]:
 niskotemperaturową (temperatura ok.450-700C)
 wysokotemperaturową (temperatura 900 do 1000C).
W przypadku procesu odnoszącego się do rozkładu paliw ciekłych lub stałych można
rozważać możliwość odgazowania. Szybkość przebiegu procesu decyduje o szybkościowym
charakterze procesu tzn. czy piroliza jest powolna czy szybkościowa. W niskich
temperaturach powstają wstępne produkty rozpadu oraz w minimalnych ilościach substancje
smoliste, z których część ulega do postaci koksu i gazu [Kotowski W., Konopka E., 2006,
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s. 532-537]. Wzrost intensywności przebiegu procesu wydzielania substancji gazowych ma
miejsce w przypadku wyższych temperatur. Intensyfikacja następuje wraz z rosnącym
udziałem smół i koksu. Materiały zawierające celulozę, w postaci papieru, odpadów
kuchennych i ogrodowych, drewna i tworzyw sztucznych, stanowią podstawową część
organicznych materiałów w odpadach komunalnych. Proces pirolizy wymienionych
materiałów jest bardziej dostrzegalny dzięki rozpadowi celulozy, co przedstawiono w postaci
równania (1) [Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S., 2012]:

3C6 H10O5   8H 2 O  C6 H 8O  2CO  2CO2  CH 4  H 2  7C (1)
Procesy zachodzące w temperaturze nie przekraczającej 550C, czyli podczas pirolizy
niskotemperaturowej, dostarczają najwięcej produktów w postaci smoły i oleju. Produkty te
stanowią potencjalne źródło energii możliwej do odzyskania. W
pirolizie
średniotemperaturowej (550C-800C) wytwarzane są przede wszystkim produkty gazowe
o znacznej wartości opałowej oraz mniejsze, w porównaniu z procesem
niskotemperaturowym, ilości oleju i smoły. Wysokotemperaturowa piroliza, zachodząca
w zakresie temperatur 800 - 1100C, dostarcza gazów niskokalorycznych. Podwyższenie
temperatury do poziomu 1400C, w wyniku czego następuje rozkład wysokokalorycznych
odpadów, umożliwia usunięcie resztek stałych w stanie spiekalno-płynnym. Produkty
uzyskane w efekcie pirolizy są wyłącznie wynikiem termicznej destrukcji wsadu
i wtórnych reakcji zachodzących pomiędzy związkami chemicznymi zachodzącymi podczas
rozpadu surowca, czyli substratów procesu [Kotowski W., 2001].

Tabela 1. Rozpad cząstek w zależności od temperatury
Zakres temperatur
(C)
100-200
250

Reakcje chemiczne
Suszenie termiczne, odszczepienie wody
(fizyczne)
Redukcja, oddzielenie wody chemicznej
związanej i dwutlenku węgla, depolimeryzacja,
rozpoczęcie wydzielania się siarkowodoru

340

Przerywanie wiązań alifatycznych, początek
oddzielenia się metanu oraz innych związków
chemicznych

380
400

Początek fazy pirolizy
Rozpad wiązań węgiel – tlen i węgiel – azot

400 – 600
600

>600

Przekształcanie się związków bitumicznych w olej
wytlewny, względnie w smołę wytlewną
Kraking związków bitumicznych do odpornych na
wyższe temperatury związków chemicznych
Powstawanie aromatów (benzen i pochodne)
według następującego hipotetycznego schematu
reakcji: dimeryzacja  olefin 
niskocząsteczkowy  dehydrogenizacja do
butadienu; reakcja dwuolefin (etylen 
cyklohexan); termiczna aromatyzacja do benzenu

Źródło: Kotowski W.: Utylizacja i gospodarka odpadami, WSEiA w Bytomiu, Bytom 2001
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Zastosowanie technologii pirolitycznej umożliwia unieszkodliwianie tych odpadów, które
można spalać metodami konwencjonalnymi, jednak zastosowanie pirolizy powoduje
zmniejszenie objętości i masy odpadów przy jednoczesnej możliwości zmagazynowania ich
wartości kalorycznej w produktach rynkowych w postaci gazu i koksu [Rosik-Dulewska Cz.,
2000].
Rysunek 1.Wpływ czasu pirolizy biomasy drzewnej na uzysk głównej masy produktów

Źródło: Kotowski W., Konopka E. (2006), Miejsce biomasy drzewnej w procesach pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych, Energetyka i Ekologia, nr 7, str. 532-537

3. Piroliza, jako proces dwustopniowego spalania
Pirolizę określa się, jako dwuetapowy proces termiczny, czyli dwuetapowe spalanie.
Pierwszy etap polega na przekształceniu odpadów w paliwo gazowe i ciekłe oraz stałą
pozostałość o różnym stopniu odgazowania. Proces, na tym etapie, zachodzi bez dostępu
powietrza. Przeważają w nim procesy odgazowania, czyli tzw. wytlewania oraz, przy
ograniczonym dostępie powietrza, procesy zgazowania odpadów [Janowicz L., 2008, s. 601604].
W drugim etapie pirolizy następuje spalanie uzyskanego w pierwszym etapie paliwa w tej
samej bądź dodatkowej instalacji. Na skutek tego zachodzi rozbicie cząstek materiałów w
postaci celulozy, gumy, tworzyw sztucznych oraz innych materiałów organicznych
wchodzących w skład odpadów miejskich, na prostsze molekuły [Kacperski W.T., 2003].
Pirolityczne procesy termicznej przeróbki odpadów przebiegają zazwyczaj przy
niedużym udziale powietrza, co w konsekwencji prowadzi do częściowego zgazowania.
Piroliza stanowi pierwszy etap termicznej konwersji podczas spalania lub zgazowania paliw,
natomiast w dalszej kolejności następuje częściowe lub pełne utlenienie produktu wstępnego
wsadu [Kalina J., 2004, s.15-22; Kalina J. Skorek J., 2006, s. 537-545]. Niższe temperatury
procesu pirolizy oraz dłuższe czasy przebywania lotnych produktów rozkładu w reaktorze
dają w pierwszej kolejności efekt powstawania karbonizatu. Wysokie temperatury i krótki
czas przebywania lotnych produktów pirolizy w strefie wysokiej temperatury powodują wzrost
stopnia konwersji paliwa [Kotowski W., Konopka E., 2006, s. 532-537].
W stosunku do spalania konwencjonalnego zalety pirolizy wynikają z [Kotowski W., 2001]:
 niskiego poziomu wydzielania się metali ciężkich i węglowodorów chloropochodnych
wynikającego z niskiego poziomu temperatur,
 mniejszego strumienia gazów,
 możliwości zastosowania w małych jednostkach grzewczych dla lokalnych rozwiązań
z energetycznym wykorzystaniem i posortowanym odzyskiem wartościowych
materiałów recyrkulacyjnych,
 zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.
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Do wad zalicza się przede wszystkim [Kotowski W., 2001]:
 konieczność wstępnego rozdrobnienia odpadów,
 mniejszą redukcję masy niż przy spalaniu (400kg/tonę),
 gorsze energetyczne wykorzystanie produktów procesu wynikające z obecności nie
spalonego węgla w koksie,
 toksyczność substancji i metali ciężkich łączących się ze sobą ze względu na niższe
temperatury i przechodzących do stałych produktów pirolizy.
Proces pirolizy znajduje zastosowanie do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej.
Porównując pirolizę ze spalaniem konwencjonalnym można stwierdzić, iż energia użyteczna,
jaką pozyskuje się w tym procesie jest znacznie mniejsza (w odniesieniu do procesu
tradycyjnego spalania), co spowodowane jest konwersją węgla w koks. Znaczna ilość energii
może natomiast znaleźć zastosowanie poprzez wykorzystanie gazowych produktów procesu
pirolizy w ciepłowniach i elektrociepłowniach po uprzednim chemicznym oczyszczeniu.
Stanowi to niewątpliwie dużą zaletę tego procesu [Rosik-Dulewska Cz., 2000].
Do najczęściej uzyskiwanych produktów pirolizy zalicza się [Rybak W., 2006]:
 składniki gazowe: CH4, CO, CO2, H2, parę wodną, węglowodory aromatyczne
(benzen, toluen, ksylen itp.),
 skondensowane pary (smoły, oleje),
 frakcje stałe (węgiel drzewny, koks, balast mineralny).
Rysunek 2. Produkty pośrednie i końcowe termochemicznej konwersji biomasy

Źródło: Kotowski W., Konopka E. (2006), Miejsce biomasy drzewnej w procesach pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych, Energetyka i Ekologia, nr 7, str. 532-537

Rozkład pirolityczny substancji organicznej powoduje wydzielanie gazu pirolitycznego
tzw. ”części lotne”. Wydzielanie się części lotnych z rozkładu paliwa zależy od jego budowy
chemicznej, szybkości ogrzewania, temperatury końcowej i czasu przebywania próbki
w temperaturze końcowej. W określonym czasie ogrzewania próbki wydziela się paliwo
i części lotne. Zjawisko to można nazwać odgazowaniem zupełnym. Maksymalne
odgazowanie próbki paliwa zachodzi w momencie, gdy wszystkie związki organiczne
wchodzące w jego skład ulegają rozkładowi. Maksymalnie możliwy rozkład substancji
organicznej nazywany jest odgazowaniem całkowitym. Stan odgazowania zupełnego dla
różnych paliw jest w przedziale 500-900C w temperaturze końcowej. Elementem, który
pozostaje po rozkładzie termicznym paliwa, jest karbonizat składający się z części
organicznej [Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S., 2012].
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4. Stanowisko eksperymentalne i metodyka badań
Badania przeprowadzono wykorzystując materiał w postaci liści z orzecha włoskiego.
Retorta wypełniona została uprzednio zwarzonym materiałem, z których przygotowano
próbki i poddano je analizie własności kalorycznych oraz zawartości popiołu, wilgoci i części
lotnych. Badania przeprowadzono na stanowisku opisanym w pracy [Kruszyński S. i inni,
2006].
Kolejną fazą badań było poddanie próbki procesowi pirolizy, który prowadzono na
stanowisku pomiarowym przedstawionym schematycznie na rys. 3.
Rysunek 3. Schemat stanowiska badawczego procesu pirolizy biomasy

Źródło: Opracowanie własne

Widok stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 4.
Rysunek 4. Widok stanowiska pomiarowego procesu pirolizy biomasy

Źródło: http://www.piece.wip.pcz.pl/laboratoria/laboratoria.htm, 15.06.2015 r.

Retortę wypełnioną uprzednio zważonym materiałem o masie m=79,4 g, umieszczono
w piecu elektrycznym, którego temperatura wynosiła ok. 850ºC. Parametr ten utrzymywano
na stałym poziomie. Ciśnienie w retorcie wynosiło 950 Pa. Retortę wykonano w postaci
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szczelnego naczynia o przekroju okrągłym ze stali żaroodpornej. Retorta zamykana była
specjalną, szczelną nakrętką z wyprowadzeniem króćców pomiarowych oraz zaworu
odprowadzającego gaz pirolityczny. W trakcie trwania procesu pirolizy dokonano pomiarów
następujących parametrów:
 ciśnienia panującego w retorcie,
 temperatury w retorcie,
 przepływu strumienia gazu pirolitycznego.

5. Przebieg badań
Pomiary prowadzono od momentu włożenia retorty do pieca (rys. 5).
Rysunek 5. Piec z umieszczoną w środku retortą oraz aparaturą kontrolno-pomiarową

Źródło: Opracowanie własne

18

Monografia: "Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie", sierpień 2015

Rysunek 6. Widok stanowiska pomiarowego w trakcie pirolizy

Widok płomienia
pirolitycznego

Źródło: Opracowanie własne

Gaz pirolityczny poddano spalaniu przy pomocy palnika.

6. Wyniki badań i ich analiza
W trakcie prowadzenia procesu pirolizy analizie poddano podstawowe parametry tego
procesu. Zmiany poszczególnych parametrów w funkcji czasu przedstawiono na rys. 7-8.
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Rysunek 7. Zmiany ciśnienia w retorcie podczas pirolizy
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Źródło: Opracowanie własne.

Analizując rys. 7 można stwierdzić, iż najwyższe ciśnienie gazu uzyskano po ok.
4 minutach (1520 Pa). Skutkowało to osiągnięciem największej wysokości płomienia, którą
na podstawie obserwacji można oszacować na ok. 20 cm, Wysokość płomienia utrzymała
się do ok. 10 minut po rozpoczęciu procesu, pomimo spadku ciśnienia w retorcie (1368 Pa).
Płomień charakteryzował się niebieską barwą, co świadczy o braku powietrza w retorcie.
W dalszej części procesu pirolizy ciśnienie w retorcie sukcesywnie spadało. Po 40 minutach
płomień zgasł, wówczas ciśnienie w retorcie wynosiło 285 Pa. W chwili zakończenia
procesu, po 90 minutach, ciśnienie w retorcie spadło do wartości posiadało wartość 167 Pa.
Rysunek 8. Zmiany temperatury w retorcie podczas pirolizy
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Źródło: Opracowanie własne
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Rozpatrując wyniki zaprezentowane na rys. 8 można dojść do wniosku, że temperatura
w retorcie rosła gwałtownie od momentu włożenia retorty do pieca, aż do chwili pojawienia
się płomienia związanego z wydzielaniem się gazu. Miało to związek z szybkim
nagrzewaniem się retorty włożonej do pieca. Pojawienie się gazu pirolitycznego
spowodowało dalszy przyrost temperatury, jednak charakter tego przyrostu był mniej
intensywny. Po wyczerpaniu gazu pirolitycznego w 40 minucie procesu temperatura
w retorcie uległa stabilizacji wykazując niewielki przyrost spowodowany temperaturą pieca.
Temperatura panująca w retorcie podczas procesu pirolizy nie przekroczyła temperatury
wewnątrz pieca (859ºC).
Po przeprowadzeniu pirolizy materiał został zważony a jego masę porównano z masą
wsadu. Porównanie tych parametrów pozwoliło na określenie spadku masy próbki oraz jej
własności po procesie pirolizy. Stwierdzono, iż karbonizat stanowił 15, 8% w stosunku do
masy materiału wyjściowego oraz odznaczał się znaczną kruchością. Na rys. 9
zaprezentowano
zdjęcia
przedstawiające
porównanie
wyglądu
próbek
przed
przeprowadzeniem procesu pirolizy i po jego zakończeniu.
Rysunek 9. Porównanie wyglądu próbek przed przeprowadzeniem procesu pirolizy (a) i po
jego zakończeniu (b)

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki pomiarów wartości
przedstawiono w tabeli 2.

opałowej,

zawartości

popiołu

oraz

części

Tabela 2. Wyników pomiarów własności energetycznych biomasy i karbonizatu
Wyszczególnienie

Biomasa  liście przed
procesem

Karbonizat po procesie

Zawartość popiołu [%]

18,633

13,770

Części lotne [%]

27,607

0

Wartość opałowa
[kJ/kg]

17 311

20 968

Źródło: Opracowanie własne
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Wyniki pomiarów, uzyskane na podstawie pojedynczego eksperymentu, zestawione
w tabeli 2 pokazują, iż wartość opałowa karbonizatu, traktowana jako podstawowy parametr
energetyczny (wyznaczona zgodnie z PN-81/G/04513), jest nieco wyższa niż samej
biomasy. Jest to zjawisko występujące w procesach pirolitycznych, o czym świadczą wyniki
badań prezentowane w pracy [Dziewanowska M., Dobek T., 2009, s.115-122]. Taką sytuację
można wytłumaczyć faktem braku części lotnych w karbonizacie. Również znaczna
zawartość popiołu w karbonizacie wydaje się mieć uzasadnienie w literaturze. Autorzy pracy
[Stelmach S., Nadziakiewicz J., 2003, s.29-36] analizując własności karbonizatu
powstającego w procesie pirolizy osadów ściekowych również otrzymali wysokie wartości
tego parametru.

7. Podsumowanie
Stosowanie procesu pirolizy znacznie redukuje masę odpadów nawet do 80% masy
pierwotnej. Bardzo ważnym czynnikiem przemawiającym za zgazowaniem odpadów jest
możliwość wykorzystania gazu w urządzeniach wytwarzających energię elektryczną.
Karbonizat stanowiący niemal 16% w odniesieniu do materiału wyjściowego, może zostać
wykorzystany, jako paliwo wtórne.
Proces pirolizy charakteryzuje się krótkim czasem od momentu inicjacji do momentu
pojawienia się paliwa w formie gazu (4 minuty). Ponadto czas wydzielania się gazu to 40
minut, co daje znaczne możliwości wykorzystania pożądanego w rozważanym procesie
produktu. Stałe jak i gazowe produkty pirolizy ze względu na swoje właściwości mogą być
wykorzystywane, jako paliwo. Piroliza, ze względu na korzyści, jakie ze sobą niesie powinna
być szerzej wykorzystywana, jako metoda termicznej utylizacji odpadów.
Szybki i gwałtowny wzrost temperatury w retorcie jest ściśle związany z pojawieniem się
gazu pirolitycznego. Gdy wydzielanie gazu zmniejsza się słabnie także intensywność
wzrostu temperatury.
Dalsze badania nad procesem pirolizy, jako możliwością wykorzystania surowców
odpadowych do wytwarzania energii w procesach spalania lub współspalania, mogą
przynieść rozwiązania technologiczne zwiększające efektywność analizowanych procesów,
ale również zmniejszające negatywne oddziaływanie na środowisko.
Należy rozważyć m.in. wpływ szybkości nagrzewania na reaktywność karbonizatów dla
różnych udziałów składu biomasy oraz porównanie uzyskanych wydajności karbonizatów
i wartości przewidywanych na podstawie danych eksperymentalnych i obliczeń. Badania
mogą obejmować również wpływ stopnia konwersji karbonizatu na jego maksymalną
reaktywność. Kolejnym elementem godnym uwagi wydaje się rozważenie racjonalnego
wykorzystanie karbonizatu, jako paliwa wtórnego. Istnieje zatem wiele zagadnień, które
należałoby poddać analizie teoretycznej jak i badawczej. Przedstawione wyniki rozważań
należy, zatem traktować, jako wstęp do dalszych, szerszych badań modelowych
i eksperymentalnych.
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Fenomen cieczy kriogenicznej – helu.

Katarzyna Kotynia
Politechnika Częstochowska, Instytut Fizyki, Zakład Badań Strukturalnych i Magnetycznych

1. Wprowadzenie
Początkowe znaczenie helu w fizyce niskich temperatur spowodowane było tym, że jest
to pierwiastek chemiczny o najniższych parametrach krytycznych, a po skropleniu przyczynia
się do rozszerzania zakresu uzyskanych temperatur do granic niższych od 1K. To nietypowe
zachowanie spowodowało odsunięcie skroplonego helu używanego w kriogenice. Istnieje
jednak pewien paradoks w fakcie, że własności helu, rzadkiego i najtrudniejszego do
skraplania ze wszystkich gazów, zostały zbadane dokładniej niż właściwości jakiejkolwiek
innej cieczy, może z wyjątkiem wody. Hel jest płynem kwantowym i jego hydrodynamika
nadpłynności przedstawia niewyczerpany obszar badań. Wymaga podwyższonego ciśnienia
przy przejściu w stan ciekły. Nie istnieją warunki współistnienia trzech faz (brak punktu
potrójnego). Ciekły hel jest też jedynym spośród pierwiastków istniejących
w dwóch odmianach cieczy- jako hel I i hel II. W temperaturze 2,1735 K pod ciśnieniem pary
nasyconej istnieje przemiana fazowa drugiego rodzaju. W miarę zwiększenia ciśnienia
temperatura przemiany przesuwa się w kierunku mniejszych wartości. Przemianie helu I
i helu II towarzyszą nieciągłe zmiany m.in. ciepła właściwego, lepkości, przewodności
cieplnej, ściśliwości i napięcia powierzchniowego. [Tomasz S., 1978, s.41-42]
Dowody na istnienie helu dostarczył francuski uczony P.J.C. Janssen. Podczas
całkowitego zaćmienia Słońca 18 sierpnia 1868 r. analizując widmo spektroskopowe korony
dostrzegł żółtawy prążek długości fali 587,6 nm. Niemożliwe było przyporządkowanie tej
analizy żadnemu ówcześnie znanemu pierwiastkowi [Janssen P.J.C., 1868, s. 494]. W tym
samym czasie angielski naukowiec N. Lockyer dokonał podobnych obserwacji. Lockyer
i angielski chemik E. Frankland nadali nowemu pierwiastkowi nazwę helium od greckiego
boga Słońca – Heliosa [Lockyer N., 1868, s. 836], [Lockyer N., 2009, s. 220]. W 1895 roku
niezależnie od siebie zespół badaczy W. Ramsay [Ramsay W., 1895, s. 65-67, 80-89, 325330] oraz A. Langlet i P.T. Cleve [Langlet N. A., 1895, s. 289–292; Cleve P.T., 1905, s. 843]
odkryli hel na Ziemi. Został on wyizolowany z klewitu, radioaktywnej rudy uranowej
w postaci dwutlenku uranu- uraninitu.
W temperaturze pokojowej hel jest lekkim, obojętnym gazem, bezwonny, bezbarwny
i bez smaku. Na Ziemi hel składa się z dwóch stabilnych izotopów: 3He i 4He. W przyrodzie
przeważa ilość 4He. Początkowo większość 4He była otrzymywana z minerałów
radioaktywnych [Enss Ch., Hunklinger S., 2005, s. 220]. 3He występuje w naturalnym helu
w ilościach mniejszych od 10-7 %, uzyskiwany jako produkt sztucznych reakcji jądrowych
(równanie 1 i 2). Po skropleniu jest cieczą bezbarwną, o małym napięciu powierzchniowym,
która podobnie jak 4He nie staje się ciałem stałym pod ciśnieniem własnych par nasyconych
[Mendelssohn K., 1966, s. 163]:

𝐿𝑖36 + 𝑛10 → 𝐻13 + 𝐻𝑒24 (1)
𝐻13

12,5 𝑙𝑎𝑡

𝐻𝑒23 + 𝑒 − (2)
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Hel otrzymuje się głównie ze złóż gazu ziemnego w procesie niskotemperaturowego
skraplania w wyniku którego następuje wydzielenie z cieczy składającej się przede
wszystkim z węglowodorów strumienia gazowego helu surowego, który jest oczyszczany.
Oczyszczanie następuje w instalacjach kriogenicznych, gdzie jest sprężany i schładzany do
momentu kondensacji większości zanieczyszczeń, a następnie przepuszczany przez złoża
węgla aktywowanego [Enss Ch., Hunklinger S., 2005, s. 220-222].

2. W obszarze temperatur ciekłego helu
Przyczyna trudności w skropleniu helu tkwi w bardzo niskiej temperaturze wrzenia (4,2
K) oraz niskiej temperaturze inwersji zjawiska Jolule’a – Thompsona (40 K). Po raz pierwszy
hel skroplił H.K. Onnes w roku 1908 na uniwersytecie w Lejdzie [Ouboter R.B., Onnes H. K.,
1997, s. 98 - 103]. Hel był wstępnie chłodzony do temperatury 14 K w kąpieli wrzącego
wodoru pod zmniejszonym ciśnieniem, a następnie przepływał przez zawór Joule’a Thompsona.
Onnes podał wykres zależności entropii od temperatury dla helu. Dotyczył on zakresu
temperatur od 1 do 500 K. Wkrótce po uzyskaniu ciekłego helu starano się doprowadzić do
równowagi trzech faz. Tej równowagi nigdy nie osiągnięto. Okazało się również niemożliwe
zestalenie helu tylko poprzez obniżenie jego temperatury [Mehra J., 2001, s. 869- 870].
W końcu 1924 roku M. Wolfke zwrócił uwagę na to, że hel da się zestalić pod wysokim
ciśnieniem jego własnej pary. Myśl tę zrealizował następnie w Lejdzie wspólnie z H.
Keesomem w 1926 roku, stosując ciśnienie rzędu 100 atmosfer w temperaturze poniżej 4 K.
Rok później odkryli istnienie dwóch odmian ciekłego helu. Podczas spadku temperatury do
2,1735 K zwanej punktem lambda tworzy się faza trzecia [Mehra J., 2001, s. 869- 870]. Jest
to ciecz i nie współistnieje ona z dwoma pozostałymi fazami tj. parą i ciekłym helem I.
Tę nową ciecz poniżej punktu lambda oznaczono He II. Na wykresie równowagi faz te
własności przejawiają się brakiem punktu potrójnego (rys.1). W oparciu o badania równowagi
faz, wykazano że krzywa topnienia helu początkowo opada proporcjonalnie do T 3/2 aż do
temperatury ok. 1,77 K, aby następnie w jej pobliżu przejść w linię prawie poziomą
przecinającą oś ciśnienia przy ok. 2,45 MPa. H. Djik, M. Duriex, J.R. Clement i J.K. Logan
[ Djik H., Durieux M., Clement J.R., Logan J.K, 1954, s. 24] podali wyniki badań
doświadczalnych krzywej topnienia aż do punktu o parametrach T= 60 K
i p= 103 MPa. Badania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego przeprowadzone
przez W.H. Keesoma i K.W. Taconisa [Keesom W.H., 1942 s. 34; Keesom W.H., Taconis
K.W., 1938, s. 270] wykazały, iż obie postacie helu posiadają wyraźną strukturę cieczy.
Ponieważ przejściu lambda nie towarzyszy pochłanianie bądź wydzielanie ciepła utajonego,
przy przechodzeniu linii lambda nie występuje nieciągłość energii, co oznacza, że He I i He II
nie mogą istnieć w warunkach równowagi. W punkcie lambda nie występuje także
nieciągłość napięcia powierzchniowego.
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Rysunek 1. Wykres równowagi faz dla 4He. He I i He II – postacie ciekłego helu; λ λ’ krzywa
przemiany lambda; A – punkt krytyczny helu 4He; B – punkt krytyczny 3He; 1 – hel zestalony,
2 – hel gazowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Tomasz: Hel własności produkcja zastosowanie.
Wydawnictwo Naukowo – Techniczne. Warszawa 1978, str. 43

Zakres istnienia ciekłego helu znajduje się miedzy krzywą topnienia i krzywą parowania
w przedziale temperatur 0,1 do 5,2 K. Charakterystyczną cechą helu jest to, że stan stały
można osiągnąć w temperaturze ponad 10 razy wyższej od temperatury punktu krytycznego
A (rys.1) [Tomasz S., 1978, s. 42 ].
W temperaturze bliskiej zera bezwzględnego atomy helu ciała stałego i cieczy mają duży
zapas energii kinetycznej (trzykrotnie większy od energii cieplnej parowania helu) tak, że
kryształ helu pod ciśnieniem własnych par byłby nietrwały. Jednakże pod dużym ciśnieniem
atomy helu są na tyle, blisko, że pola sił mogą wzajemnie oddziaływać i może powstać
postać krystaliczna. Nawet w temperaturze kilku stopni powyżej zera bezwzględnego
wartość zerowa energii jest przyczyną bardzo małej gęstości helu. Obliczona na podstawie
gęstość objętości atomu helu w stanie ciekłym wynosi 4,6 nm3 i jest cztery razy większa od
objętości ciała stałego (1,2 nm3) obliczonej ze średnicy atomu helu, równej 0,25 nm.
Spowodowane jest to małymi siłami van der Waalsa. Własności ciekłego helu mogą być
wyjaśnione jedynie przy pomocy mechaniki kantowej [Lane C., 1967, s. 256-257)
Na wykresie równowagi faz (rys.1) zestalony hel został oznaczony dodatkowo literami α–
o sieci heksagonalnej, β- o sieci przestrzennie centowanej i γ – o sieci ściennie centowanej.
Na krzywej topnienia punkty przemiany sieci wyznaczają temperatury T1 = 1,46 K przy p =
2,64 MPa, T2 = 1,77 K przy p = 3,04 MPa oraz T3 = 14,9 K przy p = 112 MPa. Na rysunku 1
linią przerywaną zaznaczono krzywe parowania izotopu 3He. Wykorzystując 3He można
uzyskać temperaturę 0,3 K obniżając ciśnienie nad cieczą [Tomasz S., 1978, s. 43-44].
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2.1 Przemiana lambda, ciepło właściwe i entropia
Stan ciekłego helu (rys. 2) jest podzielony linią lambda na dwa zakresy odpowiadające
helowi He I i He II. Kiedy wprowadzano powyższe rozróżnienie, nie wiedziano czy He I i He II
mają różne własności. Podczas obserwacji stwierdzono, że w wyglądzie ciekłego helu
podczas przejścia przez punkt lambda następuje zmiana. Hel I podobnie jak każda inna
ciecz wrze, wydzielając pęcherzyki. W helu II tego zjawiska nie stwierdzono. Jest to
wynikiem odmiennego mechanizmu przewodzenia ciepła w obu rodzajach cieczy.
Parametry punktu lambda wynoszą Tλ = 2,1735 K, pλ = 5,066 MPa. Wraz ze wzrostem
ciśnienia punkt ten przesuwa się w zakres niższych temperatur. Graniczne przesuniecie linii
lambda wynosi T’λ = 1,76 K i p’λ = 3,01 MPa. Są to parametry punktu przecięcia linii lambda
z krzywą topnienia [Tomasz S., 1978, s. 44].
W przemianie lambda energia wewnętrzna i gęstość są funkcjami ciągłymi, ale już ich
pochodne tj. ciepło właściwe i współczynnik rozszerzalności mają skok. Z pomiarów
współczynnika rozszerzalności dokonanych przy maksymalnej gęstości wynika, że jego
wartość jest dodatnia powyżej temperatury 2,1735 K a bezpośrednio poniżej tj. o ΔT = 10 -5 K
przyjmuje wartość ujemną. Wartość skoku ciepła właściwego wynosi 5600 J/kg·K. Wyniki
pomiarów ciepła właściwego przy ciśnieniu pary nasyconej przedstawiono na rys.2. Na
wykresie przedstawionym na rys.2 wyraźnie można zauważyć anomalię zmian ciepła
właściwego helu. Do punktu lambda spadek entropii jest proporcjonalny do temperatury T,
poniżej punktu lambda strata entropii jest proporcjonalna do T6 [Tomasz S., 1978, s. 44]. To
gwałtowne zwiększenie się stopnia uporządkowania cieczy jest powodem spłaszczenia się
krzywej topnienia w niskich temperaturach. Równanie Clausiusa – Clapeyrona łączy
zależność między różnicami entropii ΔS i objętości ΔV dwóch faz z pochyleniem krzywej
topnienia zgodnie ze wzorem:
∆𝑆
∆𝑉

=

𝑑𝑝
𝑑𝑇

(3)

W związku z tym, że ΔV jest wielkością skończoną, zbliżenie się entropii cieczy
w obszarze He II do entropii wysoce uporządkowanego kryształu stałego helu powoduje,
że 𝑑𝑝/𝑑𝑡 staje się bardzo małe. Tłumaczy to zmianę kierunku krzywej topnienia w obszarze,
gdzie przecina się ona z linią lambda. W temperaturze bliskiej zera bezwzględnego topnienie
i zamarzanie może się odbyć jedynie na drodze dostarczenia lub odebrania pracy (𝑝∆𝑉) pod
ciśnieniem topnienia, co odpowiada zmianie energii wewnętrznej (∆𝑈). Z tego względu, że
zmiana entropii ∆𝑆 jest równa zeru, nie istnieje żadne ciepło utajone, a charakter procesu jest
czysto mechaniczny [Mendelssohn K., 1966, s. 142].
Rysunek 2. Zależność ciepła właściwego i gęstości od temperatury ciekłego helu 4He pod
ciśnieniem pary nasyconej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Tomasz: Hel własności produkcja zastosowanie,
Wydawnictwo Naukowo – Techniczne. Warszawa 1978, str. 45
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Cechą zjawiska lambda w helu jest zbliżenie się do stanu doskonałego uporządkowania,
która zachowuje stoją ciekłą strukturę. Wynika to z obserwacji powolnej zmiany ciśnienia
topnienia wraz z temperaturą, jak również z równania (3), które mówi, że w temperaturze 1 K
ciekły hel jest praktycznie w takim samym dobrze uporządkowanym stanie jak kryształ
stałego helu. W tym celu zostało zmierzone ciepło właściwe obszaru He II aż do temperatury
ok. 2 K [Kramers H.C., 1957, s. 59-82]. Logarytmiczny wykres rys. 4 pokazuje, że
temperatury ok. 0,6 K ciepło właściwe podlega prawu T3, co świadczy o czysto fononowym
wzbudzeniu, a następnie szybko wzrasta (𝐶 ∝ 𝑇 6,2 ) [Mendelssohn K., 1966, s.142-143].
Rysunek 3. Zależność entropii ciekłego helu 4He od temperatury w zakresie przemiany
lambda; 1 - hel ciekły pod ciśnieniem pary nasyconej, 2 – hel ciekły pod ciśnieniem
krzepnięcia, 3 – krzywa przemiany lambda, 4 – hel zestalony pod ciśnieniem topnienia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Tomasz: Hel własności produkcja zastosowanie.
Wydawnictwo Naukowo – Techniczne. Warszawa 1978, str. 45

Rysunek 4. Zależność ciepła właściwego He II od temperatury pod cieniem pary nasyconej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Tomasz: Hel własności produkcja zastosowanie.
Wydawnictwo Naukowo – Techniczne. Warszawa 1978, str. 46
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2.2 Lepkość i nadpłynność
Lepkość normalnej cieczy zwiększa się wraz ze spadkiem temperatury, a dla He I
pozostaje praktycznie stała aż do temperatury ok. 2,6 K. Poniżej tej temperatury lepkość
maleje. Ze względu na małą gęstość He I jego lepkość jest tylko trzykrotnie większa od
lepkości helu gazowego o tej samej temperaturze.
Przy określaniu lepkości ciekłego helu metodą wypływającego strumienia okazało się, że
He I wypływa wyjątkowo wolno z kanału o średnicy 0,5 μm w stosunku do prędkości He II.
Przy pomocy prawa Poisseuille’a stwierdzono, że lepkość He II nie przekracza wartości 10-12
Pa·s (jest milion razy mniejsza od lepkości He I). Przypuszczano, że lepkość
przepływającego przez kapilarę była równa zeru i nazwano to zjawisko nadpłynnością. Na
podstawie innych badań doświadczalnych wykazano, że w przepływie przez kapilary
i cienkie szczeliny nie obserwuje się różnicy ciśnień pomiędzy dwoma końcami. Nadpłynność
He II przejawia w następujący sposób [Lane C., 1967, s. 258-259]:
 Hel II przepływa bez tarcia przez małe otwory, silnie ubite proszki i wąskie kapilary jak
woda przez sito. Zjawisko to jest często wykorzystywane przy rozdzielaniu mieszaniny 4He
z izotopem 3He. Jeżeli wartość natężenia przepływu helu ciekłego przez kapilarę przedstawi
się w zależności od temperatury (rys.5) to charakterystyczny jest nagły wzrost natężenia
przepływu w punkcie lambda.
Rysunek 5. Przepływ helu przez kapilarę o średnicy 0,1 mm

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Tomasz: Hel własności produkcja zastosowanie.
Wydawnictwo Naukowo – Techniczne. Warszawa 1978, str. 49

 Oddzielone od siebie przegrodą dwa różne poziomy helu II wyrównują się
spontanicznie z upływem czasu. To zjawisko dokonuj się w wyniku pełzania po ściankach
naczynia cienkiej błonki helu ( o grubości 300 nm) z prędkością rzędu 10 cm/s (rys.6). Kiedy
lepkość ruchu błonki helu II zanika podlega innym prawom hydrodynamiki niż błonka cieczy
normalnej [Brugn O.R., 1973, s. 28], [Ichiyanagi M., 1973, s. 50], [Paul R.H., Russel D.J.,
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1974, s. 438]. Prędkość pełzania jest niezależna od różnicy poziomów, wysokości przegrody
i długości kanału, ale bardzo silnie zależy od rodzaju powierzchni ściany.
Rysunek 6. Temperaturowa zależność prędkości przepływu w kanałach o różnych
średnicach kapilary oraz prędkość krytyczna pełzania błonki He II

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Mendelssohn: Fizyka niskich temperatur.
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966, str. 144

 Różnice temperatur miedzy dwoma zbiornikami również wywołują ruch błonki helu.
Gdy temperatura He II znajdującego się w zamkniętej przestrzeni zostanie nieco podniesiona
wskutek zanurzenia spirali grzejnej lub błysku światła, nastąpi wzrost ciśnienia i wytryśnie
w górę fontanna ciekłego helu. Zjawisko to zwane efektem termomechanicznym
(fontannowym) ( rys. 7).
Rysunek 7. Efekt termomechaniczny w ciekłym helu II

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Tomasz: Hel własności produkcja zastosowanie.
Wydawnictwo Naukowo – Techniczne. Warszawa 1978, str. 50

 Kiedy w małym obszarze ciekłego helu zachodzi szybka zmiana temperatury, zmiana
ta rozprzestrzenia się w postaci fali i powoduje zmianę temperatury opornika użytego, jako
odbiornika fali. Takie fale termiczne nazwane przez Landaua drugim dźwiękiem. W drugim
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dźwięku zakłócenie polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu stężenia atomów nadciekłych,
a siłę kierującą stanowi dążność do uzyskania jednakowego stężenia. Zwykły mikrofon nie
reaguje na drugi dźwięk (nie ma wypadkowego ruchu cieczy związanego z drugim
dźwiękiem). Ruch atomów nadciekłych w jednym kierunku równoważony jest przez
poruszanie się atomów normalnych w kierunku odwrotnym. Odkrycie drugiego dźwięku
przypisuje się Pellamowi [Pellam J.R., 1949, s. 872-873]. Zaobserwował, że dysk Rayleigha
stale wykazuje tendencje zwracania się do położenia pod kątem prostym do kierunku
rozchodzenia się fali. Przypuszczał, że działania strumieni poruszających się w kierunkach
przeciwnych atomów normalnych i nadciekłych w II dźwięku nie będą się znosiły, dlatego
dysk Rayleigha może służyć jako wskaźnik drugiego dźwięku. Udowodnił, że składnik
normalny jak i nadciekły ciekłego He II wpływają na skręcenie krążka poddanego działaniu
drugiego dźwięku [Pellam J.R., Morse P.M., 1950, s. 475-5].
 Obserwuje się nietypowe zachowanie He II podczas określania lepkości. Wraz ze
wzrostem temperatury lepkość ta wzrastała, zamiast zmieszać się jak to ma miejsce
w większości cieczach. Lepkość ciekłego helu została ustalona przez Keesoma i MacWooda
[Keesom W.H., MacWood G.E., 1938, s. 737-744] z wielkości tłumienia drgającego krążka.
 Mechanizm przewodzenia ciepła He II jest odmienny niż w innych stanach skupienia
oraz innych płynach. To bardzo rzadkie zjawisko zaobserwował Kapica, kiedy obserwował
odchylenie łopatki wiatraka umieszczonego przed otwartym końcem kapilary (rys.8).
Rysunek 8. Schemat aparatury Kapicy do badania przewodnictwa cieplnego ciekłego helu II,
T- termometr, H- grzałka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Tomasz: Hel własności produkcja zastosowanie.
Wydawnictwo Naukowo – Techniczne. Warszawa 1978, str. 50

Lekkie odchylenie łopatki wiatraka potwierdziło istnienie strumienia normalnego składnika
cieczy wypływającej z ujścia kapilary. Wydatek ciepła Q, niesiony przez strumień wewnątrz
rurki, jest iloczynem masy normalnego strumienia ( 𝜌𝑣𝑛 ) przez ciepło transportu (𝑄𝑇 =
𝑇∆𝑝
𝑇∆𝑆 =
) tak więc skoro ΔS=S:
𝑝∆𝑇

𝑄 = 𝜌𝑣𝑛 𝑆𝑇 (4)
Wyjaśnia to dużą wielkość strumienia ciepła, jako że „cała” entropia bierze udział w tym
cyrkulacyjnym procesie [Mendelssohn K., 1966, s. 149-151].


Model dwucieczowy

Zasadniczym dokonaniem Londona było pogodzenie wysokiego stopnia uporządkowania
w He II z jego ciekłym stanem. Zwrócił uwagę na zjawisko kondensacji przepowiedziane
przez Einsteina dla gazu idealnego, podlegającego statystyce Bosego. Wykazał, że dla
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N cząstek o m masie i V objętości istnieje pewna temperatura krytyczna, poniżej której
cząstki przechodzą w stan zerowej energii kinetycznej:
𝑇𝑐 =

2ℎ 2
2𝜋𝑚𝑘

2
𝑁
2,612 𝑉

(5)

Wiele podanych zjawisk i pozornych sprzeczności wyjaśnił Tisza rozwijając model
dwucieczowy na podstawie teorii Londona [Tisza L., 1938, s. 141]. Następnie koncepcję tę
zmodyfikował Landau [Landau L., 1941, s. 356], [Landau L., Lifszyc E., 1979, s. 36-39],
który stwierdził, że nadciecz nie ma nawet wzbudzeń fononowych, co zostało potwierdzone
doświadczalnie przez Andronikaszwiliego. Zmierzył moment bezwładności pakietu ściśle
ułożonych krążków metalowych, wykonujących ruch wahadłowy w He II. Wraz z obniżeniem
temperatury moment bezwładności zmieszał się, coraz mniej normalnej cieczy przepływała
wzdłuż wąskich szczelin między płytkami. Nadciecz nie brała udziału w wahnięciach
[Mendelssohn K., 1966, s.145]. Ruchy składowych cieczy są od siebie niezależne, nie
reagują wzajemnie na siebie i składowe mogą poruszać się niezależnie jedna względem
drugiej. Składowym tym przypisano zupełnie różne własności:
 Jedna ze składowych cieczy porusza się jakby nie miała żadnej lepkości i nazwano
ją nadpłynną, druga zachowuje się jak ciecz normalnie lepka (normalna).
 Normalna składowa cieczy ma energię cieplną, podczas gdy składowa nadpłynna jej
nie posiada, jej entropia jest równa zeru.
Landau nie wziął pod uwagę statystyki, a podstawę modelu dwucieczowego w jego teorii
tworzy koncepcja cieczy bez tarcia (osnowa), w której mogą się przemieszczać i zderzać ze
sobą różnego rodzaju wzbudzenia. Teoria ta jednak nie jest poprawna dla wyższych
temperatur i nie prowadzi do punktu lambda.
Feynman dokonał scalenia teorii Londona oraz Landaua. Zaproponował funkcję falową,
która prowadzi do widma energetycznego bardzo podobnego do tego, które postulował
Landau. Oparł się na fakcie, że hel podlega statystyce Bosego – Einsteina. Rotony
(elementarne wzbudzenia wirowego widma) w tej teorii są kwantowo – mechaniczną
analogią pierścieni wirowych o średnicy równej odległości międzyatomowej [Mendelssohn K.,
1966, s.160-161].
Teoria Landau doprowadzała do znalezienia temperaturowej zależności drugiego
dźwięku oraz wyjaśniła eksperyent Adronikaszwiliego. Wraz z Chałatnikowem
przepowiedział poprawnie normalną lepkość helu i stłumienie pierwszego i drugiego dźwięku
[Landau L. D., Abrikosov A. A, Khalatnikov I. M., 1954, s. 1177].
W 1971 roku Lee wraz z Richardsonem pracujący na Uniwersytecie Cornella w Ithaca
zmierzyli zmiany ciśnienia w mieszaninie stałego i ciekłego helu 3He. W zakresie temperatur
od 3 do 1,5 K zauważyli pewna anomalię na krzywej zmiany ciśnienia w funkcji temperatury
(rys.9).
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Rysunek 9. Zmiana ciśnienia w funkcji temperatury. Anomalie A opisują tzw. nadciekły hel
3
He typu A, a B typu B

3

Źródło: Osheroff D.D (1997), Superfluidity in He: Discovery and Understanding, Review of
Modern Physics, Vol. 69, Issue 3, s. 680

Anomalie zostały oznaczone, jako A i B, gdzie A pojawiło się w temperaturze tysiąc razy
mniejszej niż w przemianie nadciekłej w 4He. Okazało się, że w 3He istnieją dwie ciecze
nadciekłe a anomalie A i B wskazują na pojawienie się dwóch różnych faz [Osheroff D.D.,
1997, s. 667-682].

3. Wnioski
Ciekły 4He (hel II) zajmował i ciągle zajmuje czołowe miejsce w badaniach nadpłynności,
zarówno ze względów historycznych jak i pod względem skali badań. Teoria Landaua
opisująca jego własności, jest teorią makroskopową. Własności helu II w pobliżu punktu
lambda są interesujące z kilku powodów, m.in. dla badania dwucieczowej hydrodynamiki
oraz modelowania pewnych zjawisk w kosmologii. Nadciekły 3He przejawia własności wirów,
gdzie fizycy sprawdzają możliwość badania materii we wnętrzu gwiazd neutronowych czy
czarnych dziur. Warto zauważyć, że hel (3He i 4He) nie jest jedyną cieczą nadpłynną.
Z nadpłynnością mamy również do czynienia w przypadku mieszaniny 3He – 4He, gwiazdach
neutronowych i być może także w innych układach.
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Aktywność bakteryjnych sideroforów we wspomaganiu wzrostu
roślin na terenach zdegradowanych

Anna Grobelak, Joanna Hiller, Anna Napora
Politechnika Częstochowska Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

1. Wstęp
Od okresu rewolucji przemysłowej w Europie degradacja środowiska naturalnego
wywołana działalnością człowieka zwiększa się. Dotychczas stosowane metody rekultywacji
i poprawy stanu środowiska (w szczególności glebowego) są długotrwałe i często również
mało efektywne. W dzisiejszych czasach istotne jest poszukiwanie tanich i wydajnych metod,
które zapewniłyby szybką odnowę terenów zdegradowanych. Jedną z takich metod może
okazać się użycie wspomaganej fitoremediacji z wykorzystaniem bakterii ryzosferowych
i produktów ich metabolizmu, tu na szczególną uwagę zasługują wytwarzane przez nie
siderofory- związki chelatujące żelazo.

2. Bakterie wspomagające wzrost roślin
Ryzosfera (strefa korzeniowa roślin) jest dynamicznie rozwijającym się ekosystemem,
gdzie środowisko do życia znajduje wiele grup mikroorganizmów, takich jak: bakterie czy
grzyby, zarówno patogeniczne, jak i te bytujące w symbiozie z korzeniami roślin [Sayyed R.
Z., 2005]. Najistotniejszym elementem tego ekosystemu są bakterie promujące wzrost roślin,
tzw. PGPR (ang. Plant Growth Promoting Rhizobacteria), które naturalnie kolonizują strefę
korzeniową roślin, wpływają one korzystnie na wzrost i rozwój roślin [Bakker P. A. i in., 2007;
Grobelak A. Hiller J., 2014]. PGPR dzieli się je na trzy grupy funkcjonalne:
 PGPB - bakterie wpływające na rozwój i wzrost roślin, bakterie te kolonizują glebę
ryzosferową;
 biocontrol- PGPB- bakterie wpływające na patogeny, zapobiegają chorobom roślin
wywołanymi tymi patogenami;
 PSHB - Plant Stress Homeoregulating Bacteria - bakterie wpływające na rozwój roślin
podczas warunków stresowych środowiska [Rabęda I. i in., 2011].
Bakterie te mogą wpływać na rośliny w sposób bezpośredni lub pośredni (tabela 1). Do
bezpośrednich sposobów zalicza się zwiększenie wzrostu rośliny poprzez dostarczenie jej
odpowiednich składników mineralnych, czy hormonów, natomiast do pośrednich zalicza się
zmniejszenie podatności na choroby oraz aktywowanie obrony roślin przeciw patogenom
[Oswald A. i in., 2010].
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Tabela 1. Bezpośrednie i pośrednie mechanizmy promowania wzrostu roślin przez bakterie
ryzosferowe
Mechanizm pośredni

Mechanizm bezpośredni
-produkcja fitohormonów
-wiązanie N2
-upłynnianie minerałów
-wykorzystanie przez rośliny
żelaza związanego przez siderofory
-synteza enzymów modulujących
wzrost i rozwój rośliny

-produkcja sideroforów
-syntetyzowanie
antybiotyków
-produkcja witamin
-wytwarzanie cyjanowodoru
-wydzielanie enzymów
hydrolizujących ścianę
komórkową fitopatogenów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sgroy V. i in. Isolation and characterization of endophytic
plant growth- promoting (PGPB) or stress homeostasis- regulating (PSHB) bacteria associated to the
halophyte Prosopis strombulifera. Appl Microbiol Biotechnol.2009. DOI 10.1007/s00253-009-2116-3

Dodatkowo bakterie te wpływają na zmianę morfologii korzenia, przez co staje się on
bardziej rozbudowany, a co za tym idzie zwiększa się jego powierzchnia chłonna dla
substancji pokarmowych [Hayat R. i in., 2012]. Uważa się, że bakterie ryzosferowe wysoce
współzawodniczą o niszę ekologiczną w strefie ryzosferowej korzeni roślin, również
z patogenami roślin [Podile A. i in., 2014; Grobelak A., Hiller J., 2014]. Do bakterii
ryzosferowych wspomagających wzrost roślin należy wiele gatunków bakterii (rys. 2.).

Rysunek 1 .Wybrane gatunki bakterii ryzosferowych

PGPR

Azospirillum
halopraeferens,
A.
lipoferum, A. radiobacter,
A.
brasilense, Azotobacter
chroococcum, Agrobaterium
radiobacter, Arthrobacter
citreus, Bacillus cereus, B.
coagulans,
B. pasteuri, B.
polymyxa, B. pumilus, B.
subtilis, Burkholderia
cepacia, Burkholderia gladioli.
Citrobacter freundi, Curtobacterium
flaccumfaciens, Enterobacter
agglomerans, E. cloacae, Erwinia
herbiola, Flavomonas
oryzihabitans, Klebsiella
planticola, Kluyvera
ascorbata, Pseudomonas
aeruginosa, P. corrugata, P.
cepacia, P. fluorescens, P.
putida, Serratia
marcescend, Stenotrophomonas
sp., Streptomyces griseoviridis

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kalitkiewicz A., Kępczyńska E. Wykorzystanie ryzobakterii
do stymulacji wzrostu roślin. Prace przeglądowe. Biotechnologia 2 (81) 102- 114 2008

Jednym z najlepiej poznanym przedstawicielem grupy bakterii ryzosferowych jest grupa
bakterii z rodzaju Pseudomonas, jest to rodzaj bakterii wysoce odporny na wysokie stężenie
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metali ciężkich i uznany jest jako jeden z wskaźników bakteryjnych do pomiaru
zanieczyszczeń [Hassan S. H. i in., 2008].
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się wykorzystaniu bakterii ryzosferowych we
wspomaganiu odnowy terenów zdegradowanych oraz ich wykorzystaniu w fitoremediacji
metali ciężkich. Liczne badania [Meera T., Balabaskar P., 2012; Oswald A. i in., 2010],
wskazują również rosnące zainteresowanie wykorzystaniem bakterii, ryzosferowych jako
naturalnej, biologicznej metody wspomagania rozwoju różnych roślin uprawnych, będącej
alternatywą dla nawozów sztucznych oraz pestycydów [Meera T., Balabaskar P., 2012].
 Znaczenie i funkcja żelaza
Żelazo jest czwartym pierwiastkiem, co do ilości występowania na Ziemi [Khan A. i in.,
2006], jednak w warunkach tlenowych, jakie występują w przypowierzchniowych warstwach
gleby, oraz pH obojętnym, pierwiastek ten występuje głównie w postaci jonów żelaza (III),
jako nierozpuszczalne wodorotlenki, czy tlenki. W formie przyswajalnej żelazo występuje na
bardzo niskim poziomie 10-18 M. Takie niskie stężenie powoduje, że ten cenny pierwiastek
jest prawie niedostępny dla organizmów [Joshi F. R. i in., 2008; Gamalero E., Glick B. R.,
2011]. Żelazo pomimo tak niskiej biodostępności jest bardzo ważnym pierwiastkiem dla
wszystkich żywych organizmów włączając bakterie, grzyby, czy rośliny [Illmer P., Buttinger
R., 2006; Wittenwiler M., 2007].
Mikroorganizmy aerobowe potrzebują żelaza do wielu istotnych procesów życiowych,
w tym między innymi do:
 redukcji tlenu podczas syntezy ATP,
 redukcji prekursorów DNA,
 formowania grupy hemowej,
 jako składnik wielu enzymów biorących udział w reakcjach utleniania i redukcji,
 wiele innych istotnych mechanizmów życiowych, m.in., jako składnik wielu białek
biorących udział w transporcie elektronów [Neilands J. B., 1995; Wittenwiler M.,
2007].
Żelazo również dla roślin jest cennym mikroelementem. Jest niezbędne podczas syntezy
chlorofilu i karotenoidów, a także wchodzi w skład wielu enzymów. Niewystarczająca ilość
żelaza może doprowadzić do zmniejszenia się stężenia barwników fotosyntetycznych
w młodych liściach, a co za tym idzie powodować chlorozę i mniejszą wydajność
fotosyntetyczną liści [http://www.ho.haslo.pl].
Zarówno bakterie jak i rośliny wymagają stężenia żelaza na odpowiednim poziomie,
w tym dla bakterii optymalne stężenie wynosi 0,05-0,5 µM [Illmer P., Buttinger R., 2006],
natomiast zawartość żelaza w roślinach najczęściej wynosi od kilku do kilkuset tysięcy mg
Fe*kg-1 s.m., co oznacza znacznie większe zapotrzebowanie tego składnika w podłożu
w stosunku do bakterii, wynoszące 10-4 do 10-9 M [Gamalero E., Glick B. R., 2011;
Wysokiński A., 2011].
Ze względu na tak zróżnicowane wymagania ilości żelaza w stosunku do biodostępnego
jego stężenia, mikroorganizmy jak i rośliny wykształciły mechanizmy asymilacji żelaza
z otoczenia, wytwarzając związki chelatujące - siderofory [Wittenwiler M., 2007].

 Siderofory i ich rodzaje
Siderofory są definiowane, jako małocząsteczkowe związki, chelatujące jony żelaza
wytwarzane przez bakterie i grzyby, rozwijające się w środowisku o niskim stężeniu żelaza
[Oswald A. i in., 2010]. Uważano, że siderofory są produkowane jedynie przez bakterie oraz
grzyby [Neilands J. B., 1995]. Obecne badania wskazują jednak wytwarzanie odpowiedników
sideroforów mikroorganizmów wśród roślin, tzw. fitosideroforów [Kacprzak M., 2013].
Siderofory są wytwarzane przez wszystkie mikroorganizmy żyjące w warunkach tlenowych.
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Brak syntezy tych związków występuje jedynie u mikroorganizmów będących ścisłymi
beztlenowcami. Przyczyną jest występowanie żelaza na (II) stopniu utlenienia w postaci Fe2+,
który jest rozpuszczalny w wodzie i dostępny dla organizmów żywych w odpowiedniej ilości
[Wittenwiler M., 2007].
Obecnie znanych jest 500 różnych rodzajów sideroforów (rys. 2.) [Illmer P., Buttinger R.,
2006; Kacprzak M., 2013]. Masa cząsteczkowa tych chelatorów nie przekracza 1500 D
[Winkelmann G., 2007]. Pod względem budowy chemicznej wyróżnia się trzy rodzaje
sideroforów: katecholowe (należące do grupy fenoli), hydroksamowe (będące pochodnymi
kwasu hydraksomowego) oraz hydroksykarboksylowe [Sgroy V. i in., 2009; Kacprzak M.,
2013].

Rysunek 2. Trzy rodzaje sideroforów: a) siderofory hydroksamowe, b) siderofory
katecholowe, c) siderofory hydroksykarboksylowe wraz ze związanym atomem żelaza

Źródło: Wittenwiler M. Mechanisms of iron immobilization by siderophores. Term paper on
Biogeochemistry and Pollutant Dynamics, HS 07, Master Studies in Environmental Sciences ETH
Zurich December 2007

Wiele sideroforów to polipeptydy, które są syntetyzowane przez nierybosomowe
peptydowe syntetazy [Kacprzak M., 2013]. Siderofory hydroksamowe są wytwarzane
zarówno przez bakterie jak i grzyby (Trichoderma, Penicillium, Alternaria i Aspergillus oraz
jednokomórkowe grzyby, np. Saccharomyces cerevisiae), siderofory katecholowe są
wytwarzane jedynie przez bakterie, natomiast siderofory hydroksykarboksylowe są
wytwarzane tylko przez kilka gatunków bakterii (Rhizobium meliloti, Staphylococcus hyicus)
jak i wyjątkowo przez grzyby należące do rodzaju Mucorales. Bakterie z gatunku
Pseudomonas fluorescens są w stanie produkować jednocześnie siderofory hydroksamowe
i katecholowe [Dave B. P. i in., 2006].
Wiele bakterii z rodzaju Pseudomonas syntetyzuje żółto- zielony, rozpuszczalny
w wodzie, fluoryzujący barwnik, zwany piowerdyną. Do tej pory zidentyfikowano około 100
różnych piowerdyn, stanowiących około 20% scharakteryzowanych sideroforów
produkowanych przez mikroorganizmy. Związki te dają przewagę bakteriom z gatunku
Pseudomonas fluorescens wśród innych mikroorganizmów w pobieraniu żelaza z otoczenia.
Dodatkowo bakterie Pseudomonas wytwarzają piochelinę i pseudomoninę, pochodne kwasu
salicylowego, które również są definiowane, jako siderofory. Piochelina jest produkowana
przez liczne gatunki bakterii z rodzaju Pseudomonas (m.in. Pseudomonas aeruginosa,
P. putida), jednak pseudomonina produkowana jest jedynie przez nieliczne szczepy
(P. fluorescens) [Dave B. P. i in., 2006].
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 Sposób działania sideroforów bakteryjnych
W zależności od warunków otoczenia bakterie wykształciły dwa systemy akumulowania
żelaza. Pierwszy system, tzw. niskiego powinnowactwa, uruchamiany jest, gdy w środowisku
jest względna obfitość jonów żelaza – stężenie żelaza biodostępnego wynosi minimum 10-5
mol* dm-3. Mechanizm oparty jest na swobodnej dyfuzji tego pierwiastka przez ścianę i błony
komórkowe. Kolejny system to tak zwany system wysokiego powinowactwa, działający
w warunkach stresu spowodowanego niedoborem żelaza w otoczeniu, polegający na
aktywnym transporcie jonów do wnętrza komórki poprzez wytworzenie jonów chelatującychsideroforów [Jankiewicz U., Kudelska J., 2010].
Podczas gdy w środowisku jest niewystarczające stężenie żelaza mikroorganizmy
produkują jego chelatory- siderofory. Siderofory wytwarzane są wewnątrz komórek
mikroorganizmów (bakterii), a następnie związki te transportowane są na zewnątrz błony
i ściany komórkowej do środowiska glebowego. W glebie w bliskim sąsiedztwie bakterii
siderofory łączą się z żelazem Fe3+ w postaci nieorganicznej w stosunku 1:1. Aktywny udział
w tym procesie pełnią również jony wodorowe, wydzielanych przy udziale ATP-azy
wbudowanej w błonę komórkową mikroorganizmów. Po połączeniu związek siderofor- żelazo
transportowany jest w stronę błony komórkowej, gdzie następuje oddzielenie żelaza od
związku, następnie redukcja żelaza z postaci Fe3+ do Fe2+ za pomocą reduktazy żelaza oraz
transport aktywny Fe2+do wnętrza komórki bakteryjnej. Po oddzieleniu żelaza od sideroforu
powraca on do środowiska, gdzie możliwe jest dalsze połączenie z jonami żelaza
[Wittenwiler M., 2007]. Rośliny mają zdolność wychwytywania związku siderofor- żelazo
i pobierania metalu w celu wykorzystania ich do swoich procesów życiowych. Kompleks jest
kierowany do protoplastu roślin i w przestrzeni peryplazmatycznej, gdzie zostaje
zredukowany do jonów Fe2+.
Mechanizm tworzenia się sideroforów został opisany zarówno dla bakterii Gram +, jak
i dla bakterii Gram -. Niektóre rośliny również są w stanie pobierać żelazo ze środowiska
wytwarzając fitosiderofory, podobne do tych wytwarzanych przez mikroorganizmy, jednak
mają one mniejsze powinowactwo do żelaza niż te wytwarzane przez bakterie [Kacprzak M.,
2013].

 Znaczenie sideroforów w fitoremediacji gleb
PGPR jak i wytwarzane przez nie siderofory mają istotne znaczenie w procesie
wspomagania wzrostu roślin podczas procesu fitoremediacji gleb. Siderofory zdolne są do
formowania stabilnych wiązań również z innymi metalami niż żelazo, w tym metalami
ciężkimi: kadm (Cd), miedź (Cu), gal (Ga), ołów (Pb), cynk (Zn), czy nawet radionuklidamiuran (U) [Rabęda I., 2011]. Mikroorganizmy pełnią istotną rolę w kompleksowaniu metali
toksycznych jak i radionuklidów zwiększając ich mobilność w środowisku, a tym samym
możliwości ich pobierania z gleby przy pomocy hiperakumulatorów roślinnych [Kacprzak M.,
2013]. Zjawisko to wykorzystywane jest do wspomaganiu fitoekstrakcji tych metali
w tkankach roślin. Inokulacja roślin bakteriami produkującymi siderofory powoduje
zwiększenie efektywności fitoremediacji bezpośrednio lub pośrednio. Bezpośrednio poprzez
wzrost stężenia zakumulowanych w tkankach rośliny metali ciężkich, a pośrednio poprzez
zwiększenie dostępności metali w glebie oraz przyrostu biomasy korzeni i pędów. Jednym
z głównych objawów toksycznego działania metali ciężkich jest zaburzenie odżywiania
mineralnego, a w szczególności niedobór żelaza, powodujący chlorozę liści poprzez
zmniejszenie poziomu chlorofilu, zaburzenia w funkcjonowaniu i budowie chloroplastów,
obniżenie efektywności fotosyntezy, powodując zmniejszenie przyrostów rośliny. W takich
warunkach bakterie produkujące chelatory żelaza zwiększają biodostępność żelaza w glebie
dla roślin. Stwierdza się, że rośliny, które są inokulowane bakteriami produkującymi
siderofory nie wykazują symptomów toksyczności, a nawet niektóre badania wskazują
zwiększenie przyrostu biomasy roślin [Rabęda I. i in., 2011].
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Obecność bakterii produkujących siderofory jednak nie zawsze ma pozytywny wpływ na
wzrost roślin oraz pobieranie metali ciężkich, zależy to w wielkim stopniu od gatunku rośliny,
ale także od formy metali wchodzących w kompleksy z sideroforami, ich ładunku
i właściwości gleby [Kacprzak M., 2013].

3. Podsumowanie
Siderofory, jak i ich producenci (PGPR), przyczyniają się do poprawy wzrostu i rozwoju
roślin na terenach zdegradowanych, gdzie występują niekorzystne warunki dla większości
roślin. Liczne przeprowadzone badania [Joshi F. R. i in., 2008] wskazują poprawę wzrostu
roślin ma terenach silnie zanieczyszczonych, które mogą zapewnić mikroorganizmy glebowe
(zarówno bakterie ryzosferowe jak i endofityczne), które promują wzrost roślin. Inne prace
również wskazują na zwiększenie wzrostu roślin zarówno w przypadku zaszczepienia próbek
sideroforami [Marcos A.i in., 1995], jak i wpływ bakterii z rodzaju Pseudomonas [Meera T.,
Balabaskar P., 2012] dla których badano wpływ tych czynników na wzrost roślin uprawnych.
Wykorzystując bakterie i ich związki można zwiększyć fitoremediację zanieczyszczonych
gleb. Przede wszystkim stwierdza się, że przyczyniają się do zwiększenia tolerancji roślin na
obecność w glebie znacznych ilości metali ciężkich, a także akumulacje w obszarze
ryzosfery bez wpływu na wzrost rośliny. Z tej przyczyny siderofory są tanim
i atrakcyjnym sposobem wspomagania wzrostu i rozwoju roślin.
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Morfologiczne zmiany struktur wewnątrzkomórkowych, jako efekt
delecji genów kodujących białka rybosomalne w komórkach
drożdży Saccharomyces cerevisiae

Roman Maślanka, Renata Zadrąg-Tęcza
Katedra Biochemii i Biologii Komórki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

1. Wprowadzenie
Wielkość i rozwój komórki warunkowane są wieloma czynnikami m.in. dostępnością
składników odżywczych w otoczeniu komórki, obecnością czynników promujących wzrost,
czy też czynników hamujących proces apoptotycznej śmierci komórki. Wielkość komórki
wpływa na jej wewnętrzną architekturę, i odwrotnie, zmiany zachodzące na poziomie
organelli komórkowych oddziaływują na kształt i objętość uzyskiwaną przez komórkę.
Jednym z takich powiązań jest korelacja między ilością DNA a wielkością komórki
[Neumann F.R., Nurse P., 2007]. Poliploidalność zwiększająca ilość DNA zwiększa na ogół
wielkość komórki m.in. poprzez to, że zwielokrotnienie liczby genów często prowadzi do
wzrostu ilości białka [Semon M., Wolfe K.H., 2007]. Przykładowo haploidalne komórki
drożdży są z reguły dwukrotnie mniejsze od ich diploidalnych odpowiedników [Neumann
F.R., Nurse P., 2007]. Stosunek ten nie jest stały ponieważ wielkość komórki może być
modyfikowana przez warunki środowiskowe m.in. dostępność składników stanowiących
źródło węgla i azotu [Comai L., 2005]. Jednakże ogólna prawidłowość pomiędzy ilością DNA
i wielkością komórki sugeruje, iż jej określona wielkość jest warunkowana ewolucyjną presją
utrzymania prawidłowego stosunku wielkości jądra do cytoplazmy, który determinuje
odpowiedni poziom translacji [Turner J.J. i in., 2012]. Regulacja i dostosowanie wielkości
komórki do aktualnych warunków jest ściśle kontrolowana i może odbywać się według
określonego modelu. Jeden z proponowanych modeli opiera się na tym, że komórka
„wykrywa” swój rozmiar na podstawie poziomu ekspresji białka i prawidłowości
funkcjonowania rybosomów, przez co może koordynować dwa najbardziej istotne w tym
względzie procesy tj. wzrost i podziały [Rupeš I., 2002; Marguerat S., Bähler J., 2012;
Turner J.J. i in., 2012]. Wzrost wielkości wymaga od komórki dostosowania tempa produkcji
makromolekuł, spośród których ze względu na swój czas półtrwania, najbardziej
energetycznie kosztowna jest biosynteza białek i powiązana z nimi biogeneza rybosomów
[Warner J.R., 1999]. Stąd też w komórkach obserwuje się zwielokrotnienie kopii genów
związanych z biosyntezą rybosomów (genów rRNA oraz białek rybosomalnych) [Woolford
J.L., Warner J.R., 1991]. Prawidłowa produkcja rybosomów angażująca wszystkie trzy
rodzaje polimeraz RNA, stanowi podstawę metabolizmu oraz wzrostu i rozwoju komórki.
Etapy biogenezy rybosomów są ze sobą ściśle powiązane, co uwarunkowane jest
koniecznością tworzenia stałej i równomolowej ilości cząsteczek rRNA i białek
rybosomalnych [Kłyszejko-Stefanowicz L., 2002; Lempiäinen H., Shore D., 2009]. Ich liczba
musi być odpowiednia dla zapewnienia sprawnego przebiegu reakcji biochemicznych, oraz
dostosowana do skali obciążeń architektonicznych i funkcjonalnych komórki. W tym
dostosowaniu liczby rybosomów do zmieniających się rozmiarów komórki pewną rolę mogą
odgrywać organelle takie jak wakuole, które stanowią pomoc w wypełnieniu przestrzeni
komórki [Marguerat S., Bähler J., 2012]. O niezwykłej istotności prawidłowego przebiegu
powstawania rybosomów świadczą różnego typu zakłócenia procesów metabolicznych,
obserwowane w szerokiej grupie organizmów, począwszy od drożdży poprzez owady, ryby
i ssaki (w tym także dla człowieka) [Draptchinskaia N. i in., 1999; Ruggero D., Pandolfi P.P.,
2003; McGowan K.A. i in., 2008; Lai K. i in., 2009]. Biorąc jednak pod uwagę, że większa
część genomu organizmów wielokomórkowych to sekwencje niekodujące, a dodatkowo

42

Monografia: "Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie", sierpień 2015

duża część kopii genów rRNA jest transkrypcyjnie nieaktywna (zarówno u drożdży jak
i wyższych eukariontów), genomowe możliwości kodowania białka nie są proporcjonalne do
wielkości komórki [Cavalier-Smith T., 2005; McStay B., Grummt I., 2008]. W związku z tym
komórki o identycznym genomie mogą znacząco różnić się wielkością, a wzrost komórki nie
musi wiązać się ze wzrostem ilości genów [Marguerat S., Bähler J., 2012]. Potwierdzają to
doświadczenia, w których delecje genów takich jak WHI5 i CLN3, zmieniające wielkość
genomu w zbliżonym stopniu, wypływają rozbieżnie na cechy fenotypowe komórki,
skutkując odpowiednio zmniejszeniem bądź zwiększeniem jej rozmiarów [Turner J.J. i in.,
2012].
Biorąc pod uwagę istotną rolę biogenezy rybosomów w determinowaniu wielkości
i struktury komórki, celem pracy było określenie wpływu usunięcia pojedynczego genu
kodującego białko rybosomalne, na wskaźnik jądrowo-cytoplamatyczny (komórkowy),
strukturę i wielkość jądra komórkowego, oraz na stopień wakuolaryzacji komórek drożdży
Saccharomyces cerevisiae. Do badań użyto szczep dziki oraz trzy izogeniczne względem
niego szczepy drożdży pozbawione wybranych genów kodujących białka rybosomalne.
Odpowiednio genu RPL20A – kodującego białko będące elementem dużej podjednostki
rybosomu; RPL20B – paraloga genu RPL20, kodującego białko dużej podjednostki
rybosomu oraz RPS6B – kodującego białko małej podjednostki rybosomu.

2. Materiały i metody
 Szczepy drożdży Saccharomyces cerevisiae
Tabela 1. Szczepy drożdży użyte do badań
Nazwa szczepu

Genotyp

Pochodzenie

BY4741
(szczep dziki)

MAT a; his3Δ 1; leu2Δ 0; met15Δ 0; ura3Δ
Euroscarf
0

Δrpl20a

MAT a; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0;
Euroscarf
YMR242c::kanMX4

Δrpl20b

MAT a; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0;
Euroscarf
YOR312c::kanMX4

Δrps6b

MAT a; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0;
Euroscarf
YBR181c::kanMX4

 Podłoża i warunki hodowli
Hodowle płynne prowadzono na podłożu pełnym zawierającym 2% glukozy na
wytrząsarce obrotowej New Brunswick Scientific 25 przy wytrząsaniu 150 rpm,
w temperaturze 28°C, przez długość czasu określoną warunkami eksperymentu. Hodowla
logarytmiczna – 17 h oraz hodowla stacjonarna – 30 h.
 Znakowanie jądra komórkowego sondą fluorescencyjną DAPI
Do zobrazowania jądra komórkowego zastosowano barwnik fluorescencyjny DAPI
(4`-6- Diamidino-2-phenylindole), który łatwo przenika do wnętrza komórki i wiąże się
z kwasami nukleinowymi, przede wszystkim z DNA, względem, którego wykazuje większe
powinowactwo.
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Z logarytmicznej i stacjonarnej hodowli komórek drożdży pobierano 1ml zawiesiny
o gęstości 106 kom/ml. Komórki zbierano przez wirowanie (2 min.; 7000 rpm) i przepłukiwano
2-krotnie sterylnym buforem PBS. Po przepłukaniu komórki zawieszano w 100 µl 10 mM
buforu HEPES (pH 7,4) z dodatkiem 5% glukozy. Następnie do zawiesiny dodawano 0,5 µl
roztworu sondy fluorescencyjnej DAPI o stężeniu 0,1 mg/ml i inkubowano w ciemności przez
10 min. w temperaturze pokojowej. 5 µl zawiesiny przenoszono na szkiełko i sporządzano
preparat mikroskopowy. Wizualizację obrazu przeprowadzano za pomocą mikroskopu
fluorescencyjnego Olympus BX-51 przy λex = 358 nm i λem = 461 nm. Zarejestrowany obraz
mikroskopowy komórek poddawano analizie morfometrycznej (pomiar średnicy komórki
i jądra komórkowego) przy pomocy programu Cell^D.
 Znakowanie wakuoli w komórkach drożdży sondą fluorescencyjną MDY-64
Do zobrazowania wakuoli zastosowano barwnik fluorescencyjny MDY-64, który wiąże się
z błoną wakuoli.
Komórki z fazy logarytmicznej i stacjonarnej zbierano przez zwirowanie 1 ml zawiesiny
(2 min.; 7000 rpm) i przepłukiwano 2-krotnie sterylnym buforem PBS. Następnie komórki
zawieszano w 100 µl 10 mM buforu HEPES (pH 7,4) z dodatkiem 5% glukozy, tak aby
końcowa gęstość zawiesiny wynosiła 106 kom/ml. Do tak przygotowanej zawiesiny komórek
dodawano 0,5 µl sondy fluorescencyjnej MDY-64 o stężeniu 1 mM. Następnie inkubowano
w ciemności w temperaturze pokojowej 5 min. Po upływie czasu inkubacji komórki zbierano
przez zwirowanie i zawieszano w świeżym buforze. Z tak przygotowanej zawiesiny
pobierano 5 µl i sporządzano preparat mikroskopowy. Wizualizację obrazu, w celu
zaobserwowania położenia i liczby wakuoli we wnętrzu komórki, przeprowadzono za pomocą
mikroskopu fluorescencyjnego Olympus BX-51 przy λex = 451 nm i λem = 497 nm.
 Analiza statystyczna wyników
Analizę statystyczną wyników prowadzono przy użyciu programu STATISTICA 10.0.
Istotność statystyczną obserwowanych różnic oznaczano względem szczepu dzikiego, jako
grupy kontrolnej. Do analizy statystycznej wykorzystywano test parametryczny ANOVA
jednoczynnikowa i test Post-hoc - dwustronny test Dunnetta. Oznaczenia statystyczne
stosowane w prezentowanych wynikach:
* - istotność statystyczna wyników przy poziomie istotności p < 0,05
** - istotność statystyczna wyników przy poziomie istotności p < 0,01
*** - istotność statystyczna wyników przy poziomie istotności p < 0,001

3. Analiza wyników badań
 Analiza morfologiczna jądra komórkowego
Liczne obserwacje wskazują, że wielkość i struktura jądra komórkowego jest zmienna
w zależności od warunków hodowli oraz wielkości samej komórki sugerując, że w trakcie
wzrostu komórki parametry struktur wewnętrznych w tym jądra również ulegają zmianie.
Pierwszym z analizowanych parametrów była ocena wyglądu morfologicznego jądra
komórkowego w komórkach badanych szczepów drożdży. Określano m.in. jego kształt,
położenie oraz ewentualne anomalie. Dodatkową obserwację, prowadzono w kierunku
określenia obecności zmian jądrowych związanych z procesem apoptozy.
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Rysunek 1. Morfologia jądra komórkowego badanych szczepów drożdży w zależności od czasu
prowadzenia hodowli, powiększenie 1000×
Δrpl20b

Δrpl20a

Δrps6b

Faza
stacjonarna

Faza
logarytmiczna

BY4741
1

Analizując morfologię jądra komórkowego (rysunek 1) stwierdzono, iż ma ono na ogół kształt
kulisty niezależnie od analizowanego szczepu drożdży. W komórkach fazy logarytmicznej
położone jest centralnie natomiast w komórkach pochodzących z fazy stacjonarnej przyjmuje
już położenie peryferyczne, co jak pokazała późniejsza analiza (rysunek 4) jest
prawdopodobnie wynikiem zwiększenia stopnia wakuolaryzacji komórki. Dodatkową
obserwacją były poglądowe wyniki dotyczące zmian o charakterze apoptotycznym w obrębie
jądra komórkowego. Sonda fluorescencyjna DAPI umożliwia obserwację zmian dotyczących
jądra komórkowego, jak kondensacja chromatyny czy fragmentacja jądra. Zmiany te
stanowią jeden z markerów procesu apoptozy [Madeo F. i in., 1997; Wu R.S. i in., 2011].
W fazie logarytmicznej nie zanotowano komórek z cechami apoptozy natomiast w fazie
stacjonarnej komórki takie zaobserwowano w ilości poniżej 10% w populacji, dla wszystkich
analizowanych szczepów drożdży (rysunek 2). Przy czym niższy udział komórek z cechami
apoptozy zanotowano dla populacji komórek szczepu Δrps6b.
Rysunek 2. Zmiany jądra komórkowego obserwowane w komórkach badanych szczepów
pochodzących z fazy stacjonarnej hodowli. Powiększenie 1000×

 Analiza wartości wskaźnika jądrowo-komórkowego (J/K)
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Obraz mikroskopowy znakowania jądra komórkowego z użyciem sondy fluorescencyjnej
DAPI pozwolił również na pomiar wielkości, jako głównego parametru fizycznego
charakteryzującego zarówno komórkę jak i jądro komórkowe. Celem takiego pomiaru było
zbadanie czy wraz ze wzrostem wielkości komórki wzrasta również wielkość jądra
komórkowego a także oznaczenie czy następuje zmiana wskaźnika jądrowo –
cytoplazmatycznego w zależności od czasu hodowli oraz zmian wielkości komórki. Ze
względu na to, iż w komórce drożdży znaczną przestrzeń zajmuje wakuola, wskaźnik ten
określano, jako jądrowo-komórkowy. Taki stan rzeczy wynika z technicznej niemożliwości
wyłączenia z obszaru komórki wielkości wakuoli, co byłoby wymagane przy określaniu
wskaźnika jądrowo-cytoplazmatycznego sensu stricte.
Rysunek 3. Porównanie wielkości komórki i jądra komórkowego analizowanych szczepów drożdży
pochodzących z określonych faz hodowli oraz wartości wskaźnika jądrowo-komórkowego (J/K).
Analiza statystyczna – test ANOVA jednoczynnikowa

Analizując wielkość jądra komórkowego oraz komórki w zależności od fazy wzrostu
hodowli (faza logarytmiczna i stacjonarna) nie zaobserwowano między nimi istotnych
statystycznie różnic. Wielkość jądra komórkowego utrzymuje się na zbliżonym poziomie,
podobnie jak wielkość komórki (rysunek 3). Analizując wartości wskaźnika jądrowokomórkowego należy stwierdzić, iż pozostaje on na stałym poziomie i jest porównywalny
zarówno w przypadku, kiedy porównanie dotyczyło faz hodowli czy też analizowanych
szczepów. Jedynie istotną statystycznie różnicę wykazuje wskaźnik J/K oznaczony dla
komórek szczepu ∆rpl20a fazy stacjonarnej.
Wzrost wartości tego parametru jest wynikiem nieznacznego obniżenia wielkości komórki
przy jednoczesnym utrzymaniu wielkości jądra komórkowego.
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 Ocena stopnia wakuolaryzacji komórki
Wakuole są strukturami wypełnionymi wodnym roztworem soli organicznych, białek,
cukrowców i innych związków oraz substancji toksycznych, będących produktami ubocznymi
reakcji metabolicznych. Mogą także pełnić rolę specyficznych „wypełniaczy” przestrzeni
komórkowej niezbędnych dla utrzymania parametrów fizyko-chemicznych i biochemicznych
komórki. Istnieje więc realne przypuszczenie, iż zmiana stopnia wakuolaryzacji może być
efektem zmian wewnątrzkomórkowych co wskazywałoby na ścisłe oddziaływanie między
wakuolą a innymi elementami komórki. Pod takim kątem przeprowadzono analizę komórek
badanych szczepów drożdży biorąc pod uwagę również czas prowadzenia hodowli.
Rysunek 4. Morfologia wakuoli badanych szczepów drożdży w zależności od czasu hodowli.
Powiększenie 1000×
Δrpl20b

Δrpl20a

Δrps6b

Faza stacjonarna

Faza logarytmiczna

BY4741

Analiza stanu morfologicznego wakuoli wykazała, iż wraz z wydłużaniem czasu hodowli
rośnie stopień wakuolaryzacji komórek. Początkowo w młodej komórce pochodzącej z fazy
logarytmicznej, wakuoli jest niewiele i są stosunkowe duże, natomiast w fazie stacjonarnej
ich liczba wzrasta są one mniejsze, a nierzadko wypełniają prawie całą komórkę (rysunek 4)
spychając jądro na obrzeże komórki (rysunek 1).
Najmniejszą zmianą stopnia wakuolaryzacji wraz z czasem prowadzenia hodowli
charakteryzuje się szczep ∆rpl20a, którego komórki już w fazie logarytmicznej posiadają
nieco większą wakuolaryzację w stosunku do pozostałych szczepów drożdży. Komórki
szczepu Δrpl20b charakteryzują się zbliżonym do szczepu dzikiego stopniem wakuolaryzacji
w fazie logarytmicznej, natomiast na etapie fazy stacjonarnej posiadają już w porównaniu do
niego zauważalnie zwiększoną liczbę wakuoli. Z kolei poziom wakuolaryzacji komórek
szczepu Δrps6b odpowiada poziomowi obserwowanemu w komórkach szczepu dzikiego.

4. Podsumowanie
Mutacje w genach białek rybosomalnych mogą skutkować zmianami tempa procesów
biosyntetycznych komórki, a to z kolei może wpływać na organizację strukturalną komórki
czy też utrzymanie właściwej proporcji między elementami wewnętrznymi komórki.
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Przeprowadzone pod tym kątem badania wykazały, iż stosunek wielkości jądra do wielkości
całej komórki (tzw. wskaźnik jądrowo-komórkowy) jest względnie stały i nie ulega zmianom w
miarę wydłużania czasu prowadzenia hodowli (rysunek 1,3). Wielkość jądra komórkowego
zależy nie tylko od ilości DNA, nie utrzymuje się na stałym poziomie, lecz dostosowuje się do
zmian wielkości komórki, przez co zależy także od rodzaju źródła węgla w podłożu. Wielkość
jądra komórkowego jest bardziej skorelowana z wielkością komórki aniżeli zawartością DNA.
Zaburzenia biosyntezy rybosomów nie wpływają w sposób znaczący na wielkość jądra
komórkowego (rysunek 3). Można natomiast obserwować zmniejszenie rozmiaru jądra
komórkowego w sytuacji kiedy zmniejszeniu ulega również komórka co ma miejsce
w warunkach ograniczenia dostępności źródła węgla [Jorgensen P. i in., 2007]. Jak pokazują
dane literaturowe wielkość jądra komórkowego jest proporcjonalna do wielkości komórki
nawet w przypadku różnych genotypów i warunków wzrostu zmieniających rozmiar komórki
i zawartość DNA [Huber M.D., Gerace L., 2007]. Jakkolwiek zmiany w proporcji między
wielkością komórki a wielkością jądra komórkowego zobserwowano dla szczepu Δrpl20a, na
etapie fazy stacjonarnej jako nieznaczny wzrost wartości wskaźnika jądrowo-komórkowego.
Jednak dane literaturowe wskazują na możliwość spontanicznej duplikacji genów, jaka
może zachodzić w komórkach tego szczepu, co może być jednym z prawdopodobnych
wyjaśnień tych obserwacji. Według danych literaturowych w sytuacji obniżonego tempa
wzrostu komórek drożdży na skutek delecji genu RPL20A często obserwuje się
spontanicznie zachodzącą duplikację genu kodującego białko homologiczne (RPL20B).
Komórka zwiększając liczbę kopii tego genu „umożliwia sobie” osiągnięcie wyższego tempa
wzrostu, z kolei sama duplikacja wydaje się stanowić pewnego rodzaju „kompensację” braku
genu RPL20A. Wartym podkreślenia jest fakt, iż jak wskazują dane, wraz z czasem
prowadzenia hodowli liczba takich komórek w populacji systematycznie się zwiększa [Koszul
R. i in., 2004; Koszul R. i in., 2006; Payen C. i in., 2008] a wyniki otrzymane w niniejszej
pracy zdają się potwierdzać tą prawidłowość (rysunek 3). Z kolei zjawisko apoptozy
w komórkach fazy stacjonarnej (rysunek 2), może być efektem wyczerpywania
fermentowalnego źródła węgla, uruchomienia oddychania tlenowego i spowodowanego nim
wzrostu poziomu reaktywnych form tlenu. Jest to zgodne z obserwacjami Herker i in. [2004],
którzy tłumaczą występowanie apoptozy w komórkach „starych” znajdujących się
w warunkach wyczerpywania składników odżywczych, jako zjawisko pozwalające na
zachowanie tych składników dla komórek młodszych charakteryzujących się brakiem
oksydacyjnych uszkodzeń. A jako dodatkowe poparcie swojej teorii przedstawiają,
iż apoptotyczne komórki wydzielają do środowiska substancje peptydowe poprawiające
żywotność innych komórek [Herker E. i in., 2004].
Ocena morfologiczna wakuoli (rysunek 4) wykazała, iż w komórkach pochodzących
z młodej hodowli (fazy logarytmicznej) liczba wakuoli jest niewielka, a ich rozmiar większy
w porównaniu do wakuoli komórek pochodzących z fazy stacjonarnej, których liczba ta jest
znacznie większa. Analiza ta potwierdziła zależności prezentowane w literaturze,
a wskazujące, że w młodych komórkach wakuoli jest niewiele, natomiast ich liczba wzrasta
w komórkach starszych, co może powodować wypełnienie niemal całej przestrzeni komórki
[Różalski A., 2003]. Jedna z hipotetycznych prób wytłumaczenia wzrastającego poziomu
wakuolaryzacji komórki może mieć związek z procesem autofagii. Wiadomo, bowiem, że
komórki drożdży wchodząc w fazę stacjonarną często zwiększają poziom autofagii, jako
odpowiedź adaptacyjną do warunków obniżenia poziomu składników odżywczych [Kim J.,
Klionsky D.J., 2000; Kaeberlein M. i in., 2007]. Miejscem na terenie komórki drożdży,
w których zachodzi rozkład białka, rybosomów i innych organelli na drodze autofagi są
wakuole, będące odpowiednikami ssaczych lizosomów. Tworzące się podczas tego procesu
pęcherzyki autofagosomalne łączą się z błoną wakuoli dostarczając składników, które na jej
terenie mają zostać rozłożone [Kim J., Klionsky D.J., 2000; Klionsky D.J., Emr S.D., 2000].
O zadaniu, jakie spełniają wakuole w komórkach S. cerevisiae może świadczyć także szereg
zawartych w nich hydrolaz, które są zdolne do rozkładu niemal każdego subkomórkowego
składnika [Matile P., Wiemken A., 1967]. Jednakże, wzrost wakuolaryzacji może wynikać
również z funkcji swoistego „wypełniacza” jaką mogą one pełnić w celu utrzymania
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odpowiedniej wartości wskaźnika jądrowo-cytoplazmatycznego. Wreszcie wzrost stopnia
wakuolaryzacji w komórkach fazy stacjonarnej może być także powiązany z funkcją
gromadzenia substancji toksycznych pochodzących z przemian metabolicznych,
gromadzących się wraz z wiekiem komórki.
Zmiany morfologiczne i fizjologiczne komórki wynikające z delecji genów kodujących
białka rybosomalne mogą być traktowane, jako wynik dostosowywania się komórki do
aktualnych możliwości biosyntetycznych.
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Właściwości przeciwutleniające soków warzywnych
Marta Sochala
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

1. Wprowadzenie
Owoce i warzywa to doskonałe źródło substancji biologicznie aktywnych wpływających
prozdrowotnie na organizm człowieka i odgrywających istotną rolę w profilaktyce wielu
chorób. Jest to także surowiec do produkcji soków owocowych, warzywnych lub owocowowarzywnych. Podczas produkcji soków straty substancji prozdrowotnych są niewielkie,
dlatego mogą zastępować porcję owoców lub warzyw w codziennej diecie. Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby codziennie spożywać minimum 400 g owoców
i warzyw, podzielonych na 5 porcji. Jedną z porcji może stanowić szklanka soku (200 ml).
W celu poprawy zdrowia Polaków powstały liczne kampanie promujące „zdrowe odżywianie”.
Jedną z nich jest kampania „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, która realizowana była
w latach 2008-2010 na terenie Polski, aby utrwalać nawyki żywieniowe
i promować spożycie szklanki soku dziennie. W kolejnych latach była kontynuowana. Według
Raportu rynkowego z 2012 roku dotyczącego europejskiego rynku soków i nektarów
z owoców i warzyw, opublikowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych
(AIJN) najpopularniejszym smakiem soków i nektarów w Unii Europejskiej jest
pomarańczowy (38,5%), następnie mieszany (19,9%), jabłkowy (13,3%), brzoskwiniowy
(3,7%) oraz ananasowy (3,6%). Preferencje smakowe Polaków wyglądają następująco:
pomarańczowy (24,6%), warzywne, w tym marchwiowy (21%), jabłkowy (14,5%), mieszanki
smakowe (12,3%) oraz grejpfrutowy (10,3%) [Raport rynkowy AIJN, 2012].

2. Warzywa, jako surowiec do produkcji soków
Popularnym surowcem do produkcji soków są owoce (pomarańcze, jabłka) ze względu
na porządalność cech organoleptycznych, np. wygląd ogólny, zapach, smak. W swojej pracy
Wolanin-Jarosz [2000] wykazała, że konsumenci najczęściej wybierają smak pomarańczowy,
na drugim i trzecim miejscu znalazły się smaki oparte na krajowych owocach – jabłkowy
i czarna porzeczka. Pomimo tak wysokiej popularności soków owocowych, soki warzywne
również znajdują swoich odbiorców. Warzywa to surowiec bogaty także w substancje
bioaktywne. Wawrzyniak i in. [2011] wskazują na to, że warzywa charakteryzują się mniejszą
pojemnością przeciwutleniającą niż owoce, zwłaszcza owoce jagodowe. Na szczególną
uwagę zasługują pomidory i przetwory pomidorowe zawierające likopen. Pomimo mniejszej
ilości związków przeciwutleniających warzywa są źródłem także innych związków, np. soli
mineralnych. Do chętnie spożywanych soków warzywnych zaliczyć można soki z marchwi
i pomidorów. Na rynku Polskim dostępne są 100% soki warzywne z buraków oraz mieszane
z kilku rodzajów warzyw. Pyryt i in. [2013] przedstawili w badaniach, że największą
popularnością pod względem smaku wśród soków warzywnych, cieszył się sok marchwiowy.
Równie popularnym wśród badanych był sok pomidorowy. Najniższy wynik uzyskały soki
wielowarzywne. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy stwierdzili, że ankietowani
preferują soki z tych warzyw, które są najbardziej popularne w naszym kraju, a ich
właściwości zdrowotne są znane i cenione wśród konsumentów od stuleci. W badaniach
udokumentowano również czynniki wpływające na wybór soków warzywnych. Wykazano, że
większość respondentów lubi soki, natomiast osoby, które wolą inne napoje, piją soki ze
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względu na posiadaną przez siebie wiedzę o korzystnym oddziaływaniu tych produktów na
ich organizm [Pyryt B., Karpińska P., 2013]. W cytowanej pracy stwierdzono również, że
decydujące znaczenie dla konsumentów przy zakupie soków warzywnych, ma ich jakość
oraz smak [Pyryt B., Karpińska P., 2013].
Soki pomidorowe są bogatym źródłem witamin (C, E i prowitaminy A) oraz potasu, który
zapobiega nadciśnieniu tętniczemu. Ponadto zawierają związki wykazujące silne właściwości
przeciwutleniające (kwas L-askorbinowy, likopen, β-karoten), które skutecznie chronią przed
wolnymi rodnikami. Wolne rodniki są uważane za początek rozwoju wielu chorób
cywilizacyjnych np. cukrzycy, miażdżycy, zaćmy, choroby Parkinsona, czy choroby
Alzheimera [Szajdek A., Borowska J., 2004].
Okazuje się, że surowiec surowcowi nie równy. Większość soków warzywnych pochodzi
z tzw. produkcji konwencjonalnej, ale można również zakupić soki produkowane z surowców
pochodzących z certyfikowanej produkcji ekologicznej. Porównaniem tego typu soków zajęli
się Świetlikowska K. i in. [2012] oraz Świderski F. i in. [2009]. W swojej pracy Świetlikowska
K. i in. [2012] stwierdzili, że soki warzywne z warzyw uprawianych konwencjonalnymi
technologiami zawierały więcej witaminy C, flawonoidów ogółem i karotenoidów ogółem
w porównaniu z ich odpowiednikami z warzyw ekologicznych. W tej grupie sok buraczany był
najbogatszy w witaminę C, natomiast sok pomidorowy we flawonoidy ogółem, oraz
w karotenoidy ogółem. Świderski F. i in. [2009] wykazali, że soki pomidorowe z surowców
ekologicznych posiadały mniejszą ilość związków polifenolowych oraz wykazały mniejszą
aktywność przeciwutleniającą w porównaniu z sokami z surowców pochodzących z upraw
konwencjonalnych.

3. Antyoksydanty
Przeciwutleniacze, zwane inaczej antyoksydantami, jest to grupa związków naturalnie
występujących w surowcach owocowych i warzywnych. Spożywane wraz z pokarmem
wspierają mechanizmy obronne komórek człowieka. Oprócz naturalnego występowania, są
również suplementem diety, np. w formie tabletek, czy kapsułek. Liczne badania dowodzą
o korzystnym wpływie na zdrowie człowieka. Przeciwutleniacze obejmują wszystkie rodzaje
substancji hamujących reakcje z tlenem lub ozonem, względnie działających pośrednio
poprzez wiązanie niektórych prooksydantów. Szczególnie podkreśla się zdolność naturalnie
występujących związków przeciwutleniających do neutralizowania aktywności wolnych
rodników [Szajdek A., Borowska J., 2004]. Wolnymi rodnikami tlenowymi nazywamy
cząsteczki zawierające co najmniej jeden atom tlenu i co najmniej jeden lub więcej
niesparowanych elektronów. Powoduje to dużą reaktywność i zdolność „atakowania”
różnorodnych
składników
żywej
komórki
przez
wolny
rodnik
[Wawrzyniak
i in., 2011]. Duże stężenie wolnych rodników jest szkodliwe dla organizmu, ponieważ
wchodzą w reakcje chemiczne ze składnikami komórek, często prowadząc do uszkodzenia
lub degradacji. Aktywne formy tlenu powstają w żywej komórce podczas biochemicznych
procesów oksydoredukcji jako wynik kolejnych stopni redukcji (jedno-, dwu-, trójelektronowej)
[Wawrzyniak i in., 2011]. Wolne rodniki tlenowe mogą również powstawać na skutek
czynników abiotycznych i biotycznych, np. stres, intensywny wysiłek fizyczny, palenie
papierosów,
niewłaściwa
dieta.
Wzajemne
oddziaływanie
wolnych
rodników
z makrocząsteczkami komórkowymi, jak: kwasy nukleinowe, białka, lipidy i węglowodany,
prowadzi do różnorodnych uszkodzeń: rozerwania nici DNA, mutacji punktowych, aberracji
chromosomalnych i w kocu do śmierci komórki [Szajdek A., Borowska J., 2004]. W celu
ochrony, organizm wykorzystuje związki antyoksydacyjne do redukcji wolnych rodników
w organizmie, dlatego tak ważne jest dostarczenie ich z pożywieniem.
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4. Antyoksydanty w warzywach
Do grupy antyoksydantów występujących naturalnie w warzywach można zaliczyć:
witamina A, E, C, β-karoten, karotenoidy (likopen, zeaksantyna, luteina), związki fenolowe,
glutation. Znajomość lokalizacji przeciwutleniaczy w strukturach komórkowych i organellach
warzyw umożliwia właściwe wykorzystanie surowca w przetwórstwie do uzyskania produktu
o wysokich walorach prozdrowotnych [Czapski J., 2007]. W popularnie spożywanych sokach,
czyli marchwiowym i pomidorowym, największy udział mają karotenoidy oraz witamina C.
Charakterystycznym dla pomidorów antyoksydantem jest likopen, nadaje im czerwony
kolor. Około 80% likopenu w pomidorach zlokalizowana jest w skórce i zewnętrznej części
perykarpu [Czapski J., 2007]. Jest to związek bardzo trwały, nieulegający rozkładowi
podczas gotowania i konserwowania, a wręcz przeciwnie – jest go więcej właśnie
w przetworach [Bogacz K., 2011]. Stwierdzono, że likopen jest substancją najbardziej
odporną na enzymatyczne utlenianie przy współudziale lipoksygenazy pomidora [Jakubowski
A., 2005]. Likopen to przeciwutleniacz cechujący się zdolnością wygaszania rodników ponad
2-krotnie większa niż ß-karotenu oraz 10-krotnie większa niż α-tokoferol (witaminy E)
[Czapski J., 2007]. Związek ten oprócz korzystnego działania na neutralizację wolnych
rodników, wpływa też na zdolność do obniżania cholesterolu w surowicy krwi, obniżenie
pobrania azotanów dostarczanych z pożywieniem, korzystny wpływ na profil kwasów
tłuszczowych we krwi [Jakubowski A., 2005].
Charakterystycznym przeciwutleniaczem marchwi jest β-karoten. Jest to prowitamina
witaminy A i najbardziej aktywny jest jej izomer. Chroni przed zaburzeniami rytmu serca,
udarami mózgu, nowotworami, wzmaga odporność.

5. Metody pomiaru właściwości przeciwutleniających soków warzywnych
W celu zidentyfikowania związków przeciwutleniających wykorzystuje się ich naturalną
zdolność do dezaktywacji wolnych rodników. Najczęściej wykorzystywanymi metodami
badań są: test z rodnikiem DPPH (rodnik 2,2-difenylo-1-pikrylhydrazylowy) oraz oznaczenie
zawartości związków polifenolowych ogółem metodą Folina-Ciocalteu’a.

5.1. DPPH
W metodzie tej ocenia się zdolność badanych próbek produktów spożywczych do inhibicji
rodnika DPPH. Metoda z odczynnikiem DPPH zaliczana jest do testów ET (electron
transfer), mierzy się zdolność antyoksydantów do redukcji rodników w wyniku reakcji
przeniesienia elektronu w określonym czasie [Ratz-Łyko A., Arct J., 2012]. Odczynnik DPPH*
(1,1-difenylo-2- pikrylohydrazyl) jest to stabilny wolny kationorodnik, który ma niesparowany
elektron na powłoce walencyjnej na jednym z atomów azotu tworzących mostek azotowy
(Rysunek 1a). Rodnik ten ulega neutralizacji wychwytując elektrony od antyoksydanta.
Następstwem zachodzącej reakcji redukcji jest obniżenie stężenia DPPH, zmiana barwy
[Kozłowska M., Górska A.,2010]. Roztwór DPPH* przed reakcją ma fioletową barwę.
W reakcji z substancją, która może oddać atom wodoru, tworzy formę zredukowaną DPPH
(Rysunek 1b) i wówczas roztwór zmienia zabarwienie z fioletowego w stronę koloru żółtego.
W wyniku pomiaru absorbancji można zauważyć, że spadek absorbancji jest proporcjonalny
do ilości formy utlenionej DPPH, jaka pozostaje w roztworze [Zych I., Krzepiłko A., 2010].
Czas trwania takiego testu zależy od reakcji. Obserwacje prowadzi się do czasu,
aż absorbancja roztworu testowego nie będzie się zmieniać.
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Rysunek 1. DPPH: a) wolny rodnik, b) forma zredukowana

Źródło: Zych I., Krzepiłko A. (2010), s.52

Pomiar absorbancji przeprowadza się spektrofotometrem przy długości fali λ=517 nm.
W obliczeniach uwzględnia się absorbancję badanego roztworu oraz absorbancję roztworu
rodnika DPPH. W metodzie opisywanej wynik często wyraża się jako pojemność
antyrodnikową przeciwutleniacza i porównuje z pojemnością antyrodnikową Troloxu –
rozpuszczalnej w wodzie, syntetycznej pochodnej witaminy E o wysokiej aktywności
przeciwutleniającej, będącej próbką odniesienia [Kozłowska M., Górska A., 2010].

5.2. Metoda Folina-Ciocalteu’a
Metoda ta oparta jest na barwnej reakcji między polifenolami a odczynnikiem FolinaCiocalteu, stąd ich zawartość można oznaczyć spektrofotometrycznie. Odczynnik ten
reaguje ze związkami fenolowymi jedynie w środowisku alkalicznym (pH 10) tworząc
niebieskie produkty reakcji niezależnie od struktury fenoli [Kozłowska M., Górska A., 2010].
Odczynnik Folina-Ciocalteu'a to mieszanina wolframianu sodowego, molibdenianu sodowego
i siarczanu litu w środowisku kwasu fosforowego i solnego. Pomiaru dokonuje się przy
długości fali ok. 720 nm. Przeliczanie wyników odbywa się w przypadku soków najczęściej
na kwas galusowy, przyjęty jako standardowy związek.
Istnieje wiele modyfikacji tej metody. Jej zaletą jest łatwość wykonania, czułość
i użyteczność do standaryzacji próbek roślinnych pod warunkiem zapewnienia stałości
warunków reakcji, natomiast wadą - mała specyficzność, gdyż z odczynnikiem FolinaCiocalteau reagują liczne substancje naturalne towarzyszące związkom fenolowym, np.
cukry, aminy aromatyczne, kwas askorbinowy [Kozłowska M., Górska A., 2010].

6. Właściwości przeciwutleniające
podstawie badań własnych

rynkowych

soków

warzywnych

na

W niniejszej pracy dokonano analizy soków pomidorowych zakupionych w styczniu 2015
roku w Olsztynie pod względem właściwości przeciwutleniających oraz zawartości głównych
związków wpływających na te właściwości. Przy wyborze produktu sugerowano się
popularnością soków pomidorowych wśród grupy soków warzywnych na podstawie badań
Pyryt i in. [2013].
Badaniom poddano 11 soków pomidorowych zakupionych w styczniu 2015 roku
w Olsztynie. Opakowania soków stanowiły butelki szklane i PET oraz opakowania z laminatu
wielowarstwowego o pojemności od 225 ml do 1 l. Wszystkie zakupione soki były utrwalane
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poprzez pasteryzację. Soki różniły się pod względem głównego składnika. Poniżej skład
poszczególnych soków:
A- sok pomidorowy z koncentratu soku pomidorowego, sok cytrynowy z zagęszczonego
soku cytrynowego, sól morska (0,6%), ocet winny, przyprawy (pieprz, sól selerowa);
B- sok pomidorowy z soku zagęszczonego, sól;
C- sok pomidorowy (100%) z soku zagęszczonego, sól, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy;
D- sok pomidorowy z soku zagęszczonego (98%), cukier, sól;
E- woda, zagęszczony sok pomidorowy, sól;
F- sok z pomidorów z soku zagęszczonego, sól;
G- przecier z pomidorów (60%), sok z pomidorów z soku zagęszczonego (40%), sól
morska;
H- przeciery z zagęszczonych przecierów, przecier, sok z pomidorów, sól;
I- sok z soku zagęszczonego, przecier z pomidorów, sól, kwas askorbinowy;
J- sok pomidorowy ze świeżych pomidorów 100%, sól;
K- przecier pomidorowy (99%), sól.
Wszystkie zakupione soki badano w dniu ich otwarcia w celu zmniejszenia strat
składników bioaktywnych (w wyniku procesów biochemicznych).
W sokach oznaczono następujące parametry: zawartość witaminy C [Tańska M. i in.
2013], zawartość związków polifenolowych ogółem metodą Folina-Ciocalteu’a [AOAC 1974],
aktywność przeciwutleniającą metodą wychwytywania rodnika DPPH* (2,2-diphenyl -1picrylhydrazyl) [Moure A. i in., 2001]. Aktywność przeciwutleniającą soków oceniono na
podstawie % inhibicji.
Spośród badanych soków rynkowych największą zawartością witaminy C
charakteryzował się sok I. Zawartość ta znacząco odbiegała od wyników pozostałych soków
(tabela 1). W składzie tego soku podano dodatek kwasu askorbinowego, co mogło mieć
wpływ na wynik oznaczenia zawartości witaminy C. Z kolei najmniejszą zawartością tej
witaminy cechował się sok C. Zawartość witaminy C nie jest regulowana przez Polską
Normę (PN-A-75958:2002), ani przez kodeks praktyki. Zawartość tej witaminy w sokach
pomidorowych została określona w publikacji Instytutu Żywności i Żywienia na poziomie 14,8
mg/100 g [Kunachowicz H. i in., 2005]. W badaniach prowadzonych przez Suwała [2009]
wyniki dla soków warzywnych były wyższe i zawierały się w przedziale od 5,05 mg/100 g do
19,05 mg/100 g. Pierzynowska i in. [2007] wykonali badania na 5 świeżych sokach
warzywnych (z kapusty białej, marchwi, selera, ogórka i buraka). W sowich badaniach
wykazali, że sok z kapusty białej odznaczał się najwyższą zawartością witaminy C.
W porównaniu do pozostałych soków przewyższył pod tym względem prawie 5 krotnie sok
z ogórka i marchwi oraz 10-krotnie sok z marchwi i ok 15-krotnie sok z buraka.
Tabela 1. Zwartość witaminy C w badanych sokach pomidorowych.
Zawartość
kod
witaminy C
próby
[mg/100g]
A
1,45
B
1,19
C
0,60
D
0,85
E
1,04
F
1,94
G
0,99
H
0,97
I
4,64
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J
K

1,49
0,85

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań laboratoryjnych

Podczas oznaczania zawartości związków fenolowych wyznaczono krzywą kalibracyjną
dla wzorca (katechina) według, której obliczano zawartość związków polifenolowych:
y=0,1513x-0,0145, gdzie x to związki fenolowe.
Największą zawartością związków fenolowych odznaczył się sok I na bazie soku
zagęszczonego, przecieru z pomidorów oraz dodatku soli i kwasu askorbinowego. Wysokimi
wartościami charakteryzowały się również sok B i F na bazie soku zagęszczonego.
Pozostałe wyniki mieściły się w przedziale 1400 do 1700 mg w 100 ml soku.
Tabela 2. Zawartość związków polifenolowych ogółem w badanych sokach pomidorowych
kod
zawartość związków
zawartość związków
próby
polifenolowych
polifenolowych
[mg/g próbki]
[mg/100 ml soku]
A
8,52
1703,24
B
9,59
1918,70
C
8,16
1632,52
D
8,19
1638,47
E
7,93
1586,25
F
9,82
1963,65
G
8,34
1667,55
H
8,39
1678,78
I
12,00
2400,53
J
7,31
1462,00
K
7,69
1537,34
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań laboratoryjnych

Tabela 3. Wyniki oznaczenia aktywności przeciwutleniającej metodą wychwytywania rodnika
DPPH˙ dla soków pomidorowych
kod próby
% inhibicji
A
57,78 (±3,38)
B
62,52 (±3,81)
C
48,89 (±2,78)
D
51,32 (±0,54)
E
54,57 (±3,08)
F
90,60 (±0,60)
G
50,38 (±4,05)
H
60,85 (±1,81)
I
91,97 (±0,85)
J
60,94 (±0,36)
K
57,61 (±4,96)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań laboratoryjnych

Najwyższą zdolnością do hamowania reakcji utleniania odznaczyły się soki F (90,60
±0,60) oraz I (91,97 ±0,85). Sok F wyprodukowany na bazie soku z pomidorów
z zagęszczonego soku, natomiast sok I na bazie zagęszczonego soku, przecieru
z pomidorów oraz dodatku soli i kwasu askorbinowego. Wyższa w porównaniu z pozostałymi
sokami aktywność przeciwutleniająca obu tych soków mogła być związana z najwyższą
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zawartością w nich witaminy C (tabela 4). W badaniach Ostasiewicz i in. (2009) wykazano,
że inaktywacja wolnych rodników w roztworach wodnych jest wyższa dla soku ze świeżych
pomidorów, niż dla soków odtworzonych z koncentratów pomidorowych lub
z zagęszczonego przecieru. Pomiędzy zawartością kwasu L-askorbinowego a inaktywacją
rodników DPPH˙ w ekstraktach wodnych wykazano silną współzależność. Sok odtwarzany
z koncentratu wykazywał najsłabszą zdolność inaktywacji rodników DPPH˙ w ekstrakcie
wodnym.

7. Podsumowanie
Jakość soków pomidorowych dostępnych na rynku olsztyńskim jest dobra. W badanych
sokach pomidorowych zawartość składników biologicznie czynnych była zróżnicowana. Sok
z dodatkiem kwasu askorbinowego odznaczał się najwyższą aktywnością przeciwutleniającą.
Zawartość związków biologicznie aktywnych nie jest regulowana żadną normą.
Wprowadzenie tego typu zmian mogłoby poprawić, jakość produkowanych soków. Sok ze
świeżych pomidorów (J) nie odznaczał się wyższą zawartością kwasu L-askorbinowego ani
związków polifenolowych.
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Wpływ warunków fermentacji na wypiek pieczywa pszennego
Marta Sochala
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

1. Wprowadzenie
W przemyśle piekarskim dobór warunków fermentacji to kluczowe zadanie, pozwalające
otrzymać wysokiej jakości pieczywo. Do warunków fermentacji zaliczamy nie tylko
temperaturę i wilgotność wypieku, ale również rodzaj zastosowanej mikroflory oraz sposób
prowadzenia ciasta (np. jednofazowo, dwufazowo). Na dobrą jakość pieczywa składa się
wiele czynników. W dalszej części pracy będą one omówione szczegółowo.

2. Cel badań
Celem badań było zaobserwowanie różnic pomiędzy fermentacją naturalną prowadzoną
przez
mikroflorę występującą w mące, a kontrolowaną poprzez dodatek
wyselekcjonowanych mikroorganizmów. W pracy porównywano efektywność różnych metod
prowadzenia ciasta. Wypieki wykonano trzema metodami: bez rozrostu ciasta, jednofazową
i dwufazową. W każdej z metod zastosowano cztery warianty: bez dodatku mikroflory,
z dodatkiem drożdży świeżych (prasowanych), drożdży suchych oraz mieszanki drożdży
suchych i kultur kwasu mlekowego (SAF LEVAIN LV2).

3. Warunki podczas produkcji chleba
W procesie produkcji chleba istotną rolę odgrywają warunki prowadzenia ciasta przed
jego wypieczeniem. Do wspomnianych warunków zaliczamy rodzaj użytej mąki, temperaturę
wody, czas mieszania, kolejność łączenia składników, rodzaj zastosowanej metody (np.
jednofazowo, dwufazowo), czas, temperaturę i wilgotność podczas fermentacji. Wszystkie te
czynniki mają istotne znaczenie w kształtowaniu właściwości fizycznych pieczywa.
W opracowywanej recepturze należy wziąć pod uwagę wodochłonność i wilgotność mąki.
Pozwala to na ustalenie dodatku wody.
Rodzaj użytej mąki ma istotny wpływ na rodzaj pieczywa, jaki z niej otrzymamy. Mąki
możemy podzielić ze względu na surowce, z jakiej zostały wytworzone oraz typ maki, czyli
zawartość popiołu - związana jest bezpośrednio z barwą mąki (najjaśniejszą będzie mąka
typ 450, a najciemniejszą będzie mąka typ 2000). Poszczególne typy mąki wskazują na jest
przydatność wypiekową. Najwyższe typy mąki są wykorzystywane przede wszystkim do
wypieku chleba. Im wyższy typ, tym bardziej zwarte pieczywo oraz ciemniejsza barwa.
Rozróżnia się mąki chlebowe i nie chlebowe. Do mąk chlebowych zaliczamy mąki pszenne
i żytnie, są one zgodnie z nazwą wykorzystywane do wypieku chleba, ale także różnych
innych wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Te mąki, których zwykle nie używa się do
produkcji pieczywa (ewentualnie, jako dodatek do mąk chlebowych), określa się
z kolei, jako nie chlebowe. Wśród nich znajdziemy np.: mąkę gryczaną, jęczmienną,
owsianą, z prosa, kukurydzianą, ryżową czy sojową).
Woda jest jednym z podstawowych składników ciasta i ma wpływ na przemiany fizyczne
i chemiczne jakie zachodzą podczas jego wytwarzania jak również podczas wypieku chleba
[Wagner i in., 2007]. Woda w cieście spełnia wiele funkcji np. jest rozpuszczalnikiem
i środowiskiem dla reakcji wielu substancji organicznych i nieorganicznych, kształtuje
właściwości organoleptyczne, jest czynnikiem strukturotwórczym, wspomaga działanie
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utleniaczy lub reduktorów [Piesiewicz H., 2004, s. 20]. W procesie produkcji można
modyfikować ilość dodawanej wody oraz temperaturę. Różyło i in. (2011) w swoich
badaniach wykorzystali wodę o zmiennej temperaturze tj.; 10, 20, 30, 40 i 50˚C. Badali
wpływ na proces fermentacji oraz zmiany właściwości fizycznych pieczywa pszennego.
Dowiedli, że zwiększanie temperatury wody od 10˚C do 40˚C wpłynęło na wzrost objętości
chleba. W zależności od ilości dodanej wody można wpływać np. na twardość i porowatość
miękiszu. W pewnym zakresie (od około 50 proc. do 75 proc.) im więcej ciasto zawiera wody,
tym bardziej miękki będzie chleb [Piesiewicz H., 2004, s.20]. Podczas produkcji pieczywa,
często stosuję się dolewkę wody otrzymując ciasto na pograniczu ciasta sztywnego
i półsztywnego. W takim przypadku ciasto mniej się klei, łatwiej formuje i jest bardziej
tolerancyjne na rozrost. Jednak chleb gorzej się przechowuje, a miękisz jest bardziej podatny
na kruszenie się [Piesiewicz H., 2004, s. 20]. Niezależnie od możliwości pomiaru
zapotrzebowania na wodę podczas wyrobu ciasta, najważniejsze jest doświadczenie
piekarza i przeznaczenie chleba.
Sól głównie uważana za składnik nadający smak, spełnia też inne funkcje: np. usztywnia
siatkę glutenową. Brak soli może powodować, że ciasto będzie luźne i kleiste. Dodatek soli
należy wyliczyć. Przyjmuje się, że powinien wynosić około 2% wagi mąki. Zbyt dużo soli
obniża aktywność drożdży, uniemożliwiając tym samym zwiększenie objętości ciasta
i powstanie równomiernej porowatości. Jeśli natomiast soli zabraknie, ciasto sfermentuje
zbyt szybko. Podczas produkcji sól dodaje się w formie roztworu.
Naturalny proces spulchniania ciasta, to efekt działalności bakterii mlekowych (LAB)
i drożdży, które obecne są w mące, a także w otoczeniu. Ich ilość jest niewielka, dlatego
podczas produkcji chleba stosuje się dodatki drożdży oraz kultury bakterii. Technologia
kwasowej fermentacji ciasta oparta jest na wieloetapowym procesie naturalnej selekcji
mikroflory mąki, prowadzącym do nasycenia kwasu dużą liczbą najlepiej przystosowanych
bakterii mlekowych i drożdży [Słowik E., 2012, s.18]. Stosunek ilościowy drożdży do bakterii
jest ważnym czynnikiem otrzymania wysokiej jakości pieczywa o akceptowalnym smaku
i zapachu. Bakterie produkują kwas mlekowy oraz octowy. Temperatura prowadzenia ciasta
wpływa na ich rozwój. Optymalne temperatury wzrostu bakterii mlekowych zamykają się
w wyższych przedziałach (22-35˚C) niż drożdży (22-25˚C) [Staszewska E., Piesiewicz H.,
2005, s. 2]. Drożdże ponadto potrzebują do wzrostu warunków tlenowych, podczas gdy
bakterie preferują środowisko z ograniczoną ilością tlenu [Słowik E., 2012, s.18].
W celu poprawy i uzyskania powtarzalności procesu, zaczęto stosować kultury
starterowe. Początkowo nieświadomie piekarze wykorzystywali do zapoczątkowania procesu
dojrzały zakwas z poprzedniej produkcji. W dzisiejszych czasach zaczęto stosować jednak
wyselekcjonowane kultury starterowe dające większą pewność otrzymania wysokiej jakości
powtarzalnego wyrobu. Stosowanie kultur starterowych w produkcji pieczywa staje się coraz
bardziej popularne. Startery fermentacji, czyste kultury to określenia szczepionek do
sporządzania kwasów piekarskich. Są to koncentraty wysoko aktywnych bakterii mlekowych
jednego lub kilku gatunków i ewentualnie drożdży, produkowane poza piekarnią przez
wyspecjalizowane firmy [
Słowik E., 2012, s.18]. Spośród bakterii homofermentacyjnych,
gatunkiem najczęściej spotykanym w kulturach starterowych jest L. plantarum, natomiast
wśród heterofermentacyjnych L. brevis i L. sanfranciscensis [Piasecka-Jóźwiak K.,
Rozmierska J., 2012, s. 26]. Efektem stosowania kultur starterowych jest prosta metoda
wytwarzania kwasu i powtarzalna jego jakość. Dobór składu starterów fermentacji
uzależniony jest od rodzaju produkowanego pieczywa. Kultury starterowe stosowane są
przede wszystkim do pieczywa z udziałem mąki żytniej, które musi być produkowane
w oparciu o fermentację kwasową. Na kwasie z udziałem kultur starterowych produkowane
są także niektóre rodzaje chleba pszennego [Słowik E., 2012, s.18]. Produkcja chleba na
bazie czystych kultur nadaje pieczywu charakterystyczne cechy smakowo-zapachowe. Skład
startera decyduje o powstających w kwasie produktach fermentacji, które modyfikują
właściwości fizyczne i organoleptyczne pieczywa. Produktami tymi jest kwas mlekowy
nadający pieczywu łagodny kwaśny smak, pożądany zwłaszcza przy produkcji niektórych
rodzajów pieczywa pszennego oraz kwas octowy, który nadaje pieczywu wyrazisty smak,
szczególnie pożądany w przypadku chleba żytniego [Słowik E., 2012, s.20].
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4. Materiał i metodyka badań
Zalecanym typem mąki do wypieku pieczywa pszennego jest mąka pszenna typ 650. Ten
typ mąki jest głównie polecany do wypieku drobnego pieczywa np. bułki. Do wypieku chleba
można również stosować typ 750 lub 850. Dają charakterystyczne ciemniejsze zabarwienie
oraz nadają specjalny smak i zapach pieczywu. Podczas badań do wypieku chleba
pszennego zastosowano jednak mąkę jasną typ 550. Jest to mąka powszechnie stosowana
przez Polaków. Pozostałymi surowcami wykorzystanymi do badań były: woda, sól oraz
drożdże świeże, drożdże suche lub mieszanka drożdży suchych i kultur kwasu mlekowego
(SAF LEVAIN LV2). Proces technologiczny prowadzono trzema metodami: bez rozrostu,
jednofazowo oraz dwufazowo. W każdej z metod wypiekano 3 warianty różniące się
rodzajem drożdży, a także jeden wariant bez dodatku drożdży w celu porównania wyników.
Proporcje surowców dla wszystkich trzech metod przedstawiono w tabeli 1 poniżej:

Tabela 1. Receptury na pieczywo pszenne
Numer
1
2
3
wariantu
mąka
240
pszenna typ
550 [g]
woda [ml]
160
sól [g]
2,4
rodzaj
brak drożdży
drożdże
drożdże
drożdży
prasowane
suche

[g]

-

7,2

2,0

4

mieszanka
drożdży
suchych i
kultur kwasu
mlekowego
2,4

Źródło: Opracowanie własne

Proporcję drożdży prasowanych i suchych ustalono zgodnie z zaleceniami producenta na
opakowaniu. „1 torebka Drożdży suszonych = 25 g świeżych drożdży” (jedna torebka to 7 g
drożdży suszonych). Przed wypiekiem w celu ustalenia receptury wykonano oznaczenie
wilgotności mąki.
W metodzie pierwszej - bez rozrostu odmierzone składniki mieszano w misce, następnie
formowano kęs ciasta i przekładano do metalowej formy. Wypiek prowadzono
w temperaturze 230°C przez 20 min przy zaparowaniu komory.
W metodzie drugiej – jednofazowej odmierzone składniki wymieszano w misce,
następnie wstawiono do komory parowej. Rozrost prowadzono w temperaturze 32°C
i wilgotności względnej 75%, przez 120 minut. Po 90 minutach, aby usunąć nadmiar
dwutlenku węgla zastosowano tzw. przebicie ciasta, czyli wymieszanie, podczas którego
uwalniany jest dwutlenek węgla oraz pewne ilości alkoholu wytworzone na skutek
fermentacji. Po kolejnych 30 minutach uformowano kęsy oraz przełożono je do form
metalowych. Wypiek prowadzono w temperaturze 230°C przez 20 minut przy zaparowaniu
komory.
W metodzie trzeciej – dwufazowej przygotowano najpierw rozczyn. Skład surowcowy
rozczynu przedstawiono w tabeli 2:
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Tabela 2. Skład surowcowy rozczynu
Numer
1
wariantu
mąka
pszenna typ
550 [g]
woda [ml]
sól [g]
rodzaj
brak drożdży
drożdży

[g]

-

2

3

4

drożdże
prasowane

drożdże
suche

7,2

2,0

mieszanka
drożdży
suchych i
kultur kwasu
mlekowego
2,4

75

110
-

Źródło: Opracowanie własne

Po wymieszaniu składników podmłody, wstawiono do komory w celu fermentacji. Rozrost
prowadzono w temperaturze 32 °C i wilgotności względnej 75% przez 120 minut. Po tym
czasie rozczyn połączono z pozostałymi składnikami i ponownie odstawiono do fermentacji
na 120 minut. W trakcie rozrostu po 90 minutach przebito ciasto. W końcowej fazie gotowe
ciasto podzielono na kęsy i włożono do form metalowych. Wypiek wszystkich wariantów
odbywał się w temperaturze 230°C przez 20 minut przy zaparowaniu komory.
W trakcie przygotowania ciasta opisywano zauważone zmiany zachodzące podczas
fermentacji. Gotowe pieczywo oceniano przy użyciu techniki cyfrowej analizy obrazu analiza barwy w modelu CIEL*a*b* oraz porowatości [Tańska M. in.2005]. Wykonano
również test relaksacji miękiszu z wykorzystaniem uniwersalnej maszyny testującej Instron
4301 (USA) [Tańska M. i n., 2005, s.741-750]. Ponadto wyznaczono straty wypiekowe
i piecowe oraz wydajność ciasta i pieczywa dla poszczególnych wariantów [Konopka I. i in.,
2013].
Do cyfrowej analizy obrazu przygotowano po 3 próbki chleba z każdego wariantu. Chleby
były krojone w poprzek bochenka, na kromki o grubości 1 cm. Wszystkie pomiary wykonano
w temperaturze pokojowej na stanowisku pomiarowym cyfrowej analizy obrazu (DIA).
Pomiaru dokonano za pomocą systemu do cyfrowej analizy obrazu współpracującej
z oprogramowaniem LUCIA (Laboratory Universal Computer Image Analysis, Laboratory
Imaging Ltd.), poprzez wyznaczanie składowych modelu CIEL*a*b*.
Do testu relaksacji miękiszu przygotowano po 7 próbek chleba z każdego wariantu.
Próbki były wycinane na kształt sześcianu o krawędzi 2 cm, z różnych części chleba, po
upływie 12 h od wyjęcia z pieca. Zakres obciążeń głowicy Instrona wynosił 1 – 1000N.
Wszystkie pomiary wykonano w temperaturze pokojowej. Uzyskane krzywe analizowano
w programie Instron Series IX Automated Materials Testing System 8,34,00. Wyznaczono
następujące parametry: średnia maksymalna siła nacisku, średnia maksymalna energia
nacisku oraz odchylenia standardowe dla w/w parametrów.

5. Wyniki
Badania wykazały, że wszystkie warianty ciasta poddane fermentacji zwiększały swoją
objętość na skutek tworzących się pęcherzyków gazów. Zauważono, że w wariancie bez
dodatku mikroflory w trakcie wypieku ciasto nie utrzymywało swojej struktury, a po wypieku
stwierdzano zakalec. W metodzie bez rozrostu warianty pieczywa z dodatkiem mikroflory
miały popękaną i nierównomiernie zabarwioną skórkę. Świadczy to o potrzebie
przeprowadzenia procesu fermentacji by uniknąć tego typu wad pieczywa.
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Wypieki prowadzone tą metodą charakteryzowały się najmniejszym wzrostem objętości.
Niezależnie od metody prowadzenia ciasta, najlepszy okazał się dodatek drożdży świeżych.
Wariant ten najszybciej zwiększał swoja objętość. Porównując porowatość miękiszu
zauważono, iż wariant z drożdżami prasowanymi i mieszanką mikroorganizmów miał
podobną porowatość - pęcherzyki były różnej wielkości i nierównomiernie rozłożone. Przy
użyciu drożdży suchych chleb miał równomiernie rozłożone, małe pęcherzyki gazu.
Tabela 3. Analiza opisowa porowatości miękiszu wypieczonych wariantów
rodzaj
bez rozrostu
jednofazowa
dwufazowa
zastosowanyc
h drożdży
bez drożdży
drożdże
prasowane

drożdże suche

mieszanka
drożdży
suchych i
kultur kwasu
mlekowego

miękisz zbity, brak
charakterystycznych
porów
miękisz zbity,
nieliczne pęcherzyki
w górnej warstwie
chleba
miękisz zbity,
nieliczne pęcherzyki
w górnej warstwie
chleba
miękisz zbity,
nieliczne pęcherzyki
w górnej warstwie
chleba

miękisz zbity

miękisz zbity

zróżnicowana
wielkość
pęcherzyków,
nierównomiernie
rozłożone
równomiernie
rozłożone, małe
pęcherzyki gazu

zróżnicowana
wielkość
pęcherzyków,
nierównomiernie
rozłożone
równomiernie
rozłożone, małe
pęcherzyki gazu

zróżnicowana
wielkość
pęcherzyków,
nierównomiernie
rozłożone

zróżnicowana
wielkość
pęcherzyków,
nierównomiernie
rozłożone
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drożdże
prasowane

bez drożdży

rodzaj
zastoso
wanych
drożdży

Tabela 4. Wyniki oznaczenia właściwości fizycznych wypieczonych wariantów
Wyznaczone
parametry

wysokość
chleba [cm]
wydajność
ciasta [%]
strata
piecowa(upiek)
[%]
strata
wypiekowa
całkowita [%]
wydajność
pieczywa
(przypiek) [%]
wysokość
chleba [cm]
wydajność
ciasta [%]
strata
piecowa(upiek)

bez rozrostu
średnia

odchylenie
stand.

2,5

jednofazowa
średnia

dwufazowa
średnia

2,3

odchylenie
stand.
0,0

2,6

odchylenie
stand.
0,0

156,9

0,0

165,9

0,0

163,1

0,0

11,4

1,8

13,0

0,5

13,3

0,2

14,1

0,3

14,3

0,2

15,0

0,1

134,8

0,5

142,2

0,3

138,6

0,2

5,0

0,0

6,6

0,0

5,8

0,0

165,8

0,0

168,0

0,0

158,9

0,0

12,2

0,9

14,5

0,2

14,0

0,2
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[%]

mieszanka drożdży suchych i
kultur kwasu mlekowego

drożdże suche

strata
17,6
0,8
19,1
wypiekowa
całkowita [%]
wydajność
136,6
1,3
135,9
pieczywa
(przypiek) [%]
wysokość
5,4
0,0
6,0
chleba [cm]
wydajność
158,0
0,0
162,3
ciasta [%]
strata
12,0
0,1
13,8
piecowa(upiek)
[%]
strata
16,9
0,3
17,9
wypiekowa
całkowita [%]
wydajność
131,3
0,5
133,3
pieczywa
(przypiek) [%]
wysokość
3,4
0,0
5,7
chleba [cm]
wydajność
167,1
0,0
167,3
ciasta [%]
strata
11,1
0,1
13,2
piecowa(upiek)
[%]
strata
14,0
0,2
16,7
wypiekowa
całkowita [%]
wydajność
143,6
0,3
139,3
pieczywa
(przypiek) [%]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań laboratoryjnych

0,0

17,5

0,1

0,0

131,0

0,2

0,0

5,5

0,0

0,0

146,8

0,0

0,4

13,9

0,1

0,4

17,8

0,0

0,6

120,6

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

157,5

0,0

1,1

13,5

0,6

0,3

16,3

0,5

0,4

131,8

0,7

Analizując barwę stwierdzono, iż najwyższą jasnością charakteryzowały się warianty
chlebów o najwyższej wartości L*, czyli wypieki z zastosowaniem drożdży prasowanych
niezależnie od wybranej metody prowadzenia ciasta. Najbardziej zróżnicowane wyniki tego
parametru wykazały wypieki z wykorzystaniem mieszanki drożdży suchych i kultur kwasu
mlekowego. Warianty o najniższej wartości parametru L*, to wypieki bez dodatku drożdży.
Zaobserwowano, iż dla parametru a* opisującego barwę czerwoną, zmierzone wartości
wypadły bardzo nisko. Nie odnotowano dużych różnic dla tego parametru pomiędzy
badanymi wariantami. Uzyskane wartościami b* (intensywność koloru żółtego) wykazały, że
wariantami o najbardziej intensywnym kolorze żółtym były wypieki bez dodatku drożdży.
Natomiast wypieki z zastosowanymi drożdżami suchymi, miały najniższą wartość dla tego
parametru. Warianty z dodatkiem mieszanki drożdży suchych i kultur kwasu mlekowego
również i pod względem tego parametru różniły się zmierzonymi wartościami.
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bez
drożdży

drożdże
prasowane

drożdże
suche

mieszanka
drożdży
suchych
i kultur
kwasu
mlekowego

Barwa – w modelu
CIEL*a*b*

rodzaj
zastosowanych
drożdży

Tabela 5. Wyniki pomiaru barwy w modelu CIEL*a*b*
bez rozrostu
jednofazowa

dwufazowa

średnia

odchylenie
stand.

średnia

odchylenie
stand.

średnia

odchylenie
stand.

L*
[%]
a*
[-]
b*
[-]
L*
[%]

91,9

1,3

91,9

1,3

91,9

1,3

-1,3

0,1

-1,3

0,1

-1,3

0,1

14,8

0,5

14,8

0,5

14,8

0,5

97,6

0,2

97,6

0,2

97,6

0,2

a*
[-]
b*
[-]
L*
[%]
a*
[-]
b*
[-]
L*
[%]
a*
[-]
b*
[-]

-1,1

0,1

-1,1

0,1

-1,1

0,1

8,6

0,3

8,6

0,3

8,6

0,3

96,5

0,2

96,5

0,2

96,5

0,2

-1,1

0,1

-1,1

0,1

-1,1

0,1

10,1

0,3

10,1

0,3

10,1

0,3

92,0

1,3

97,6

0,2

96,5

0,2

-1,3

0,1

-1,1

0,1

-1,1

0,1

14,8

0,5

8,6

0,3

10,1

0,3
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Analizując wyniki testu relaksacji miękiszu stwierdzono, ze warianty bez dodatku drożdży
charakteryzowały się dużą siłą nacisku, co świadczy o zbitej strukturze. Wysokie wartości
odchyleń standardowych warunkują nierównomierną strukturę miękiszu. Próbki były
wycinane z różnych części wypieczonego chleba, dlatego wyniki pomiarów mogły się od
siebie różnić. Warianty o najmniejszych wartościach odchylenia standardowego świadczą
o wyrównanej strukturze miękiszu, przykładem są wypieki z dodatkiem drożdży prasowanych
z wykorzystaniem metody jedno- i dwufazowej.
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bez
drożdży
drożdże
prasowane
drożdże
suche

mieszanka
drożdży
suchych i
kultur
kwasu
mlekowego

oznaczone
parametry

rodzaj
zastosowanyc
h drożdży

Tabela .6 Wyniki testu relaksacji miękiszu z wykorzystaniem uniwersalnej maszyny testującej
Instron 4301 (USA)
bez rozrostu
jednofazowa
dwufazowa
średodchy- średodchy- średodchynia
lenie
nia
lenie
nia
lenie
stand.
stand.
stand.

siła
[N]
energi
a [mJ]
siła
[N]
energi
a [mJ]
siła
[N]
energi
a [mJ]
siła
[N]
energi
a [mJ]

54,0

4,2

42,6

9,5

36,1

7,1

182,7

23,5

141,0

34,2

117,9

29,6

14,2

3,1

3,8

0,9

7,9

1,5

50,0

12,8

13,2

2,9

28,9

5,7

27,2

6,6

6,5

1,5

5,6

1,2

102,4

28,3

24,4

6,2

22,1

5,5

20,2

3,0

10,6

1,2

33,8

44,2

60,8

11,3

39,1

6,0

43,2

5,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań laboratoryjnych

6. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dobór odpowiedniej
metody prowadzenia ciasta wpływa na jego, jakość- konkretnie strukturę. W dzisiejszych
czasach oprócz wyboru metody, możemy również stosować różnego rodzaju mikroflorę:
drożdże świeże, drożdże suszone oraz mieszanki drożdży z kulturami kwasu mlekowego.
Daje to duże możliwość podczas przygotowywania podmłody (w metodzie dwufazowej) oraz
ciasta (w metodzie jednofazowej) do fermentacji. Niezależnie od metody prowadzenia ciasta,
najlepszy okazał się dodatek drożdży świeżych. Pomimo nierównomiernie porowatej
struktury, miękisz był miękki, warianty prowadzone metodą jedno- i dwu fazową wyrosły
najmocniej ze wszystkich przebadanych. W przypadku wariantów bez dodatku drożdży,
naturalnie występująca mikroflora w mące nie poradziła sobie z utrzymaniem porowatej
struktury. Efektem był zakalec.
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Przegląd roli parametrów procesu napylania magnetronowego pod
kątem na właściwości uzyskiwanych warstw powłokowych
Agnieszka Stefaniak
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
Katedra Chemii

1. Wprowadzenie
Liczne współczesne wyzwania technologiczne rynku formułują konieczność wytwarzania
ultracienkich warstw na podłożach wielu różnych materiałów. Tego rodzaju warstwy
powłokowe charakteryzują się często specyficznymi właściwościami elektrofizycznymi,
optycznymi czy mechanicznymi, jednak by ich aplikacja była możliwa na szeroką skalę powinny wykazywać zadowalającą odporność na korozję [Golosov D. A., Melnikov S. N.,
Dostanko A. P., 2011, s. 52].
Napylanie magnetronowe (sputtering) stało się w ostatnich latach jedną z najczęściej
i najchętniej wybieranych technik PVD (physical vapour deposition) służących do
otrzymywania cienkich warstw szeroko rozumianymi metodami osadzania. Parametry
sputteringu magnetronowego takie jak: moc napylania, temperatura podłoża, ciśnienie
robocze czy czas ekspozycji mają ogromny wpływ na grubość i strukturę otrzymanej powłoki
[Yu X. Z., Shen Z. G., 2014, s. 489-493]. Magnetron stanowi szczególny przypadek układu
diodowego z zimną katodą. Zjonizowany gaz roboczy (zazwyczaj argon wysokiej czystości)
[Grudniewski T., Czernik S., Lubańska Z., Lichograj R., Lichograj P., 2014,s.196])
bombarduje ujemnie spolaryzowaną elektrodę sporządzoną z wybranego materiału - tzw.
target. Wskutek tego, atomy (lub cząsteczki) targetu są wybijane z jego powierzchni,
a strumień par materiału jest przenoszony w kierunku modyfikowanego podłoża, na którym
zachodzi narastanie warstwy [Ziaja J., 2012,s.21]. Pary materiału ze źródła napylania
osiągają podłoże bez kolizji z gazem roboczym [Miquel- Perez V., Martinez-Amesti A., Luisa
No M., Calvo-Angos J., Arriortua M. I., 2014, s. 15736].
Technologia napylania magnetronowego służy do otrzymywania zarówno cienkich (kilka do kilkudziesięciu nanometrów grubości) warstw metali, jak i pewnych związków
chemicznych, a wykorzystywana jest w bardzo wielu gałęziach współczesnej inżynierii
powierzchni [Marszałek K., Dziadecki A., Żegleń T., 2002, s. 5]. Przykładowo, technika
magnetronowa i inne metody PVD znajdują zastosowanie w pokrywaniu dielektryków
warstwami przewodzącymi [Pichór W., 2009, s.165]. Metody PVD wykazują szereg ważnych
zalet, do których zaliczyć należy zwłaszcza: (1) dużą szybkość osadzania, (2) formowanie
trwałych, zwartych i gęstych powłok, (3) możliwość precyzyjnej kontroli ich składu, (4) niską
zawartość zanieczyszczeń, (5) łatwość wytwarzania warstw wieloskładnikowych oraz (5)
niską temperaturę osadzania. Przy pomocy zmiany takich parametrów jak czas, temperatura
czy ciśnienie możemy regulować zarówno grubość jak i skład chemiczny otrzymywanej
powłoki [Miquel- Perez V., Martinez-Amesti A., Luisa No M., Calvo-Angos J., Arriortua M. I.,
2014, s. 15736]. W pewnych przypadkach proces napylania magnetronowego napotyka
jednak na ograniczenia i trudności, jak na przykład spadek szybkości osadzania w czasie,
czy jego niestabilność [Tadaszak K., Paprocki J., 2013, s. 95].

2. Parametry procesu napylania
Wysiłki badaczy skupiają się na opracowaniu najlepszych warunków i systemów
osadzania [Wojciechowski K.T., Zybala R., Mania R., Morgiel J., 2009, s. 726-727].
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Grubość powłok PVD mieści się zwykle w zakresie od submikronów do kilku mikronów,
w zależności od wymagań aplikacyjnych i procesu osadzania [Ma L. W., Cairney J. M.,
Hoffman M. J., Munroe P. R., 2010, s. 1764]. Grubość otrzymanych powłok powinna być
precyzyjnie określona, więc istotnym czynnikiem jest prawidłowe wyznaczenie szybkości
nanoszenia materiału [Marszałek K., Stępień J., Mania R., 2013, s. 2].

2.1. Czas napylania
Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na grubość cienkich warstw otrzymanych
metodą napylania magnetronowego jest czas napylania [Niu J., Ma R., Wang Y., Li S.,
Cheng S., Liu Z., 2014, s. 349]. Grubość otrzymywanych warstw rośnie monotonicznie (choć
niekoniecznie liniowo) z czasem napylania. Podczas początkowych etapów procesu
napylania atomy/cząsteczki są osadzane na podłożu tworząc tzw. „wyspy”. Jeżeli czas
napylania jest zbyt krótki, to „wyspy” te nie mają możliwości wzrostu bądź łączenia się
w większe skupiska. Rozmiary ziaren w obrębie narastających warstw wykazują tendencję
wzrostu wraz z biegiem procesu napylania. Generalnie, w cienkich warstwach
otrzymywanych metodami PVD, ciągły wzrost wielkości ziaren w miarę postępu procesu jest
zjawiskiem powszechnym. Rozmiar ziaren ma kluczowe znaczenie dla właściwości
fizykochemicznych otrzymywanych warstw [Zhou J., Tian L., Yan J., 2008, s. 159-160].

2.2. Temperatura
Kolejnym czynnikiem mającym istotny wpływ na grubość otrzymywanych warstw
powierzchniowych jest temperatura podłoża. Wyższe temperatury sprzyjają powstawaniu
powłok o charakterze krystalicznym [Liu X., Li D., 2006, s. 2145]. Gdy temperatura wzrasta,
rosną rozmiary tworzących się ziaren a maleje porowatość warstwy. Wraz ze wzrostem
temperatury rośnie, bowiem ilość dostarczanej energii cieplnej zwiększającej szybkość
krystalizacji, prowadząc do wzrostu rozmiarów ziaren tworzących powłokę [Lee J. W., Tien
S. K., Kuo Y. C., 2005, s. 1490]. Wzrost temperatury powoduje zwiększenie mobilności
atomów, w wyniku czego powstająca powłoka ma większą gęstość [Jung M. J., Nam K. H.,
Shaginyan L. R., Han J. G., 2003, s. 145].
2.3. Ciśnienie gazu
Liczne obserwacje wskazują, że najistotniejszy wpływ na grubość otrzymanej powłoki
w zakresie minimalnych ciśnień ma robocze ciśnienie argonu. Wzrost ciśnienia argonu,
podobnie jak wzrost mocy pola magnetycznego, wpływają bowiem na potencjał katody
[Rogov A. V., Kapustin Yu. V., Martynenko Yu. V., 2014, s. 284,291]. Wraz ze wzrostem
ciśnienia napylania maleje potencjał katody, a szybkość procesu napylania ulega
ograniczeniu. W warunkach wysokiego ciśnienia zwiększa się, bowiem liczba zderzeń, liczba
drobin docierających z targetu do podłoża staje się przez to mniejsza, w dodatku pewna ich
ilość jest odbijana w stronę targetu. Opisane zjawiska skutkują zmniejszaniem szybkości
procesu napylania [Sivasankar Reddy A., Uthanna S., Sreedhara Reddy P., 2007, s. 5288].
2.4. Target (źródło)
Istotnym czynnikiem procesu napylania, decydującym o grubości i składzie otrzymanej
warstwy, jest użycie odpowiedniego targetu. W celu osadzania wieloskładnikowych cienkich
warstw stosuje się obecnie targety w postaci mozaiki. Target tego typu składa się z jednego
metalu, w którym znajdują się klinowate „wstawki” z innego metalu (bądź z niemetalu).
Użycie targetów mozaikowych jest szczególnie uzasadnione w przypadku, gdy otrzymywana
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powłoka ma zawierać pierwiastki o niskiej wzajemnej rozpuszczalności lub gdy różnica
temperatur topnienia tych pierwiastków jest duża. W celu osiągnięcia odpowiedniego
stosunku molowego pierwiastków w otrzymanej warstwie niezwykle ważne jest prawidłowe
zaprojektowanie i wykonanie targetu mozaikowego [Golosov D. A., Melnikov S. N., Dostanko
A. P., 2011, s. 52-53]. Alternatywą w stosunku do targetu mozikowego jest stosowanie
napylania „wielotargetowego” (kilka targetów, wykonanych najczęściej z różnych metali) przy
zadanych mocach napylania dla poszczególnych targetów.
Na grubość napylonej warstwy wpływ ma również odległość pomiędzy targetem
a podłożem. Zwiększenie odległości target - podłoże (tzw. substrat) oznacza, iż liczba
zderzeń rozpylanych drobin wzrasta. Skutkuje to stratą energii drobin w przestrzeni między
źródłem (targetem) a podłożem (substratem), w wyniku, czego szybkość osadzania maleje.
Z drugiej strony, zaobserwowano, że wraz ze zmniejszeniem odległości target-substrat,
zwiększają się rozmiary powstających się ziaren, a powierzchnia powłoki staje się bardziej
chropowata [Yang H., Jun H., Canxin T., Chuansheng L., Dejun F., 2010, s. 441, 442].
2.5. Szybkość osadzania
W wyniku bombardowania targetu jonami argonu, w procesie magnetronowym następuje
rozpylanie atomów targetu, które następnie osadzane są na podłożu roboczym. Należy
zauważyć, że z powierzchni targetu emitowane są również elektrony, które odgrywają ważną
rolę w utrzymywaniu plazmy. Pole magnetyczne działające równolegle do powierzchni
targetu może ograniczać wtórny ruch elektronów w pobliży źródła (targetu). Spowalnianie
elektronów może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji pomiędzy atomami
a elektronami. Wraz ze wzrostem skuteczności jonizacji rośnie gęstość plazmy w pobliżu
targetu. Prowadzi to do zwiększenia szybkości rozpylania, a tym samym wzrostu szybkości
osadzania atomów na podłożu [Kelly P. J., Arnell R. D., 2000, s. 160]. Osiągnięcie
odpowiedniej grubości powłoki uzależnione jest w pierwszym rzędzie od szybkości
osadzania. A ta z kolei zależy od takich parametrów jak: napięcie rozładowania (które wraz
z ciśnieniem gazu roboczego determinuje energię rozpylanych jonów) oraz obecność gazu
roboczego w mieszaninie gazów użytych do procesu napylania (który może doprowadzić do
„zatrucia” targetu, a co za tym idzie zmniejszenia postępu osadzania) [Musil J., Baroch P.,
Polakova H., Vlcek J., Nam K. H., Han J. G., 2001, s. 301].

2.6. Moc napylania
Układy przetwarzające energię stosowane w zasilaczach układów magnetronowych mają
charakter prądowy. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest użycie autonomicznych źródeł
prądowych. Dystrybucja energii w takich urządzeniach odbywa się niezależnie od impedancji
obciążenia. Stabilizacja prądu odbywa się w układzie przetwarzania bez użycia ujemnego
sprzężenie zwrotnego [Halarewicz J., Domanowski P., Dora J., Wawrzak A., Karwowski K.,
Pinio P., Wiatrowski A., Posadowski W. M., 2012, s. 81]. Wykazano, że wraz ze wzrostem
mocy napylania zwiększa się grubość otrzymywanej warstwy [Maliikarjuna Reddy A.,
Sivasankar Reddy A., Kee-Sun Lee., Sreedhara Reddy P., 2011, s. 317]. Moc napylania ma
wpływ na strukturę, składniki i zanieczyszczenia powłoki. Gdy moc napylania jest niska
szybkość procesu napylania jest również mała i powstają trudności w otrzymaniu zwartej
warstwy. Jednak z drugiej strony prawdopodobieństwo skutecznego oddziaływania między
napylanymi cząstkami jest małe, gdy moc napylania jest wysoka. Z tego wynika, że bardzo
ważne jest wybranie odpowiedniej mocy napylania [Huang Z., Yu W., 2012, s. 197]. Moc
procesu napylania magnetronowego ma również wpływa na morfologię powstającej warstwy.
Gdy moc spada energia napylanych cząstek się zmniejsza i mniejsza ilość cząstek dociera
do podłoża [ Shi F., 2011, s. 1293]. Wykazano, że gdy warstwa powstaje przy mniejszej
mocy napylania w tworzącej się powłoce powstają ziarna o mniejszych rozmiarach. Wraz ze
wzrostem mocy napylania rosną rozmiary tworzących się ziaren [Sivasankar Reddy A.,
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Hyung-Ho Park., Sahadeva Reddy V., Reddy K. V. S., Sarma N. S., Kaleemulla S., Uthanna
S., Sreedhara Reddy P., 2008, s. 399]. Wzrost mocy napylania magnetronowego może
powodować uszkodzenia warstw o charakterze organicznym [Onai Y., Uchida T., Kasahara
T., Ichikawa K., Hoshi Y., 2008, s. 5914]. Orientacja tworzących się kryształów silnie zależy
od mocy napylania. Jest to spowodowane faktem, że przy wyższej mocy napylania
uwolnione atomy metalu posiadają wyższą energię kinetyczną w chwili dotarcia do podłoża
[Yang J. C., Meng X. Q., Yang C. T., Zhang Y., 2013 s. 356]. Geometria komory stosowanej
w aparaturze do nanoszenia powłok wpływa na rozkład energii plazmy [Willmott P. R., 2004,
s.160].
2.7. Mieszanie podłoża proszkowego
Grubość otrzymywanej powłoki zależy również od sposobu, w jaki prowadzony jest
proces napylania. Jeśli podłoże (substrat) jest materiałem proszkowym, to musimy zapewnić
odpowiednie warunki mieszania proszku. Wzrost cienkiej warstwy może się zmieniać
w zależności od prędkości obrotowej mieszadła. Prędkość obrotowa, która zapewnia
jednolity wzrost powłoki, zależy od parametrów geometrycznych mieszadła. Jeśli prędkość
obrotowa się zwiększa, to różnica między najwyższą a najniższą temperaturą podłoża maleje
i powstająca powłoka może być bardziej jednorodna [Knyazewa A. G., Shanin S. A., 2010,
s. 87].

3. Podsumowanie
Powyższy przegląd literatury z zakresu napylania magnetronowego wskazuje, że
możliwe jest uzyskiwanie zwartych, jednorodnych warstw metalicznych na podłożach
o specjalnym przeznaczeniu. Dobór materiału powłokowego powinien zapewnić
modyfikowanej powierzchni pożądane właściwości fizykochemiczne. W szczególności,
modyfikacja taka powinna zapewnić powierzchni właściwości katalityczne w odniesieniu do
wybranych procesów chemicznych/elektrochemicznych. Dobór materiału powłokowego
powinien ponadto zapewnić ochronę przeciwkorozyjną podłoża zazwyczaj pracującego
w określonym, agresywnym środowisku elektrolitycznym. Przeprowadzone studium
literaturowe wskazuje, iż głównym przeznaczeniem metod napylania magnetronowego jest
osadzanie powłok na podłożach litych (masywnych). Uniwersalność procesu
magnetronowego umożliwia jednak dalsze jego ewolucje, czego dobrym przykładem jest
rozwój targetów mozaikowych. Możliwości wytwarzania powłok należy również upatrywać
w odniesieniu do materiałów proszkowych, o ile uda się zapewnić równodostępność
strumienia napylającego do wszystkich fragmentów poszczególnych cząstek proszku. W tym
kontekście istotnego znaczenia nabiera dobór warunków „mieszania” (przemieszczania się
cząstek) proszku w trakcie napylania. Biorąc pod uwagę, iż takie „mieszanie proszku”
(odpowiednio dobrana częstotliwość zmian orientacji cząstek proszku względem osi
strumienia napylającego) ma charakter statystyczny, można oczekiwać, że prowadzić będzie
do jednorodnych pod względem grubości powłok nawet na proszku o nieregularnych
kształtach cząstek.
Perspektywicznie, w zespole Autorki niniejszej pracy wytwarzane będą, poprzez
napylanie magnetronowe, powłoki metaliczne na cząstkach proszkowych materiałów
wodorochłonnych typu LaNi5. Tego rodzaju warstwy powłokowe z jednej strony powinny
wykazywać właściwości elektrokatalityczne dla procesów absorpcji/desorpcji wodoru,
a z drugiej strony - chronić wnętrze cząstek przed atakiem korozyjnym silnie alkalicznego
roztworu (6M KOH), w którym pracują elektrody ogniw wodorkowych.
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Analiza właściwości fizyko-chemicznych frakcji popiołu lotnego
będącego minerałem Antropogenicznym w energetyce

Jagoda Grabowska
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

1. Wprowadzenie
Energia elektryczna i ciepło uzyskiwane z paliw kopalnych, w tym głównie z węgla
kamiennego i brunatnego, zaspokaja potrzeby energetyczne ludzkości w 85%. [Baran, T.
Drożdż, W.
Pichniarczyk. P., 2012]. Wynalezienie jak najlepszych sposobów na
zagospodarowanie UPS stało się głównym celem inżynierów i naukowców z całego świata.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ilość wytworzonych i składowanych
popiołów lotnych z węgla w 2013r. sięgnęła 4,5 miliona ton. Natomiast mieszanina popiołów
lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych wyniosła 3,8
miliona ton. W dalszym ciągu brakuje odpowiedniej koncepcji kompleksowego wykorzystania
tych odpadów.
Sposoby zagospodarowania popiołów lotnych zależne są od ich właściwości fizykochemicznych oraz mikrostruktury. Do czynników ograniczających ich zastosowanie zalicza
się zmienny skład chemiczny i fazowy, dużą wodożądność, zawartość CaO oraz siarczanu
wapnia. Natomiast do korzystnych parametrów zakwalifikować można: właściwości
pucolanowe oraz po odpowiednim przygotowaniu (rozdrobnieniu), cechy aktywnego
materiału hydraulicznego [Ostrowski, M. Gawlicki, M.,201; Kurdowski W.,1981]. Powstające
rozbieżności chemiczne i fizyczne powstałych popiołów lotnych uzależnione są od wielu
czynników takich jak [Ostrowski, M. Gawlicki, M.; Szymanek A.,2008]:
 składu chemicznego i mineralnego skał płonnych współtowarzyszących pokładom
węgla;
 rodzaju wykorzystywanego sorbentu;
 rodzaju i warunków, w jakich prowadzony jest proces spalania;
 sposobu odżużlania;
 rodzaju konstrukcji kotła;
 metod odsiarczania i innych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 27 września 2001r. w sprawie zestawienia
odpadów; Dz. U. Nr 112, poz. 1206, uboczne produkty spalania, podzielono względem
źródła powstawania. Sklasyfikowane zostały do grupy 10 podgrupy 01.
Celem niniejszej publikacji są badania prowadzone w kierunku analizy fizyko-chemicznej
składu prób danych
popiołów lotnych. Minerały te mogą wykazywać różnorodne
właściwości. Znajomość ich ma ogromne znaczenie dla klasyfikacji minerału
antropogenicznego do odpowiedniego sektora gospodarczego, a następnie możliwości jego
wtórnego zagospodarowania.
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2. Metodyka badań
Analiza materiału badawczego prowadzona była w laboratorium Politechniki
Częstochowskiej na wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, a także w Instytucie
Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. Badania te zwane badaniami podstawowymi polegały na
ocenie składu chemicznego: zawartości wapnia (CaO), krzemionki (SiO2), wolnego tlenku
wapnia (CaO wolne) żelaza (Fe2O3), magnezu (MgO), glinu (Al2O3), sodu (Na2O), części
organicznych, wolnej wody (H2O) oraz metali ciężkich tj.: miedzi, cynku, tytanu, chloru.
Pomiary obejmowały również identyfikację składu fazowego metodą FTIR oraz analizę
granulometryczną, SEM, XRF, a także TGA. Głównym celem badań było dokonanie
weryfikacji fizyko-chemicznej procentowego składu poszczególnych pierwiastków. Pozwoliło
to poddać ocenie przydatności popiołu lotnego jako bezcennego dodatku do produkcji
klinkieru.
Badania fizyko-chemiczne oparte były na analizie granulometrycznej składu chemicznego
popiołu lotnego, identyfikację składu fazowego techniką spektroskopii w podczerwieni.
Wykonano również analizę termo grawimetrycznej oraz obserwację powierzchni ziaren
mikroskopem sił atomowych.
Próbkę popiołu przygotowano do badań według normy: PN-77/G-04528.00 ”Oznaczenie
składu chemicznego popiołu. Przygotowanie próbki popiołu i roztworów do badań”[6].
Wyniki przeprowadzonej analizy badań składu chemicznego popiołu lotnego
w przeliczeniu na formy tlenkowe, przedstawiono w tabeli 1. Uwzględniono straty prażenia
w temperaturze 815oC i 1000oC, zawartość wilgoci oraz odczyn pH 1% zawiesiny.
Koniecznością było podwyższenie temperatury do 1000oC w celu usunięcia niespalonego
węgla, a tym samym uzyskania pełnej mineralizacji danej próbki.
W celu określenia zawartości związków takich jak SiO2, siarki siarczanowej (SSO4)
wykorzystano metodę grawimetryczną. Polega ona na wyodrębnieniu danego składnika ze
środowiska kwaśnego i jednoczesnym wagowym oznaczeniu ich zawartości. Ilość strat
prażenia (LOI) wyznaczono również tą metodą. Jednakże wyznaczenie tego parametru
polegało na wyprażeniu odważki popiołu do stałej masy w temperaturze 815  15 oC.
Następnie wagowo oznaczono ubytek masy. Badania przeprowadzono w celu określenia
strat prażenia tego samego materiału w temperaturze 1000  15oC.
Oznaczenie zawartości kationów pierwiastków takich jak Mg, K, Na, Al., Ti, Fe wykonano
metodą optycznej spektometrii emisyjnej. Częstość występowania wyznacza intensywność
emitowanego promieniowania charakterystycznego dla długości fali danego pierwiastka.
Zawartość fosforanów wyznaczono metodą spektrofotometryczną. Do oznaczenia
wolnego tlenku wapnia (CaO) użyto metodę wolumetryczną. Określenie zawartości wilgoci
polegało na wysuszeniu odważki popiołu do stałej masy w temperaturze 105o1oC
i wagowym oznaczeniu ubytku masy.
Analiza ziarnowa przeprowadzono metodą dyfrakcji laserowej (ISO/DIN13320-1 Particle
size analysis– Laser scattering methods – Part 1: General principles) zgodnie
z wymaganiami ISO odnośnie pomiaru wielkości cząstek. W tab.1 przedstawiono analizę
składu chemicznego badanych próbek.
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Tabela. 1 Analiza składu chemicznego
Badana próbka
Oznaczany

Po prażeniu

parametr

Próbka wyjściowa
o

w 1000 C

Zawartość CaO, %
Zawartość

CaOwolne,

%

19,5*

20,9

0,93

Zawartość MgO, %

0,78*

0,84

Zawartość SiO2, %

35,7*

38,2

Zawartość Al2O3, %

26,3*

28,2

Zawartość Fe2O3, %

8,66*

9,28

Zawartość K2O, %

0,086*

0,092

Zawartość Na2O, %

0,07*

0,075

Zawartość SO4, %

<0,18*

<0,2

Zawartość CO2, %

0,52

Zawartość P2O5, %

0,19*

Zawartość wilgoci %

0,52

Straty prażenia

LOI

4,27

LOI

6,69

0,2

o

(800 C), %
Straty prażenia
o

(1000 C), %
pH 1% zawiesina

12,3
o

*- wyniki analiz obliczone przy uwzględnieniu strat prażenia w 1000 C
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Zgodnie z klasyfikacją według normy BN-79/6722-09 (ze względu na skład chemiczny),
popioły lotne dzielimy na krzemianowe, glinowe i wapniowe. Zawartości podstawowych
składników popiołów lotnych zależnych od ich rodzaju przedstawia tabela 2.
Wyniki analizy składu chemicznego wskazują, że poddawany ocenie popiół lotny spełnia
wymagania popiołu wapniowego (popiół zawiera SiO2> 30%, CaO>20%, Al2O3<30%, oraz
SO3>3%). Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że badany popiół jest
pozyskany z węgla brunatnego. Świadczy o tym wysoka zawartość w formie związanej
tlenku wapnia. Natomiast zawartość wolnego tlenku wapnia jest niewysoka
(CaOwolne=0,93%). W badanym popiele występują również znaczne ilości związków glinu,
krzemu, oraz żelaza. Ze względu na dużą zawartość wapnia przybierają one postać
glinokrzemianów wapnia (np. w postaci anortytu – CaO·Al2O3·2SiO2 jak również gelenitu –
2CaO·Al2O3·2SiO2).
Wyniki badań analizowanego popiołu pod kątem zawartości ciężkich, takich jak: miedź
(Cu), cynk (Zn), nikiel (Ni), chrom (Cr), kadm (Cd), mangan (Mn), tytan (Ti) i ołów (Pb)
przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Zawartość metali ciężkich
Badana próbka
Oznaczany parametr

Próbka
wyjściowa

Po
prażeniu
o
w 1000 C

Zawartość miedzi (CuO), %

0,0033*

0,0038

Zawartość niklu (NiO), %

0,006*

0,0061

Zawartość cynku (ZnO), %

0,015*

0,016

Zawartość chromu (Cr2O3), %

0,015*

0,016

Zawartość kadmu (CdO), %

<0,0023*

<0,0025

Zawartość tytanu (TiO2), %

0,67*

0,72

0,021*

0,023

0,01*

0,011

Zawartość manganu (MnO),
%
Zawartość ołowiu (PbO), %

o

*- wyniki analiz obliczone przy uwzględnieniu strat prażenia w 1000 C
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3. Wyniki analizy FTIR:
Następnym etapem badań była identyfikacja FTIR ,dzięki której określono obecność grup
funkcyjnych znajdujących się w rozpatrywanej próbce popiołu lotnego. Poddana analizie
próbka popiołu charakteryzuje się ściśle określonym zakresem absorpcji promieniowania
podczerwonego.
Analizę
FTIR
wykonano
przy
wykorzystaniu
spektroskopu
jednowiązkowego FTIR, typ Nicolet 380 (Thermo Fisher Scientific), metodą pastylkowania
z bromkiem potasu, techniką transmisyjną.
Obecność glinokrzemianów i niewielkiej ilości wody potwierdza widoczne widmo
w podczerwieni badanej próbki popiołu lotnego przedstawione na rysunku 1. Pasma
absorpcyjne charakterystyczne dla asymetrycznych drgań rozciągających glinu (Al-O i Al-OAl) oraz krzemu (Si-O i Si-O-Si) obecne są w rejonie 1100-400 cm-1. Natomiast pasma
zawarte w obszarze podczerwieni 1250-900 cm-1 i 500-400 cm-1 przypisać można drganiom
rozciągającym ugrupowania: Si-O oraz O-Si-O tetraedru SiO4. Zakres podczerwieni
mieszczący się w przedziale 560-550 cm-1, odpowiada drganiom oktaedrycznego glinu,
a obszar w granicach 470-460 cm-1 wskazuje na obecność fazy hematytowej. Z kolei
szerokie pasmo w rejonie 3450 cm-1 oraz 1640 cm-1 odpowiada drganiom zginającym oraz
rozciągającym grupy O-H.

Rysunek 1. Widmo FTIR popiołu z węgla brunatnego wyprażonego w 1000oC wykonane
techniką transmisyjną (pastylka KBr)

Źródło: Opracowanie własne

4. Wyniki analizy granulometrycznej:
W celu zweryfikowania wielkości ziaren badanego popiołu lotnego wykonano analizę
granulometryczną. Wyniki badań składu granulometrycznego, przeprowadzonego przy
użyciu modułu pomiarowego, który przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2. Rozkład wielkości cząstek popiołu [5]

Źródło: Opracowanie własne

Rozkład wielkości ziaren popiołu lotnego został przedstawiony za pomocą histogramu,
który ma charakter polimodalny. Charakteryzuje się on wystepowaniem więcj niż jednej
najliczniejszej klasy ziarnowej z powodu obecności niespalonego węgla, który pojawia się
jako frakcja o uziarnieniu w zakresie 400 - 1000 μm. Dominanta, jaką jest średnia modalna
wyznacza pierwsze maksimum krzywej, która wynosi 105,9 µm. Natomiast obecność
niespalonego węgla, określa znacząco niższy pik, którego średnica wynosi 420 µm.
W poniższej tab. 3 przedstawiono zestawienie wyników analizy ziarnowej badanych prób
popiołu lotnego.

Tabela 3. Zestawienie wyników analizy ziarnowej popiołu
Popiół

Wielkość

Średni rozmiar cząstek (Mean), µm

105,8

Mediana (50%), µm

69,31

Udział cząstek o wielkości, µm
<3%

2,099

<25 %

26,86

< 50 %

69,31
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< 75%

139,2

< 97 %

491,8

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli nr 4 sklasyfikowano popoiół lotny według różnych wielkości ziarna
w przedziałach, co uwidacznia obecność udziału masowego poszczególnych frakcji.

Tabela 4. Rozkład frakcyjny popiołu lotnego
Frakcja m

Udział masowy [%]

<1

1,44

1-10

10,76

10-50

27,5

50-100

23,3

100-150

14,6

150-200

9,5

200-250

5,5

250-300

1,7

300-400

0,8

400-500

2,1

500-600

1,8

>600

1

Źródło: Opracowanie własne

Wartość wielkości uziarnienia badanego materiału przedstawiono za pomocą histogramu
kumulacyjnego, co umożliwia procentowe określenie ilości cząstek o danej średnicy.

80

Monografia: "Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie", sierpień 2015

Rysunek 3. Histogram kumulacyjny popiołu lotnego

Źródło: Opracowanie własne

Z rysunku 3 wynika, iż najliczniejsza frakcja badanej próbki popiołu lotnego mieści się
w przedziale 10 – 50 µm, którego udział masowy wynosi 27,5%. Natomiast 77,6% stanowi
frakcja poniżej 150 µm, a ponad 95% ziarna stanowi uziarnienie poniżej 450 µm.
Zauważalny jest również wzrost frakcji w przedziale 400 – 500 µm, co wynika
prawdopodobnie z obecności niespalonego węgla.

5. Wyniki analizy TGA
Badaną próbkę popiołu lotnego poddano analizie metodą termograwimetryczną przy
użyciu analizatora TGA/SDTA 851e firmy Mettler Toledo. Badania te przeprowadzono
w atmosferze azotu z przepływem 50 ml/min oraz ze stopniem nagrzewania celi 10oC/min.
Uzyskane wyniki zostały przedstawione w postaci wykresów, które obrazują zależność
ubytku masy badanego materiału od temperatury (sygnał TG) jak również jej pierwszej
pochodnej (DTG).
Rysunek 4 Krzywa TG popiołu

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 5 Krzywa DTG popiołu

Źródło: Opracowanie własne

Dla analizowanego materiału w zakresie temperatur 40-700 oC widoczny jest ubytek
masy (0,28 mg). Pierwszy zauważalny spadek masy (0,02 mg) zauważalny jest
w temperaturze 50 oC. Kolejny nieznaczny ubytek wynoszący 0,058 mg występuje się
w temperaturze 400 oC. Największy ubytek masy dla badanej próbki wynosi 0,18 mg
następujący przy temperaturze 680oC. Pierwszy widoczny pik wskazuje na obecność części
niedopalonego węgla z kolei drugi znaczący ubytek masy określa obecność wapna
w badanych próbach.

6. Wyniki analizy XRF:
Na nowo podjęto badanie składu chemicznego, tym razem stosując spektrometrię XRF.
Wyniki analizy składu chemicznego oznaczono na podstawie rozproszonej energii oraz
długości fali (tabela5).
Tabela 5. Wyniki badań XRF
Związek

zawartość [%]

Al2O3

26

SiO2

26

SO3

4,9

CaO

21

TiO2

1,01

V2O5

0,08

Cr2O3

0,033

MnO

0,02
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Fe2O3

8,25

CuO

0,026

ZnO

0,021

As2O3

0,002

SrO

0,146

Y2O3

0,026

ZrO2

0,054

BaO

0,17

Eu2O3

0,06

Re2O7

0,02

HgO

0,02

PbO

0,027

Źródło: Opracowanie własne

Zaprezentowane wyniki badań świadczą o bardzo dobrej korelacji pomiędzy uzyskanymi
wynikami badań przy zastosowaniu różnych metod badawczych. Zawartości poszczególnych
związków, które stanowią największe udziały w analizowanych popiołach są zasadniczo na
tych samych poziomach, bez względu na prowadzoną metodę badawczą. Jedyne
zanotowane rozbieżności rejestruje się w tlenkach metali ciężkich oraz SO3. Takie
rozbieżności mogą być spowodowane brakiem jednorodności struktury analizowanego
popiołu lotnego.

7. Podsumowanie badań podstawowych
Przeprowadzone badania analizowanego popiołu lotnego umożliwiły jego ocenę pod
kątem właściwości fizyko-chemicznych. Przedstawione wyniki wskazują, że badany popiół
można zaliczyć do popiołów wapniowych ze względu na wysoką zawartością wapnia
(CaO=19,5%). Ponadto charakteryzuje się on również wysoką zawartością krzemu
(SiO2=35,7%), glinu (Al2O3=26,3%) oraz żelaza (Fe2O3=8,66%).
W wyniku przeprowadzonej analizy granulometrycznej w przedziale 400 – 500 µm,
a także strat prażenia (wyznaczone w temperaturze 1000oC wynoszące 6,69%) można
jednoznacznie stwierdzić obecność niespalonego węgla.
Wyniki spektroskopii FTIR, mającej na celu identyfikację grup funkcyjnych analizowanego
popiołu lotnego, wskazały na obecność glinokrzemianów (prawdopodobnie glinokrzemianów
wapnia) oraz hematytu. Przeprowadzona analiza XRF, również potwierdziła skład chemiczny
badanej próbki zweryfikowanej metodami klasycznymi.
Reasumując próbki, które zostały poddane badaniom wskazują na wysoką zawartość
wapna, dzięki czemu istnieje możliwość wykorzystania tego surowca do produkcji klinkieru
jednocześnie obniżając emisję gazów cieplarnianych podczas jego wypału, a także do
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wtórnego wykorzystania - odsiarczania spalin. Ponowne wykorzystanie UPS nie tylko
przyczyni się do zagospodarowania ich lecz i również do ograniczenia wydobycia
naturalnych pokładów wapna.
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Proces Walcowania stopów trudno odkształcalnych

Wierzba Arkadiusz, Madejski Rafał
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

1. Wprowadzenie
Wyroby z lekkich materiałów cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zastępując
dotychczas stosowane materiały w różnych gałęziach przemysłu. Wyroby wykonywane ze
stopów magnezu znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym, maszynowym czy
motoryzacyjnym. Stosowane są również przy konstrukcjach szkieletowych, przy produkcji
blach karoseryjnych, a nawet na pokrycia skrzydeł samolotów. Zastosowanie magnezu oraz
jego stopów do niedawna stwarzało wiele problemów ze względu na jego budowę
krystalograficzną. Ponieważ jak widomo magnez posiada zaledwie jedną płaszczyznę
łatwego poślizgu (0001) w temperaturze otoczenia, powodowało to pękanie podczas próby
jego przetworzenia za pomocą przeróbki plastycznej na zimno, a tym samym uniemożliwiało
zastosowanie tego materiału do dalszego etapu produkcyjnego. Na rysunku 1 przedstawiono
komórkę krystalograficzną magnezu wraz z systemem łatwego poślizgu, który występuje
w temperaturze otoczenia oraz pozostałymi systemami aktywującymi się w temperaturach
rzędu 286oC [1].
Rys.1. Komórka sieciowa ukadu heksagonalnego z zaznaczeniem głównych kierunków
i płaszczyzn krystalograficznych

Źródło: Dziadoń A. „Magnez i jego stopy”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2012

Kolejnym problemem w znacznym stopniu ograniczającym zastosowanie magnezu oraz
jego stopów była relatywnie słaba odporność korozyjna. Jednakże magnez pomimo
znaczących trudności uniemożliwiających w prosty sposób jego przeróbkę plastyczną w celu
zastosowania dla przemysłu posiadał wiele zalet. Cechuje się bardzo małą gęstością
1.74g/cm3, zdolnością tłumienia drgań oraz stosunkowo wysoką wytrzymałością [1,8].
Dlatego też wiele ośrodków badawczych w Polsce jak i na Świecie podjęło liczne próby
umożliwiające plastyczne przetworzenie tego materiału celem wykorzystania jego unikalnych

85

Monografia: "Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie", sierpień 2015

właściwości do produkcji wyrobów dla wielu gałęzi przemysłu. W ostatnim czasie podjęto
liczne próby odkształcania magnezu oraz jego stopów za pomocą metod SPD. Znaczące
efekty uzyskano dla procesu walcowania metodą Acumulative Roll Bonding (ARB), która
polega na wielokrotnym walcowaniu wielowarstwowego wsadu dla odkształcenia
względnego 50% w pojedynczym przepuście. Przy czym skuteczne rozdrobnienie ziarna
uzyskano do 4-5 przepustu. W kolejnych przepustach dalsze rozdrobnienie mikrostruktury
jest znikome. Jednakże klasyczna metoda ARB nie do końca pozwoliła na uzyskanie
założonych efektów, dlatego zdecydowano się na wprowadzenie modyfikacji polegającej na
zróżnicowaniu prędkości obrotowych walców roboczych. Istotnym parametrem, który mógłby
przyczynić się do zwiększenia efektywności uzyskania struktury nanometrycznej jest
zastosowanie asymetrii w procesie ARB. Asymetrię procesu walcowania można zadać
poprzez zróżnicowanie prędkości obrotowych walców lub zastosowanie walców o różnych
średnicach. [5-8]. Taka modyfikacja miała zapewnić lepsze połączenia międzywarstwowe
w mniejszej liczbie przepustów dzięki aktywacji dodatkowych naprężeń w postaci pasm
ścinania. Problem słabej odporności korozyjnej stopów magnezu został rozwiązany poprzez
wprowadzenie obustronnych warstw aluminium, które ulegają pasywacji w kontakcie
z tlenem, co zapewnia dobrą odporność korozyjną.
W pracy założono, że wprowadzenie asymetrii poprzez zróżnicowanie średnic walców,
spowoduje wystąpienie dodatkowych naprężeń ścinających pomiędzy poszczególnymi
warstwami odkształcanego materiału, co zapewni większe i szybsze w mniejszej liczbie
przepustów, rozdrobnienie struktury (uzyskanie struktury nanometrycznej), oraz lepszą
jakość złącza pomiędzy poszczególnymi warstwami.
W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych dotyczących symetrycznego
i asymetrycznego procesu walcowania Al-Mg-Al metodą ARB.

2. Metodyka Badań
W celu prawidłowego zamodelowania procesu odkształcenia plastycznego
i przeprowadzenia obliczeń numerycznych za pomocą programu komputerowego
Forge2011® wymagane jest prawidłowe zdefiniowanie warunków brzegowych, które
następnie ujmowane są w modelach termomechanicznych będących zintegrowaną częścią
programu. Szczególny wpływ na warunki obliczeń mają: właściwości badanych materiałów,
warunki tarcia, parametry termiczne i kinetyczne opisujące dany proces przeróbki plastycznej
[2].
W niniejszej pracy do badań numerycznych przyjęto następujące warunki brzegowe:
temperatura początkowa wsadu 385oC, temperatura narzędzia 60oC, temperatura otoczenia
20oC, czynnik tarcia m- 0,8, współczynnik wymiany ciepła pomiędzy pasmem, a wsadem
a-3000 [W/m2K], współczynnik pomiędzy warstwami ar-2000 [W/m2K], współczynnik wymiany
ciepła pomiędzy pasmem, a powietrzem ap-10 [W/m2K]. Połączenie pomiędzy
poszczególnymi warstwami zdefiniowano jako ściśle przylegające. Węzły obu siatek nie były
współdzielone. W celu zwiększenia szybkości obliczeń numerycznych symulację
prowadzono z zastosowaniem dwóch pionowych osi symetrii dla pasma.
W celu prawidłowego zamodelowania i wykonania symulacji procesów technologicznych
przeróbki plastycznej niezbędna jest znajomość dokładnej charakterystyki użytego materiału,
a przede wszystkim wartości naprężenia uplastyczniającego. Prawidłowe wyznaczenie
własności stali w postaci wykresów naprężenie-odkształcenie, uwzględniających wpływ
temperatury pasma i prędkości odkształcenia, zapewnia zwiększenie dokładności obliczeń
numerycznych [4]. W tym celu posłużono się krzywymi umocnienia (naprężenie –
odkształcenie), które uzyskano podczas badań plastometrycznych w teście jednoosiowego
ściskania za pomocą systemu symulacji procesów przeróbki plastycznej Gleeble3800. Do
opisu zmian wartości p dla badanych materiałów przyjęto funkcję Hensel'a-Spittel'a [4]:
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gdzie: T – temperatura pasma, ε – odkształcenie rzeczywiste,  - prędkość odkształcenia,
K, m1÷m9 – współczynniki funkcji.
Po przeprowadzeniu aproksymacji wyników badań plastometrycznych wyznaczono
współczynniki równania (1), które następnie wykorzystano do symulacji komputerowych
procesu walcowania blachy wielowarstwowej Al-Mg-Al. Wartości współczynników
zamieszczono w tabeli 1.
Tabela 1. Wartości parametrów funkcji (1) stosowane do określenia wartości p dla Al i Mg
Wartość parametrów K, m1-m9 dla aluminium A1050
K

m1

m2

m3

m4

0.08246

-0.01018

0.11776

-0.07810

-0.0006

m5

m7

m8

m9

-0.00206

0.29616

0.00045

1.86303

Wartość parametrów K, m1-m9 dla magnezu AZ31
K

m1

m2

m3

m4

120

-0.005605

-0.645555

-0.142709

-0.115967

m5

m7

m8

m9

0.001591

0.070869

0.000577

0.194354

Źródło: Opracowanie własne

Jako materiał wsadowy zastosowano pakiet Al-Mg-Al o udziale procentowym
poszczególnych warstw (25-50-25). Wysokość początkowa wsadu wynosiła h0= 4 mm
(1 mm + 2 mm +1 mm), szerokość b0= 2 mm, a długość próbki l0= 50 mm. Składy chemiczne
poszczególnych warstw zamieszczono w tabeli 2.
Tabela2. Skład chemiczny materiałów zastosowanych do badań
Stop

Skład chemiczny, % mas.

Grubość warstwy
[mm]

Mg

Al

Fe

Mn

Ni

Si

Zn

Cu

AZ31

2

95

3,5

0,01

0,4

0,01

0,1

0,8

0,05

1050A

1

0,05

99,5

0,4

0,05

0,01

0,25

0,7

0,05

Źródło: Opracowanie własne

Do procesu walcowania tradycyjną metodą ARB przyjęto średnicę walców roboczych
równą 150 mm oraz stałą prędkość obrotową walców 25,47 obr/min. Asymetrię procesu
walcowania wprowadzono za pomocą zróżnicowania prędkości obrotowych walców
roboczych, a zastosowany współczynnik asymetrii wynosił av= 1,5. W pracy ograniczono się
do numerycznego modelowania tylko pierwszego przepustu procesu ARB.
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3. Wyniki Badań Teoretycznych
Wprowadzenie asymetrii prędkości obrotowych walców roboczych do procesu
walcowania za pomocą metody ARB, w porównaniu do symetrycznego procesu walcowania
tą metodą, wpływa nie tylko na krzywiznę pasma po wyjściu z kotliny walcowniczej, ale
również na rozkład temperatury i naprężeń odkształcanego metalu. Na rys. 2 przedstawiono
rozkład temperatury otrzymany dla symetrycznego i asymetrycznego procesu walcowania
metodą ARB. Jak można zauważyć rozkład temperatury pasma na przekroju wzdłużnym
podczas symetrycznego procesu walcowania (rys. 2a) jest równomiernie rozłożony
względem poziomej osi symetrii pasma. Zastosowany znaczny gniot spowoduje wzrost
temperatury w całej objętości odkształconego pasma. Najmniejszy wzrost temperatury
otrzymano w warstwach skrajnych (aluminium) pasma. Było to spowodowane stykiem
i wymianą ciepła z walcami. Najwyższe wartości temperatury odnotowano w warstwie
magnezu (około 385oC). Było to spowodowane znacznym generowaniem ciepła w wyniku
zadanego odkształcenia. Rozkład temperatury dla asymetrycznego procesu walcowania
metodą ARB pokazano na rys. 2b. W tym przypadku rozkład temperatury na wzdłużnym
przekroju pasma walcowanego był porównywalny do procesu symetrycznego. Jednakże
należy zwrócić uwagę na dolną warstwę aluminium, w której wystąpił nieznaczny wzrost
temperatury wynikający ze zwiększenia prędkości obrotowej walca dolnego.
Rys. 2. Rozkład temperatury podczas walcowania pasma Al-Mg-Al metodą ARB:
a) proces symetryczny, b) proces asymetryczny

Źródło: opracowanie własne

Jednym z czynników decydujących rozdrobnieniu struktury w odkształconym paśmie
oraz o jakości połączenia poszczególnych warstw są naprężenia ścinające. Na rysunku 3
przedstawiono rozkład naprężeń ścinających τyz na przekroju wzdłużnym wielowarstwowego
pasma
Al-Mg-Al. Na całej długości kotliny walcowniczej podczas symetrycznego
procesu ARB ( rys. 3a) otrzymano symetryczny rozkład naprężeń τ yz względem poziomej osi
symetrii pasma. Z tym, że otrzymane wartości naprężeń τyz powyżej i poniżej poziomej
wzdłużnej osi symetrii posiadały te same wartości, a różniły się znakami. Na rysunku 3b
przedstawiono rozkład naprężeń τyz dla asymetrycznego procesu walcowania metodą ARB.
W tym przypadku rozkład naprężeń τyz jest odmienny od otrzymanego w symetrycznym
procesie ARB. Obszar przekroju pasma zaznaczony liniami przerywanymi na rys. 3b był pod
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oddziaływaniem ściskających naprężeń ścinających τyz. Szczególnie istotne jest
występowanie naprężeń ścinających τyz na przekroju warstwy magnezu oraz w obszarach
złącza pomiędzy poszczególnymi warstwami. Występowanie dodatkowych naprężeń
ścinających τyz, w porównaniu do symetrycznego walcowania metodą ARB powinno
spowodować szybsze rozdrobnienie struktury oraz lepszą jakość połączenia poszczególnych
warstw.
Rys. 3. Rozkład naprężeń ścinających τyz podczas walcowania pasma Al.-Mg-Al. Metodą
ARB: a) proces symetryczny, b) proces asymetryczny

Źródło: opracowanie własne

Celowe wprowadzenie asymetrii do procesu walcowania metoda ARB spowodowało
pojawienie się dodatkowych naprężeń ścinających w odkształconym paśmie. Zastosowanie
asymetrii spowodowało krzywoliniowe wyjście pasma z kotliny walcowniczej, co może być
pewnym utrudnieniem podczas składania pasma do kolejnych przepustów.

4. Rzeczywista weryfikacja procesu walcowania
Materiał badawczy w rzeczywistym procesie walcownia stanowiły próbki w postaci
pakietu trójwarstwowego o układzie warstwowym Al-Mg-Al, wysokość każdej z warstw
wynosiła odpowiednio (1- 2- 1) [mm], szerokość 25 mm oraz długość 150 mm. Przed
złożeniem w pakiet każda z warstw została oczyszczona mechanicznie z tlenków,
zmatowiona, a następnie odtłuszczona. Tak przygotowane warstwy zostały złożone
w pakiety i poddane procesowi walcowania. Proces ten odbywał się za pomocą klasycznej
metody ARB z jednakowymi prędkościami walców oraz
poprzez wprowadzenie
współczynnika asymetrii o wielkości av=1,5, co miało spowodować aktywację dodatkowych
pasm ścinania w środkowej warstwie magnezu, a tym samym wpłynąć na lepsze połączenie
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międzywarstwowe. Proces walcowania realizowano na walcarce DUO D150 znajdującej się
na wyposażeniu Instytutu Przeróbki Plastycznej oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki
Częstochowskiej. Walcowanie pasma wielowarstwowego w jednym i drugim przypadku
odbywało się na gorąco powyżej temperatury rekrystalizacji, co miało na celu aktywację
większej liczby systemów poślizgu stopu magnezu AZ31, zwiększenie plastyczności, a także
pewniejsze połączenie z zewnętrznymi warstwami aluminium. Proces walcowania
realizowano dla odkształcenia względnego 50% w pojedynczym przepuście, prędkość
walcowania wynosiła 0,2 m/s, jednakże w zmodyfikowanej metodzie ARB prędkość jednego
z walców zwiększono półtorakrotnie. Po procesie walcowania materiał został poddany
operacji cięcia w celu przeprowadzenia próby wytrzymałościowej. Statyczną próbę
rozciągania wykonano za pomocą dwukolumnowej maszyny wytrzymałościowej Instron –
model 5969. Otrzymane wielowarstwowe pasma Al-Mg-Al po klasycznym oraz
zmodyfikowanym procesie walcowania metodą ARB poddano badaniom mikrotwardości za
pomocą mikrotwardościomierza FM-700 firmy FutureTech. Pomiaru dokonano metodą
Vickersa o diamentowym wgłębniku w kształcie ostrosłupa czworokątnego o kącie 136o z siłą
nacisku 50 g. Analizę powierzchni warstwy wierzchniej otrzymanych pasm
wielowarstwowych Al-Mg-Al przeprowadzono dla przekroju wzdłużnego osi próbek
względem kierunku walcowania. Obrazy uzyskanych powierzchni obserwowano przy użyciu
mikroskopu optycznego Nikon Eclipse MA-200 przy powiększeniu 1000µm.

5. Analiza otrzymanych wyników rzeczywistego procesu walcowania
Otrzymane wyniki ze statycznej próby rozciągania dla obydwu wariantów walcowania
przedstawiono na rysunku 4.

Rys.4. Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa] dla symetrycznego i asymetrycznego
procesu walcowania metodą ARB

Źródło: opracowanie własne

Jak można zauważyć w przypadku walcowania klasyczną metodą ARB (tj. z taka samą
prędkością obrotową walców roboczych) maksymalna wytrzymałość na rozciąganie dla
badanego pakietu Al-Mg-Al wyniosły Rm= 140MPa. Wyniki uzyskane dla zmodyfikowanego
walcowania ARB pakietu wielowarstwowego kształtowały się w granicach Rm= 195MPa.
Różnicę w maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie między obydwoma wariantami
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walcowania pakietowego należy tłumaczyć wzrostem umocnienia podczas prowadzenia
procesu walcowania zmodyfikowaną metodą, gdzie poprzez wprowadzenie asymetrii av=1,5
zostały aktywowane dodatkowe siły oddziaływujących na pakiet wielowarstwowy w postaci
pasm ścinania. Szczególnie obserwowane są one w warstwie stopu magnezu AZ31, gdzie
uzyskano równomierną strukturę o silnie rozdrobnionym ziarnie w całej objętości warstwy.
Badania, jakie zostały przeprowadzone dla pakietów wielowarstwowych po obydwóch
wariantach walcowania była próba mikrotwardości. Wartości jakie otrzymano dla próbki
wielowarstwowej po walcowaniu klasyczną metodą ARB dla odpowiednich warstw wynosiły:
39HV dla aluminium i 70HV dla stopu magnezu. Wyniki mikrotwardości otrzymane po
asymetrycznym walcowaniu pakietowym wynosiły odpowiednio dla aluminium 40HV
i magnezu 75HV. Różnicę między otrzymanymi wynikami mikrotwardości metodą Vickersa
należy tłumaczyć pojawieniem się dodatkowych sił, jakie występują podczas prowadzenia
procesu walcowania asymetrycznego, które to bezpośrednio miały wpływ na większe
rozdrobnienie ziarna w całej objętości materiału warstwy środkowe dzięki aktywacji
dodatkowych pasm ścinających, a tym samym silniejsze umocnienie walcowanego pakietu.
W tym miejscu należy nadmienić, iż dla warstw skrajnych aluminiowych nie zaobserwowano
znaczących różnic w mikrotwardości ze względu na wysokie właściwości plastyczne oraz
niski stopień umocnienia po pierwszym przepuście.
Przeprowadzono również wstępną analizę metalograficzną otrzymanych pakietów
wielowarstwowych Al-Mg-Al po pierwszym przepuście dla zastosowanych wariantów
walcowania. Rysunek 5 przedstawia przekrój równoległy do osi próbki wzdłuż kierunku
walcowania. Na rysunku 5a przedstawiono wielowarstwowy pakiet Al-Mg-Al, w którym
można zauważyć brak całkowitego połączenia, szczególnie jest to widoczne na krańcu
pasma pomiędzy środkową warstwą magnezu a dolną warstwa aluminium oraz lokalne
niewielkie nieciągłości obserwowane wzdłuż wzdłużnego przekroju próbki.
Rys. 5. Przekrój wzdłużny pasma wielowarstwowego po procesie walcowania pakietowego
a) konwencjonalną metodą ARB, b) zmodyfikowaną metodą ARB

Źródło: opracowanie własne

Brak połączenia w tych obszarach mógł być spowodowany niedostateczną wielkością sił,
jakie występowały w kotlinie odkształcenia podczas prowadzenia klasycznego procesu
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walcowania pakietowego z równymi prędkościami obrotowymi walców roboczych. Również
zaobserwowane w tym przypadku pasma ścinania w warstwie magnezowej niezapewniły
całkowitego połączenia ze względu na zbyt niskie wartości. Co bezpośrednio mogło wpłynąć
na słabsze odkształcenie warstw a w szczególności warstwy magnezowej. Kolejną
przyczyną braku całkowitego połączenia międzywarstwowego. Na rysunku 5b przedstawiono
równoległy przekrój wzdłużny pasma wielowarstwowego do osi próbki w kierunku
walcowania. W tym przypadku nieobserwuje się większych nieciągłości pomiędzy
poszczególnymi warstwami, jakie miały miejsce podczas walcowania pakietowego z równymi
prędkościami walców roboczych. Zastosowanie asymetrycznego walcowania pakietowego
spowodowało niemalże równomierne połączenie warstw na całej długości pasma, można
zaobserwować jedynie lokalne niewielkie nieciągłości pomiędzy odkształconymi warstwami.
Uzyskanie znacznie lepszego połączenia było spowodowane większymi siłami
występującymi podczas prowadzenia zmodyfikowanego procesu walcowania.
Dodatkowym czynnikiem, jaki należy uwzględnić podczas prowadzenia asymetrycznego
procesu walcowania są pasma ścinania aktywowane w warstwie stopu AZ31. Wprowadzona
asymetria spowodowała uruchomienie dodatkowych mechanizmów płynięcia środkowej
warstwy stopu magnezu oraz uruchomienie dodatkowych pasm ścinania o znacznie większej
wartości aniżeli w poprzednim wariancie, co miało znaczny wpływ na lepszą jakoś
połączenia między warstwami na całej długości pasma.

6. Wnioski
Jak wykazano z przeprowadzonych badaniach wprowadzenie asymetrii w procesie
walcowania pasma wielowarstwowego Al-Mg-Al za pomocą zmodyfikowanej metody
Acumulative Roll Bonding wpływa na lepszą jakość połączenia pomiędzy warstwami
aluminium i magnezu. Można było zaobserwować na rysunku 5b, iż jakość połączenia jest
znacznie lepsza niż w przypadku klasycznego walcowania metodą ARB.
Nie zaobserwowano braku połączenia między zastosowanymi warstwami, jednakże
można spodziewać się lokalnych nieciągłości związanych z ograniczoną plastycznością
warstwy środkowej, czy wpływem czynników zewnętrznych. Pasmo po asymetrycznym
procesie walcowania odznaczało się większa mikrotwardością warstwy wewnętrznej
w porównaniu do symetrycznego walcowania na poziomie 20%. Co było spowodowane
występowaniem większych sił w kotlinie odkształcenia przekładających się bezpośrednio na
większe umocnienie stopu magnezu. Warstwy zewnętrzne ze względu na swoją budowę
krystalograficzna oraz właściwości mechaniczne nie uległo znacznemu umocnieniu, przez co
nie zaobserwowano różnicy w obydwóch przypadkach. Wprowadzona asymetria do procesu
walcowania metodą Acumulative Roll Bonding umożliwia uzyskanie pasm wielowarstwowych
o wyższych właściwościach mechanicznych i poprawnym połączeniu zastosowanych warstw.
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Recykling złomu kolejowego za pomocą procesów przeróbki
plastycznej

Wierzba Arkadiusz, Madejski Rafał
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

1. Wprowadzenie
Jak powszechnie wiadomo materiałem, z którego wykonywane są szyny kolejowe jest
stal stopowa (węglowo- manganowa). Taka stal charakteryzuje się podwyższoną
wytrzymałością ( Rm = 600- 1100 MPa) oraz wysoką odpornością na ścieranie ( HBW= 220400). Zatem próby poddawania recyklingowi takiej stali są jak najbardziej zasadne, co nie
tylko uchroni środowisko naturalne, ale również spowoduje, iż koszt wytwarzania prętów
okrągłych będzie znacznie niższy, w porównaniu do tradycyjnych metod. Przeróbka
plastyczna tego materiału pozwoli nie tylko zachować pierwotne własności, ale również może
spowodować ich znaczną poprawę. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za
przeprowadzenie procesu recyklingu złomowanych szyn kolejowych jest ominięcie
kosztownych procesów metalurgicznych, jak przetapianie złomu, co niewątpliwie z korzyścią
wpłynie na środowisko naturalne, poprzez wyeliminowanie emisji CO2 do atmosfery.
Walcowanie polega na kształtowaniu materiału między obracającymi się walcami, tarczami,
rolkami lub przemieszczającymi się względem siebie narzędziami płaskimi. W procesie
walcowania stali, żądany kształt materiału otrzymuje się na drodze jej odkształcenia
plastycznego między obracającymi się twardymi walcami. Można wyróżnić następujące
sposoby walcowania: wzdłużne ( bruzdowe), poprzeczne, poprzeczno-klinowe,
pielgrzymowe, kuźnicze, skośne [11]. Podstawowymi urządzeniami do walcowania są
walcarki i urządzenia pomocnicze, tworzące tak zwane złożone ze sobą zespoły
walcownicze. Walcarka to urządzenie złożone zwykle z trzech zasadniczych zespołów: klatki
walcowniczej, silnika napędowego oraz mechanizmu przenoszącego ruch obrotowy silnika
na walce. Walcownie można podzielić w zależności od kształtu walców na: zgniatacze
zwykłe o średnicy walców: 1150 mm, zgniatacze uniwersalne o średnicy walców: 1150 mm,
walcownie ciągłe kęsów o średnicy walców: 750/450 mm, walcownie szyn i ciężkich
kształtowników o średnicy walców: 850 mm, typowe walcownie bruzdowe do walcowania
stali profilowanych (duże o średnicy walców: 500-700 mm, średnie o średnicy walców 350500 mm, małe o średnicy walców 200-350 mm), walcownie drutu o średnicy walców 250 mm
o średnicy 5-9 mm [9].
Podział walcowni w zależności od ułożenia walców ( Rys.1):
a)
b)
c)
d)

Z poziomym ułożeniem walców,
Z pionowym ułożeniem walców,
Walcarki uniwersalne ( poziome i pionowe ułożenie walców),
Ze skośnym ułożeniem walców.
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Rys.1. Odmiany walcowania (a- poziome ułożenie walców, b- pionowe ułożenie walców, cwalcarki uniwersalne, d- skośne ułożenie walców)

.
Źrudło: Łędzki A., Zieliński K, Klimczyk A., Podstawy technologii wytwarzania i przetwarzania,
Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków 2007

Podział walcowni pod względem liczby walców:
a)
b)
c)
d)

walcarki duo,
walcarki trio,
walcarki kwarto,
walcarki wielowalcowe ( Rys. 2).

Rys. 2. Schemat walcarki wielowalcowej( a- duo, b- kwarto, c-sześciowalcowej,
d- dwunastowalcowej
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Źrudło: Łędzki A., Zieliński K, Klimczyk A., Podstawy technologii wytwarzania i przetwarzania,
Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków 2007

1.1 Kalibrowanie Walców do Walcowania Prętów Okrągłych
Do walcowania prętów okrągłych wykorzystuje się kilka schematów kalibrowania,
( rys. 3 ) w zależności od wymiarów wyrobu, gatunku walcowanej stali, typu walcowni i jej
asortymentu. We wszystkich przypadkach walcowania wykrojem przedgotowym jest, albo
zwykły owal jednopromieniowy, albo owal płaski. Częściej jednak stosowane są wykroje
przedgotowe owalne o stosunku osi aw= 1,5/ 2,5. Aby osiągnąć dobrą stabilność pasma
w wykroju okrągłym pasmo owalne powinno mieć znaczne stępienie, co sprzyja
równomiernemu zużyciu bruzd na obwodzie wykroju okrągłego. Wykroje przedgotowe
owalne płaskie stosowane są podczas walcowania prętów okrągłych o dużych średnicach.
Pasma owalne płaskie dobrze się utrzymują w urządzeniach prowadzących, są stabilne
w wykroju okrągłym, lecz wymagają dokładnego ustawienia walców i osprzętu w celu
otrzymania dobrej jakości wyrobu okrągłego.
Rys. 3. Schemat walcowania prętów okrągłych: 1-wykrój okrągły wykańczający; 2a- wykrój
przedgotowy owalny jednopromieniowy; 2b, 2c- wykrój przedgotowy owalny płaski lub
eliptyczny; 3- wykroje przygotowawcze (a- kwadratowy skrzynkowy; b- kwadratowy po
przekątnej, c- owalny pionowy, d- okrągły)

1
1
1
1
1 Milenin A.,Technologia i modelowanie procesów
Źrudło: Danchenko V., Dyja H., Lesik L., Maskin L.,
walcowania w wykrojach, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002
1
1
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Wykroje przygotowawcze 3 na rys. 3 są częścią składową różnych systemów wykrojów
wydłużających. Mogą być to wykroje skrzynkowe (a), kwadratowe (b), owalne pionowe (c),
jak również okrągłe (d). To właśnie wykroje skrzynkowe są wykorzystywane do walcowania
prętów okrągłych o dużej średnicy, w połączeniu z jednopromieniowym lub płaskim wyrobem
przedgotowym. Tego typu schemat walcowania pozwala wykorzystać te same wykroje do
otrzymania prętów okrągłych o wielu wymiarach, przez zmianę szczeliny między walcami.
Wykroje skrzynkowe wykonywane są z większym pochyleniem ścianek bocznych,
a krawędzie są zaokrąglone, to wszystko w celu zapewnienia warunków do równomiernego
odkształcenia pasma w wykroju [1].Wykrój kwadratowy jest częścią systemów wykrojów
wydłużających owal-kwadrat lub romb-kwadrat. Gdy zachodzi większa konieczność
stosowania dużego wydłużenia całkowitego, stosowane są wówczas wcześniej wymienione
wykroje do walcowania prętów okrągłych o małej lub średniej wielkości. System ten nie
pozwala jednak na szerszą regulację wymiarów wykroju kwadratowego z powodu
zwiększenia się różnicy w długościach jego przekątnych. W celu otrzymania szerokiego
asortymentu prętów okrągłych stosowany jest tak zwany ”uniwersalny” schemat kalibrowania
z wykorzystaniem dwóch wykrojów owalnych w charakterze wykroju przygotowawczego
i przedgotowego. „Uniwersalny” schemat kalibrowania charakteryzuje się wysoką
równomiernością odkształcenia pasma w wykroju przedgotowym. Wadą tego schematu jest
możliwość tworzenia się zmarszczek i pęknięć na swobodnej bocznej powierzchni pasma
w przygotowawczym wykroju pionowym owalnym podczas walcowania stali o niskiej
plastyczności. We współczesnych walcowniach ciągłych do wytworzenia prętów okrągłych
znalazł szerokie zastosowanie system wykrojów owal-owal pionowy. Podczas walcowania
pasma w owalnym pionowym wykroju przygotowawczym uzyskuje się równomierne
odkształcenie pasma, co powoduje otrzymanie dobrej jakości powierzchni wyrobu w wykroju
okrągłym (nawet przy walcowaniu mało plastycznych stali). Jeśli zamiast wykrojów
pionowych owalnych zastosować wykroje okrągłe, to daje możliwość otrzymania z wykrojów
przejściowych wyrobów gotowych okrągłych o różnej średnicy. We wszystkich sposobach
walcowania wykrój wstępny okrągły wykonywany jest z dużym pochyleniem ścianek
bocznych, aby zapobiec przepełnieniu wykroju, jak również, aby uzyskać prawidłowy pręt
okrągły [1].

2. Metodyka Badań
W związku z coraz to większymi wymaganiami stawianymi przed inżynierami, oraz
technologiami dotyczącymi jakości wyrobów, szybkości wytwarzania nowych produktów
i ekonomii procesu, konieczne było wprowadzenie niezbędnych pomocy i uproszczeń
w postaci programów symulacyjno-obliczeniowych. Wszystko to prowadzi do minimalizacji
kosztów oraz czasu wdrażania nowych technologii. Jednym z tego typu programów, który
cieszy się dużą popularnością jest pakiet oprogramowania Forge 2008® . Za pomocą tego
programu jesteśmy w stanie przeprowadzić symulację jednej operacji, bądź też całego
procesu przeróbki plastycznej w płaskim lub trójosiowym stanie odkształcenia. Program ten
jest niewątpliwie wysoko zaawansowanym narzędziem projektowania komputerowego
najważniejszych procesów przeróbki plastycznej. Ułatwia dobór materiału użytego do
procesu, parametrów pracy oraz najkorzystniejszej technologii [2]. Program Forge2008®
wykorzystywany jest do termomechanicznej symulacji odkształcenia materiału stosowanego
w poszczególnych procesach przeróbki plastycznej. Do swoich obliczeń wykorzystuje
metodę elementów skończonych. Model lepko-plastycznego odkształconego materiału
opisuje prawo Nortona–Hoffa [2]. Program Forge2008® pozwala na wybór rodzaju
odkształconego materiału, według którego następnie będą wykonywane obliczenia. Dzięki
temu możliwe jest przeprowadzenie numerycznego modelowania najważniejszych procesów
przeróbki plastycznej. Program Forge2008® składa się z trzech głównych modułów, które
przedstawiono na rys. 4.
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Rys. 4. Moduły programu Forge2008®

Źrudłó: FORGE3® Reference Guide Release 6.2, Sophia-Antipolis, November (2002)





PreProcessing – moduł przygotowania procesu,
Computation – moduł obliczeniowy,
PostProcessing – moduł wizualizacji wyników.

W module przygotowania procesów ( PreProcessing), importowane są kształty wsadu
oraz narzędzi z wygenerowanymi siatkami elementów skończonych, takie powierzchnie
można uzyskać za pomocą programów graficznych Rhinoceros®, lub Auto - CAD®.
Generowanie siatki elementów skończonych odbywa się w module Meshv. W module
obliczeniowym (Computations), program wykonuje szczegółowe polecenia dla zadanej
symulacji. Dla modelu lepko-plastycznego bądź modelu sprężysto-lepko-plastycznego.
W module wizualizacji wyników (PostProcessing), zostają obliczone parametry proces
u przeróbki plastycznej, które zostaną pokazane dla ściśle określonego etapu symulacji. [10].
2.1 Charakterystyka Materiału Zastosowanego do Badań
Do badań niezbędne jest określenie własności reologicznych materiału wejściowego,
w tym przypadku była to stal w gatunku R200. Własności te wpływają w sposób znaczący na
dokładność oraz poprawność obliczeń przeprowadzonych za pomocą programu
komputerowego Forge2008®. Skład chemiczny stali przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Skład chemiczny stali w gatunku R200 przeznaczonej do wyrobu szyn
kolejowych [7]
Pierwiastek
Zawartość %

C

Mn

Si

P

S

0,57

1,4

0,4

0,03

0,01

Źrudłó: http://archeo.kolej.pl/targ/drogi/szyna.sthtml

Jednym z podstawowych badań, jakie należy wykonać dla materiału przeznaczonego do
procesu walcowania są badanie plastometryczne. Badanie plastometryczne wykonano na
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dylatometrze-plastometrze D/L 805 A/D, który jest na wyposażeniu Instytutu Modelowania
i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej. Naprężenie
uplastyczniające opisano równaniem Hansel’a-Spittel’a i zdefiniowano wzorem (1).
Naprężenie to jest uzależnione od: temperatury, odkształcenia, prędkości odkształcenia oraz
od indywidualnych współczynników charakteryzujących metal [5,8].

 p  A0  e

m1 T



m2

 

m4

m3

e 

(1)

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:
σ p- naprężenie uplastyczniające,
ε- odkształcenie,
έ- prędkość odkształcenia,
T- temperaturę,
A0, m1, m4- współczynniki charakterystyczne dla danego typu materiału.
Źródło: Mróz S., Stefanik A., Dyja H,., The application of the inverse method for
determination of slit criterion parameters during the multi slit rolling (MSR) process. Journal
of Materials Processing Technology, 2006, s. 493-496.

3. Badania własne
W pracy przyjęto schematy walcowania, które umożliwiają wykorzystanie główki szyny
S60 do dalszego ich przerobu na półwyroby lub wyroby gotowe. Główną częścią
przeprowadzonych badań było opracowanie technologii przerobu główki szyny S60.
Z danych pokazanych na rys. 5 wynika, że główkę szyny S60 można wykorzystać do
procesu walcowania prętów okrągłych o średnicy 42 mm. Pręty o średnicy 42 mm będą
walcowane w walcarce kuźniczej w dwóch przepustach. Proces walcowania prętów
okrągłych o średnicy 42 mm odbywał się w 2 przepustach z przenoszeniem temperatury do
następnych przepustów (walcarka kuźnicza D370), (rys. 5).
Rys. 5. Schemat badań teoretycznych walcowania prętów okrągłych z główki szyny S60:
pręt o średnicy 42 mm, walcarka kuźnicza, 2 przepusty

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań opracowano kalibrowanie walców do
walcowania prętów okrągłych o średnicy 42 mm. Proces walcowania prętów o średnicy

99

Monografia: "Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie", sierpień 2015

prętów 42 mm, odbywał się w dwóch przepustach w walcarce kuźniczej. Jako schemat
walcowania przeznaczony do tego typu walcowania zastosowano układ wykrojów koło–
owal–koło. Taki układ zapewnia duży margines w zakresie stosowania ubytków przekroju
poprzecznego pasma, głównie z tego powodu jest używany dla szerokiego asortymentu
wyrobów. Należy uwzględnić dodatkowe cechy, które przemawiają za zastosowaniem
takiego typu kalibrowania walców:




brak ostrych naroży, które powodują szybsze zużywanie się walców,
podobny współczynnik wydłużenia między kolejnymi przepustami,
duża dokładność kształtów oraz wymiarów końcowych.

Zastosowany układ kalibrowania walców pozwala na uzyskanie dobrej powierzchni
pasma, a co za tym idzie i wyrobu końcowego w postaci pręta o odpowiedniej średnicy
końcowej. Kształt gotowych wykrojów okrągłych, wykonanych w sposób tradycyjny, tzn. tylko
z promieniami zaokrągleń przy kołnierzu wykroju, wymaga dużej precyzji oraz dokładności
prowadzenia procesu walcowania. Proces powinien być prowadzony przy minimalnych
odchyłkach wymiarowych w stosunku do zawartych odchyłek w projekcie. Zwłaszcza, jeśli
celem jest uzyskanie prętów o podwyższonej dokładności, a tym bardziej, jeśli poruszamy
się w zakresie ujemnych dopuszczalnych odchyłek pręta. Zaznaczyć trzeba, iż znany jest
również sposób wykonywania wykrojów okrągłych z pochyleniem ścianek bocznych [1-3]. Za
pomocą programu komputerowego Forge2008® przeprowadzono proces walcowania pasm
owalnych, w wykrojach okrągłych. Wyniki symulacji potwierdziły słuszność stosowania
wykrojów okrągłych z pochyleniem ścianek bocznych ze względu na produkcję prętów
okrągłych w minusowej tolerancji odchyłek wymiarowych. Zmodyfikowane wykroje okrągłe
niosą ze sobą wiele korzyści:
 zapewniają większą dokładność wymiarową gotowego produktu,
 większą stabilność pasma podczas procesu walcowania,
 zwiększoną możliwość regulacji procesu walcowania podczas zmiany prędkości
i temperatury walcowania,
 znaczne zmniejszenie zużycia walców.
Stąd też zdecydowano się na zastosowanie w całym procesie walcowania wykrojów
okrągłych modyfikowanych, z pochyleniem bocznych ścianek wykroju. Do opracowania
nowego kalibrowania walców w układzie owal - koło - owal posłużono się programem
komputerowym opisanym w pracy [1], a następnie zweryfikowano opracowane kalibrowanie
walców za pomocą programu Forge2008®. Na rys. 6 pokazano kształt oraz wymiary
wykrojów zastosowanych do procesu walcowania prętów okrągłych o średnicach 42 mm.
Rysunek 6. Kształt i wymiary wykroju owalnego stosowanego do walcowania pręta okrągłego
o średnicy 42 mm w walcarce kuźniczej
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Źródło: Opracowanie własne

4. Analiza Kalibrowania
W pracy przeprowadzono teoretyczne badania plastycznego płynięcia metalu podczas
walcowania prętów okrągłych o średnicy 42 mm walcowanych w walcarce kuźniczej, ze stali
w gatunku R200. Kształt pasma pobrano po każdym przepuście.

Rysunek 7. Wyniki numerycznego modelowania walcowania prętów okrągłych o średnicy
42 mm
Kształt i wymiary pasma podczas walcowania pręta okrągłego o średnicy 42 mm w walcarce kuźniczej D37
– przepust 1

Kształt i wymiary pasma podczas walcowania pręta okrągłego o średnicy 42 mm w walcarce kuźniczej D37
–przepust 2

Źródło: Opracowanie własne

Analizując wyniki symulacji komputerowych stwierdzono, że walcowanie prętów
okrągłych o średnicy 42 mm, z zastosowaniem opracowanego kalibrowania walców,
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zapewnia otrzymanie wyrobu gotowego o żądanych wymiarach zgodnych z wymaganiami
norm. We wszystkich wykrojach pasmo prawidłowo je wypełniło i nie nastąpiło w żadnym
z nich przepełnienie. Różnica w przekątnych dla pręta okrągłego o średnicy 42 mm wyniosła
0,28 mm [6].

5. Podsumowanie i Wnioski
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych procesu walcowania
prętów okrągłych o średnicy 42 mm z główki szyny S60. Numeryczne modelowanie
wykonano za pomocą programu komputerowego Forge2008®. Materiałem użytym do badań
numerycznych była stal w gatunku R200, dla której zostały przeprowadzone badania
w walcarce kuźniczej dla prętów okrągłych o średnicy 42 mm.
Na podstawie analizy wyników badań numerycznych można stwierdzić następujące
wnioski:
 Na podstawie przeprowadzonych badań numerycznych stwierdzono, że opracowane
kalibrowania walców zapewnią stabilne prowadzenie procesu i równocześnie zapewnią
otrzymanie wyrobów gotowych o wymiarach zgodnych z wymaganiami odpowiednich
norm odbiorczych.
 Przeprowadzone badania teoretyczne wykazały, że opracowana technologia
wytwarzania prętów okrągłych z główki szyny S60 umożliwia wytwarzanie prętów
okrągłych o średnicy 42 mm spełniających wymagania określone normami.
 Przy walcowaniu prętów okrągłych zastosowano układ wykrojów koło- owal- koło, ten
system kalibrowania zapewnia dużą elastyczność w zakresie stosowania właściwych
ubytków przekroju poprzecznego pasma. Zaletą takiego doboru wykrojów jest również
fakt, iż pasmo wychodząc z owalu nie ma ostrych krawędzi powodujących znaczne
zużycie walców. Stosowany system kalibrowania pozwala na osiągnięcie dobrej
powierzchni walcowanego pasma.
 We wszystkich wykrojach pasmo prawidłowo je wypełniło i nie nastąpiło w żadnym
z nich przepełnienie.
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Elementy Inteligentnego Budynku

Wierzba Arkadiusz, Madejski Rafał
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

1. Wprowadzenie
Oczekujemy, że nowoczesna technika uwolni nas od wielu uciążliwych, codziennych
czynności i zapewni nam komfort, wygodę, bezpieczeństwo, a także ograniczy koszty
utrzymania domu.
Stworzenie inteligentnego budynku nie musi się wiązać z gigantycznym wydatkiem.
Okazuje się, że taki inteligentny system można zainstalować we własnym domu, mieszkaniu
lub firmie, przeznaczając na to kilka do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Należy zaznaczyć, że
jest to inwestycja dość kosztowna, jednak poczynione dzięki niej oszczędności, zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa oraz wygoda uzasadniają taki wydatek.
Inteligentne systemy w budynkach są elastyczne pod względem zmiany przeznaczenia
i możliwości modernizacji. Łatwo jest nim zarządzać i nadzorować pracę wszystkich
systemów. Większość procesów odbywa się w sposób automatyczny. Poszczególne
systemy występujące w takim budynku współpracują ze sobą. Celem mniejszej pracy jest
dokonanie analizy idei inteligentnego budynku wraz z spektrum rozwiązań technicznych
stosowanych w przykładowym budynku.

2. Zapoznanie z ideą „inteligentnego budynku”
Psychologowie twierdzą, że mamy już kilkanaście rodzajów inteligencji. Do nich
inżynierowie i architekci dorzucają jeszcze inteligencję zawartą w budynkach.
Coraz częściej usłyszeć można o zastosowaniach nowoczesnej technologii w różnych
dziedzinach przemysłu. Bardzo szybko rozwijająca sie technika pozwala zastosować
innowacyjne technologie w budynkach, w których, na co dzień przebywamy.
Poprawia to komfort codziennego życia, nasze bezpieczeństwo a także daje to
oszczędność w eksploatacji. Jeszcze kilkanaście lat temu instalacja pozwalająca na
inteligentne sterowanie urządzeniami znajdującymi sie w budynku była mało realna. Obecnie
tradycyjne rozwiązania powoli zostają wypychane przez standardy umożliwiające
inteligentne sterowanie budynkiem.
Wyobraźmy sobie sytuacje, jak po trudach codziennej pracy wracamy do domu. Po
wejściu, włącza sie przyjemne oświetlenie, włącza sie muzyka, film lub jakiś inny
stosowany program TV dostosowany do naszego gustu. Temperatura w całym domu
wyregulowana jest na optymalna wartość, odpowiadająca wszystkim mieszkańcom domu.
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Nie jest ani za zimno ani za gorąco. Zasiadając przy telewizorze w naszym ulubionym
salonie, nie musimy martwic sie o to, że poziom natężenia światła jest niezadowalający,
wystarczy jedno naciśniecie przycisku „tryb wieczorowy” na pilocie, komórce lub innym
urządzeniu sterującym lub nawet jedno słowo żeby włączyć wcześniej zdefiniowana
wartość natężenia światła powodując natychmiastowa zmianę klimatu w pokoju. Żaluzje
okienne przysłonią sie automatycznie w zależności od nasłonecznienia pokoju [3, 4].
W dzisiejszych czasach mało kto ma czas na
pielęgnację
własnego
ogródka,
a w szczególności na jego codzienne podlewanie. Nie musimy sie już o to martwic, gdyż
w zależności od panujących warunków pogodowych, dom sam o to zadba.
Wychodząc z domu, przekręcając klucz w naszych drzwiach automatycznie włącza
sie system alarmowy, opuszczają
sie rolety w oknach,
obniża sie temperatura
w poszczególnych pokojach, niezgaszone lampy same sie wyłączają, sprzęt AGD i RTV
zostaje automatycznie wyłączony [4]. Oprócz wygody, tego typu czynności pozwalają nam
zaoszczędzić znaczna ilość energii, co nie jest wcale bez znaczenia w dzisiejszych czasach.
Te wszystkie zautomatyzowane czynności to właśnie idea Inteligentnego Domu.

Rys.1. Schemat ideowy Inteligentnego Budynku

Źródło: http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.wimnet.pl/
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3. Definicja Inteligentnego Budynku
Terminem "inteligentne budynki" określamy budynki o różnym przeznaczeniu i różnej
wielkości, np.: budynki biurowe, budynki handlowe (markety), obiekty przemysłowe, szkoły,
szpitale, rezydencje, domy prywatne itp., mające zintegrowany system zarządzania
i nadzoru. Inteligentne budynki muszą spełniać wiele wymagań zarówno pod względem
zaawansowanych technologii urządzeń automatyki sterowania, jak również pod względem
organizacji pracy układów automatyki. Zintegrowany system zarządzania obejmuje wiele
autonomicznie pracujących układów automatyki i awaria któregokolwiek z nich nie może
dezorganizować pracy pozostałych.
Pierwotnie, założenia inteligentnego budynku obejmowały wyłącznie instalacje alarmowe,
oświetlenie i klimatyzację. Rewolucja w telekomunikacji i informatyce, zmiana standardów
pracy biurowej spowodowały, że do budynków wdarły się sieci komputerowe, nowoczesne
systemy automatyki i zabezpieczeń. Dzięki zastosowaniu komputerów i standaryzacji
komponentów wchodzących w skład instalacji różnego typu, pojawiła się możliwość
śledzenia i sterowania wszelkimi procesami zachodzącymi w budynku. Integracja systemów
pokazała, że możliwe jest efektywne zarządzanie zasobami budynku podwyższając jego
bezpieczeństwo i zapewniając wysoki komfort pracy jego użytkownikom. Nie wolno
zapominać, że idea inteligentnego budynku nie jest jedynie wytworem ludzkiej wyobraźni
oderwanym od rzeczywistości, ale stanowi ona odbicie dążeń i możliwości, jakimi obecnie
dysponuje światowa nauka i technika. Wpływając na kształt i rolę budynków, projektanci
kreują nową rzeczywistość, nadają jej nową jakość, wychodząc w ten sposób naprzeciw
oczekiwaniom obecnych i potencjalnych użytkowników.
Ze względu na wciąż zmieniającą się rzeczywistość, a także złożoność problemu, nie jest
łatwo podać jednoznaczną definicję inteligentnego budynku. Oprócz tego, w różnych
środowiskach proponowane są podejścia, które charakteryzują się odmiennym
pojmowaniem roli i działania poszczególnych elementów skomplikowanej struktury, jaką bez
wątpienia jest inteligentny budynek. Są to jednak pewnego rodzaju poprawki kosmetyczne
do myśli przewodniej, którą jest stworzenie przyjaznego, wspomagającego pracę,
efektywnego środowiska, w którym organizacja może osiągnąć określone przez siebie cele.
Jest to bardzo ogólne ujęcie problemu, ale doskonale odzwierciedla jego filozofię.
Pozostając na tym poziomie abstrakcji, wnioskujemy, że nie ważne jest w jakie urządzenia
wyposażono budynek, ale czy spełnia on wymagania użytkowników i stwarza im możliwość
sprawnego, bezpiecznego i efektywnego działania. Technika jest tutaj jedynie narzędziem
pomagającym w prowadzeniu interesów. Jest to uniwersalne podejście, które nie traci na
aktualności, bez względu na postęp w dziedzinie nauki i techniki [5].
Jeśli chodzi o budynek i jego użytkowników, to można wyróżnić trzy zasadnicze cele,
które są kluczowe w realizacji inteligentnego budynku. Pierwszym z nich jest zarządzanie
budynkiem. Chodzi tutaj zarówno o sterowanie zasobami ludzkimi, jak i systemami
automatyki w budynku. Kolejnym celem jest efektywne zarządzanie przestrzenią
(powierzchnią) w budynku tak, aby zminimalizować koszt jego eksploatacji.
Ostatnim elementem jest struktura organizacji (firmy) działającej w danym budynku.
Zgodnie z definicją, inteligentny budynek udostępniając swoje zasoby w postaci m.in. sieci
komputerowych,
linii telefonicznych, poczty pneumatycznej, powinien wspomagać
i usprawniać wszelkie procesy zachodzące wewnątrz firmy oraz stwarzać możliwości jej
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rozwoju. Od tego jakimi dysponujemy obecnie środkami zależy forma i skala wcielania
w życie idei inteligentnego budynku.
System automatyki w inteligentnych budynkach nie tylko zapewnia optymalny komfort
i bezpieczeństwo ludziom, ale minimalizuje zużycie energii (elektrycznej i cieplnej
dostarczanej z ciepłowni), zapewnia sterowanie i monitorowanie wszystkich urządzeń
technicznych oraz umożliwia drukowanie odpowiednich raportów o stanie budynku. System
obejmuje również wykrywanie i sygnalizację pożaru, wykrywanie włamań oraz kontrolę
dostępu do systemu zarządzania.
Z technicznego punktu widzenia, inteligentny budynek to taki obiekt, w którym wszystkie
podsystemy współdziałają ze sobą tworząc przyjazne dla człowieka środowisko, a ponadto
posiadają zdolność automatycznego reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia, czy też
zmiany warunków pracy, przy minimalnej ingerencji człowieka i relatywnie niskich kosztach
[6].
Zasadnicze znaczenie stosowanych układów, urządzeń i podzespołów systemu ma ich
niezawodność działania, wysoka jakość wykonania i łatwość obsługi pozwalająca
użytkownikowi na konfigurowanie systemu i programowanie jego zadań według własnych
potrzeb w możliwie prosty sposób. Inteligencja budynków zawarta jest więc w programach
instalowanych w sterownikach i komputerach, tworzonych dla poszczególnych urządzeń
i układów automatyki.
Według EIBG European Intelligent Building Group Budynek Inteligentny to budynek,
który maksymalizuje efektywność osób go wykorzystujących i pozwala efektywnie
zarządzać zasobami przy minimalnych kosztach [2].
Według innej definicji Budynek Inteligentny posiada zdolność adaptacji do nowej
technologii i zmieniających sie potrzeb organizacji jego użytkowników [2].
Jeszcze inni uważają, że Inteligentny Budynek to taki, w którym można kontrolować cały
budynek za pomocą kilku przycisków lub pilota.

4. Inteligentny Budynek – zastosowanie
Można budować całe systemy złożone z przeróżnych sensorów, czujników. Oczywiście
można to wszystko usystematyzować, w poszczególne podsystemy, które w krótki sposób
postaram się scharakteryzować.
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Rys.2. Schemat przedstawiający podsystemy Inteligentnego Budynku

Źródło: http://www.mikroenergetyka.com.pl/images/systemy/eib2.jpg

Podsystemy inteligentnego budynku można podzielić na systemy odpowiadające za
bezpieczeństwo i te, które odpowiadają za komfort i eksploatację.
W skład systemu odpowiadającego za bezpieczeństwo wchodzą:
I) system wykrywania i sygnalizacji pożaru;
Nowoczesne urządzenia sygnalizacji pożarowej pozwalają wykrywać, w sposób efektywny,
pożary w bardzo wczesnej fazie rozwoju, umożliwiają także integrację innych systemów
i urządzeń mających wpływ na całokształt bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
W dobie bardzo szybkiego postępu technicznego systemy wykrywania i sygnalizacji
pożaru znajdują coraz szersze zastosowanie i stawia się im coraz wyższe wymagania. Ich
możliwości pozwalają dostosować je do potrzeb i wymagań prawie każdego obiektu,
pozostając w zgodzie z obowiązującymi normami technicznymi.
Zadania stawiane współczesnym systemom sygnalizacji pożaru nie ograniczają się już
tylko do bezpośredniej detekcji zagrożeń, ale również mają one na celu bez obsługowe
i w pełni automatyczne podjęcie odpowiednich działań mających na celu ich
zminimalizowanie jak też ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się pożaru i zjawisk mu
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towarzyszących na inne strefy obiektu. Systemy wykorzystywane są również do
monitorowania innych, autonomicznych systemów współpracujących z systemami
bezpieczeństwa pożarowego. Systemy sygnalizacji pożaru dzięki zastosowaniu czujek:
optycznych, jonizacyjnych, temperaturowych, wielosensorowych oraz punktowych
podłączonych do mikroprocesorowej centrali bardzo szybko i precyzyjnie lokalizują pożar [6].
Dzięki tak szerokiej gamie detektorów możliwe jest jak najlepsze dostosowanie sposobu
ochrony do rodzaju zgromadzonych w chronionym obiekcie przedmiotów bądź
magazynowanych artykułów, spalających się w różny sposób. Stosowane w systemie
sensory wykonują samo diagnozę i dopasowują się do warunków otoczenia (np. w rejonach
o dużym zadymieniu, zapyleniu, itp.), jak również samoczynnie zgłaszają potrzebę
konserwacji. Współczesne czujki jonizacyjne charakteryzują się najniższym z dotychczas
spotykanych poziomem promieniowania, co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa ich
eksploatacji w pomieszczeniach przeznaczonych dla stałego przebywania osób.

Rys.3. Interaktywny system sygnalizacji pożarowej.

Źródło: opracowanie własne

Algorytmiczna analiza sygnałów pożarowych w czujce pozwala na znaczną redukcję
liczby fałszywych alarmów, a co za tym idzie bardziej niezawodną pracę całego systemu
sygnalizacji pożaru i innych ściśle z nim współpracujących. Współczesne, mikroprocesorowe
centralki sygnalizacji pożaru spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakresie
kompleksowego dozoru przeciwpożarowego. Modułowa konstrukcja centrali umożliwia
rozbudowę w dowolnej chwili, bez ponoszenia zbędnych kosztów.
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II) systemy oddymiania i przewietrzania;
Według najnowszych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają
najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków
umiera na skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi
powstałymi na skutek zadymienia.
Urządzenia do odprowadzanie dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie
zmniejszają koncentrację, trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco
zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez
umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie
ognia i skuteczne jego gaszenie.

Rys.4. System oddymiana a) budynek bez systemu oddymiania
b)budynek z zastosowaniem systemu oddymiania

a)

b)
Źródło: opracowanie własne

Podczas powstania pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w budynku, przy pomocy
siłowników elektrycznych, natychmiast otwierają się klapy dymowe lub okna. Zadziałanie
siłowników spowodowane jest otrzymaniem sygnału z czujki dymowej, bądź przycisku
alarmowego. Całością systemu zarządza centrala. Odprowadzone zostają na zewnątrz
trujące gazy, dym oraz nadmiar gorąca, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją
rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.
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Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap
i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz.
Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą
służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Rys.5. Systemy oddymiania zawierają wszystkie komponenty

Źródło: opracowanie własne

Ludzie, w swoim otoczeniu, bardzo potrzebują świeżego powietrza, naturalnego
oświetlenia i umiarkowanych temperatur. W bardzo wielu przypadkach te parametry nie są
w dostatecznym stopniu spełnione. Przyczyną są najczęściej te miejsca, które
uniemożliwiają swobodną wymianę powietrza. Dodatkowo na temperaturę oraz wilgotność
powietrza w pomieszczeniach mają wpływ urządzenia biurowe oraz inne instalacje budynku
jak np. ogrzewanie i oświetlenie. Systemy przewietrzania, wykorzystują naturalne źródła
energii oraz podstawowe prawa z zakresu fizyki budowli dla zapewnienia zdrowego
i przyjaznego klimatu wewnątrz budynku. Umożliwiają również kontrolowaną wymianę
powietrza, w ściśle określonych pomieszczeniach, dzięki precyzyjnemu sterowaniu
otwarciem okien fasadowych oraz innych urządzeń wentylacyjnych. Zaletami naturalnego
przewietrzania m.in. jest:
- zapewnienie w pomieszczeniach naturalnego,
samopoczucia przebywających w nich ludzi

zdrowego

klimatu

dla

lepszego

- zapobieganie powstawaniu grzybów i pleśni na elementach budynku dzięki odprowadzaniu
nadmiaru pary wodnej
- oczywiste oszczędności przy realizacji! eksploatacji budynku poprzez całkowitą rezygnację
lub ograniczenie do niezbędnego minimum urządzeń klimatyzacyjnych
- ograniczenie zużycia energii
- niskie koszty eksploatacji i konserwacji systemu
- wzrost atrakcyjności i wartości rynkowej obiektu
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III) system telewizji dozorowej;
Systemy telewizji dozorowej to ważne uzupełnienie systemów zapewniających
bezpieczeństwo. Stosowane są w celu obserwacji chronionego obiektu lub terenu
i zapewniają możliwość wzrokowej weryfikacji zdarzeń na danym obszarze, co jest bardzo
istotne z punktu widzenia uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Ponadto, dzięki archiwizacji nagranych obrazów można wyjaśnić przebieg wielu zdarzeń,
które inaczej umknęłyby uwadze. Dodatkowo telewizja dozorowa współpracuje z pozostałymi
systemami ochrony takimi jak: zabezpieczenia przed włamaniem, przeciwpożarowym,
kontroli dostępu i pozwala na bardzo szybką reakcję służb ochrony.
Podstawowymi elementami składowymi instalacji dozorowej są:
— kamery - (teraz już częściej kolorowe) wraz z obiektywami wymiennymi lub stałymi,
można je dodatkowo podzielić na :
— zewnętrzne - w specjalnej obudowie z grzałką i oświetlaczem podczerwieni
poprawiającego, jakość obrazu w nocy, dla obserwacji rozległego terenu
z możliwością ruchu w dwóch płaszczyznach i zoom-em.
Rys.6. Kamery zewnętrzne

Źródło: opracowanie własne.

— wewnętrzne - kompaktowe lub przykryte specjalną szklaną kopułką (tzw. kopułkowe)
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Rys.7. Kamery wewnętrzne

Źródło: opracowanie własne

— monitor kontrolny (częściej już LCD)
— rejestratory - komputer klasy PC z kartą wizyjną lub urządzenia w specjalnej
obudowie wyprodukowane tylko i wyłącznie do tych celów .
Raczej już w zapomnienie odchodzą kamery monohromatyczne i magnetowidy
z poklatkowym systemem nagrywania.
— serwer wideo - urządzenie stosowane w telewizji przemysłowej (CCTV) działające
w sieci - np. LAN.
Rys.8. Serwery wideo

Źródło: opracowanie własne
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IV) system kontroli dostępu;
Systemy kontroli dostępu chronią obiekt w czasie jego funkcjonowania z zachowaniem
maksymalnej wygody i prostoty obsługi dla użytkowników. Dobrze zaprojektowany system
uniemożliwia wejście osób niepowołanych oraz organizuje ruch osób uprawnionych na
terenie obiektu, co w konsekwencji minimalizuje możliwość dostępu do miejsc chronionych.
Zawsze wiadomo też, kto wprowadził osobę nieuprawnioną do strefy chronionej. Dzięki
kartom kontroli dostępu, każdy z użytkowników jest jednoznacznie identyfikowany przez
system, co umożliwia nadawanie uprawnień do przebywania w określonych godzinach
i dniach w pomieszczeniach lub strefach objętych ochroną. System generuje szczegółowe
raporty o wszystkich lub wybranych zdarzeniach. Zintegrowanie systemu kontroli dostępu
z systemem zarządzania budynkiem zapewnia wykorzystywanie danych o ilości osób
przebywających w pomieszczeniach do sterowania: klimatyzacją, wentylacją i oświetleniem.
Dobrze zaprojektowany system zabezpiecza obiekt, nie wprowadzając utrudnień dla
pracowników.
Rys.9. Przykład systemu kontroli dostępu klasy A

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 9 przedstawiono przykład systemu kontroli dostępu klasy A. Obok drzwi
wejściowych zainstalowana jest jednostka odczytująca w postaci klawiatury kodowej. Za
pomocą klawiatury użytkownik wprowadza hasło. Hasło to jest sprawdzane w zainstalowanej
wewnątrz zabezpieczonego obszaru jednostce centralnej; jeśli jest zgodne z danymi
zapisanymi w pamięci - następuje odblokowanie drzwi na określony czas. Zmiana haseł musi
odbywać się w jednostce centralnej. Nie ma kontroli stanu zamknięcia drzwi. W przypadku
przerwy w zasilaniu system kontroli dostepu przestaje również funkcjonować.
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Rys.10. Przykład systemu kontroli dostępu klasy B

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 10 przedstawiono system kontroli dostępu klasy B. Przyporządkowany do
danych drzwi wejściowych czytnik odczytuje np. karty magnetyczne. Po przekształceniu
danych z karty na postać elektryczną następuje transmisja sygnału do jednostki centralnej,
zainstalowanej wewnątrz chronionego obszaru.
Jednostka centralna sprawdza, czy dane zawarte na karcie upoważniają do wejścia,
względnie do wejścia w określonym przedziale czasu.
Potwierdzenie uprawnień powoduje odblokowanie drzwi. Zmiana wszelkich danych
odbywa się w jednostce centralnej.
Monitorowany jest stan otwarcia drzwi. Jeśli wejście jest otwarte zbyt długo, generowany
jest sygnał ostrzegawczy. W przypadku braku zasilania uruchamia się zasilanie awaryjne czas pracy przy braku zasilania wynosi min. 1 h lub 100 "transakcji". Awaria zasilania (np.
awaria akumulatora) jest sygnalizowana alarmem technicznym.
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Rys.11. Przykład systemu kontroli dostępu klasy C

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 11 przedstawiono przykład systemu kontroli dostępu klasy C. Jednostka
identyfikująca, zainstalowana obok drzwi wejściowych dokonuje pomiaru cech
charakterystycznych dłoni użytkownika i przekształca je na postać elektryczną. Jednocześnie
użytkownik musi podać 6-znakowe hasło alfanumeryczne. Dane z obu jednostek
odczytujących są przekazywane do jednostki centralnej, zainstalowanej wewnątrz
chronionego obszaru i tam analizowane. Sprawdzane jest, czy cechy dłoni są zgodne
z cechami zakodowanymi w pamięci oraz czy podany kod jest ważny. Następnie
sprawdzane są warunki dotyczące czasu i przestrzeni (np. funkcja "antipasback"). Kiedy
spełnione są wszystkie warunki, następuje udostępnienie obszaru. Wszystkie zdarzenia
wewnątrz obszaru objętego kontrolą dostępu (np. wejścia, wyjścia, zmiany uprawnień,
zmiany zegara systemowego itp.) są rejestrowane oraz dostępne nawet w przypadku braku
zasilania przez okres min. trzech miesięcy. Zmiana haseł musi odbywać się
w zainstalowanej wewnątrz chronionego obszaru i zamkniętej jednostce centralnej dopiero
po podaniu specjalnych kodów dostępu. Monitorowany jest stan zamknięcia drzwi. Jeśli
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wejście jest otwarte zbyt długo, generowany jest sygnał ostrzegawczy. W przypadku braku
zasilania uruchamia się zasilanie awaryjne - czas pracy przy braku zasilania wynosi min. 12
h lub 200 "transakcji". Zasilanie jest nadzorowane.

5. Podsumowanie i Wnioski
W niniejszej pracy przedstawiono krotką charakterystykę wybranych elementów
Inteligentnego budynku.
Zintegrowane Systemy Zarządzania Budynkiem, oparte na zdecentralizowanej
automatyce pozwalają spełnić wszystkie cele, jakie stawiane są inteligentnym budynkom.
Wspólnym celem architektów i elektroników jest dążenie do stworzenia przyjaznego
i efektywnego środowiska codziennego życia. Budowa własnego domu to inwestycja na
dziesięciolecia, którą zwykle finansujemy ze środków pochodzących z kredytu. Z tego
względu, już na etapie projektu, powinniśmy mieć na uwadze przyszłe koszty eksploatacji.
Wydatek ten możemy jednak łatwo ograniczyć dzięki inteligentnym rozwiązaniom
budowlanym. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na
bieżące potrzeby, szybszą spłatę rat kredytu hipotecznego lub realne ich zmniejszenie.
Szeroko omówiono powszechnie używane i nierozerwalnie związane z systemami
automatyki budynkowej pojęcie inteligentnego budynku uwzględniając zarówno aspekty
technologiczne jak i społeczno-psychologiczne.
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Wiedza ekonomiczno-społeczna łącznikiem między
techniką, a gospodarką.

Wymiana kapitału ludzkiego między Polską a Unią Europejską
w województwie śląskim w latach 2004-2013
Biernat Marcin, Bogdał Paweł
WUP Katowice, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Częstochowa

1. Wprowadzenie
Celem poniższego artykułu jest ukazanie wielkości przepływu kapitału ludzkiego
w województwie śląskim w latach 2004-2013 na terenie Unii Europejskiej. Praca składa się
z dwóch części: z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części zostały poruszone
ogólne zagadnienia dotyczące swobodnego przepływu kapitału na obszarze Unii,
zdefiniowano pojęcie kapitału ludzkiego, dokonano szczegółowej analizy warunków
przyjmowania pracowników polskich po wejściu do Unii Europejskiej a także zostały
przytoczone najważniejsze cechy polskiego migranta. W części praktycznej zostały
przedstawione dane statystyczne na temat migracji zarobkowej w województwie śląskim,
a następnie została dokonana analiza porównawcza wskaźników migracji zarobkowej
w porównaniu z innymi wybranymi województwami.

2. Zdefiniowanie pojęcie,, kapitał ludzki”
„Kapitał ludzki to zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w danym
społeczeństwie. Kapitał ludzki jest zasobem, który jest źródłem przyszłej satysfakcji,
zarobków czy też, ogólnie mówiąc usług o jakieś wartości. Wyróżniającą cechą kapitału
ludzkiego jest to, że jest jak gdyby częścią człowieka-jest ludzki, ponieważ jest ucieleśniony
w ludziach”1. „ Nie można oddzielić siebie od swojego kapitału ludzkiego-albo inaczej: kapitał
ludzki zawsze towarzyszy danej osobie”2'3.Kapitał ludzki ma ogromne znaczenie dla rozwoju
społeczeństwa, czego konsekwencją jest rozwój danego kraju, podniesienie innowacyjności
gospodarki, a także możliwość przyswajania i łatwość wdrażania różnego rodzaju osiągnięć
naukowych, czy technicznych. Kapitał ludzki ma ogromny wpływ na tworzenie i kształtowanie
nowoczesnej,
innowacyjnej
infrastruktury
socjalnej,
technicznej,
informatycznej
i instytucjonalnej4'5. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma definicjami
kapitału ludzkiego. Ogólnie można wyróżnić dwa ujęcia tego pojęcia: wąskie i szerokie.
W ujęciu wąskim kapitał ludzki oznacza wąsko lub szeroko rozumianą wiedzę ucieleśnioną,
zakotwiczoną w człowieku. Natomiast w ujęciu szerszym na zasób kapitału ludzkiego składa
się również szereg innych czynników, np. kulturowych. Można się także spotkać z takimi
1

Schultz T.W., 1961, s.1-17
Domański 1998, s. 67
3
Król H., Ludwiczyński A., 2006, s.111
4
Frączek P., 2012, s.231-232
5
Makowski K., 2000, s.11
2
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definicjami kapitału ludzkiego, które wskazują, iż nie tyle ważne jest posiadanie wiedzy, co
potencjału intelektualnego, który pozwala na zdobywanie coraz większych jej zasobów. Za
twórców pojęcia „kapitał ludzki” uważa się T.W. Schultza i G.S. Beckera, którzy w latach 60
XX w. stworzyli teorię kapitału ludzkiego. Ich koncepcję kapitału ludzkiego można uznać za
szeroką, ponieważ kapitał ludzki opisywali, jako zbiór cech wrodzonych talentów,
predyspozycji, postaw, wyznawanych wartości, nabytych umiejętności i wiedzy ludzi, które
mogą być wzbogacane poprzez inwestycje. Ponadto z ich rozważań można również
wnioskować, że do elementów kapitału ludzkiego zaliczali dodatkowo zdrowie czy energię
witalną, jako iż wielokrotnie wskazywali na znaczącą rolę nakładów na opiekę zdrowotną
w powiększaniu zasobów kapitału ludzkiego6. Najważniejszym unijnym programem
społeczno-gospodarczym jest Strategia Lizbońska, która powstała podczas Szczytu Rady
Europy w Lizbonie w marcu 2000 roku. Celem tej strategii była globalizacja gospodarki tak,
aby była wiodącą na świecie do 2010. Jednym z obszarów działań miał być wzrost
zatrudnienia, rozwój kapitału ludzkiego i swobodny jego przepływ w krajach Unii
Europejskiej7.

3. Europejskie służby zatrudnienia
W 1993 roku Komisja Europejska powołała Europejskie Służby Zatrudnienia tzw.
EURES, którego priorytetowym celem było ułatwienie swobodnego przepływu kapitału
ludzkiego na obszarze Unii Europejskiej. Założeniem Europejskich Służb Zatrudnienia jest
działanie zarówno na rzecz pracowników i pracodawców. Do działań na rzecz pracownika
należą: informowanie potencjalnych pracowników o wolnych miejscach pracy, warunkach
życia w danym kraju, warunkach podejmowania zatrudnienia na obszarze Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Pracodawcy mogą uzyskać informacje na temat rynków pracy,
dostępności siły roboczej, mogą uzyskać pomoc w procedurach rekrutacji, uregulowaniach
prawnych dotyczących zatrudniania pracowników. Praca Europejskich Służb Zatrudnienia
jest nadzorowana przez Biuro Koordynacji Eures funkcjonujące w ramach Dyrekcji
Generalnej ds. Zatrudniania i Spraw Społecznych. W 2006 roku Unia ogłosiła Europejski Rok
Mobilności Pracowników i w związku z tym wydarzeniem została uruchomiona internetowa
wyszukiwarka ofert pracy na terenie Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że nie zawsze
w danym kraju są przestrzegane zasady i regulacje europejskie w zakresie swobodnego
przepływu ludzi. W tym celu uruchomiono system, SOLVIT, którego celem jest
rozwiązywanie problemów pokrzywdzonych pracowników8.

4. Regulacje prawne w dostępie pracowników polskich i okresy przejściowe
Dla każdego kraju wstępującego do Unii Europejskiej obowiązują okresy przejściowe
w obszarze swobodnego przepływu pracowników. Dla Polski zostały zastosowane okresy
przejściowe według zasady „2+3+2”, co oznaczało maksymalnie 7-letni okres przejściowy.
Powyższa zasada oznacza, że niektórym krajom przysługiwał dwuletni okres zamknięcia
rynku pracy do 30 kwietnia 2006 roku. Poszczególne kraje Europejskie po tym okresie mogły
podjąć decyzję o dalszym utrzymaniu okresu przejściowego na trzy lata do 30 kwietnia 2009,
albo mogły podjąć decyzję o pełnym otwarciu rynku pracy. I kolejno po upływie tego okresu
czasu ponownie przedłużyć okres przejściowy na 2 lata do 30 kwietnia 2011. Ten okres był

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., 2012, s.45
Ibidem
8
Wach K. 2007, str. 57-60
6
7
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stosowany dla krajów, które udowodniły merytoryczne, że pełne otwarcie rynku pracy będzie
miało negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku pracy w danym kraju9.

Tabela 1 Regulacje w dostępie do pracy polaków
Państwo
Regulacje w dostępie do pracy polaków
członkowskie w
Unii
Europejskiej
Austria
Do 1 stycznia 2008 roku obowiązywał okres przejściowy,
obywatele polscy mogli się ubiegać o pozwolenie o pracę
w trzech zawodach. Po tej dacie mogli ubiegać się o
uproszczone zezwolenie na pracę w 50 zawodach.
Belgia
Okres przejściowy. Dla pewnych zawodów i sektorów
ułatwiony dostęp do pracy. Zezwolenie uzyskiwano
w trybie uproszczonym w ciągu 5 dni roboczych
Dania
Okres przejściowy. Od 1 maja 2006 roku został
częściowo otwarty rynek pracy, 6 miesięcy to był okres
na znalezienie pracy. Każda umowa była rozpatrywana
przez Urząd Imigracyjny. Zezwolenie wydawane było
automatycznie, jeżeli praca była na pełny etat
z wynagrodzeniem odpowiednim do danego stanowiska
pracy z zgodnie z umowami zbiorowymi lub innymi
postanowieniami
Grecja
Okres przejściowy. Od 1 maja 2006 roku całkowicie
został otwarty rynek pracy
Francja
Okres przejściowy. Od 1 maja 2006 obowiązuje
uproszczona procedura uzyskiwania pozwoleń na pracę
w wybranych sektorach i zawodach. Nie były stosowane
tzw. testy rynku pracy
Hiszpania
Dwuletni okres przejściowy. Od 1 maja 2006 roku
całkowicie został otwarty rynek pracy
Holandia
Okres przejściowy. Od 1 lipca 2007 został całkowicie
otwarty rynek pracy. Do tej daty obowiązywały
uproszczone procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę
bez konieczności przeprowadzania testu pracy
Irlandia
Brak okresu przejściowego. Od 1 maja 2004 roku
całkowicie został otwarty rynek pracy. Ograniczenia
dotyczyły świadczeń socjalnych przez okres 24 miesięcy
od daty przybycia do kraju.
Luksemburg
Okres przejściowy. Od 1 listopada 2007 został całkowicie
otwarty rynek pracy. Do tej daty w wybranych zawodach
obowiązywała uproszczona procedura uzyskiwania
zezwoleń na pracę
Wielka Brytania
Od 1 maja 2004 całkowicie został otwarty rynek pracy.
Ograniczenia dotyczyły w dostępie do świadczeń
socjalnych w okresie 24 miesięcy od daty przybycia
Włochy
Okres przejściowy. Od 31 lipca 2006 został całkowicie
otwarty rynek pracy.
Norwegia
Okres przejściowy. Zezwolenia na pracę wydawane po
spełnieniu określonych warunków np. praca na etat,
9

Ibidem
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Niemcy
Portugalia
Szwecja
Islandia

wynagrodzenie zgodnie z norweskimi przepisami.
Okres przejściowy. Od 1listopada 2007 został otwarty
rynek dla inżynierów.
Dwuletni okres przejściowy. Od 1 maja 2006 roku został
całkowicie otwarty rynek pracy.
Od 1 maja 2004 został całkowicie otwarty rynek pracy.
Dwuletni okres przejściowy. Od 1 maja 2006 roku został
całkowicie otwarty rynek pracy10

Źródło: K. Wach : Europejski Rynek Pracy. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków, 2007, str.5792

5.Podstawy prawne swobodnego przepływu pracowników
Zgodnie z art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TRUE) każdy obywatel
Unii Europejskiej ma prawo od swobodnego przemieszczenia się na terenie Unii
Europejskiej, ale z zachowaniem warunków UE. Powyższy traktat wszedł w życie 2009 roku,
jako traktat reformujący w ramach traktatu z Lizbony. Artykuł 45 definiuje zasady, na których
opiera się swobodny przepływ pracowników i ich rodzin. Do tych zasad należą:
-równe traktowanie wszystkich obywateli Unii Europejskiej,
-zakaz dyskryminacji ze względu na wiarę, wynagrodzenie, zatrudnienie, poglądy.
Pracownicy mają prawo do swobodnego poszukiwania pracy na terenie państw
członkowskich bez konieczności uzyskiwania przez nich zezwoleń, oraz możliwość stałego
zamieszkania, o ile spełnione zostaną warunki określone prawem UE, a także do równego
traktowania z obywatelami danego kraj, a także w dostępie do świadczeń socjalnych.
Natomiast zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 roku każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do przebywania w danym
kraju członkowskim przez okres 3 miesięcy bez wypełniania jakichkolwiek formalności.
Dłużej niż 3 miesiące przysługuje prawo tylko wybranym osobom, jednakże w większości
krajach wymagana jest rejestracja w określonym urzędzie. Celem rejestracji jest uzyskanie
dokumentu pobytowego, zameldowania, rejestracja w systemie ewidencji ludności
i w systemie podatkowym11.

6. Migracja a rynek pracy
Słowo,, migracja” pochodzi od łacińskiego słowa migratio, co oznacza proces
przemieszczania się ludności na terenie danego kraju lub obcego. Z tym pojęciem ściśle są
związane pojęcia emigracja i imigracja. W przypadku pierwszego oznacza to dobrowolne
opuszczenie danego kraju celem stałego osiedlenia się w innym kraju. Natomiast imigracja
oznacza przybycie do danego kraju celem stałego zamieszkania12.Według Castelsa i Millera
zajmujących się bada nianiami migracyjnymi zjawisko to w czasie będzie się nasilało
i rozprzestrzeniało na cały świat13. Migracja zarobkowa jest naturalną konsekwencją procesu
globalizacji i należy ją rozpatrywać w aspekcie pozytywnego i negatywnego oddziaływania
na gospodarkę i społeczeństwo polskie. Można także rozpatrywać na płaszczyźnie
mikroekonomicznej i makroekonomicznej14.Handel zagraniczny, transfer zarobków czy
10

Ibidem
http://www.mpips.gov.pl/praca/praca-za-granica/
12
Makowski K., 2000, s.470
13
Castels St, Miller M, 2003
14
Puzio-Wacławik B.,2010, s.180-181
11
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sytuacja na rynku pracy są to makroekonomiczne konsekwencje procesu migracji. Natomiast
bezpośrednie oddziaływanie na gospodarstwa domowe są to mikroekonomiczne
konsekwencje procesu migracji15. Negatywną konsekwencją migracji jest odpływ ludzi
bardzo dobrze wykształconych czy fachowców. Jeżeli osoba wyjeżdżająca za granicę
podejmuje pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami o mówi się o zjawisku,, wymiany
mózgów”, jeżeli podejmuje pracę, która jest poniżej jej kwalifikacji to określa się to terminem,,
deprecjacją kwalifikacji” lub „marnotrawstwem mózgów”. W przypadku, gdy wymiana
mózgów ma charakter asymetrycznym mówi się o zjawisku ,,drenażu mózgów” 16.Zjawisko
migracji ma też pozytywny wpływ na dany region, z którego pochodzą migranci. W tych
rejonach jest obserwowana poprawa, jakości i standardów życia. Ma także wpływ na rynek
lokalny pracy, na popyt np. usług budowlanych, gdyż wzrasta zapotrzebowanie na usługi
w związku z transferami zarobków, które są w określony sposób wykorzystywany.
Ale z punktu widzenia rodzin migracja ma negatywny wpływ. Wielomiesięczna rozłąka
przyczynia się do rozluźnienia więzi rodzinnych. Migranci kierują się różnymi aspektami przy
podejmowaniu decyzji o wyjeździe, zaliczamy do nich przede wszystkim motywy polityczne,
społeczno-kulturowe i ekonomiczno-demograficzne, co zostało przedstawione w tabeli
poniżej:
Tabela 2 Rodzaje motywacji migracji i rodzaj czynnika hamującego lub stymulującego
Czynniki

Rodzaj motywu migracji
SpołecznoEkonomicznokulturowy
demograficzny
Wypychające -większe poczucie -dyskryminacja
-ubóstwo
bezpieczeństwa
kulturowa
-bezrobocie
-swoboda
-dyskryminacja
-niskie płace
polityczna
religijna
-wysoki przyrost
naturalny
-kiepska opieka
zdrowotna
-braki w edukacji
Ciągnące
-przemoc
-brak
-wyższe zarobki
-konflikty
dyskryminacji
-podniesienie
-brak szacunki dla -łączenie rodzin
standardu życia
praw
-migracja
do -rozwój osobisty
człowieka
krajów przodków lub zawodowy
Polityczny

Źródło:http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C14A5DE8-7236-4770-A72D4D7A0454F93/31186/
17
migracja070301.pdf

Do typowych cech polskiego migranta zarobkowego zalicza się
- mężczyzna w wieku od 18 do 37 lat,
-osoba zamieszkała w regionie mało zurbanizowanym o najniższym dochodzie np.
województwo podlaskie małopolskie, podkarpackie,
-osoba najczęściej nieposiadająca dzieci,
- przemieszczająca się zarówno do dużych miast jak i regionów peryferyjnych w krajach,

15

Ibidem
Kaczmarczyk P., Tyrowicz J.,2008, s.6
17
Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz,2007,s.7
16
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-osoba dość dobrze wykształcona, ale wykonujące prace niewymagające zbyt dużych
kwalifikacji i umiejętności np. pracownik budowlany, opiekun osób starszych,
- osoba bardzo dobrze wykształcona i dobry fachowiec
o wąskiej specjalizacji np. anestezjolog, chirurg, glazurnik,

wykonujących

prace

(zasadniczo płatnik netto podatków w kraju przyjmującym)
- osoba, która transferuje część swoich zarobków do kraju18

7.Strategie migracyjne i typologia
i reemigrantów zarobkowych

zachowań

śląskich

emigrantów

Poniższy podział strategii migracyjnych i typologii zachowań śląskich emigrantów
i reemigrantów został zastosowany w projekcie ,, Kierunek Śląsk – wpływ potencjału
społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój województwa śląskiego
w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających”.19
Podział typologii zachowań śląskich migrantów zarobkowych:
-Bocian cyrkulujący i okazjonalny,
-Chomik,
-Buszujący, szukający przygód i buszujący, szukający swojego miejsca na rynku pracy,
-Łosoś,
Typologia zachowań śląskich reemigrantów zarobkowych
-Powracający z tarczą: aktor zmiany, specjalista, łatacz dziur i cyrkulacyjny,
-Powracający na tarczy,
Cechą bociana jest to, że w momencie wyjazdu posiada wiedzę na temat tego jak długo
będzie przebywał za granicą i nie bierze ewentualności pozostania na stałe. Celem wyjazdu
jest tylko i wyłącznie cel zarobkowy Badania20 dowodzą, że taka osoba pozostaje na
emigracji od 4 do 8 miesięcy. Cechą charakterystyczną jest to, że taka osoba wyjeżdżając za
granicę ma już pracę, najczęściej wyjeżdża przez znajomych, przez biuro pracy. Podejmuje
pracę w niskopłatnych sektorach, ogranicza swoje wydatki, by jak najwięcej zaoszczędzić.
Bocian okazjonalny wyjeżdża w celu zarobkowym na konkretny cel np. nowy samochód,
remont mieszkania itd. Bocian cyrkulacyjny ma ogromne problemy z funkcjonowaniem na
polskim rynku pracy, dlatego powraca za granicę. Natomiast celem wyjazdu chomika jest też
cel zarobkowy, ale nie określa długości okresu pobytu za granicą. Podobnie osoba
buszujący wyjeżdża za granicę nie mając sprecyzowanych planów, jak długo zostaje. Taka
osoba nie jest nastawiona na cel zarobkowy, ale naprzykła poznanie kultury innego kraju.
Łosoś jest to ktoś taki, kto wyjeżdża za granicę, ma ściśle sprecyzowane plany migracyjne
i nie zamierza powracać. Reemigranci powracający z tarczą mają poczucie zrealizowanych
celów migracyjnych, twierdzą, że ten czas pobytu za granicą nie był stracony. Zalicza się tu
osoby, które zrealizowały swoje plany zarobkowe jak i zdobyły doświadczenie zawodowe.
Migranci cyrkulacyjni wiążą swoją przyszłość z pracą za granicą. Pobyt w Polsce jest
18

Ibidem
Bieńkowska D., Ulasiński C.,Szymańska J., 2011, str.121-137
20
Ibidem
19
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traktowany, jako urlop, czy jako czas do spędzenia z rodziną Cechą aktorów zmiany jest to,
że nie planują kolejnego wyjazdu swoją, a swoją przyszłość wiążą z Polską. Są to osoby
dobrze odnajdujące na polski rynku pracy często zakładają swoje działalności. Są to
najczęściej osoby z wyższym wykształceniem. Dla specjalistów najczęściej fachowców ludzi
z wyższym wykształceniem praca za granicą wiąże się ze zdobyciem doświadczenia
w swoim zawodzie. Są to osoby, które nie zamierzają się przekwalifikować. Dla łataczy dziur
wyjazdy zagraniczny w celu zarobkowym wiąże się z epizodem. To pozwala im na okresowe
załatanie dziury, czy rozwiązanie bieżących problemów finansowych. Taka osoba jest bardzo
często rozczarowana swoim krajem ma poczucie, że trudno w nim cokolwiek osiągnąć.

8. Wskaźniki wielkości migracji dla województwa śląskiego w latach
2004-2013
Tabela 3 Zestawienie migracji zagranicznych zarobkowych w Polsce i w województwie
śląskim
Migracje zagraniczne zarobkowe
Polska
Śląsk

2004
18877

2005
22242

2006
46936

2007
35450

2008
30140

2009
18620

2010
17360

2011
19858

2012
21200

2013
32103

6213

6861

9865

8358

6591

4349

3958

4185

4672

7142

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
21
p_id=866329&p_token=0.35753417782015173

Poniżej przedstawiono wykres
w Polsce w latach 2004-2013.

http:

stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?

przedstawiający

odsetek

osób

migrujących

Wykres 1. Odsetek osób migrujących w Polsce w latach 2004-2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http:
22
stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=866329&p_token=0.35753417782015173

Z powyższych danych wynika, że największy odpływ kapitału ludzkiego
w Polsce miał miejsce w 2006 roku, po czym obserwowany był spadek w 2010. Od 2011
21
22

GUS
GUS
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roku obserwowany jest konsekwentny wzrost osób wyjeżdżających
W województwie śląskim obserwowana jest ta sama tendencja.

do

pracy.

Tabela 4. Migracje zagraniczne dla wybranych województw i województwa śląskiego
w latach 2004-2013
Województwo
Śląskie
Mazowieckie
Opolskie
Dolnośląskie
Podkarpackie
Lubuskie

Migracje zagraniczne zarobkowe
2004
6213

2005
6861

2006
9865

2007
8358

2008
6591

2009
4349

2010
3958

2011
4185

2012
4672

2013
7142

309

408

2185

1446

1068

636

592

787

886

1324

3829

3414

4729

4385

3785

2117

1848

2318

2297

2934

1419

1691

5201

3702

3457

2164

2007

2148

2348

3664

791

1122

2800

1893

1801

1040

863

951

940

1498

182

327

1703

1145

839

492

459

583

505

989

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
23
p_id=866329&p_token=0.35753417782015173

http:

/stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?

Na podstawie powyższych danych został sporządzony wykres przestawiający
procentowo liczbę migrantów w poszczególnych województwach w odniesieniu do całkowitej
liczmy migrantów w Polsce.
Wykres 2. Liczba osób migrujących w poszczególnych województwach
35
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
24
p_id=866329&p_token=0.35753417782015173

http:/stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?

Z danych zawartych w tabeli i na wykresie można wnioskować, że w latach 2004-2013
w województwie śląskim było najwięcej migrantów. Drugim województwem było
województwo opolskie. Skalę najmniejszych migracji zarobkowych można było
zaobserwować wśród mieszkańców województw lubelskiego, mazowieckie podkarpackiego.
W kolejnej tabeli zostały przedstawione dane statystyczne dotyczące wielkości
zameldowań i wymeldowań w latach 2010-2013 wybranych województwach
i wielkość salda migracji zagranicznych w 2013 roku.

23
24

Ibidem
Ibidem
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Tabela 5. Liczba zameldowań i wymeldowań w latach 2010-2013 w wybranych
województwach
Województwo
Śląskie
Mazowieckie
Opolskie
Dolnośląskie
Podkarpackie
Lubuskie

Zameldowania
2010
2011
2214
2165
1282
1441
726
724
1813
1660
907
986
557
528

2012
2068
1371
561
1589
940
547

Wymeldowania
2010
2011
3958
4185
592
787
1848
2318
2007
2148
863
951
557
693

2013
1704
1220
495
1298
669
493

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
25
p_id=322772&p_token=0.9707741707595676#

2012
4672
886
2297
2384
940
728

2013
7142
1,324
2934
3662
1479
1128

Saldo migracji
w roku 2013
-5,438
-104
-2439
-2364
-1026
-635

http:/stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?

Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że ujemny bilans migracji
zagranicznych na pobyt stały zostanie utrzymany. Konsekwencją tego zjawiska będzie
spadek ludności województwie w 2050 do 3 680 615 osób. Z tego wynika, że przewidywana
migracja zarobkowa na pobyt stały ukształtuje się w latach 2014-2050 na poziomie 904268
osób.
Wykres3. Prognoza zmian ludności w województwie śląskim w latach 2014-2050
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http: /stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludność/prognozaludności-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1.5.html
Kolejny wykres przedstawia zmiany ludności województwa śląskiego w procesie ruchu
naturalnego i migracyjnego.

25
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Liczba ludności

Wykres 4. Ruch naturalny i migracyjny ludności województwa śląskiego w latach 20152050
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http:/stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludność/prognozaludności-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1.5.html

Z danych GUS wynika, że największy spadek ludności będzie związany
z ruchem naturalnym, czyli zgonami. Średnio w latach 2015-2050 będzie 1146525 urodzeń
i 1870594 zgonów, czego konsekwencją będzie spadek ludności o 724069 osób, co daje
ujemny bilans. Ujemny bilans utrzyma się także w przypadku migracji wewnętrznych na
pobyt stały. Z danych statystycznych wynika, że napływ ludności w latach 2015-2050
ukształtuje się na poziomie 1251181 osób, a odpływ na poziomie 1348163, co daje także
bilans ujemny na poziomie 96982 osób. Natomiast przewidywana imigracja
w tych latach to 108783 osób, a prognozowana emigracja 191988 osób. konsekwencją jest
ujemny bilans na poziomie 83205 osób. W czerwcu 2011 roku powstał raport pt. „Migracja
powrotna w województwie śląskim w latach 2004-2011-skala zjawiska, potencjał oraz
pogłębiona charakterystyka powracających”26 z badań przeprowadzonych w ramach projektu
współfinansowanego w ramach środków unijnych. Autorzy projektu przeprowadzili zarówno
badania ilościowe i jakościowe. Pierwsze dały odpowiedź na pytanie ile mieszkańców
województwa śląskiego wyjechało w danym okresie, a drugie dały odpowiedź na pytanie,
jakie osoby wyjeżdżały i jakie to miało konsekwencje społeczne i mikroekonomiczne dla
danego migranta i jego rodziny. Według przeprowadzonych badań ilościowych wynika, że
w 7, 4% gospodarstw na terenie śląska stanowią gospodarstwa, w których
co najmniej jedna osoba przebywała za granicą w okresie dłuższym niż jeden miesiąc.
Najwięcej osób 12, 2 % wyjechało w powiecie raciborskim, natomiast najmniejszy odsetek
wyjeżdżających został zaobserwowany w Bytomiu tylko 4,4%. W 82, 4% głównym celem
wyjazdu był cel zarobkowy, w mniejszym procencie praktyka czy staż. Wśród badanych
gospodarstw domowych 43,5% stanowią takie, które doświadczenia związane migracją
zarobkową mają już za sobą. Głównym celem wyjazdu migracyjnego były Wielka Brytania
34,6%, Niemcy 20%, Holandia 10,7% i Irlandia 9,5%. Wyjeżdżali w tym okresie głównie
mężczyźni z wykształceniem zawodowym, jeżeli były to kobiety to z wykształceniem
wyższym. Respodenci podawali, jako główny cel o charakterze ekonomicznym związany
z trudnością znalezienia pracy, niskim zarobkami i niemożnością dorobienia się. Aż 82%
badanych przywiozło oszczędności, z czego 39% poniżej 10 tyś. Pieniądze te były
26

Ibidem
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inwestowane przede wszystkim w bieżące wydatki związane z remontem mieszkania,
zakupem samochodu. Tylko 7% stanowią migranci, którzy postrzegają wyjazd w kategorii
porażki, czyli stanowią grupę powracających na tarczy. Pozytywnym podsumowaniem tych
badań jest fakt, że większość migrantów powracających to aktorzy zmiany, którzy mają cel
przede wszystkim pomnożenia zarobku. W tym celu wykorzystują zdobyte doświadczenia
i kontakty.

9. Podsumowanie
Artykuł w sposób syntetyczny przedstawił jak kształtuje się statystyka związana
z migracją zarobkową w województwie śląskim. Poruszony został tylko jeden aspekt
związany z liczbą osób migrujących w województwie w porównaniu z innymi województwami.
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Rola motywacji w studiowaniu
Anna Michalik, Agnieszka Synowiec
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

1. Wprowadzenie
Skuteczne motywowanie to nie tylko znajomość bodźców, motywów i potrzeb ludzi, które
warunkują zastosowanie preferowanych przez motywujących narzędzi, ale także nadanie im
spójnej całości w postaci systemu. Motywowanie, jako proces o charakterze dwustronnym,
zachodzi między motywującym a motywowanym, gdzie obie strony wzajemnie na siebie
oddziałują. Celem tej pracy jest prezentacja wyników empirycznych na temat roli motywacji
w studiowaniu, oraz oczekiwań osób uczących się na uczelni wyższej. W części teoretycznej
scharakteryzowano ogólnie proces motywacji, a także zjawisko motywacji do uczenia
się z uwzględnieniem podziału na motywację wewnętrzną i zewnętrzną.

2. Znaczenie motywacji
Coraz popularniejsze staje się zarządzanie zwane management by motivation
(zarządzanie przez motywację), co oznacza, że celem w polityce przedsiębiorstwa staje się
pobudzanie i odpowiednie wykorzystanie motywacji wszystkich pracowników
przyczyniających się do realizacji zadań tego przedsiębiorstwa [Penc J., 1995, s. 150].
Proces motywowania zaczyna się od potrzeby lub odczucia pewnego braku (Rys. 1). Do
podstawowych czynników determinujących zachowanie człowieka należą potrzeby. Przez
potrzeby rozumie się składnik kondycji ludzkiej, który zostaje ujawniony w człowieku
popychając go do stawiania sobie określonych celów wywołując w nim napięcie, będąc
źródłem określonych motywacji o różnym natężeniu [Obuchowski K., 1985, s. 104]. Według
hierarchii potrzeb A. Maslowa ludzie dążą do zaspokojenia pięciu poziomów potrzeb:
potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby przynależności, potrzeby
szacunku i potrzeby samorealizacji. Zgodnie z teorią Maslowa jednostka ludzka jest
motywowana przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb niższego rzędu i dopóki nie
zostaną one zaspokojone, to potrzeby wyższego rzędu również nie zostaną zaspokojone.
Zaproponowana przez Maslowa koncepcja hierarchii potrzeb jednostki jest intuicyjnie
logiczna, jednak Ggiffin wskazuje na pewne jej braki. Mianowicie nie bierze ona pod uwagę
tego, że nie zawsze u pracowników organizacji występuje pięć poziomów potrzeb,
nie zawsze też ich kolejność dla poszczególnych pracowników jest taka sama,
jak w hierarchii Maslowa. Wynikać to może z różnych przyczyn, choćby kulturowych
[Griffin R.W., 1996, s. 461].
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Rysunek 1. Proces motywacji
Potrzeba, brak

Poszukiwanie
sposobu
zaspokojenia
potrzeby

Określenie
przyszłych
potrzeb

Wybór sposobu
zaspokojenia
potrzeby

Ocena stopnia
zaspokojenia
potrzeby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN,
Warszawa 2002

Dziś kierownicy dysponują licznymi środkami wpływania na zaangażowanie pracownika,
czyli pobudzania i utrwalania indywidualnych motywacji danego pracownika. Środki te można
podzielić na trzy grupy:
- środki przymusu,
- środki zachęty,
- środki perswazji.
Współcześnie stosuje się najczęściej środki zachęty, ich zestawienie przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Zestawienie czynników motywacyjnych

Kryterium podziału

Podział

1. Rodzaj zaspokajanych potrzeb

- Bodźce podstawowe zaspokajają potrzeby
życiowe organizmu.
- Bodźce wyższego rzędu dotyczą potrzeb typu
społecznego, estetycznego, moralnego.
1. Pozytywne
(nagrody)
wzmacniają
zachowania akceptowane i motywują do
podejmowania inicjatywy i dodatkowego
wysiłku.
2. Negatywne (kary) motywują do unikania
zachowań niepożądanych i do realizacji
zadań
na
najniższym
akceptowanym
poziomie, działają tak długo jak działa
zagrożenie.
3. Wewnętrzne, których osiągnięcie stanowi
wartość samą w sobie.
4. Zewnętrzne nastawione są na realizację
wartości instrumentalnych, są tylko środkiem
do realizacji innych wartości.
5. Indywidualne
6. Zespołowe
7. Płacowe
8. Pozapłacowe

2. Kierunek oddziaływania

3. Zakres oddziaływania

4. Sposób oddziaływania
5. Forma

Źródło: A. Czemińki, M. Czerska, B. Nogalski, Organizacja i zarządzanie, WUG,1994, s. 109
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W literaturze zagadnienie motywacji jest dość szeroko omawiane, wiele różnych teorii
próbuje wyjaśnić mechanizm działania motywacji leżący u podstaw ludzkiego zachowania.
Ludzkie motywy są mniej lub bardziej złożone, mogą odpowiadać na różne rodzaje potrzeb
człowieka i można je ogólnie podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne, człowiek może sobie je
uświadamiać lub być ich nieświadomy [Zimbardo P. G., Johnson R. L., Mc Cann V., 2011,
s. 62,63].
Motywacja wewnętrzna pochodzi od samego człowieka, to znaczy jednostka angażuje
się w jakieś działanie z własnego wyboru, intencjonalnie, ponieważ daje ono satysfakcję
i wzbudza zainteresowanie. Ciekawość poznawcza jednostki jest motorem napędzającym
proces poznawczy człowieka, w wyniku, którego w naturalny sposób rozbudowuje swoje
struktury wiedzy, poszerzając umiejętności, wzbogacając kompetencje. Poprzez uczenie się
powodowane motywami wewnętrznymi, czyli poznawczymi powstają zainteresowania, hobby
i pasje, które sprawiają, że najpierw studiowanie, a potem praca mogą stać się
przyjemnością, a nie tylko przykrym obowiązkiem człowieka [Ledzińska M., Czerniawska
E., Warszawa, 2011, s. 245]. Jednak człowiek podejmując wyzwania kieruje się nie tylko
motywacją wewnętrzną, ale także funkcjonując w określonym środowisku jest poddany jego
wpływowi i może kierować się równocześnie motywacją zewnętrzną. Studenci często kierują
się motywacją zewnętrzną, ponieważ są zobligowani do zaliczenia określonej ilości zajęć
podejmują się zadania w strachu przed negatywnymi skutkami takimi jak niezdanie
egzaminu, brak nagród, odrzucenie lub w celu uzyskania określonych profitów jak
stypendium, pochwała rodziców, uznanie w grupie rówieśników. Aktywność podejmowana
pod wpływem motywacji wewnętrznej niesie ze sobą często duży ładunek emocjonalny
i podejmowana jest zazwyczaj bez wysiłku. Natomiast aktywność napędzana motywacją
zewnętrzną wymaga już w dużej mierze nakładu wysiłku i dodatkowych wzmocnień
z otoczenia. Uczniowie lub studenci motywowani zewnętrznie zazwyczaj nie potrafią
samodzielnie podjąć stawianego przed nim wyzwania w toku uczenia się bez dodatkowego
wzmocnienia pozytywnego – nagrody lub negatywnego – kary. Brak wzmocnień z otoczenia
powoduje zaprzestanie aktywności, jeśli tylko była ona powodowana przez motywację
zewnętrzną. Studenci w takim przypadku cały czas oczekują od wykładowców, a potem od
pracodawców nieustannego motywowania zewnętrznego, ponieważ aktywność z ich strony
jest trudna do zrealizowania bez dodatkowych bodźców zewnętrznych. Dlatego ważne staje
się to, aby w toku studiowania, jeśli nawet początkową motywacją do nauki była motywacja
zewnętrzna, rozwijać się, swoje zainteresowania, rozbudzać w sobie ciekawość świata
i poszukiwać własnej pasji w tym, co się robi. Zamiana motywacji zewnętrznej na
wewnętrzną pozwoli studentom w toku studiowania na zadowolenie i satysfakcję ze swoich
osiągnięć. Studenci kierujące się tylko motywacją zewnętrzną mogą przejawiać następujące
zachowania:
unikać pilnej pracy podczas zajęć,
ograniczać się do niezbędnego minimum pracy,
zajmować się przydzielonymi zadaniami w sposób rutynowy i powierzchowny,
odczuwać niechęć do pracy, szybko się męczyć i nudzić,
mieć problemy z zapamiętywaniem treści,
oceniać swoje osiągnięcia na podstawie ocen i opinii innych, a nie na zasadzie
własnych odczuć i przemyśleń [ Rowntree D.,1998, s. 30].
Mimo różnych możliwości motywowania zasadnicze bodźce powinny jednak płynąć od
samego zainteresowanego [Lanz K., 2008, s. 81].

3. Metodyka przeprowadzonych badań
Dla potrzeb niniejszej pracy zastosowano metodę badawczą, jaką jest ankieta. Jest to
metoda zbierania informacji poprzez pytanie wybranych wcześniej osób za pośrednictwem
drukowanego zestawu pytań, zwanego kwestionariuszem, na potrzeby opracowania

130

Monografia: "Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie", sierpień 2015

zagadnień z interesującej tematyki [Zaczyński W., 1995,s. 146]. Posłużono się
kwestionariuszem ankiety, między innymi ze względu na ilościowy charakter badań oraz
możliwość dotarcia do większej liczby respondentów [Babbie E., 2005, s. 268]. Ankieta miała
charakter anonimowy, co z założenia sprzyja bardziej szczerym wypowiedziom
respondentów [Sztumski , 2010, s. 190].
Badania Ankietowe przeprowadzono w semestrze letnim roku 2014/2015,
wśród studentów dziennych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Ankieta miała charakter anonimowy i dobrowolny. W kwestionariuszu ankietowym
wyodrębniono następujące czynniki motywujące: automotywacja, współzawodnictwo,
uzyskiwanie dobrych wyników w nauce, rodzice i rodzina, przyjaciele, kadra ucząca.
Natomiast, jako czynniki demotywujące ankietowani mieli do wyboru: współzawodnictwo,
uzyskiwanie złych wyników w nauce, kadra ucząca. Ankietowani zostali również zapytani
o powody studiowania i o kierunki, które warto ich zdaniem studiować ze względu na
perspektywy przyszłej pracy.

4. Wyniki badań
W badaniu posłużono się skonstruowaną z 6 pytań ankietą, a uzyskane dane posłużyły
do przeprowadzenia dalszej analizy zagadnienia. Pierwsze pytanie (Tab. 1) dotyczyło
powodów, dla których ankietowani zdecydowali się pójść na studia. Zdecydowana większość
respondentów wybrała odpowiedź: zdobycie kwalifikacji ułatwiających znalezienie pracy lub
zdobycie nowej wiedz i rozwój osobisty (Rys. 2).
Tabela 2. Pytanie 1
Numer
pytania

treść

rodzaj

ilość wskazań

a)

zdobycie kwalifikacji ułatwiających znalezienie pracy

56

b)

zdobycie wiedzy i rozwój osobisty

34

c)

oddalenia momentu usamodzielnienia się

d)
1

treść

odp.

presja rodziców lub otoczenia

11
wielokrotnego wyboru
zamknięte

15

Co skłoniło Państwa do pójścia na studia?

e)

inny powód ............................... :

4

z nudów

1

poznanie nowych ludzi

1

studenckie życie :)
stypendium socjalne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Rysunek 2. Pytanie 1

Pytanie 1
56
34
15

11

zdobycie kwalifikacji zdobycie wiedzy i oddalenia momentu presja rodziców lub
ułatwiających
rozwój osobisty
usamodzielnienia
otoczenia
znalezienie pracy
się
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Respondenci w pytaniu drugim (Tab. 3) zostali zapytani o to, czy ich zdaniem warto jest
studiować, najwięcej wskazań było na odpowiedź b i c, czyli raczej tak
i zdecydowanie tak (Rys. 3).
Tabela 3. Pytanie 2.
Numer
pytania

2

treść

treść

odp.

Czy Państwa zdaniem warto studiować?

rodzaj

ilość wskazań

a)

zdecydowanie tak

11

b)

raczej tak

c)

raczej nie

d)

zdecydowanie nie

0

e)

nie mam określonego zdania

7

jednego wyboru zamknięte

52
9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Rysunek 3. Pytanie 2
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Pytanie czwarte dotyczyło kierunków, które zdaniem respondentów warto studiować ze
względu na perspektywy przyszłej pracy, pytanie to miało charakter otwarty i ze względu na
to pojawił się szereg odpowiedzi. Jednak wśród wymienianych kierunków na pierwszy plan
w rankingu wysunęła się logistyk i informatyka, jako najbardziej przyszłościowe kierunki,
a tuż za nimi medycyna i prawo (patrz Tab. 4, Rys. 4).
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Tabela 4. Pytanie 3
Numer
pytania

treść

3

Wymień kierunki, które Twoim zdaniem
warto studiować ze względu na
perspektywy przyszłej pracy

treść

odp.

-

rodzaj

Logistyka
Informatyka
Medycyna
Prawo
Zarządzanie
Budownictwo
BHP
Finanse i Rachunkowość
Finanse
Rachunkowość
Mechanika
Mechanika i Budowa Maszyn
Budowa Maszyn
Filozofia
Filologia
Mechatronika i budowa maszyn
Mechatronika
Automatyka i Robotyka
Politologia
Kulturoznastwo
Inżynieria materiałowa
Energetyka
Kosmetyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Inżynieria
Lakiernictwo
Kierunki techniczne
studia inżynierskie
Stomatologia
Fizyka
Biotechnologia

ilość
wskazań

otwate
35
17
15
11
4
5
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Rysunek 4. Pytanie 3
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Pytanie czwarte dotyczyło najskuteczniejszych według ankietowanych motywatorów
w procesie uczenia się. Spośród podanych w tabeli 5 największą ilość wskazań miały
odpowiedzi uzyskiwanie dobrych wyników w nauce, automotywacja, współzawodnictwo
(Rys. 5).
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Tabela 5. Pytanie 4
Numer
pytania

4

treść

treść

odp.

a)
b)
c)
Proszę wybrać spośród poniżej
d)
zaproponowanych motywatorów, które są
e)
dla Państwa najbardziej skuteczne w
f)
motywacji do nauki

g)

rodzaj

automotywacja
współzawodnictwo
uzyskiwanie dobrych wyników w nauce
rodzice i rodzina
przyjaciele
kadra ucząca
inne ........................... :
długi kredytowe
ostatni termin zaliczenia
nic
żeby tylko zdać
naglący czas
nuda

ilość
wskazań

wielokrotnego wyboru zamknięte

wielokrotnego wyboru otwarte

37
20
39
14
10
9
7
1
1
2
1
1
1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Rysunek 5. Pytanie 4
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Kolejne, piąte pytanie (Rys. 6) było przeciwieństwem poprzedniego, a mianowicie
zapytano ankietowanych o powody demotywacji w nauce. Ankietowani mieli do wyboru
następujące odpowiedzi: współzawodnictwo, uzyskiwanie złych wyników w nauce, kadra
ucząca. Największą liczbę wskazań otrzymały dopowiedzi w kolejności: uzyskiwanie złych
wyników w nauce, kadra ucząca, współzawodnictwo.
Rysunek 6. Pytanie 5

Pytanie 5

współzawodn
ictwo
13%

kadra ucząca
36%
uzyskiwanie
złych
wyników w
nauce
51%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

W badaniu ankietowym wzięło udział 80 studentów, w tym 32 kobiety i 48 mężczyzn.
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Tabela 6. Pytanie 6
ODPOWIEDŹ

PYTANIE
Numer
pytania

treść

6

Płeć

odp.

treść

ilość wskazań

rodzaj

jednego wyboru
zamknięte

a)

Kobieta

b)

Mężczyzna

32
48

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Rysunek 7. Pytanie 6.

Płed
60
40
20
0
ilośd wskazao

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

5. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, że studenci podejmują
kształcenie z powodów zdobycia kwalifikacji ułatwiających znalezienie pracy lub zdobycia
nowej wiedzy i rozwoju osobistego, co w dalszej przyszłości będzie miało wpływ na rozwój
zawodowy. Wyraźnie widać praktyczną postawę studentów wobec uczelni, którzy oczekują
od niej odpowiedniego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej. Według ankietowanych
kierunkami studiów, które dają najlepsze możliwości zatrudnienia są: logistyka, informatyka,
medycyna i prawo. Jeśli chodzi zaś o motywatory, to ankietowani na pierwszym miejscu
stawiają uzyskiwanie dobrych wyników w nauce, a następnie automotywacje
współzawodnictwo, oraz czynniki zewnętrzne, czyli rodzinę i przyjaciół, a na końcu kadrę
uczącą. Największą zaś demotywacją dla respondentów są: uzyskiwanie złych wyników
w nauce, kadra ucząca i współzawodnictwo. W zależności od sytuacji współzawodnictwo
może być zarówno motywatorem, jak i de motywatorem, wszystko zależy od tego jak duży
ładunek emocjonalny będzie towarzyszył konkretnej sytuacji. Dla kadry akademickiej i dla
przyszłych pracodawców ważną rzeczą staje się zagadnienia motywacji studentów do nauki
i rozwoju osobistego i w przyszłości zawodowego. W tym opracowaniu przybliżono
problematykę motywów i celów towarzyszących studentom przy podejmowaniu decyzji
o studiowaniu, a także oczekiwań studentów wobec uczelni. Niewątpliwie duża jest rola
uczelni w przygotowaniu studentów do przyszłej pracy zawodowej. Studenci, bowiem
oczekują od uczelni odpowiedniego przygotowania ich do wejścia na rynek pracy. Istotne jest
odpowiednie modelowanie programów nauczania, w taki sposób, aby pozwoliły studentom
jeszcze lepiej przygotować się do realizacji własnej kariery zawodowej.
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Znaczenie inteligencji emocjonalnej sportowców

Mariusz Dajczak
Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu

1. Stany emocjonalne w rywalizacji sportowej
Widowiska sportowe należą do wydarzeń, w czasie trwania, których możemy spodziewać
się silnych emocji. Towarzyszą one wszystkim uczestnikom widowiska. Wachlarz stanów
emocjonalnych, jakich mogą doświadczać kibice oraz sportowcy jest szeroki. To właśnie
emocje czynią widowiska sportowe atrakcyjnymi. Wysoka pobudliwość emocjonalna jest
główną cechą widowni sportowej, a chęć przeżycia emocjonalnego bywa główną pobudką
uczestnictwa w imprezie sportowej. Niewątpliwie jednak najwięcej emocji o najsilniejszym
stopniu przeżywają sportowcy. Odczuwane przez nich emocje oraz ich związek z wynikami
osiąganymi w danej dziedzinie sportowej jest zagadnieniem od dawna szeroko
dyskutowanym w literaturze.
Najogólniej rzecz ujmując, emocje przenikające rywalizację sportową oscylują między
dwoma biegunami. Sprowadzenie mnogości emocji odczuwanych przez zawodników
sportowych do stwierdzenia o istnieniu dwóch grup stanów emocjonalnych: pozytywnych
i negatywnych emocji jest oczywiście zbytnim zawężeniem tematu. Szczegółowa analiza
zagadnień związanych z emocjami w sporcie odsyła do rozważań T.Sankowskiego (2001).
Autor ten zwraca uwagę na fakt, że wiele emocji pojawia się zanim jeszcze rozpocznie
się widowisko sportowe. Podkreśla on, że uwzględniając całą paletę możliwych
do wystąpienia emocji przedstartowych, najczęściej wyodrębnia się trzy ich grupy:
- stan gotowości startowej – najbardziej pozytywny stan przedstartowy. Przejawia
się on w napiętym oczekiwaniu, umiarkowanym pobudzeniu, odczuwaniu potrzeby kontaktu
ze środowiskiem sportowym, nieznacznym zwiększeniu aktywności ruchowej, w chęci
zmierzenia sił z przeciwnikiem, czasem, przestrzenią, gotowości do podjęcia rywalizacji
sportowej. W stanie gotowości startowej zawodnik osiąga optymalny poziom napięcia
emocjonalnego, stopień mobilizacji odpowiada trudności zadania sportowego, a planowany
wynik jest dla niego ważny i możliwy do osiągnięcia;
- stan gorączki startowej – przejawia się silnym podnieceniem i zdenerwowaniem,
zmiennością stanów uczuciowych i nastroju, zwiększoną pobudliwością nerwową
i wrażliwością, gniewem, płaczem czy agresją (skrajne przypadki), natrętną potrzebą rozmów
na temat startu i posiadanych szans (zniecierpliwieniem), zakłóceniem koordynacji ruchowej,
spostrzegania, pamięci i myślenia, zaburzeniem wyuczonych nawyków ruchowych
(umiejętności technicznych). Zawodnik osiąga taki stan, gdy napięcie przekracza poziom
mobilizujący (najczęściej wówczas, kiedy silnej chęci sukcesu staje na przeszkodzie
nadmierna trudność zadania). Nadmierne pobudzenie może być też spowodowane reakcją
widzów lub zakłóceniem w przebiegu zawodów;
- stan apatii startowej – przejawia się w ogólnym zniechęceniu, obniżonej
pobudliwości nerwowej (osłabieniu spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi), obniżeniu
aktywności ruchowej w stosunku do normalnego zachowania się, a nawet zniechęceniu do
wysiłku i startu, złym samopoczuciu, senności (chęci ziewania) oraz izolacji, unikaniu
rozmów na temat startu, uczuciu braku sił i subiektywnie postrzeganym wyczerpaniu
fizycznym, stanach lękowych i bezsenności. Obniżone pobudzenie emocjonalne może być
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spowodowane hamowaniem ochronnym (związanym ze zmęczeniem a nawet wyczerpaniem
nerwowym organizmu), wywołanym silnym i długotrwałym pobudzeniem emocjonalnym
(gorączką startową), wywołującym (wtórnie) zniechęcenie, a nawet chęć rezygnacji ze startu
w zawodach.
Poza emocjami pojawiającymi się przed startem wyróżnia się jeszcze dwie kategorie
emocji związanych z udziałem w zawodach sportowych. Mowa tu o emocjach
towarzyszących startowi w zawodach (emocje startowe) oraz emocjach występujących po
zawodach sportowych (emocje postartowe) (Sankowski 2001).
Z problematyką emocji w sporcie wiąże się postać Y.L.Hanina. Ten badacz przedstawił
jeden z podstawowych modeli emocji w sporcie znany jako model indywidualnych obszarów
optymalnego funkcjonowania (the individual zones of optimal functioning, IZOF). W modelu
tym zaakcentował on wielowymiarowość emocji towarzyszących wykonaniu sportowemu, ich
fizjologiczny komponent, silny ich związek z procesami motywacyjnymi oraz zachowaniem
(np. określone stany emocjonalne, jak niechęć, brak motywacji, brak gotowości działania,
poczucie beznadziejności, uczucie znużenia i braku zaingerowania, pojawiają się po
porażce; inne, jak np. zmotywowanie, pożądanie sukcesu, chęć i gotowość działania,
nadzieja, zainteresowanie, odwaga, w rezultacie sukcesu sportowego). Teoria
zaproponowana przez Y.L.Hanina zakłada istnienie kluczowych stanów emocjonalnych
w sporcie, które w najsilniejszym stopniu są powiązane z wykonaniem i zachowaniami
sportowców. Należą do nich emocje negatywne (lęk, gniew, smutek i dezaprobata) oraz
emocje pozytywne (radość, szczęście, zainteresowanie, zaskoczenie). W ujęciu tego
badacza emocje sportowe są wzbudzane przede wszystkim przez czynniki natury
interpersonalnej i pojawiają się w kontekście zbliżającego się wydarzenia sportowego
i w rezultacie samooceny wykonania sportowego (Hanin, cyt.za: Łuszczyńska 2011, s. 98).
Specjaliści zajmujący się problematyką emocji w sporcie interesują się nie tylko
kategoriami emocji przeżywanych przez sportowców, ale i poziomem ich natężenia.
Odpowiedni poziom pobudzenia emocjonalnego zwiększa, bowiem wydajność zawodników.
„Rozpatrując zagadnienie silnych emocji w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie
człowieka, niezależnie od ponoszonych przez organizm – najczęściej negatywnych –
skutków, poziom pobudzenia emocjonalnego rzutuje również na sprawność działania
jednostki. Najogólniej rzecz ujmując, tylko emocja o natężeniu optymalnym (dostosowanym
do sytuacji oraz możliwości indywidualnych jednostki) sprzyja skuteczności działania.
Zarówno pobudzenia nadmierne jak też niewystarczające obniżają ową skuteczność.”
(Sankowski 2001 s.110).
Poza poziomem natężenia emocji, w kontekście efektywności sportowej, interesujące
jest zagadnienie świadomego wykorzystywania emocji dla zwiększania sportowej
wydajności. Stąd też liczne badania dotyczące definiowania, odczytywania i regulowania
emocji, a więc podejmujące w praktyce zagadnienie wpływu inteligencji emocjonalnej na
efektywność sportowców.

2. IE a regulowanie emocji towarzyszących aktywności sportowej
Problematyka związku inteligencji emocjonalnej ze sportem jest stosunkowo młodym
tematem. Zainteresowanie nim systematycznie wzrasta. W ostatnich latach, zarówno
trenerzy, jak i badacze sportowi, starają się znaleźć informacje dotyczące emocjonalnych
stanów sportowców, które zwiększają wydolność i sprawność indywidualnych sportowców
i całych drużyn w różnorodnych zawodach sportowych, zwłaszcza w zawodach
międzynarodowych i w zawodach olimpijskich.
Skupienie uwagi na emocjonalnych
doświadczeniach sportowców i programy szkoleniowe pozwalające ograniczać negatywne
emocje i kształtujące gotowość szybkiej poprawy nastroju połączone z treningiem
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technicznym i taktycznym stanowią dziś główne punkty treningu sportowców
przygotowujących się do rywalizacji w zawodach olimpijskich (Lane, Chappell 2001).
Z perspektywy psychologii sportu regulowanie emocji jest niezwykle ważnym
zagadnieniem. Dopóki, bowiem emocje odgrywają znaczącą rolę w sporcie, regulacja tych
emocji pozostaje problemem wymagającym optymalnego rozwiązania. Jednym ze sposobów
uporania się sportowców z szeregiem towarzyszących im emocji może być inteligencja
emocjonalna, a ściślej mówiąc wysoko rozwinięte kompetencje składające się na tę
inteligencję. Stąd też badacze próbują ustalić związek IE z regulacją emocji w sporcie.
Zanim psycholodzy zajęli się problematyką wpływu inteligencji emocjonalnej
na wydajność sportowców, w literaturze przedmiotu wiele miejsca poświęcono związkowi
emocji ze sportem. Naukowcy badali rolę emocji w sporcie i podkreślali, że ich rozumienie,
kontrolowanie, zarządzanie nimi przekłada się na sukcesy odnoszone w tej dziedzinie
(Totterdell, Leach 1997). Y.L.Hanin (2000) sugerował, że zawodnicy powinni rozwijać
umiejętności pozwalające im rozpoznawać swoje emocje oraz kierować stanami
emocjonalnymi. Badania zrealizowane przez P.Totterdella oraz D.Leach (1997) wykazały
z kolei, że emocjonalna regulacja może prowadzić do optymalnych stanów wydajności.
Wszystkie te opinie i badania pozwalały sądzić, że inteligencja emocjonalna może dodatnio
korelować z wynikami sportowymi. Pokrywały się, bowiem z konstruktem IE zakładającym,
że rozpoznawanie, definiowanie, rozumienie czy też kontrolowanie emocji są składowymi
tego pojęcia.
Autorem jednych z pierwszych badań analizujących rolę inteligencji emocjonalnej
w sporcie był S.J.Zizzi. Wspólnie z H.R.Deaner i D.K. Hirschhornem (2003) zajmował się on
problematyką relacji między inteligencją emocjonalną i wydajnością zawodników grających
w baseball. Uzyskane przez nich dane empiryczne pozwoliły stwierdzić, że inteligencja
emocjonalna jest ważnym czynnikiem sportowych sukcesów w przypadku sportowców
zajmujących stanowisko pitchera, czyli zawodnika rzucającego piłki. Relacja pomiędzy
poziomem inteligencji emocjonalnej a sukcesami sportowymi nie była już tak silna
w przypadku zawodników uderzających kijem (batters). Autorzy badania sugerowali, że
związek ten był silniejszy w przypadku miotaczy (pitchers) a słabszy w przypadku
uderzających kijem, ponieważ ci pierwsi mieli w trakcie gry więcej czasu na przemyślenie
własnych emocji i zaangażowanie się w związane z nimi procesy regulacyjne.
Teza o pozytywnym związku inteligencji emocjonalnej z wynikami osiąganymi w sporcie
została potwierdzona również w badaniach, które przeprowadzili D.Crombie, C.Lombard
oraz T.Noakes (2009). Zanalizowali oni relację zachodzącą między drużynowym poziomem
inteligencji emocjonalnej sześciu zespołów grających w krykieta a wynikami sportowymi
osiąganymi przez te drużyny w narodowych zawodach krykieta odbywających się w Ameryce
Południowej. Uwzględniono wyniki obu wskaźników z dwóch kolejnych sezonów. Rezultaty
wykazały ze drużynowa IE miała pozytywny wpływ na wyniki sportowe drużyn krykieta. Co
więcej, drużynowa inteligencja emocjonalna okazała się znaczącym predyktorem wyników
sportowych, co sugeruje ze IE może przyczyniać się do sukcesu zespołów uczestniczących
w złożonych sportach takich jak krykiet.
O tym, czy inteligencja emocjonalna może być odpowiedzią na odwieczny problem
emocji mających wpływ na wyniki sportowe pisze również M.Clements (2005). Uważa ona,
że wszystkie obszary składające się na inteligencję emocjonalną mogą przekładać się na
funkcjonowanie w konkurencyjnym środowisku sportowym. Autorka definiuje pięć
komponentów inteligencji emocjonalnej i wyjaśnia, w jaki sposób mogą się one przekładać
na aktywność sportową:
1. Rozpoznanie i ekspresja emocji – Zdolność do postrzegania własnych emocji
i stanów emocjonalnych, do skutecznego wyrażania własnych uczuć względem drużyny –
współzawodników/ trenera/przeciwników;
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2. Emocje poznania bezpośredniego – Stopień, w jakim dany sportowiec bierze
pod uwagę uczucia innych przy podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów i fakt, jak
różne wybory mogą wpłynąć na drużynę – współzawodników/ trenera/przeciwników;
3. Rozumienie emocji – Zdolność do postrzegania i rozumienia emocji drużyny –
współzawodników/ trenera/przeciwników; rozumienie zasadności emocjonalnych reakcji
i zachowań drużyny – współzawodników/ trenera/przeciwników;
4. Zarządzanie emocjami – Zdolność kierowania pozytywnymi i negatywnymi
emocjami własnymi oraz emocjami drużyny – współzawodników/ trenera/przeciwników;
5. Kontrola emocji – Skuteczność kontroli stanów emocjonalnych pozwalająca
wpływać na efektywną pracę
W związku z tym, że do kluczowych stanów emocjonalnych w sporcie, co zostało już
wcześniej zasygnalizowane, należą emocje negatywne, takie jak lęk czy gniew, należy
zaakcentować, że istnieją dane empiryczne dotyczące powiązania inteligencji emocjonalnej
sportowców z odczuwanymi przez nich negatywnymi emocjami. Warto w tym miejscu
podkreślić, że wyniki różnych badań nad efektywnością sportowców uczestniczących
w zawodach olimpijskich wykazały, że powodem sukcesu ponad połowy spośród badanych
zawodowych sportowców była psychiczna gotowość do konfrontacji z niepokojem
(Hemmatinezhad i wsp. 2012).
Efektywni sportowy, jak pokazują przytoczone wyniki badań, to osoby umiejętnie
regulujący swoje emocje. Sportowcy często odznaczają się wyższym poziomem inteligencji
emocjonalnej niż ludzie, którzy zawodowo sportu nie uprawiają. Badania pozwalające tę tezę
potwierdzić przeprowadzono wśród 160 studentek, w tym wśród 90 grających w studenckiej
lidze piłki ręcznej i koszykówki oraz wśród 70 studentek nie uprawiających sportu. W badaniu
poziomu IE wykorzystano kwestionariusz Bar-Ona (EQ-i). Wyniki analizy statystycznej
wykazały, że podskale IE (rozwiązywanie problemów, szczęście, niezależność, tolerancja
stresu, samorealizacja, emocjonalna samoświadomość, relacje interpersonalne, optymizm,
kontrola impulsów, empatia) były u sportowców istotnie wyższe. Zdaniem autorów badania
wyższy poziom inteligencji emocjonalnej studentek uprawiających sport jest wynikiem stałej
konieczności kontrolowania i zarządzania własnymi stanami emocjonalnymi podczas
treningów i zawodów (Zamanian i wsp. 2011).

3. Relacje między inteligencją emocjonalną a wytrzymałością psychiczną
Wszyscy sportowcy muszą sobie radzić z fizycznymi oraz psychicznymi obciążeniami,
które są nierozerwalnie związane z rywalizacją sportową. Nie ma uniwersalnej techniki
pozwalającej sportowcom pokonywać ból fizyczny, ograniczenia psychiczne i związane
z nimi silne emocje. Powszechnie wiadomo, i zgadzają się z tym również psycholodzy,
że negatywne myślenie nie prowadzi do zwycięstwa. Chcąc odnieść sukces w sporcie trzeba
pracować nie tylko nad kondycją fizyczną. Przygotowanie w tym zakresie nie jest
wystarczające. Zawodnicy sportowi muszą jeszcze wierzyć w siebie, umiejętnie walczyć ze
zmęczeniem, zniechęceniem, stresem. Ważna jest, więc również kondycja psychiczna
zawodników. Coraz więcej badań pokazuje, że duży wpływ na jej stan może mieć
inteligencja emocjonalna.
Dlaczego w ogóle zaczęto analizować związek zachodzący między inteligencją
emocjonalną a wytrzymałością psychiczną sportowców? Warto przytoczyć najpierw definicję
wytrzymałości psychicznej. Zdaniem G.Jonesa, S. Hantona i D.Connaughtona (2002) pod
terminem tym kryje się umiejętność determinacji, koncentracji oraz pewność siebie i kontrola
własnych zachowań w sytuacji funkcjonowania pod presją wywołaną treningami, oraz
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zawodami. Definicję tę wykorzystali i zaakceptowali inni badacze wytrzymałości psychicznej
sportowców, m.in. Bull oraz Thelwell (2005) wraz ze swoimi współpracownikami. Przyjęcie
takiej definicji sprawia, że niektóry atrybuty psychicznej wytrzymałości pokrywają się
z konstruktem inteligencji emocjonalnej i poglądami na temat jej komponentów. Jako
przykład mogą tu posłużyć utożsamiane z wytrzymałością psychiczną: umiejętność radzenia
sobie z presją, skupienie na celach, radzenie sobie z lękiem i utrzymywanie wiary w siebie.
Nic więc dziwnego, że powiązano wytrzymałość psychiczną z inteligencją emocjonalną
i osiągami w sporcie. Skoro przyjmuje się, że inteligencja emocjonalna to nie tylko
świadomość własnych stanów emocjonalnych, ale i umiejętność regulowania emocji,
to sportowcy, którzy są w stanie zrozumieć presję i radzić sobie z lękiem stosując strategie
kontroli emocji, teoretycznie mają większe szanse by odnieść sukces. Zależność tę
potwierdziły badania wskazujące, że zarówno inteligencja emocjonalna, jak i wytrzymałość
psychiczna są równoznaczne z kontrolą emocjonalną i osiągnięciami sportowymi (Jonesai
wsp. 2002) .
Sportowcy charakteryzujący się wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej lepiej radzą
sobie ze stresem. Znaczenie inteligencji emocjonalnej w stresujących sytuacjach sportowych
zbadali m.in. S.Laborde, A.Brull, J.Weber oraz L.S.Anders (2011). Zainteresowali się oni
wpływem inteligencji emocjonalnej na sportowców, którzy muszą zmierzyć się ze stresem
związanym z zawodami. Badaniem objęto 30 piłkarzy ręcznych, których średnia wieku
wynosiła ponad 22 lata. W trakcie badania zostali oni narażeni na stres porównywalny z tym
odczuwanych przez nich podczas rywalizacji sportowej. Stresorem było negatywne
obrazowanie połączone z dźwiękiem gwiżdżącego tłumu. Poziom inteligencji emocjonalnej
został zmierzony za pomocą kwestionariusza TEIQue, natomiast wskaźnik psychicznego
stresu uzyskano analizując zmienności rytmu serca. Otrzymane dane wykazały, że wysoki
poziom inteligencji emocjonalnej występuje u zawodników doświadczających niskiego
poziomu stresu. Piłkarze ręczni o niższym poziomie inteligencji emocjonalnej gorzej radzili
sobie w sytuacjach stresowych i odczuwali większy stres. Zdaniem autorów badania
uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że rozwój kompetencji składających się na inteligencję
emocjonalną może być czynnikiem pozwalającym sportowcom lepiej radzić sobie ze
stresem.
Powyższe badania po raz kolejny potwierdziły to, co już w 2001 r. pisali na temat
inteligencji emocjonalnej J.V.Ciarrochi, A.Chani oraz J.Bajgar. Zaproponowali oni wtedy
model potencjalnego wpływu inteligencji emocjonalnej na różne aspekty ludzkiego życia
akcentujący jej funkcję adaptacyjną (przystosowanie się, zdrowie psychiczne i fizyczne,
jakość relacji międzyludzkich, sukcesy szkolne i zawodowe) oraz związki z wydarzeniami
i sukcesami życiowymi wywołującymi emocje (np. codzienne kłopoty lub przyjemności.
Badacze ci zakładali, że osoby o niskim poziomie IE gorzej radzą sobie ze stresującymi
wydarzeniami, reagując na nie bardziej depresyjnie i zwiększą rozpaczą niż osoby
posiadające wysokim poziom IE, które przyjmują odpowiednie strategie przystosowawcze.
Ponadto, osoby posiadające wysoką inteligencję emocjonalną dysponują umiejętnością
organizowania własnego życia w taki sposób, aby doświadczać jak najmniej negatywnych
emocji, łatwiej nawiązują i utrzymują satysfakcjonujące relacje z ludźmi (Knoop 2005 s. 224).
Model wspomnianych badaczy został potwierdzony empirycznie. Okazało się,
że inteligencja emocjonalna wpływa na sukcesy odnoszone w różnych dziedzinach życia,
a wynikające z jej wysokiego poziomu umiejętności, takie jak odporność psychiczna, łatwość
utrzymywania pozytywnych relacji z ludźmi czy też umiejętności adaptacyjne przekładać się
mogą na wysokie osiągi w życiu zawodowym sportowców.
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4. IE i jej związki ze skutecznością funkcjonowania grupy sportowej
Wiele czynników determinuje efektywne funkcjonowanie zespołu sportowego, które
to rozumiane jest, jako lepsze wykonanie sportowe oraz lepsze samopoczucie zawodników.
Grupa skuteczniej współdziała w zależności od stopnia jej spójności, koordynacji zespołowej,
jakości komunikacji w zespole oraz przywództwa. Są to cztery podstawowe determinanty
społecznego funkcjonowania drużyny (Łuszczyńska 2011). Spośród nich szczególnie dużo
miejsca w literaturze dotyczącej psychologii sportu poświęca się spójności drużyny. Jest ona
ważnym wymiarem zespołu, związanym z jego sukcesami, ponieważ odnoszona jest do
podobieństw celów i zadań jej członków (Łuszczyńska 2011 s.172) . Bez podobieństw w tym
zakresie trudno wyobrazić sobie skuteczne działanie drużyny sportowej. Rozwój
i kształtowanie więzi w zespole sportowym, jak zauważa T.Sankowski (2001 s.110), jest
jednym z podstawowych problemów identyfikowanych w obszarze funkcjonowania drużyny.
„Prawidłowe rozwiązanie tego zagadnienia umożliwia bowiem – podkreśla autor – właściwy
przebieg pracy szkoleniowej w sporcie, polegający m.in. na świadomym, wspomagającym
wykorzystywaniu zespołu dla proponowanych rozwiązań treningowych czy startowych, a tym
samym stanowi podstawę psychicznego i społecznego przygotowania zawodnika do udziału
w zawodach.” Spójność ma, więc wpływ na wyniki zespołów sportowych. Dla kształtowania
więzi w zespole bardzo istotna jest postawa trenera.
Skuteczniejsi trenerzy to trenerzy z wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej.
Potwierdziły to badania dotyczące efektywności trenerów i jej związków z inteligencją
emocjonalną, które zrealizowali na grupie losowo wybranych 120 trenerów uniwersyteckich
(60 mężczyzn i 60 kobiet) E.Afkhami i wsp. (2011). Uczestnicy badania wypełnili
kwestionariusze inteligencji emocjonalnej oraz skuteczności trenerskiej. Celem badania było
ustalenie związku pomiędzy poziomem EQ a skutecznością trenerską. Postawione przez
autorów badania hipotezy znalazły swoje potwierdzenie. Okazało się, że poziom inteligencji
emocjonalnej trenerów przekłada się na ich skuteczność. Inteligencja emocjonalna została
uznana jako dobry miernik skuteczności trenerskiej, a badacze udowodnili, że istnieje
znaczący związek pomiędzy EQ a skutecznością trenerską. Hipoteza ta znalazła też
potwierdzenie w badaniach R.Thelwella i wsp. A. (2005). W swoich badaniach
zrealizowanych wśród 99 trenerów (z użyciem tych samych kwestionariuszy, co wskazani
powyżej badacze) dowiedli istnienia znaczącego związku skuteczności trenerów z poziomem
ich inteligencji emocjonalnej. Wskazali, że skuteczność technik nauczania stosowanych
przez trenerów uzależniona jest w dużym stopniu od takich obszarów EQ, jak regulacja
własnych emocji i umiejętności społeczne. Podobnie, S.Hwang (2008) dowodzi, że
inteligencja emocjonalna trenerów piłki koszykówki w szkole średniej istotnie koreluje z ich
skutecznością trenerską. Szczególne znaczenia ma ich zdolność regulowania emocji oraz
zdolność oceny tych emocji. Ta pierwsza umiejętność istotnie oddziałuje na strategię gry
trenerów, ich motywację, technikę, osobowość trenerską, pozytywny odbiór trenera,
szkolenie i nauczanie, umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami, wsparcie społeczne
w zachowaniach przywódczych. Z kolei zdolność oceny emocji istotnie wpływa
na zaangażowanie trenerów w skuteczność swojej pracy, demokratyczny styl kierowania
zespołem, sposób szkolenia, wydawania instrukcji, radzenia sobie z różnymi sytuacjami.
Nie tylko inteligencja emocjonalna trenerów może decydować o skuteczność grupy
sportowej. Ogromne znaczenia w tej kwestii ma również poziom EQ zawodników tworzących
daną drużynę czy też sportowców uprawiających sporty indywidualne. Różne badania
zagraniczne wskazują, że odpowiednie przygotowanie emocjonalne zawodników odgrywa
znaczącą rolę w podejmowaniu przez nich właściwych decyzji, właściwym przebiegu
zawodów, zwiększa morale i motywacje sportowców oraz może oddziaływać pozytywnie na
skuteczność drużyny (Zadel 2000). Związek umiejętności w zakresie kontrolowania emocji
z osiąganiem pożądanych celów w sporcie został dowiedziony w badaniach
przeprowadzanych wśród zawodowych sportowców oraz olimpijczyków. Cennych informacji
w tym zakresie dostarczyły chociażby badania Y.L.Hanin (2003). Wyniki tych badań
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sugerują, że obie grupy sportowców odznaczają się wysokim poziom kompetencji
emocjonalnych. Są gotowi i zdolni wzmacniać własne emocje i stosować je
w celu zwiększania własnej wydajności. Potrafią wykorzystywać dla własnej korzyści nawet
te emocje, które definiowane są, jako negatywne. Jeśli sportowcy ci w pewnych warunkach
emocjonalnych (np., gdy są źli) mają doskonałe osiągi, potrafią wykorzystać te emocje
(dokonać swoistego rodzaju transferu emocjonalnego) w następnych zawodach, aby znów
odnieść zwycięstwo. Znaczenie optymalnego wykorzystania emocji w aktywności sportowej
rozpatrywał ponadto C.L.Gohm i jego współpracownicy (2003). Wyniki ich badań wskazały,
że inteligencja emocjonalna ma pozytywny wpływ na zachowania i cechy sportowców
i ostatecznie prowadzi do wzrostu skuteczności drużyny. D.Vasiliki oraz S.Dimitra (2009)
z kolei dowiedli, że wysoki poziom inteligencji emocjonalnej zwiększa wydajność zespołu
sportowego nawet w warunkach intensywnej konkurencji. Ich badania wśród studentów
grających w baseball zaowocowały stwierdzeniem, że istnieje ścisły związek między
inteligencją emocjonalną a wydajnością sportowców. Inteligencja emocjonalna zyskała
miano skutecznej umiejętności psychologicznej w dziedzinie sportu także w wielu innych
badaniach. H.Perlini i R.T.Halverson (2006) np. w swoich badaniach nad wpływem
inteligencji emocjonalnej na zawodników grających w hokej na lodzie pokazali,
że inteligencja emocjonalna jest czynnikiem wzmacniającym poczucie własnej skuteczności
sportowców oraz ich wydajność. Sportowcy z wysokim poziomem inteligencji emocjonalne
łatwiej i skuteczniej komunikują się z pozostałymi członkami drużyny zarówno w czasie
treningów, jak i podczas zawodów. Inteligentni emocjonalnie sportowcy przejmują
odpowiedzialność w czasie najważniejszych meczów, potrafiąc przy tym oddzielić zakres
własnej odpowiedzialności od obowiązków pozostałych graczy (Hemmatinezhad i wsp.
2012). Kontynuując temat związków inteligencji emocjonalnej z wydajnością sportowców
warto też odwołać się do badań zrealizowanych wśród sportowców uprawiających sporty
walki. Autorzy tych badań stwierdzili, co prawda, jak większość badaczy zajmujących się
zagadnieniem inteligencji emocjonalnej w sporcie, że ma ona pozytywny wpływ na
efektywność sportowców, ale zwrócili uwagę na jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia.
Podkreślili, że inteligencja emocjonalna ma znacznie większy wpływ na zawodników
uprawiających sporty zespołowe niż na sportowców uprawiających sporty indywidualne.
W ich opinii, starając się ująć zagadnienie zwięźle, grupa zawodników z wysokim poziomem
inteligencji emocjonalnej może odnieść o wiele więcej sukcesów niż pojedynczy sportowiec
(Narimani, Basharpoor 2009).
Inteligencja emocjonalna w znacznym stopniu przekłada się, więc na wyniki sportowe.
Umiejętności wchodzące w jej zakres są niezbędne dla efektywnego funkcjonowania
zarówno drużyn, jak i indywidualnych sportowców. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej
oznacza, że sportowiec potrafi poradzić sobie ze wszystkimi swoimi emocjami. Umiejętnie
reguluje pozytywne i negatywne emocje. Z punktu widzenia optymalnych wyników
sportowych szczególnie ważne jest regulowanie emocji negatywnych (zwłaszcza wysokiego
poziomu lęku), które ograniczają zawodnikowi w znacznym stopniu zaprezentowanie jego
możliwości w trakcie rywalizacji sportowej (Marks, Bukowska, Bieć 2012).
Z dokonanego przeglądu literatury dotyczącej znaczenia inteligencji emocjonalnej
sportowców wynika, że jest ona bardzo istotna dla sportowców. Chociaż w wielu obszarach
życia społecznego, inteligencja emocjonalna jest zjawiskiem bardzo pożądanym, dla
sportowców odgrywa ona rolę szczególną.
Sądzę, że należałoby wykonać badania, których celem byłoby sprawdzenie, czy
istnieje zależności pomiędzy stażem i poziomem sportowym a poziomem inteligencji
emocjonalnej sportowców uprawiających różne dyscypliny sportowe.
W związku z tym stawiam następującą hipotezę główną:
Wraz z wydłużeniem się stażu sportowego i wzrostem poziomu sportowego
u zawodników uprawiających wybrane dyscypliny sportowe następuje wzrost poziomu
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inteligencji emocjonalnej. Uzyskanie wyników badań, które potwierdzą prawdziwość hipotezy
głównej, będzie oznaczało, że zależność ta ma charakter uniwersalny, czyli, że poziom
inteligencji emocjonalnej wzrasta wraz z wydłużaniem się okresu uprawiania sportu
i zwiększaniem osiągnięć sportowych.
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1. Wstęp
Problematyka projektów sportowych traktowanych, jako źródła innowacji w zarządzaniu
i rozwoju sektora sportowego jest już znana i praktykowana w większości krajów
europejskich. W Polsce tego rodzaju działania w środowisku sportowym stanowią nieliczny
odsetek i nadal jest niewielka ilość dobrych przykładów implementacji tego do systemów
zarządzania organizacją sportową. Zauważa się tutaj brak przede wszystkim tzw. innowacji
kierowniczej [Griffin 1996] odczuwalnej na każdym szczeblu działalności sektora sportowego
oraz innowacji otwartych [Chesbrough 2003].
Zauważa sie wzrost natomiast wpółpracy partnerskiej pomiędzy środowiskiem
sportowym a biznesowym [Pawlak 2015]. Szczególnie widoczne jest to w programach CSR27
przedsiębiorstw. Sektory sportowe i biznesowe przenikają się i uzupełniają budując wartość
dodaną, zarówno dla pracowników po stronie przedsiębiorstw, jak i dla ludzi sportu z drugiej
strony [Anagnostopoulos 2014]. Rola raportowania społecznego po stronie sektora
biznesowego w sposób bezpośredni przekłada się na tworzenie partnerstwa pomiędzy
sportem a biznesem [Filatotchev 2014]. Liczba publikacji wspólnych działań systematycznie
rok po roku wzrasta.
Tempo zmian zachodzących jednocześnie na wielu obszarach i konieczność
dostosowania się do nich stanowi duże wyzwanie dla nowoczesnych organizacji,
szukających innych nieszablonowych rozwiązań zarządczo – organizacyjnych. Wymaga to
ponownej oceny i zmiany paradygmatów przywództwa [Łasiński 2012]. W konsekwencji
takich zachowań i decyzji, szansa na wygenerowanie innowacji np. organizacyjnej staje sie
możliwa. Wzajemna odpowiedzialność w biznesie rodzi zaufanie, a nic nie przynosi tylu
zysków, co ekonomia oparta na zaufaniu. Organizacje, które potrafią je zdobyć, osiągają
wyniki wielokrotnie wyższe niż te, którym mało kto ufa [Covey 2010].

2. Geneza powstania sportowych projektów unijnych na przykładzie Dolnego
Śląska
W związku z koniecznością i tendencjami rozwoju infrastruktury, wzrostem ilości
wydarzeń kulturalnych i sportowych na Dolnym Śląsku opracowano i wdrożono autorskie
27

CSR ang. Corporate Social Responsibility, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
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projekty mające na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników organizacji
sportowych oraz osób związanych i zaangażowanych w rozwój na rzecz sportu na terenie
Dolnego Śląska. Wg stanu z 2007 roku województwo dolnośląskie znajdowało się na
ostatnim miejscu województw w kontekście podejmowanych przedsięwzięć w obszarze
infrastruktury sportowej. Wynik ten spowodował większe zainteresowanie oraz chęć poprawy
rozwoju działalności na rzecz sportu na terenie województwa, szczególnie w kontekście
zbliżających się wydarzeń, w tym także najbardziej prestiżowej imprezy sportowej jaką były
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. Ponadto w związku ze zwiększeniem
możliwości uzyskania dotacji i finansowania projektów sportowych korzystne wydało się
wdrożenie programów, które umożliwią osobom zarządzającym w sporcie na terenie
Dolnego Śląska pozyskanie funduszy na rozwój, organizowanie imprez sportowych
w regionie oraz międzynarodowych imprez sportowych.
W odpowiedzi na obserwowane tendencje oraz zbliżające się wydarzenia sportowe,
w latach: 2009-2012 opracowano i zrealizowano 3 projekty współfinansowane ze środków
europejskiego funduszu społecznego: Menedżer na medal, Edukacja dla sportu, Strategie na
medal. Każdy z projektów dotyczył przede wszystkim podniesienia kwalifikacji osób
zarządzających i pracujących w organizacjach sportowych, wyposażenia pracowników
organizacji sportowych w wiedzę odnośnie możliwości pozyskiwania środków unijnych na
sport, pisania projektów oraz zarządzania nimi. W perspektywie zbliżających się wydarzeń
oraz chęci rozwoju i zwiększenia zainteresowania współpracą międzynarodową, położono
również nacisk na naukę języków obcych. Do celów szczegółowych ww. projektów zaliczyć
można przeszkolenie pracowników organizacji sportowych z zakresu kompetencji miękkich –
podniesienie umiejętności komunikacji, zarządzania zespołem, negocjacji, a także
pozyskanie wiedzy odnośnie marketingu i sponsoringu sportowego (Edukacja dla sportu).
Do kolejnych celów zaliczono także konieczność zwiększenia wiedzy w zakresie możliwości
aplikowania o dofinansowania projektów sportowych, sporządzanie dokumentów
aplikacyjnych czy przygotowanie samych projektów i zarządzanie nimi (tutaj głównie projekt
Menedżer na medal).
Wiadomym jest, iż osoby zarządzające w organizacjach sportowych muszą posiadać
konkretne kwalifikacje zawodowe, które to pozwolą na odpowiednie prowadzenie, rozwój
i współpracę z innymi organizacjami działającymi w sektorze sportowym. Kluczowe
kompetencje będą decydowały tutaj o działaniach jednostek zarządzających w organizacjach
sportowych [Stosik 2009 ].
Rozwój sportu oraz klubów i organizacji sportowych jest w znacznym stopniu zależny
od kompetencji oraz inicjatyw podejmowanych przez osoby zarządzające tymi organizacjami.
Przywołując definicje kliku autorów, kompetencje można określić jako właściwości jednostki,
które może ona rozwijać. Określa się je na podstawie zachowania danej osoby i są one
niezbędne do tego aby jednostka mogła w jak najlepszy sposób realizować konkretne
zadania zawodowe i role organizacyjne. W Polsce większość osób zarządzających
organizacjami sportowymi stanowią byli zawodnicy lub trenerzy aktualnie ściśle związani ze
środowiskiem sportowym. Osoby te posiadają, co prawda dużą wiedzę praktyczną danej
dyscypliny oraz sportu w ogólnym jego ujęciu, jednak nie mają formalnych kwalifikacji
i umiejętności dotyczących zarządzania na poziomie strategicznym.
Na podstawie określenia kompetencji miękkich, które posiadać powinny
osoby zarządzające organizacjami sportowymi oraz osoby pracujące na rzecz sportu,
w projektach zaproponowano szkolenia interpersonalne dla uczestników. Były to min.
szkolenia z zakresu negocjacji, komunikacji w zespole, koordynowania, zarządzania
zespołem (Edukacja dla sportu).
Poza odpowiednimi kompetencjami miękkimi posiadanymi przez pracowników
organizacji sportowych niezwykle istotnym jest posiadanie przede wszystkim odpowiednich
kwalifikacji zawodowych. Brak odpowiednich kwalifikacji osób zarządzających sportem był
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tym samym jedną z głównych przyczyn powstania projektu „Strategie na medal”. Zgodnie
z danymi na rok 2010, po przeprowadzeniu przez Dolnośląską Federację Sportu analizy dot.
wykształcenia osób zarządzających organizacjami sportowymi uzyskano informację, iż 7%
(10 osób, w tym 2 K ze 147 badanych) z poddanych badaniu osób posiada formalne
kwalifikacje z zarządzania. Nie odnotowano również aby żaden z wybranych do analizy
związków posiadał opracowaną strategię rozwoju organizacji lub stosował zarządzanie
strategiczne w kierowaniu daną organizacją. Przeprowadzono również ankietę dotyczącą
poziomu wykształcenia kadr zarządzających w 100 organizacjach sportowych Dolnego
Śląska i na 779 osób wyższe wykształcenie posiadało 48% (281 K i 96 M). Analizie poddano
również umiejętność opracowania strategii oraz zarządzania strategicznego. Na 100
badanych organizacji 34% posiada przyjętą strategię rozwoju, z czego 85% nie wprowadziło
wystandaryzowanych mechanizmów zarządzania. Konsekwencją powyższych sytuacji może
być nieefektywne zarządzanie posiadanymi zasobami oraz brak rozwoju organizacji
sportowych.
Ze względu na postępującą komercjalizację sportu oraz nadchodzące w danym okresie
wydarzenia sportowe na terenie Dolnego Śląska, które mogą być przyczyną do podjęcia
współpracy międzynarodowej, rozwoju oraz promocji regionalnych organizacji sportowych
koniecznym wydało się przeszkolenie w ramach Projektu „Strategie na medal” osób
pracujących w organizacjach sportowych w zakresie zarządzania strategicznego.
Zarządzanie strategiczne jest to proces zarządzania nastawiony na formułowanie
i wdrażanie strategii, które sprzyjają wyższemu stopniowi zgodności organizacji z jej
otoczeniem i osiągnięciu celów strategicznych (R.W. Griffin).
Nieco bardziej obszerną definicję zarządzania strategicznego przedstawia R.Krupski wg
którego, jest to proces definiowania i redefiniowania strategii w reakcji na zmiany otoczenia
lub wyprzedzając te zmiany a nawet je wywołując oraz sprzężony z nim proces
implementacji, w którym zasoby i umiejętności organizacji są tak dysponowane, aby
realizować przyjęte długofalowe cele rozwoju a także zabezpieczyć istnienie organizacji
w potencjalnych sytuacjach nieciągłych.
Z uwagi na to, iż zakres centralnego finansowania sportu regularnie się zmniejsza
powoduje to konieczność zwiększenia wiedzy na temat możliwości uzyskiwania dotacji przez
organizacje sportowe. Idealnym rozwiązaniem tego problemy okazał się opracowany
i wdrożony Projekt „Menedżer na medal”, którego głównym założeniem było wyposażenie
kadr zarządzających w sporcie na terenie Dolnego Śląska w wiedzę odnośnie możliwości
uzyskania wsparcia finansowego z UE. W ramach Projektu przeprowadzono szkolenia
z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych czy pisania projektów sportowych
i zarządzania nimi. Możliwość pozyskania środków pozwoli na prężny rozwój instytucji
sportowych w regionie, tym samym sportu oraz być może możliwości zaprezentowania się
i podjęcia współpracy międzynarodowej podczas organizacji imprez sportowych. Projekt
„Menedżer na medal” wspiera również w znaczącym stopniu inicjatywę i rozwój wolontariatu
sportowego.
W latach 2009 – 2012 na Dolnym Śląsku przeprowadzono z powodzeniem 3 projekty
skierowane do osób ze środowiska związanego ze sportem w celu podniesienia ich
kwalifikacji językowych, kompetencji związanych z zarządzania organizacjami sportowymi
oraz z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej na ich działalność. Po kilku latach od
zakończenia tych projektów możemy zaobserwować zwiększoną świadomość potrzeby
podnoszenia kwalifikacji w środowisku sportowym, większą ilość środków Unijnych
przeznaczanych na sport. Z roku na rok zarządzanie organizacjami sportowymi staje się
dużo bardziej świadome i zaplanowane dzięki temu skuteczniejsze. Stanowi
to bardzo pragmatyczny wymiar budowania się świadomości działań proinnowacyjnych wraz
ze zmianą postawy z reaktywnej na proaktywną, co w konsekwencji prowadzić będzie to
tworzenia się typu organizacji uczącej się [Sange 2012]. Aktywnie poszukującej źródeł
innowacyjnych rozwiązań i tworzenia sieci współzależności międzysektorowej.
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3. Opis i analiza ilościowa i jakościowa wybranych 3 projektów sportowych
Projekt „ Menedżer na medal”
Projekt skierowany do 240 osób zaangażowanych w działalność na rzecz sportu był
realizowany w związku z problemem niezauważalnej aktywności przedstawicieli środowiska
sportowego na etapie społecznych konsultacji programów operacyjnych na lata 2004-2013.
Ponieważ w obowiązujących w tamtych latach programach operacyjnych nie było
bezpośredniego odniesienia środowisko sportowe nie starało się o pozyskanie funduszy
zakładając, że nie jest to możliwe. Organizacje sportowe nie posiadały również
wykwalifikowanych osób, które pomogłyby w pozyskiwaniu środków na ich działalność.
Dlatego głównym celem projektu było zwiększenie liczby osób posiadających wiedzę
formalną i umiejętności przygotowania i zarządzania projektami w obszarze sportu,
finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach
z zakresu opracowywania wniosków o dofinansowanie i innych dokumentów aplikacyjnych
oraz z zakresu zarządzania projektami. Dzięki realizacji projektu podniesione zostały
kwalifikacje osób pracujących w branży sportowej z zakresu pozyskiwania środków z Unii
Europejskiej oraz z zakresu zarządzania projektami. Uczestnicy nabyli również umiejętność
dostosowania projektów związanych ze sportem do obowiązujących programów
operacyjnych.

Projekt „Edukacja dla sportu“ – szkolenia językowe i interpersonalne dla pracowników
sportowych i osób aktywnie uczestniczących w życiu sportowym.
Projekt skierowany do pracowników związków i klubów sportowych oraz osób aktywnie
uczestniczących w życiu sportowym był odpowiedzią przede wszystkim na takie problemy
jak
nieprzygotowanie
organizacji
sportowych
do
organizowania
wydarzeń
międzynarodowych, zdezaktualizowanie kwalifikacji zawodowych kadry sportowej, mała
innowacyjność organizacji sportowych oraz nielicznej współpracy z zagranicznymi. Głównym
celem projektu było zaopatrzenie osób związanych z działalnością sportową
w kompetencje językowe oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Każdy
z uczestników projektu miał zapewnione szkolenie z języka angielskiego lub niemieckiego
z uwzględnieniem tematyki sportowej oraz szkolenia interpersonalne z zakresu zarządzania
zespołem, negocjacji, różnic kulturowych i nawiązania współpracy z zagranicznymi
organizacjami sportowymi, promocji sportu oraz z pozyskiwania sponsorów. Duży nacisk
kładziony był na motywację do nawiązywania współpracy z zagranicznymi organizacjami
sportowymi w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Projekt zakładał przeszkolenie 720 osób
w 3 miastach na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, Jeleniej Górze oraz Legnicy. Dzięki
realizacji projektu uczestnicy podnieśli kwalifikacje językowe, co pomogło w nawiązywaniu
współpracy międzynarodowej oraz nabyli nowe umiejętności interpersonalne. Dodatkowo
wzrosło ich motywacja do działania w zakresie projektów dla sportu.

Projekt „Strategie na medal”
Projekt ten odpowiada na problem niskich kwalifikacji osób zarządzających
organizacjami sportowymi. W większości są to byli zawodnicy, którzy posiadają ogromna
wiedzę dotyczącą samej dyscypliny. Brak im natomiast wiedzy dotyczącej zarządzania,
problemów kadrowych i biznesowych. Głównym cele projektu było przeszkolenie oraz
podniesienie kwalifikacji 160 pracowników oraz członków organizacji sportowych (Rys. 1).
Uczestnicy brali udział w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego
ukierunkowanego na działalność sportową. Dzięki takim szkoleniom wzrasta
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efektywność wykorzystania zasobów finansowych w obszarze sportu, organizacje
są lepiej zarządzane, zwiększają się perspektywy rozwoju. Osoby prowadzące lub
działające w organizacjach sportowych mogą bardziej świadomie angażować się
w sprawy związane ze swoją jednostką.

Rysunek 1. Ilość uczestników w projektach
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Wpływ społeczno-ekonomiczny projektów i ich innowacyjny charakter
Głównym zadaniem wszystkich opisanych w publikacji projektów był wzrost rozwoju
i funkcjonowania organizacji sportowych oraz promocja sportu i dobrego zarządzania
w sporcie na terenie Dolnego Śląska. Każdy z projektów miał na celu podniesienie
kwalifikacji i kompetencji kadry pracowniczej oraz kadry zarządzającej organizacjami
sportowymi. Ponadto w ramach Projektów podjęto działania w celu przygotowania osób
pracujących w organizacjach sportowych do imprez sportowych organizowanych na terenie
Dolnego Śląska (m.in. EURO 2012), zachęcenie i zmotywowanie do podejmowania działań
międzynarodowych i współpracy międzynarodowej, wspieranie i rozwój wolontariatu
sportowego, a także położono duży nacisk na poprawę wiedzy na temat możliwości
uzyskiwania dotacji unijnych, pisania i zarządzania projektami sportowymi. Wszystkie te
działania poprzedzone odpowiednią promocją zachęciły uczestników Projektu
do wdrożenia w działania zarządzania i pracy w sporcie uzyskanej wiedzy i umiejętności
podczas wszystkich zrealizowanych szkoleń. W wyniku pozytywnego odbioru przez
uczestników powyższych programów uzyskano wzrost zaangażowania w nowe projekty
sportowe współfinansowane ze środków EFS, a także zwiększenie zainteresowania
wolontariatem sportowym. Kompetencje te wykazują największy potencjał rozwoju
i możliwości zatrudnienia oraz stwarzają możliwości stosowania elastycznych form
zatrudnienia [Kotlorz 2013]. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zarządzających
powoduje wzrost efektywności zarządzania organizacjami, podniesienie kultury zarządzania,
zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy unijnych. Wszystkie te korzyści
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spowodowały tym samym zwiększenie perspektywy rozwoju organizacji sportowych
w regionie. Zdobycie lub podniesienie kwalifikacji językowych przez pracowników organizacji
sportowych podczas szkoleń językowych w ramach projektu „Edukacja w sporcie” oraz
szkolenia dotyczące promocji i współpracy międzynarodowej pozwalają organizacjom
sportowym na terenie Dolnego Śląska na włączenie się w pracę na rzecz promocji sportu
również poza granicami Polski, współpracy między związkowej oraz międzynarodowej.
Przyczynia się to również do możliwości pozyskania i utrzymywania kontaktów
międzynarodowych z zagranicznymi klubami czy związkami sportowymi.
Wszystkie zaproponowane i przeprowadzone projekty w znaczącym stopniu przyczyniły
się do rozwoju regionalnego sportu na Dolnym Śląsku, przede wszystkim biorąc pod uwagę
jego aspekt zarządzania i promowania, a także podejmowania działań w zakresie
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i autorskich programów w ramach ubiegania się
o fundusze unijne. Wszystkie korzyści wynikające z opracowania i przeprowadzenia
powyższych projektów należy uznać za niezwykle istotne w kontekście rozwoju społecznoekonomicznego, sportowego i kulturalnego na terenie Dolnego Śląska.
Podejście strategiczne tychże projektów oraz zastosowanie celowej analizy szans
powodzenia tych działań projektowych wpisuję ją w obszar innowacji. Podążając za nurtem
badawczym można odwołać się tutaj do definicji innowacji i wskazać 7 źródeł szans na
tworzenie się działań proinnowacyjnych, są to m.in28:
• Niespodziewane sukcesy bądź porażki naszej organizacji, a także niespodziewane
sukcesy i porażki konkurentów.
• Niespójności, zwłaszcza w procesach produkcji i dystrybucji lub w zachowaniach klientów.
• Potrzeby wynikające z procesów.
• Zmiany w sektorze przemysłu lub na rynku.
• Zmiany demograficzne.
• Zmiany znaczeń i percepcji.
• Nowa wiedza.

Nie wystarczy przy tym samo stwierdzenie, obserwacja czy odczucie dotyczące
przebiegu lub występowania zmian w wyżej wymienionych dziedzinach. Najważniejsze jest
systematyczne i dogłębne zbadanie przyczyn i przebiegu zmian oraz ich kontekstu
społecznego, politycznego i ekonomicznego, a także projekcja możliwych skutków.
Znajomość wymiarów procesu gospodarowania zarządzania zasobami ludzkimi
w organizacjach pozwoli wykorzystać odpowiednio zasoby organizacji [Cewińska 2013].
Wprowadzanie innowacji nie jest bowiem działaniem intuicyjnym, ale przemyślanym,
opartym na dorobku nauki, ludzi oraz wynikach przeprowadzonych badań29. Warto również
zauważyć, że duża ilość wskazań obszaru działań na rzecz społeczności lokalnej nie
przekłada się na praktykę instytucjonalną badanych firm [Wiktorska-Święcka 2011].

28
29

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa 2011
Ibidem.
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4. Wnioski
Procesowa orientacja sektora sportowego polepszyłaby dynamikę zachodzących zmian
w środowisku sportowym a znajomość wymiarów procesu tworzenia i utrzymania innowacji
organizacyjnej w tym obszarze, dodatkowo wzmocniłoby te procesy [Cieśliński 2009].
Zmiana postawy funkcjonowania osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie sportu na
każdym poziomie z reaktywnej na proaktywną i przekształcenie się w typ organizacji uczącej
się spowodowałoby krok milowy w sprawności zarządzania organizacją.
Wypracowane i przetestowane w projektach unijnych narzędzia pozwalają
implementować najlepsze praktyki do sportowego sektora. Pytaniem bez odpowiedzi jest czy
sektor sportowy będzie chciał z takich rozwiązań korzystać oraz czy będzie tworzył trwałe
partnerstwa z sektorem przedsiębiorców. Te organizacje, które stworzą warunki do
rozwijania się współpracy międzysektorowej, osiągną przewagę konkurencyjną i będą
tworzyć ważne ogniwo w relacji społeczno – gospodarczej a to z kolei pozwoli im aplikować
o wartościowe granty w perspektywie UE 2020. W programach ukierunkowanych na sport
i kulturę (Erasmus +) premiowane będą konsorcja organizacji z sektora sportowego,
naukowego i biznesowego.
Zwiększone pola finansowania inicjatyw sportowych są wątpliwie szansą rozwojową dla
sportu. Powstają kolejne instrumenty finansowe dla ekspansji sportu w obszary
gospodarcze, społeczne i międzysektorowe. Działania z nowej perspektywa finansowa UE
na lata 2014 – 2020 w tym szczególnie program Erasmus + rozbudowany o komponent,
sportu i kultury jest bardzo mocnym sygnałem, że sport stanowi w strategii Unii Europejskiej
bardzo ważne ogniwo. Problem w tym, iż paradoksalnie najwolniej zmieniające się „ogniwo”
w Polskich organizacjach, to ludzie odpowiedzialni za rozwój sektora sportowego.
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1. Wprowadzenie
Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa przejawiający się troską
o środowisko naturalne, nacisk ze strony opinii publicznej i konsumentów oczekujących
produktów przyjaznych dla środowiska oraz usług świadczonych przez społecznie
odpowiedzialne podmioty, a także nowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska
sprawiają, że zmienia się sposób prowadzenia działalności gospodarczej [Barcewicz M.,
Konarzewska-Gubała E. ,2006; Enterprise Europe Network, 2015].
Obecnie przy tak wielkiej ilości działających przedsiębiorstw, nieuniknione jest
powstawanie negatywnych i nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. Jednak
istnieją działania dążące do proekologicznego zarządzania organizacją, które m.in.
zmniejszają wpływ negatywnej działalności przedsiębiorstwa na środowisko [PN-EN ISO
14001, 2005; Sikora T., 2010]. Dlatego tym ważniejsze jest, aby w odpowiedzi na
zmieniające się wymagania rynku i prawa, przedsiębiorstwa prezentowały nie tylko swoją
filozofię, lecz także, a może przede wszystkim, strategie inwestycyjne uwzględniające
zasadę zrównoważonego rozwoju. Taką możliwość daje przedsiębiorstwom uczestnictwo
w systemie zarządzania środowiskowego [Enterprise Europe Network, 2015].

2. Systemy Zarządzania Środowiskowego
Zarządzanie środowiskiem obejmuje jego użytkowanie, ochronę i kształtowanie. Jest to
pojęcie szerokie i wiąże się ze wszystkimi etapami działalności podmiotu, które dotyczą
środowiska; dotyczy także wszystkich podmiotów, których działalność wywiera na nie wpływ
[Poskrobko B.,1998]. Według [Pochyluk R., Grudowski P., Szymański J., 1998] zarządzanie
środowiskowe to „zestaw narzędzi wspomagających zarządzanie umożliwiający realizację
polityki środowiskowej i w konsekwencji stałe minimalizowanie negatywnego oddziaływania
na środowisko w sposób optymalny z punktu widzenia zarówno organizacji, jak i środowiska”
[Pochyluk R., Grudowski P., Szymański J., 1998]. Zarządzanie środowiskowe jest pojęciem
szerszym niż zarządzanie środowiskiem. Jest to zarządzanie środowiskiem zintegrowane
z ogólnym systemem zarządzania podmiotu [Polska Norma PN-EN ISO 14001,1998].
Według [Poskrobko B., 2007] System Zarządzania Środowiskowego to część całego
systemu zarządzania przedsiębiorstwem, która obejmuje strukturę organizacyjną,
planowanie, rozłożenie odpowiedzialności oraz środki potrzebne do opracowywania,
wdrażania i prowadzenia zarządzania w sposób uwzględniający problemy środowiska.
System ten jest zestawem specjalistycznych narzędzi, które umożliwiają stosowanie polityki
środowiskowej, co prowadzi do minimalizowania szkodliwego oddziaływania na środowisko
w sposób korzystny zarówno dla danego przedsiębiorstwa, jak i środowiska [Poskrobko B.,
2007, Borys T., Rogala P., 2007]. System ten stanowi zatem integralną część systemu
zarządzania organizacją [Poskrobko B., 2007]. Pozwala zidentyfikować wszystkie
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oddziaływania na środowisko, ocenić ich realny wpływ na środowisko, nadzorować związane
z nimi wymagania prawne oraz minimalizować ryzyko związane z tymi oddziaływaniami.
Właściwe wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem pozwala na włączenie działań
proekologicznych w normalną działalność organizacji, nie powodując znaczącego
zwiększenia obciążenia personelu dodatkowymi zadaniami [Poskrobko B., 2007]. Bardzo
istotny jest tu czynnik budowania świadomości proekologicznej personelu. Bez tego czynnika
system staje się bezużyteczny i mało efektywny, stąd dużą uwagę w pierwszym etapie
wdrażania systemu, należy przywiązywać do edukacji i szkoleń personelu [Borys T., Rogala
P., 2007].
Do podstawowych celów systemu zarządzania środowiskowego należy usprawnienie
procedur zarządzania organizacją i zmniejszenie oddziaływania na środowisko.
Zmniejszenie tego rodzaju presji musi być zakomunikowane opinii publicznej i wszystkim
zainteresowanym grupom, gdyż wówczas poprawia się wizerunek organizacji wdrażającej
system [Kronenberg J., 2002].
Według Poskrobko [Poskrobko B., 2007], najważniejsze przyczyny powstania Systemu
Zarządzania Środowiskowego to:
- wzrost znaczenia kwestii dotyczących ochrony środowiska naturalnego spowodowany
zwiększeniem się świadomości kierowników, akcjonariuszy, pracowników oraz klientów;
- pojawienie się bodźców finansowych i prawnych, które nakłaniały organizacje do
zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze;
- chęć poprawy wizerunku firmy – troska o środowisko jest bardzo ważną częścią strategii
przedsiębiorstw, co może doprowadzić do umocnienia jej pozycji na rynku;
- wzrost zainteresowania systemem zarządzania jakością, który w wielu przypadkach
stanowił podstawę do wprowadzania kolejnych systemów zarządzania [Poskrobko B., 2007];
Podstawowymi założeniami zarządzania środowiskowego jest poprawa relacji między
skutkami działalności człowieka a środowiskiem. Zachowanie w nim równowagi wymaga
jednolitego zarządzania dostępem do zasobów środowiskowych, eliminacja negatywnych
efektów działalności gospodarczej oraz racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych
[Kronenberg J., 2002].
Strategia zarządzania środowiskowego powinna obejmować:
- zapobieganie powstawaniu odpadów,
- redukcje ilości odpadów u źródła,
- ograniczenie zanieczyszczeń,
- zagospodarowanie odpadów [Karaszewski R., 2005];
Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego ma na celu głównie
uporządkowanie i ujednolicenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz
zademonstrowanie działań organizacji opinii publicznej [Karaszewski R., 2005].

2.1. Rozwój Systemów Zarządzania Środowiskowego
Konflikty pomiędzy środowiskiem naturalnym, a działaniem człowieka tak naprawdę
istniały od zawsze. Dotyczyły one szczególnie przedsiębiorstw przemysłowych ze względu
na pochłanianie ogromnej ilości energii oraz zasobów. W połowie XX wieku, a dokładniej
w latach sześćdziesiątych, właściciele firm zaczęli zdawać sobie sprawę z negatywnego
wpływu na otoczenie. Narastała wówczas świadomość niekorzystnego oddziaływania tego
wpływu na sytuację ich organizacji w przyszłości. Znacznie wzrosło zainteresowanie
osiąganiem efektów aktywności środowiskowej przez wzmożenie kontroli nad wpływem
działań, produktów i usług na środowisko [Karaszewski R., 2005; Wasilewski L.,1998]. Na
przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pojawiła się konieczność utworzenia
narzędzi służących do wykonywania tych czynności. Zaczęto wówczas opracowywać różne
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działania mające na celu zminimalizowanie szkodliwego wpływu procesów produkcyjnych na
środowisko. W 1985 roku powstało Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Zarządzania
Środowiskowego, które było pierwszą organizacją przemysłowców na świecie, które przyjęło
kodeks postępowania w zakresie zarządzania środowiskowego. W 1992 roku odbyła się
konferencja w Rio de Janeiro, podczas której 1200 firm podpisało Kartę Biznesu – dokument
zawierający 25 zasad odpowiedzialnego biznesu, z których większość odnosiła się
oddziaływania na środowisko. Doświadczenia przedsiębiorstw dotyczące zarządzania
jakością oraz użytkowaniem i ochroną środowiska, a także zasady Karty Biznesu zostały
wykorzystane przez Brytyjski Instytut Standaryzacji w celu utworzenia systemu zarządzania
środowiskowego w przedsiębiorstwie, o którym mowa w brytyjskiej normie BS 7750
opublikowanej w 1992 roku, która po dwóch latach pilotażowych została znowelizowana.
Znowelizowana norma mimo, że miała charakter tylko krajowy spotkała się ze sporym
zainteresowaniem organizacji na całym świecie. Międzynarodowy sukces rozwiązań
normalizacyjnych w zakresie zarówno zarządzania jakością, jak i zarządzania
środowiskowego oraz zaangażowanie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO
w działania podejmowane przez Organizacje Narodów Zjednoczonych, a dotyczące ochrony
środowiska, zaowocowały opracowaniem norm ISO serii 14000. Opracowana w 1996 roku
seria norm ISO 14000 obejmowała: ISO 14001:1996 "System zarządzania środowiskowego.
Specyfikacje i wytyczne stosowania" oraz ISO 14004:1996 "System Zarządzania
środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających".
Normy zostały znowelizowane w 15 listopada 2004 roku przez Międzynarodową
Organizację normalizacyjną. Nowa wersja ISO 14001:2004 wymaga w mniejszym stopniu niż
jej pierwowzór dokumentowania procedur z wyjątkiem procedur dotyczących nadzoru
operacyjnego. Pojawiają się w niej jednak nowe dokumenty w tym między innymi:
" Zakres systemu", " Aspekty środowiskowe", "Stosowanie nadzoru operacyjnego"
[ Karaszewski R., 2005].

2.2. Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego
Przesłankami do wdrażania systemów zarządzania środowiskowego według [Centrum
Doradczo-Szkoleniow Maelon Group, 2015] są:
- wzrost świadomości ekologicznej całego społeczeństwa powodowana chęcią zachowania
środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń;
- zaostrzające się przepisy prawne, dotyczące korzystania ze środowiska (wzrost wysokości
kar za nieprzestrzeganie prawa środowiskowego oraz coraz skuteczniejsze ich
egzekwowanie);
- poszukiwanie różnych możliwości dofinansowywania działalności Przedsiębiorstwa (np.
tańsze kredyty na inwestycje ekologiczne, dotacje rządowe i unijne);
- zainteresowanie naszych Klientów, dostawców, udziałowców wpływem naszej działalności
i wyrobów na środowisko;
- tworzenie pozytywnego wizerunku Przedsiębiorstwa w otoczeniu;
- przywilej wynikający z „pozycji lidera” zobowiązuje do promowania ochrony środowiska
[Centrum Doradczo-Szkoleniow Maelon Group, 2015].
Według [Karaszewski R., 2005], proces wdrażania systemu zarządzania
środowiskowego składa się z trzech zasadniczych etapów, do których zalicza się: prace
wstępne, opracowanie systemu, testowanie.
Prace wstępne:
- podjęcie decyzji dotyczącej korzystania z pomocy firmy konsultingowej – o ile będzie to
konieczne;
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- powołanie zespołu wdrożeniowego, przydzielenie odpowiednich funkcji właściwym osobom
oraz zapewnienie niezbędnych środków;
- przeprowadzenie wstępnego przeglądu środowiskowego;
Opracowanie:
- przeprowadzenie szkoleń o różnym zakresie tematycznym dla różnych grup pracowników
organizacji;
- opracowanie procedur, które muszą być kolejno udokumentowane. Procedury te dotyczą
między innymi: przeprowadzania szkoleń, komunikacji wewnątrz organizacji, nadzoru
dokumentacji systemowej, identyfikacji sytuacji awaryjnych, prowadzenia działań
korygujących i zapobiegawczych;
- analiza oddziaływania organizacji na środowisko – jest to kluczowe zadanie dla
skuteczności wdrażanego systemu zarządzania środowiskiem;
- opracowanie procedur operacyjnych, w których określa się sposób postępowania przy
realizacji procesów związanych z kwestią dotyczącą środowiska;
- opracowanie polityki środowiskowej i programu środowiskowego;
Testowanie:
- przeprowadzenie działań korygujących, których celem jest ocena zgodności pomiędzy
działaniami rzeczywistymi, a tymi ustalonymi wcześniej oraz ocena zgodności wdrożonego
systemu z wymaganiami normy ISO 14001;
- kontrola zarządzania realizowana przez najwyższe kierownictwo [Karaszewski R., 2005];
Według [Centrum Doradczo-Szkoleniow Maelon Group, 2015], wdrożenie systemu
i jego certyfikacja przedstawia przedsiębiorstwo jako organizację, która:
- prowadzi działalność z uwzględnieniem swojej Odpowiedzialności Społecznej
(CSR – Corporate Social Responsibility);
- realizuje w sposób kontrolowany procesy związane z istotnymi aspektami środowiskowymi;
- realizuje zadania zmierzające do osiągnięcia określonych celów środowiskowych
oraz realizacji zadań i programów środowiskowych.
- zobowiązała się do utrzymywania zgodności z prawem środowiskowym, zapobiegania
zanieczyszczeniom, dążenia do ciągłej poprawy wyników na rzecz ochrony środowiska
[Centrum Doradczo-Szkoleniowe Maelon Group, 2015].

2.3. Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem
Korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z wdrożenia Systemu Zarządzania
Środowiskiem według [Karaszewski R., 2005, Centrum Doradczo-Szkoleniow Maelon Group,
2015], to przede wszystkim:
- zwiększenie konkurencyjności firmy – lepszy wizerunek firmy w oczach potencjalnych
klientów i inwestorów;
poprawa
wizerunku
Organizacji,
jako
odpowiedzialnej
społecznie
(CSR – Corporate Social Responsibility);
- ułatwienie dostępu do różnego rodzaju programów mających na celu dofinansowywanie
działalności Przedsiębiorstwa;
- uporządkowanie stanu formalnoprawnego – zgodność lub większe prawdopodobieństwo
zgodności z wymaganiami prawnymi;
- łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń i zatwierdzeń, dzięki spełnieniu wymagań prawa;
- redukcja wytwarzania zanieczyszczeń i odpadów;
- redukcja kosztów usuwania odpadów i kosztów energii oraz opłat za korzystanie ze
środowiska;
- lepsza współpraca i stosunki ze społeczeństwem, władzami oraz jednostkami
kontrolującymi;
- nacisk położony na zapobieganie, a nie na działania korygujące powoduje obniżenie ryzyka
środowiskowego, a przez to obniżenie mogących wystąpić kosztów kar i odszkodowań
[Centrum Doradczo-Szkoleniow Maelon Group, 2015].
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3. Najpopularniejsze standardy Systemów Zarządzania Środowiskowego
Najpopularniejszymi standardami, które definiują wymagania odnośnie Systemów
Środowiskowych według [Centrum Doradczo-Szkoleniow Maelon Group, 2015], są obecnie:
- ISO 14001 Ervironmental Management Systems (EMS), czyli System Zarządzania
Środowiskowego (SZŚ);
- EMAS (Eco Management and Audit Scheme, czyli System Ekozarządzania i Audytu);
- FSC – System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej;
- ISO 50001 – System Zarządzania Energią [Centrum Doradczo-Szkoleniow Maelon Group,
2015]. Dodatkowo zdaniem [Centrum Doradczo-Szkoleniow Maelon Group, 2015], elementy
proekologiczne znajdują się również w innych standardach, jak:
- SQAS (Safety and Quality Assessment System), czyli System Badania i Oceny
Bezpieczeństwa i Jakościopracowany przez Europejską Izbę Przemysłu Chemicznego
w celu stworzenie warunków odpowiedzialnego i bezpiecznego obrotu produktami branży
chemicznej;
- SQMS (Supplier Quality Management System – standard dla dostawców McDonald’s);
- Standardy poszczególnych globalnych koncernów - charakteryzujące się zazwyczaj
bardziej rygorystycznymi wymaganiami, niż te przedstawione w popularnych standardach
i wymaganiach prawa poszczególnych krajów, w których funkcjonują zakłady koncernów
(przykładami takich koncernów są np. Toyota, Toshiba, itp.) [Centrum Doradczo-Szkoleniow
Maelon Group, 2015].
Spośród wszystkich wymienionych Systemów Zarządzania Środowiskowego, według
[Lisowska-Mieszkowska E., 2007], najpopularniejsze są dwa i funkcjonują one na świecie już
od kilkunastu lat. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Międzynarodowa
Organizacja Normalizacyjna opublikowała międzynarodową normę ISO 14001, natomiast
Unia Europejska wydała Rozporządzenie Rady z dnia 29 czerwca 1993 r. nr 1836/93
dopuszczające dobrowolny udział organizacji z sektora przemysłowego w systemie ekozarządzania i audytu Wspólnoty Europejskie (tzw. rozporządzenie EMAS), które miały
umożliwiać organizacjom formalne wykazanie się właściwym stosunkiem do środowiska
[Lisowska-Mieszkowska E., 2007].
Czaja [Czaja M., 2014], w swojej publikacji stwierdza, że od tego czasu, sformalizowane
Systemy Zarządzania Środowiskowego cieszą się dużą popularnością i wzrastającą liczbą
certyfikacji na świecie oraz że są to najważniejsze uregulowania o unijnym
i międzynarodowym zasięgu.

3.1. ISO 14001
W 1993 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), a dokładnie powołany
Komitet Techniczny ISO/TC 207 Environmental Management – "Zarządzanie środowiskowe”
rozpoczął prace nad opracowaniem międzynarodowych norm w zakresie ochrony
środowiska. Normy ISO 14000 poprzedzały takie regulacje jak: EMAS czy brytyjska norma
BS 7750. Pierwsze projekty serii norm zostały przedstawione w roku 1994,
a ostateczna akceptacja nastąpiła we wrześniu 1996r. Obecnie norma "Systemy
Zarządzania Środowiskowego – Specyfikacja i wytyczne stosowania” jest określana mianem
normy ISO 14001, a jej aktualny polski odpowiednik to PN-EN ISO 14001:2005 [Kryński A,
Kramer M., Caekelbergh A.F., 2013].
Norma ISO 14001 jest zbiorem przepisów dotyczących organizacji Systemu
Zarządzania
Środowiskowego w
przedsiębiorstwach
oraz
instytucjach
z uwzględnieniem ochrony środowiska. Istotnym zadaniem normy jest wspomagać
działania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, które mogą zapobiec
zanieczyszczeniom. Uczestnictwo w niej jest całkowicie dobrowolne [Nowosielski R., Spilka
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M., Kania A., 2010]. System Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001 jest
niepodzielną częścią ogólnego systemu zarządzania obejmującą strukturę organizacyjną,
planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne
do opracowania, wdrożenia, realizacji, przeglądu i utrzymania polityki środowiskowej
[Łuczka-Bakuła W., 2009; PN-EN ISO 14001, 2005].
Podstawowym założeniem systemu zarządzania środowiskowego jest polepszenie
stosunków między skutkami działalności człowieka a środowiskiem. Celem jest eliminacja
niekorzystnych efektów działalności gospodarczej i rozważne używanie zasobów
naturalnych. Strategia zarządzania środowiskowego opiera się na takich elementach jak:
zapobieganie powstawaniu odpadów, redukcja ilości odpadów u źródła, ograniczenie
zanieczyszczeń oraz zagospodarowanie odpadów [Zegarlińska B., Wywiał M., 2004].
Według [Gajdzik B., Wyciślik A., 2010], głównymi przyczynami wdrożenia normy ISO
14001 w przedsiębiorstwach są:
- faworyzowanie przez konsumentów produktów, które są wytwarzane w warunkach mniej
uciążliwych dla środowiska;
- nakładane regulacje oraz sankcje finansowe przez państwo wynikające z emisji
zanieczyszczeń;
- potrzeba trwałego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw;
- wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa [Gajdzik B., Wyciślik A., 2010].
Korzyści z zastosowania normy ISO 14001 są bardzo szerokie, według [Kryński A,
Kramer M., Caekelbergh A.F., 2013], główne z nich to:
- poprawa wizerunku organizacji w oczach konsumentów,
- poprawa wyników środowiskowych przedsiębiorstwa,
- zwiększenie osiągnięć przedsiębiorstwa poprzez posiadanie dodatkowego certyfikatu,
- zwiększenie liczby klientów przedsiębiorstwa,
- redukcja kosztów oraz oszczędność energii poprzez racjonalne gospodarowanie
surowcami,
- uporządkowanie działań przedsiębiorstwa w kwestii zarządzania ochroną środowiska,
- zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach instytucji finansowych (np. podczas
pożyczek) [Kryński A, Kramer M., Caekelbergh A.F., 2013];
Pomimo sporych korzyści wynikających z wdrożenia normy ISO 14001, wiąże się ona
również z kosztami, o to kilka z nich:
- obowiązek prowadzenia stałego monitoringu i doskonalenia systemu,
- obowiązek przeprowadzania stałych audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych w celu
weryfikacji systemu,
- koszty finansowe wynikające z wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie,
- zwiększenie tzw. biurokracji w przedsiębiorstwie [Kryński A, Kramer M., Caekelbergh A.F.,
2013];
Warto zaznaczyć, iż norma ISO 14001 jest tylko składową tzw. norm z serii 14000.
Obejmują one ogół standardów dotyczących instrumentów, które wspierają zarządzanie
środowiskiem [Nowosielski R., Spilka M., Kania A., 2010].
Przykłady norm serii 14000 [Nowosielski R., Spilka M., Kania A., 2010]:
- ISO 14001: Systemy zarządzania środowiskowego, specyfikacja i wytyczne stosowania,
- ISO 14004: Systemy zarządzania środowiskowego, wskazówki ogólne do zasad, systemów
i instrumentów pomocniczych,
- ISO 14015: Zarządzanie środowiskowe – Ocena środowiskowa lokalizacji i organizacji,
- ISO 14031: Zarządzanie środowiskowe – Ocena efektów działalności środowiskowej –
Wytyczne,
- ISO 14031: Zarządzanie środowiskowe – Przykłady oceny efektów działalności
środowiskowej,
- ISO 14040: Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura,
- ISO 14044: Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne
[Nowosielski R., Spilka M., Kania A., 2010];
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3.2. EMAS
Nazwa EMAS pochodzi od skrótu angielskiego zwrotu: "Eco-Management and Audit
Scheme" pełna nazwa programu: "Zarządzanie Komisji Wspólnot Europejskich" w sprawie
dopuszczenia do dobrowolnego udziału przedsiębiorstw sektora przemysłowego Wspólnoty
w systemie eko-zarządzania i ekoaudytu. W 1992 roku Brytyjski Instytut Normalizacji
opublikował drugą normę zarządzania pod nazwą BS 7750. Była to pierwsza na
świecie norma dotycząca zarządzania środowiskowego. Tak jak BS 5750 stała się wzorem
dla ISO 9000, tak na bazie normy BS 7750 powstała norma ISO 14000. Norma BS 7750
obejmowała również przepisy dotyczące auditów i systemów zarządzania ekologicznego Unii
Europejskiej znane, jako przepisy EMAS. Źródłem motywacji dla systemów zarządzania
środowiskowego jest potrzeba zgodności z obowiązującymi przepisami [Paczuski R., 1999 ].
System został wprowadzony Rozporządzeniem nr 761/2001 Parlamentu i Rady z dnia 19
marca 2001 r., które z dniem 1 maja 2004 r. weszło w całości w życie również na terenie
naszego kraju. Funkcjonowanie systemu EMAS w Polsce regulowane jest ustawą z dnia
12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (Dz. U. Nr 70 poz. 631) wraz
z aktami wykonawczymi. Organem kompetentnym, który dokonuje rejestracji organizacji,
jest wojewoda [Rozporządzenie (WE) nr761,2001].
Rozporządzenie w sprawie EMAS weszło dopiero w życie na terenie Polski bez
poprawek w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Udział w systemie EMAS
jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich organizacji obejmujących instytucje
i przedsiębiorstwa komercyjne, i działających w formule non-profit, które, wykorzystując
ten model, dążą do osiągnięcia lepszych efektów swojej działalności, podnosząc
równocześnie jej efektywność [Paczuski R., 1999 ]. Aktualnie w unijnym rejestrze EMAS
znajduje się ok. 3200 organizacji. Niekwestionowanym liderem są Niemcy, gdzie liczba
zarejestrowanych organizacji sięga 1600 podmiotów [Paczuski R.,1999].
EMAS ma na celu zachęcenie różnych organizacji do nieustannej poprawy swojej
działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony
środowiska, a także poprzez wprowadzanie niezbędnych zmian wzorców produkcji
i konsumpcji na bardziej zrównoważone. Zasadniczym założeniem EMAS jest dostrzeżenie
i nagradzanie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres minimalnej
zgodności z przepisami i w sposób stały poprawiają efekty swojej działalności
środowiskowej. Tak, więc przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do "elitarnego
klubu" tych organizacji, które uwzględniają aspekty środowiskowe na równi z innymi
elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji
swojego oddziaływania na środowisko[Łuczka-Bakuła W., 2009].
System EMAS jest zgodny międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO
14001, jednak stawia dodatkowe wymagania w zakresie przestrzegania przepisów prawa,
zaangażowania pracowników oraz przejrzystości działalności [Łuczka-Bakuła W., 2009].
Aby uzyskać prawo do posługiwania się logo EMAS, a tym samym by zostać wpisanym do
rejestru EMAS, organizacja powinna spełnić szereg wymagań. Do najważniejszych z nich
według [Ekopartner, 2004] należą:
- wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego,
- zgodnego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu,
- przeprowadzanie cyklicznych audytów środowiskowych,
- dostosowanie oraz spełnianie wymogów unijnego i krajowego prawa ochrony środowiska,
- zapewnienie ciągłej systematycznej poprawy w zakresie ograniczania wpływu na
środowisko,
- przedstawienie deklaracji środowiskowej (raportu) oświadczenia, potwierdzonego
- przez akredytowanego weryfikatora [Ekopartner, 2004];
Rejestracja w systemie EMAS oprócz korzyści dla środowiska naturalnego może
przynieść firmie wymierne korzyści ekonomiczne. Wdrożenie systemu zarządzania
środowiskiem z pewnością przyczyni się do oszczędności energii oraz surowców w procesie
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produkcyjnym. System zakłada też zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, więc można
w znacznym stopniu ograniczyć potrzebę stosowania urządzeń do ochrony środowiska.
Przedsiębiorstwo ekologiczne przestrzegające norm prawnych związanych z ochroną
środowiska zaoszczędzi także na kosztach kar i opłat za korzystanie ze środowiska.
Używanie logotypu EMAS pomaga w budowaniu korzystnego wizerunku firmy,
co przynosi wymierne korzyści. Przedsiębiorstwo zarejestrowane w systemie EMAS może
mieć lepszy dostęp do inwestycji oraz zamówień publicznych, gdyż coraz częściej wdrożenie
EMAS jest wymagane przy realizacji kontraktów publicznych. Poza tym EMAS może wpłynąć
na poprawę relacji firmy z administracją lokalną i społeczeństwem. Firma z logo EMAS budzi
większe zaufanie i dzięki temu może liczyć np. na znaczne ułatwienia w procesach
inwestycyjnych [Łuczka-Bakuła W., 2009].
Z drugiej strony, rejestracja w systemie wiąże się także z kosztami. Ich wysokość
zależy głównie od modelu wdrażania EMAS w firmie. Przedsiębiorstwo może się tym zająć
samodzielnie bądź wynająć zewnętrzny zespół ekspercki. Paradoksalnie, koszt
samodzielnego wdrażania może przewyższać koszty usługi zewnętrznej - wszystko zależy
od wiedzy i doświadczenia pracowników firmy. Poza tym do rachunku trzeba będzie doliczyć
koszt umowy z weryfikatorem EMAS oraz opłatę rejestracyjną. Często istotnym dla firm
wydatkiem jest zmodernizowanie systemu IT w celu dostosowania do wymagań
rozporządzenia o EMAS związanych z zarządzaniem środowiskiem oraz przepływem
informacji i komunikacją w firmie [Łuczka-Bakuła W., 2009; Ekopartner, 2004].

4. Skuteczność i popularność Systemu Zarządzania
w przedsiębiorstwach na podstawie dostępnych danych

Środowiskowego

Aby sprawdzić skuteczność i popularność systemu zarządzania środowiskowego oraz
systemu eko-zarządzania i audytu (EMAS) przeprowadzono badania wśród przedsiębiorstw,
które mają wdrożone oba systemy [Czaja M., 2014]. Głównym celem przeprowadzenia
badań przez autorkę, była chęć uzyskania informacji o przyczynach wdrożenia, barierach
i korzyściach wdrożenia systemów. Wielkość próby reprezentatywnej organizacji
zarejestrowanych w systemie EMAS wyniosła 43 jednostki. Natomiast odpowiedzi udzieliło
17 przedsiębiorstw. Na potrzeby badań autorka stworzyła ankietę składającą się z 16 pytań
zamkniętych i były one przeznaczone dla organizacji, które mają wdrożony system
zarządzania środowiskowego według ISO 14001 oraz system Eko-zarządzania i audytu
(EMAS).
Ankietowani zostali poproszeni między innymi o podanie powodów, dla których zostały
wprowadzone systemy. Według respondentów (Rys. 1), głównym powodem wdrożenia był
wzrost wartości firmy w ocenie inwestorów (20%) . Kolejne odpowiedzi, które pojawiały się
bardzo często to: wdrożenie ISO 14001 były pierwszym etapem do uczestnictwa w EMAS
(19%), większa konkurencyjność na rynkach (18%) oraz uzyskanie zgodności z przepisami
(16%) [Czaja M., 2014]. Według autorki w obecnych czasach dla każdego przedsiębiorstwa
najważniejszy jest klient, dlatego firmy tak bardzo starają się zdobyć zaufanie potencjalnych
klientów. Organizacje korzystają z tych systemów, aby spełnić wymogi prawne i uniknąć
niekorzystnego wizerunku związanego z łamaniem przepisów ochrony środowiska oraz kar
pieniężnych wynikających z niespełnienia wymagań prawnych [Czaja M., 2014].
Głównym celem przeprowadzanych badań było uzyskanie informacji na temat
funkcjonowania przedsiębiorstwa po wprowadzeniu przez organizację systemu zarządzania
środowiskowego oraz systemu EMAS. Zostało, więc przez autorkę zadane pytanie, jak
prosperuje przedsiębiorstwo po wprowadzeniu systemów. Zdecydowana większość
respondentów, aż 67% uważa, że przedsiębiorstwo funkcjonuje lepiej niż przed wdrożeniem
systemów (Rys. 2). Znalazły się jednak organizacje, które nie widzą różnicy w poprawie
funkcjonowanie (22%) [Czaja M., 2014].
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Rysunek 1. Powody wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego

Źródło: M. Czaja, Popularność sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego wśród
przedsiębiorstw, publikacja w czytelni na stronie internetowej: http://www.jakosc.biz/, data publikacji:
28.07.2014 r.

Rysunek 2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa po wdrożeniu systemów

Źródło: M. Czaja, Popularność sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego wśród
przedsiębiorstw, publikacja w czytelni na stronie internetowej: http://www.jakosc.biz/, data publikacji:
28.07.2014 r.

Kolejnym pytaniem, na które mieli odpowiedzieć ankietowani, to problemy związane
z wprowadzeniem systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 [Czaja
M., 2014]. Odpowiedzi jakie uzyskała autorka na to pytanie, przedstawiono na rysunku 3.
Według [Czaja M., 2014], występujące problemy w dużym stopniu są spowodowane
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niewystarczającymi przygotowaniem i zaangażowaniem pracowników. Aby uniknąć
większości problemów istotnym czynnikiem jest nie tylko informowanie, określenie zadań
i odpowiedzialności, ale również przekonanie pracowników do utożsamiania się z celami
i korzyściami systemu [Czaja M., 2014].
Rysunek 3. Bariery występujące podczas wdrażania systemów

Źródło: M. Czaja, Popularność sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego wśród
przedsiębiorstw, publikacja w czytelni na stronie internetowej: http://www.jakosc.biz/, data publikacji:
28.07.2014 r.

Najważniejsze pytanie, które było celem przeprowadzanych przez autorkę badań,
dotyczyło korzyści poniesionych przez przedsiębiorstwo po wdrożeniu systemu zarządzania
środowiskowego według normy ISO 14001 oraz systemu EMAS. Z udzielony odpowiedzi
można zauważyć, że istnieje wiele korzyści, które przekonują firmy do wdrożenia systemów
[Czaja M., 2014]:
- nowe możliwości oszczędzania 7%,
- ułatwienie dostępu do dotacji i publicznych źródeł finansowych 12%,
- zwiększenie atrakcyjności firmy 16%,
- wejście na nowe rynki 7%,
- pro-ekologiczny wizerunek 14%,
- lepsze stosunki z lokalną ludnośc,ią 18%,
- lepszy wizerunek firmy 14%
- lepsza ocena firmy przez administrację państwową 11% [Czaja M., 2014];
Według [Czaja M., 2014], najwięcej przedsiębiorstw uważa, że dzięki wdrożeniu,
organizacje osiągnęły lepsze stosunki z lokalną ludnością. Można stwierdzić, że wyżej
wymienione korzyści są korzyściami ekonomicznymi, jednak należy pamiętać, że wdrażanie
tych systemów powoduje poprawę stanu środowiska, czyli między innymi zredukowanie
emisji substancji zanieczyszczających środowisko, zmniejszenie obciążenia środowiska
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim emisji do powietrza
[Czaja M., 2014].

5. Podsumowanie
Systemy zarządzania środowiskowego są bardzo dobrymi narzędziami, ułatwiającymi
organizacjom kontrolowanie oddziaływania wywieranego na środowisko oraz pozwalającymi
pokazać troskę o środowisko i właściwy stosunek do jego ochrony. Jednak utworzenie
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dobrze działającego systemu, dostosowanego do potrzeb i warunków organizacji, nie jest już
takie proste – wymaga to odpowiedniego zrozumienia koncepcji systemu oraz znajomości
specyfiki organizacji. Popularność wdrażania systemów zarządzania środowiskowego nadal
zwiększa się. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawa dotyczące środowiska oraz
wzmożone działania instytucji kontrolujących, silna konkurencja, określona strategia rozwoju
oraz rosnące zainteresowanie opinii społecznej, konsumentów i akcjonariuszy w sprawy
ochrony środowiska, są głównymi powodami decyzji o wdrożeniu i certyfikacji Sytemu
Zarządzania Środowiskiem.
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Elementy rachunku kosztów w systemie przetwarzania danych
Wierzba Arkadiusz, Madejski Rafał
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

1. Wprowadzenie
Świat się rozwija wraz z nim tez racjonalne gospodarowanie czynnikami produkcji
powoduje to ciągłe zainteresowanie poziomem ponoszonych kosztów. Rozważania
ekonomiczne bazujące na danych dotyczących kosztów zajmują centralne miejsce
w rachunkach decyzyjnych. Większość decyzji kierowniczych opiera się, bowiem na
informacjach kosztowych. W modelach decyzyjnych koszty pełnią rolę zarówno parametrów,
jak i kryteriów wyboru. Rozwija się współpraca miedzy inżynierami i ekonomistami mimo
pełnienia i realizowania oddzielnych zadań w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Celem
mniejszej pracy są rozważania rachunku kosztów w przedsiębiorstwie X.
Istnienie odpowiedniego systemu informacji ekonomicznej o kosztach jest niezbędnym
warunkiem podejmowania racjonalnych decyzji. Systemem tym jest rachunek kosztów
będący niewątpliwie centralnym elementem systemu informacyjnego rachunkowości. Każde
przedsiębiorstwo przemysłowe realizuje swoje planowe zadania mające wyraz w procesie
produkcyjnym, za pośrednictwem odpowiednio zorganizowanego ogółu sił wytwórczych
będących w dyspozycji przedsiębiorstwa [1.]
Zmiany stosunków produkcji zależą od rozwoju sił wytwórczych. Takie jest prawo rozwoju
społeczeństwa. Albowiem warunkiem wszelkiej produkcji społecznej jest to, aby stosunki,
w jakie wchodzą ludzie w swej działalności produkcyjnej, odpowiadały rodzajowi produkcji,
jaką ludzie prowadzą. Ogólne prawo rozwoju ekonomicznego wymaga, zatem, aby stosunki
produkcji bezwzględnie odpowiadały charakterowi sił wytwórczych.
Ogół sił wytwórczych obejmuje:
Rysunek 1: Podział sił wytwórczych

Siły wytwórcze

środki produkcji

środki pracy

praca

przedmioty pracy

Źródło: Opracowanie własne
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Według relacji pojęć ekonomicznych, ogół sił wytwórczych obejmuje:
— środki produkcji - składające się z elementów środków pracy i przedmiotów pracy które
stanowią aktywni uczestnicy procesu gospodarowania, czyli osoby fizyczne lub prawne,
która dokonuje wyboru gospodarczego
— praca - czyli usługa oferowana pracodawcy przez pracownika o określonych
kwalifikacjach.
Stałemu procesowi nabywania, organizowania, wykorzystywania i zużywania
poszczególnych składników sił wytwórczych przedsiębiorstwa przemysłowego - towarzyszy
ponoszenie związanych z tym nakładów finansowych [2].
Rysunek 2: Nakłady finansowe

Nakłady finansowe

oprogramowanie

marketing

zakup gotowej technologii

szkolenie personelu

prace badawcze i rozwojowe

Źródło: Opracowanie własne.

Nakłady finansowe ponoszone w związku z angażowaniem sił wytwórczych podlegają
planowaniu, ewidencjonowaniu, rozliczaniu i kontroli wg ogólnie obowiązujących zasad oraz
szczegółowych przepisów branżowych z uwzględnieniem indywidualnych warunków
i potrzeb przedsiębiorstwa. Ponoszone nakłady finansowe są równocześnie konfrontowane
z efektami działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w ramach odpowiednio
zorganizowanego systemu rozliczania kosztów [5,4].

2. Rachunek kosztów
Ogólny system rachunku kosztów przedsiębiorstwa jest to ogół działań zmierzających
do odzwierciedlenia zachodzących w przedsiębiorstwie procesów zaopatrzenia, produkcji
i zbytu – poprzez ujęcie, zgrupowanie i interpretację w różnych przekrojach kosztów
własnych wytworzenia i zbytu produktów pracy działalności przedsiębiorstwa, mierzonych
ilościowo i wartościowo, za pewien okres – w celu uzyskania możliwie wszechstronnych
informacji potrzebnych do ustalenia wyniku finansowego i kierowania przedsiębiorstwem
Jakkolwiek w praktycznej działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, rachunek
kosztów - jako jeden z elementów zarządzania - prowadzony jest przez ograniczoną grupę
ludzi w ramach ustalonych zależności służbowych i funkcjonalnych wynikających ze
schematu organizacyjnego danego przedsiębiorstwa, to na rzeczowe kształtowanie tego
rachunku oddziałuje każdy pracownik, każda podejmowana przez tego pracownika decyzja,
Każda decyzja dotyczy w praktycznym działaniu - w mniejszym lub większym stopniu,
bezpośrednio lub pośrednio - angażowania poszczególnych elementów sił wytwórczych
[3,4].
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Rysunek 3: Elementy rachunku kosztów

Elementy rachunku kosztów

Obserwacja, identyfikacja

Rozliczanie i kalkulacja kosztów

Sprawdzanie i weryfikowanie

Sprawozdawczość
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 4: Etapy rachunku kosztów

Źródło: Opracowanie własne

Kolejne etapy rachunku kosztów świadomie oddziałują na końcową wielkość nakładów,
a w efekcie na wyniki rachunku ekonomicznego, który w dużej mierze zależny jest od
sprawnie działającego systemu informacyjnego. W pełni działającym system informatyczny
jest zintegrowany z systemem przetwarzania danych i stanowi integralna część zarządzania
w firmie[5].
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Rysunek 5: Ogólny model relacji zachodzących między systemami

Źródło: Opracowanie własne

Możliwy i aktualnie osiągany zakres zastosowań informatyki do zarządzania
przedsiębiorstwem jest dosyć szeroki w odniesieniu do procesów ewidencyjnych i dobrze
ustrukturyzowanych procesów decyzyjnych. Problemy informatyzacji zarządzania
operacyjnego a szczególnie strategicznego są przedmiotem zawansowanych badań
i praktycznych aplikacji [9].
W dobrze zorganizowanym systemie przetwarzania danych, opartym o nowoczesny
sprzęt techniki obliczeniowej, rachunek kosztów nie wymaga ustalania wydzielonego
podsystemu przetwarzania danych w ranach ogólnego systemu przetwarzania danych dla
potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem, a powinien się opierać na zasadzie informacyjnych
w zakresie elementów kosztowych - z poszczególnych podsystemów - np. płac, gospodarki
środkami trwałymi. W poszczególnych podsystemach przetwarzania danych należy
zabezpieczyć:
— rodzaje informacji źródłowych dostosowanych do ustalonych potrzeb rachunku kosztów,
— maksymalną optymalizacje stopnia zbieżności rodzajów i zakresów elementów
informacyjnych dla celów poszczególnych podsystemów przetwarzania danych oraz dla
celu rachunku kosztów,
— możliwość uzyskiwania z wszystkich podsystemów przetwarzania danych - logicznie
zwartego "bloku", zbioru informacji dla potrzeb rachunku kosztów [6,7].

3. Koszty, a efektywność przedsiębiorstwa
Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa jest mierzona przez porównanie efektów
i nakładów, albo osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów. Efektywność tę można
ocenić albo za pomocą wielkości bezwzględnych, kiedy porównujemy kwoty przychodów
i kosztów, albo za pomocą odpowiednich wskaźników będących relacją kosztów do
przychodów lub odwrotnie.
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Koszty są, więc miarą gospodarności przedsiębiorstwa. Odzwierciedlają jego możliwości
oszczędnego zużycia środków niezbędnych do wyprodukowania określonej wielkości
wyrobów. Wyrazem tej oszczędności może być wyprodukowanie większej liczby wyrobów
z tego samego materiału [11].
Systemy rachunku kosztów docelowych różnią się szczegółowymi rozwiązaniami
w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz od wielkości jednostki, ale możliwe
jest wyróżnienie wspólnych procedur występujących w ramach tych systemów:
— planowanie i projektowanie wyrobów, które spełniają wymagania klientów,
— ustalenie docelowego kosztu wyrobu przy wykorzystaniu analizy wartości
— osiąganie kosztów docelowych na etapie produkcji poprzez wytyczenie kosztów
standardowych [12,10].
Tabela1: Czyniki wpływające na zysk ze sprzedaży produktu
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Wielkość sprzedaży
1750
2100
Cena wyrobu
87,5
99,75
Jednostkowy koszt
61,25
66,5
Koszty stałe
8750
8050

Przyrost
350
12,25
5,25
-700

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów przedsiębiorstwa X

Ustalenie wpływu przedstawionych czynników na wynik finansowy firmy dla produkcji
jednoasortymentowej może nastąpić z wykorzystaniem następujących wzorów:
I) Wpływ zmiany cen sprzedaży wyrobów na przyrost zysku
ΔZ(c)= Δc×q1
Δc - przyrost ceny
q1 – wielkość sprzedaży w badanym okresie
II) Wpływ zmiany wielkości sprzedaży na przyrost zysku
ΔZ(q)= Δq×(co-kzo)
co- cena w okresie bazowym
kzo- jednostkowy koszt zmienny w okresie bazowym
Δq – przyrost wielkości sprzedaży
III) Wpływ zmiany jednostkowego kosztu zmiennego na przyrost zysku
ΔZ(kz)= Δkz×q1
Δkz – przyrost jednostkowego kosztu zmiennego
IV) Wpływ zmiany kosztów stałych na przyrost zysku
ΔZ(KS)= ΔKS
ΔKS - przyrost kosztów stałych
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Tabela 2: Przyrost zysku
Planowany zysk

1750×(87,5-61,25)-8750 =37187,5 zł

Wykonany zysk

2100×(99,75-66,5)-8050=61775 zł

Przyrost zysku

24587,5zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów przedsiębiorstwa X

Tabela 3: Rozliczenie wpływu poszczególnych czynników
Czynniki
Obliczenia
Wpływ zmiany wielkości sprzedaży na przyrost zysku 350szt×(87,5zł-61,25 zł)
Wpływ zmiany cen wyrobów na przyrost zysku
12.25zł × 2100szt.
Wpływ zmiany jednostkowego kosztu zmiennego na -5,25zł × 2100 szt.
przyrost zysku
Wpływ zmiany kosztów stałych na przyrost zysku
Suma
-

Wyniki
9187,5zł
25725zł
-11025
-700
24587,5zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów przedsiębiorstwa X

Dalsza analiza może dotyczyć kosztów zmiennych oraz kosztów stałych. Składają się
one z wielu pozycji kosztowych. Koszty zmienne to przede wszystkim koszty materiałów
bezpośrednich i koszty robocizny bezpośredniej.Ustalenie wpływu zmian tych kosztów na
zysk firmy w przypadku produkcji jednoasortymentowej może nastąpić według wzorów:
ΔZ(kmb)= Δkmb×q1
ΔZ(krb)= Δkrb×q1
ΔZ(kmb) – zmiany zysku spowodowane zmianą kosztów materiałów bezpośrednich
ΔZ(krb) – zmiany zysku spowodowane zmianą kosztów robocizny bezpośredniej
Δkmb – zmiany kosztów materiałów bezpośrednich na jednostkę produkcji
Δkrb – zmiana kosztów robocizny bezpośredniej na jednostkę produkcji
q1 – wielość sprzedaży produktów w badanym okresie
Wpływ zmiany kosztów robocizny bezpośredniej na zmianę zysku:
DZ (krb) = Dkrb × q1 = (25,26 zł - 28 zł) × 2100 szt. = -5754 zł
Wpływ zmiany kosztów materiałów bezpośrednich na zmianę zysku:
DZ (kmb) = Dkmb × q1 = (35 zł – 38,5 zł) × 2100 szt. = -7350 zł
Łączny wpływ zmiany kosztów robocizny bezpośredniej i kosztów materiałów bezpośrednich
na zmianę zysku: -5754 zł - 7350 zł = -13104 zł
Ustalenie wpływu zmiany poszczególnych pozycji należących do kosztów stałych na
zmianę zysku następuje poprzez wyznaczenie dodatniej lub ujemnej zmiany danej pozycji
kosztów z punktu widzenia zysku.
Tabela 4: Koszty wydziałowe
Wyszczególnienie
Amortyzacja
Materiały
Energia
Płaca

Plan
1107
1097
285
3468
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Koszty wydziałowe
Suma kosztów

367
6324

784
6708

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów przedsiębiorstwa X

Tabela 4: Rozliczenie wpływu poszczególnych czynników
Czynnik
Wpływ zmiany wysokości amortyzacji na zmianę zysku
Wpływ zmiany kosztów materiałów na zamianę zysku
Wpływ zmiany kosztów energii na zamianę zysku
Wpływ zmiany kosztów płac na zamianę zysku
Wpływ zmiany pozostałych kosztów wydziałowych na
zmianę zysku
Łączny wpływ zmiany kosztów wydziałowych na zmianę
zysku

Obliczenia
ΔZ(am) = 1107-1030
ΔZ(km) = 1097-992
ΔZ(ke) = 285- 423
ΔZ(kp) = 3468 -3479
ΔZ(kpw) = 367- 784
-

Wynik
77
105
-138
-11
-417
-384

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów przedsiębiorstwa X

W wyniku dokonanych obliczeń można stwierdzić, że największy wpływ na zmianę zysku
miały pozostałe koszty wydziałowe, które spowodowały zmniejszenie zysku o 417 000 zł.
Najmniejszy wpływ na zmianę zysku miały koszty płac - tylko 11000 zł. Zmiany w zakresie
amortyzacji i kosztów materiałów spowodowały wzrost zysku. Pozostałe pozycje kosztów
wydziałowych miały niekorzystny wpływ na wielkość osiągniętego zysku.

4.Podsumowanie
Koszty są obiektywną kategorią ekonomiczną ściśle związaną z działalnością
gospodarczą. Działalność gospodarcza z natury powoduje, jak już stwierdzono, powstanie
kosztów, dzięki którym możliwe staje się osiąganie przychodów. Precyzyjne zdecydowanie
kosztów nie jest zadaniem łatwym, ponieważ sposób objaśnienia kosztów często odbiega od
różnego rodzaju teoretycznych i praktycznych modeli rachunku kosztów. Te z kolei
przedstawiają obraz kosztów występujących w rzeczywistości gospodarczej, która podlega
ciągłym zmianom w wyniku jej rozwoju. W zależności, więc od wartości informacji
kosztowych obraz realny kosztów może się przybliżać lub oddalać od kosztów, jako
obiektywnej kategorii ekonomicznej. Rachunkowość jest dyscypliną naukową, ale zarazem
praktyczną, która zajmuje się szeroko wykorzystywaniem kategorii kosztów. Jest to
w rachunkowości jedna z najważniejszych kategorii, dlatego nie może się ona obejść bez
objaśnienia jej istoty. W literaturze koszty są najczęściej definiowane jako pieniężny wyraz
nakładów ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą. Obejmuje swym zakresem
zarówno nakłady pracy żywej (wynagrodzenie za pracę wraz z narzutami), jak i nakłady
pracy uprzedmiotowionej (zużycie materiałów i surowców oraz maszyn i budynków).
W kosztach są również ujęte usługi transportowe, remontowe, budowlane itp. Rachunek
kosztów docelowych jest bardzo złożonym systemem, w obrębie którego łączą się
i przeplatają procesy biznesowe, które obejmują cały łańcuch wartości oraz cały cykl życia
produktu. Pamiętać należy także, iż rachunek kosztów docelowych jest najbardziej skuteczny
w środowisku wysokiej technologii, gdzie możliwe staje się zastosowanie całego zbioru
narzędzi planowania, sterowania i kontroli kosztów na etapach planowania i projektowania
produktu oraz procesu produkcyjnego tak, aby oddziaływać na strukturę kosztu produktu,
ustalonego pod kątem uwarunkowań rynkowych.
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Analiza przyczyn powstania niezgodności w przedsiębiorstwie
produkcyjnym
Bartłomiej Jędrysiak
Politechnika Częstochowska, Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali

1. Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa chcąc zaspokoić ciągle rosnące wymagania konsumentów muszą
zwracać uwagę na poprawę jakości produkowanych przez siebie wyrobów. Sprawą
priorytetową stało się doprowadzenie do sytuacji, w której klient będzie zadowolony z jakości
ofert proponowanych przez przedsiębiorstwo. Najprostszą drogą do zdobycia wysokiej
pozycji rynkowej, a tym samym zaufania klientów, jest wprowadzenie systemu zarządzania
jakością. Odpowiedni poziom jakości produkcji wymaga od przedsiębiorstwa odpowiedniej
organizacji. Wszystkie elementy procesu produkcyjnego muszą zostać należycie
porządkowane i poddawane ciągłej kontroli. W artykule dokonano analizy przyczyn
powstania niezgodności w przedsiębiorstwie produkcyjnym [Kaczmarek A., Budzik R., 2010,
s. 115; Więcek J., 2007].
Do analizy otrzymanych niezgodności wykorzystano metodę „5M”, w której zastosowano
następujące kategorie przyczyn:
 człowiek (siła robocza) – kwalifikacje, staż pracy, zadowolenie z pracy,
 maszyna – licencja, nowoczesność, wydajność pracy, bezpieczeństwo, warunki
pracy,
 metoda – do grupy tej zalicza się wszystkie instrukcje procesu technologicznego,
zakres obowiązków, norm, procedur,
 materiał – wszystkie surowce wejściowe, półfabrykaty i substytuty,
 zarządzanie – zawiera w sobie strukturę organizacyjną pracy, jak również jej
zmianowość i warunki pracy.

2. Charakterystyka obiektu badawczego
Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym, które swoją
działalność opiera na produkcji mebli z płyty wiórowej. Specjalnością zakładu jest produkcja
zestawów sypialnych, szaf, komód, szafek nocnych. Większość produktów trafia głównie na
rynki zachodnie, stanowią one około 70% całej produkcji przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo
X zatrudnia obecnie 500 osób, z czego 80% stanowią pracownicy fizyczni zajmujący się
bezpośrednio wytwarzaniem gotowych produktów. W celu ustabilizowania swojej pozycji
rynkowej firma musi ciągle się doskonalić w każdym aspekcie produkcji i dystrybucji
[Jędrysiak B., 2013].

3. Analiza
przyczyn
produkcyjnym

powstania

niezgodności

w

przedsiębiorstwie

Na podstawie danych z działu kontroli jakości danego przedsiębiorstwa zostało
stworzone zestawienie które zaprezentowano w tabeli 1. Prezentuje ono najczęściej
występujące niezgodności podczas produkcji wyrobu w danym cyklu produkcyjnym. Dla
potrzeb pracy wybrano grupę produktów meblowych wytwarzanych w tej samej technologii
produkcji.
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Tabela 1. Analiza przyczyn powstawania błędów metodą „5M” (człowiek, maszyna, metoda,
materiał, zarządzanie)

Metoda "5 M"

Suma M1 M2 M3 M4 M5

N1

uszkodzony element

181

50

45

15

60

11

N2

niewłaściwy element

425

250

0

100

30

45

N3

brakujący element

601

300

180

10

10

101

N4

ciała obce pod powierzchnią

12

0

4

2

5

1

N5

zarysowany element

611

350

170

47

10

34

N6

pęcherze pod powierzchnią

37

5

15

11

6

0

N7

wgnioty na powierzchni

100

30

29

0

20

21

N8

błąd wierceń

21

14

0

4

0

3

N9

plamy

42

5

20

15

0

2

N10 folia odchodzi z płyty

166

30

80

40

6

10

N11 złamany element

224

150

40

5

0

29

N12 wady w szkle

23

0

10

7

6

0

N13 uszkodzenia powierzchni lakierowanej

93

50

20

10

0

13

N14 wypaczone elementy

57

30

10

8

0

9

N15 błąd komis jonowania

6

4

0

0

0

2

N16 zabrudzenia klejem

7

6

0

0

0

1

29

10

5

0

14

0

N18 zawilgocony element

8

5

0

0

0

2

N19 błąd w warstwie forniru

9

5

4

0

0

0

49

30

10

0

0

9

2701 1324

642

274

167

293

N17 zburzenia funkcji

N20 TRAPO
suma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Jędrysiak B. (2013) „Zarządzanie systemami jakości”,
Politechnika Częstochowska, Praca magisterska, Częstochowa

Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, iż najczęściej występującymi wadami są
dwie niezgodności N5 – „zarysowany element”, jak również N3 – „brakujący element”. Do
analizy przyczyn powstania niezgodności użyto pięciu głównych składowych: M1 – człowiek,
M2 – maszyna, M3 – metoda, M4 – materiał, M5 – zarządzanie. Rysunek 1 prezentuje
przyczyny powstania niezgodności w ujęciu procentowym.
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Rysunek 1. Diagram przyczyn powstania niezgodności
100%
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60%
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49,1%

40%
30%

23,8%

20%
10,2%
10%

6,1%

10,8%

0%
M1 _człowiek

M2 -maszyna

M3-metoda

M4-materiał

M5- zarzadzanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Jędrysiak B. (2013) „Zarządzanie systemami jakości”,
Politechnika Częstochowska, Praca magisterska, Częstochowa

Analizując rysunek drugi można zauważyć, iż prawie 50% niezgodności powstało z winy
człowieka, czego skutkiem była duża liczba zarysowanych i brakujących elementów. Zła
praca maszyn doprowadziła do powstania około 23% uchybień, które obniżały jakość
oferowanego produktu. Prawie 11% niezgodności powstałych podczas procesu produkcji
spowodowanych było złym zarządzaniem. Mniejszy wpływ na powstanie niezgodności miało
natomiast stosowanie odpowiedniej metody pracy. Wadliwy materiał produkcyjny przyczynił
się do powstania około 6% niezgodności.

4. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano główne przyczyny powstania niezgodności
w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Powstanie większości wykrytych wad zostało
spowodowane bezpośrednio przez człowieka. Drugą, co do wielkości przyczyną powstania
wad w produktach była zła praca maszyn.
W celu wyeliminowania lub ograniczenia występowania niezgodności należy
przeprowadzić odpowiednie kursy i szkolenia dla pracowników. Pozwoli to na zwiększenie
jakości wykonywanej pracy, jak również poprawę jakości oferowanych produktów.
Usprawnienie parku maszyn czy inwestycje w nowe technologie znacząco przyczynią się do
redukcji błędów powstałych na skutek złej pracy maszyn. Przedsiębiorstwo powinno również
zwrócić większą uwagę na rozwój kadry zarządzającej, jak również, na jakość
pozyskiwanego materiału produkcyjnego [Jędrysiak B., (2013)].
Redukcja liczby występujących niezgodności pozwoli przedsiębiorstwu na zdobycie
większej ilości odbiorców, jak również uznanie jakości wśród nabywców.
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Analiza wyników badań BOST dla przedsiębiorstwa w branży
opakowaniowej
Ola Zygoń
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

1. Wprowadzenie
W opracowaniu przeprowadzono analizę wyników badań BOST dla procesu
produkcyjnego opakowania nakrywkowego produkowanego przez przedsiębiorstwo
zajmujące się produkcją opakowań giętkich. Badania BOST można stosować w różnego
rodzaju przedsiębiorstwach począwszy od organizacji państwowych kończąc na sklepach
i małych przedsiębiorstwach. Jedną z głównych metod badań wykorzystanych
w opracowaniu była analiza statystyczna, która ukazała ważność poszczególnych czynników
opisujących zasadę 3 zarządzania Toyoty. Do przeprowadzenia badań użyto również analizę
korelacji.

2. Struktura organizacyjna oraz charakterystyka działalności przedsiębiorstwa
Analizowane przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji opakowań giętkich, dla
przemysłu spożywczego, chemicznego oraz farmaceutycznego. Asortymentami firmy są
między innymi: banderole papierowe, materiały nakrywkowe z foli, owijki termokurczliwe,
folie wysokobarierowe do pakowania świeżych produktów, laminaty do ciastek, saszetki,
Stick Packs, torby stojące.
Ważną kwestią w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa jest struktura organizacyjna,
aby przedsiębiorstwo funkcjonowało w sposób prawidłowy należy dokładnie określić jego
strukturę. Obecnie zakład posiada nową strukturę organizacyjną, która zawiera istotne
zmiany oraz kilka nowych działów. Dzięki czemu pracownicy w szybszy i łatwiejszy sposób
mogą dotrzeć do swojego przełożonego. Na (rys.1) została przedstawiona aktualne struktura
przedsiębiorstwa. W roku 2007 firma zatrudniała 156 osób i co rok ta liczba systematycznie
się zwiększa. Na dzień dzisiejszy przedsiębiorstwo zatrudnia około 250 pracowników. Zakład
ciągle poddawany jest modernizacji. Powstają nowe hale produkcyjne oraz magazyny
wysokościowe.
Przedsiębiorstwo produkuje m.in.: opakowania dla przemysłu artykułów mleczarskich,
w których znajdują się materiały służące jako wieczka, są to materiały nakrywkowe. Wieczka
najczęściej wykonane są z folii (występują w formie zadrukowanej bądź też nie
zadrukowanej, to zależy od upodobania klienta), banderole papierowe, osłonki
termokurczliwe, czyli etykiety do wyrobów pro biotycznych, system zamykania „Booklet”
dzięki czemu można z powrotem zamknąć opakowanie, które już wcześniej zostało otwarte.
Zakład produkuje również folie wysoko barierowe, które służą do pakowania przetworów
świeżych. Kolejnym produktem są opakowania dla przemysłu artykułów cukierniczych i są to
opakowania do gum, opakowania do ciastek zwane laminatami. Firma produkuje również
laminaty, które klienci wykorzystują do pakowania suchej żywności, czyli herbaty, kawy,
produkuje różnego torebki np. do zup, Stick Packs oraz saszetki. W swojej ofercie firma ma
również opakowania, które służą do żywności mokrej jak również opakowania, które służą do
pakowania żywności, która od razu nadaje się do spożycia. Tymi produktami są opakowania
do sosów czyli laminaty barierowe są to opakowania, w które można zapakować produkty,
nadające się od razu do spożycia, oraz saszetki stojące, które stosuje się dla produktów
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pasteryzowanych czyli (retort). Klientami przedsiębiorstwa są przede wszystkim takie kraje
jak Niemcy, Australia, Słowacja.
Rysunek 1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
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Źródło: Opracowanie własne

2.1.

Charakterystyka produktu

Jednym z najczęściej produkowanym produktem wytwarzany przez przedsiębiorstwo jest
opakowanie nakrywkowe. Jest to wieczko, które służy do zakrycia substancji znajdujących
się w wewnątrz opakowania. Materiał nakrywkowy szczelnie zamyka opakowanie, w którym
znajduje się jogurt. Produkowane wieczko wykonane jest większości z folii. Materiał
zewnętrzny występuje w formie zadrukowanej oraz w formie niezadrukowanej. Najczęściej
przedsiębiorstwo produkuje wieczka zadrukowane. Na wieczku umieszcza się nazwę firmy,
dla której zakład je produkuje. Często na wieczku umieszcza się również logo firmy, która
zleciła produkcję. Można tam również znaleźć nazwę produktu na przykład jogurt o smaku
truskawkowym. Zawsze na materiale nakrywkowym jogurtu, czyli wieczku znajduje się data
ważności (termin przydatności do spożycia). Na niektórych wieczkach zleceniobiorca, każe
umieszczać cenę swojego produktu.
Procesem produkcyjnym w ujęciu technologicznym nazywamy układ faz oraz operacji
technologicznych, które wraz z odpowiednią ilością materiałów, energii czy również
informacji powoduje powstanie wyrobu finalnego, czyli wyrobu gotowego, w tym przypadku
jest to wieczko. Na (rys. 2) został przedstawiony proces produkcyjny wieczka u ujęciu
technologicznym. W procesie produkcyjnym zostały wyszczególnione wszystkie
najistotniejsze operacje technologiczne, które zachodzą w trakcie produkcji wieczka. Do
takich operacji technologicznych można zaliczyć: operacje magazynowania oraz
składowania wyrobów gotowych, operacje kontroli, operacje transportowe, laminacje, druk,
uzbrojenie cylindra, operacje cięcia. [LIWOWSKI B., KOZŁOWSKI R., 2007, S. 54., BORKOWSKI
S., 2012, S. 8].
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Rysunek 2. Proces produkcyjny opakowania nakrywkowego w ujęciu technologicznym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zdobytych przedsiębiorstwie

Legenda:
1. Rozpoczęcie zlecenia POZ – laminacja. Pracownicy dostają informacje od wyższych
przełożonych, że mają rozpocząć „laminacje”. W tym samym czasie część pracowników
przygotowuje odpowiednie cylindry do laminacji. Inni pracownicy przygotowują maszynę
laminującą do ruszenia. Ostatni zespół zajmuje się dostarczeniem surowca na maszynę
laminującą.
I. Przygotowanie cylindra. Działy Montowni Cylindrów ma za zadanie uzbroić
maszynę w odpowiedni cylinder. Cylindry te muszą odpowiadać normą z POZ-u, dlatego też
„Myjnia” musi zadbać o to by wszystkie elementy były dokładnie wymyte, osuszone,
a następnie z powrotem skompletowane w całość. Cylindry umieszcza się w maszynie
myjącej Renzmann Wash Machine 320-22, następnie maszyna Renzmann Destilation
Machine Roto maX40 dokładnie destyluje cylindry. Jakość druku zależy od wymycia
poszczególnych elementów cylindra.
II. Przygotowanie HSL-u. Przygotowywana HSL-u, który będzie nanoszony na
materiał nakrywkowy, następnie materiał może być poddany drukowaniu.
III. Zamówienie i dostarczanie surowca PET-MET. Pracownicy magazynu dostają
POZ, który rozpoczyna zlecenie laminacji. Przygotowują materiał (ściągnięcie bobiny
z regału za pomocą wózka widłowego z podnośnikiem), przetransportowanie surowca PETMET na stanowisko robocze. Przejazd wózkiem widłowym ok. 350m po wyznaczonej
specjalnie do tego ścieżce transportowej.
2. Uzbrojenie maszyny i próbne ruszenie. Pracownik dostarcza materiał potrzebny do
produkcji i uzbraja nim maszynę. Następuje próbne ruszenie, operator maszyny ustawia
odpowiednio wszystkie parametry oraz dodaje odpowiednią ilość farb, następuje tak zwane
„mieszanie farb”.
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3. Kontrola jakości. Na tym etapie pracownik laboratorium bada gramaturę materiału oraz
sprawdza czy farby zostały dobrze dobrane, jest to kontrola wstępna.
4. Wprowadzenie korekty. Jeżeli kontrola jakości wykaże, że parametry maszyny są źle
ustawione oraz że nakładana farba zachodzi na siebie lub gdy kolory są źle dobrane
wówczas wprowadza się korektę. W trakcie procesu zawsze na początku wprowadzane są
korekty.
5. Laminacja. Laminacja polega na łączeniu zazwyczaj dwóch lub też więcej warstw
materiału czyli (folii) za pomocą kleju. Stosowany klej zawiera najczęściej substancje
pomocnicze takie jak rozpuszczalnik, utwardzacze oraz najważniejszy składnik czyli spoiwo
zwane lepiszcze. W przedsiębiorstwie stosuje się kleje rozpuszczalnikowe oraz kleje
bezrozpuszczalnikowe. Do laminacji wykorzystuje się najczęściej taki materiał jak: polietylen
PE, poliester PET, poliamid OPA, papier PAP, ppcast CPP, polipropylen OPP, aluminium
ALU. Laminacja zachodzi na takich maszynach jak: Schiavi Convert Jet, Nordmeccanica
Super Simplex oraz Rotomec CL 1000. Wszystkie te maszyny posiadają automatyczny
podajnik kleju.
6. Odstawienie materiału do magazynu. Pracownik odstawia materiał do magazynu za
pomocą wózka widłowego pokonuje ok. 350m z materiałem. Materiał znajduje się
w magazynie do czasu, kiedy pracownik dostanie rozporządzenie, że rozpoczyna się
zlecenie druku.
7. Magazynowanie materiału potrzebnego do produkcji opakowań giętkich. W tym
miejscu znajdują się komponenty potrzebne do produkcji. Materiał zawinięty jest na rolkach,
każda z rolek jest opisana i znajduje się na regałach. Część rolek umieszczona jest na Euro
paletach ze względu na swoją wielkość oraz wagę. Do produkcji wieczek dla Danona używa
się platynek czyli wieczek aluminiowych.
8. Rozpoczęcie zlecenia - POZ druku. Operator maszyny drukującej wydaje polecenie
pracownikom magazynu, pracownikom montowni klisz fotopolimerowych oraz mieszalni farb
UV dla rozpoczęcia druku UV. Obsługa wydaje zgodnie z POZ lub harmonogramem
produkcji odpowiednią ilość surowców potrzebnego do produkcji druku.
I. Uzbrojenie cylindrów. Pracownicy dostarczają dokładnie wyczyszczony cylinder na
stanowisko druku. Cylinder zostaje umieszczony w maszynie drukującej.
II. Przygotowanie farby na maszynie. Farba zostaje przygotowywana w tak zwanej
mieszalni. Odbywa się to za pomocą maszyny Schwelm Gravitec Compact Line 30/20 ex,
która posiada 20 głowic (stanowisk), które dozują odpowiednią ilość farby. Następnie
dostarcza się ją za pomocą paleciaka do odpowiedniej maszyny. Operator maszyny
drukującej dozuje odpowiednią ilość farby potrzebnej do druku.
III. Zamówienie i dostarczenie wcześniejszego surowca. Pracownik magazynu dostaje
informacje że rozpoczyna się zlecenie druku. Przetransportowuje surowiec do odpowiedniej
maszyny. Pokonuje za pomocą wózka widłowego ok. 350m.
9. Uzbrojenie maszyny. Oczyszczony cylinder znajdujący się na wózku trafia na zbrojownie.
Następnie pracownicy montują odpowiedni materiał (bobinę), który będzie wykorzystywany
do druku materiału nakrywkowego.
10. Próbne ruszenie. Po uzbrojeniu maszyny i dopasowania odpowiedniej ilości farby
pracownik załącza maszynę drukującą, następuje próbne ruszenie. Do tego celu
wykorzystuje się ok. 300 metrów bieżących materiału.
11. Kontrola jakości. Pracownik laboratorium pobiera próbkę materiału do kontroli.
W laboratorium bada się
zgodność kolorów na materiale. Za pomocą techniki
chromatograficznej badania składu mieszaniny związków chemicznych znajdujących się
w materiale. Maszyna posiada wbudowane fotokomórki, które cały czas kontrolują proces
druku. Pracownik laboratorium sprawdza pomiary fotokomórek.
12. Wprowadzenie korekty. W razie wystąpienia znacznych niezgodności oraz złych
wyników kontroli jakości operator maszyny wraz w pomocnikami wprowadza zmiany
w druku.
13. Druk właściwy następuje z prędkością 240m/minutę. Wielkość produkcji oraz rodzaj
nakładanych bobin zależy od wielkości zamówienia.
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14. Wypełnianie druku w zagłębienia nanoszona jest farba. Druk wklęsły zachodzi techniką
rotograwiurową.
15.Odstawienie materiału do komory termicznej (suszarni). Materiał zostaje
przetransportowany wózkiem 270m widłowym do suszarni na okres 72 godzin. Znajduje się
on w temperaturze 35°C z tolerancją od 2°C. Wysoka temperatura przyśpiesza wiązania się
kleju oraz usuwa z materiału aminy aromatyczne, które są niebezpieczne i toksyczne dla
ludzkiego zdrowia.
16. Odstawienie materiału do magazynu. Po okresie 72 godzin materiał trafia do
magazynu głównego. Zostaje on w nim do momentu, aż nie rozpocznie się POZ cięcia.
Pracownik przewozi materiał za pomocą wózka widłowego ok. 200m.
17. Rozpoczęcie POZ cięcia. Operator dostaje POZ dzięki czemu może rozpocząć
przygotowywanie do procesu cięcia.
18. Dostarczenie materiału na maszynę. Pracownik przetransportowuje materiał
z magazynu na maszynę do cięcia. Pokonuje on 200m wózkiem widłowym.
19. Cięcie na maszynie. Ostatnim etapem podczas produkcji opakowania giętkiego jest
proces cięcia. Maszyna krajarko-nawijarka (bobiniarka) dokonuje cięcia materiału.
Przedsiębiorstwo posiada kilka maszyn do cięcia. Maszyna Schiavi wykorzystywana jest do
cięcia materiału o małej szerokości (50-500mm) są to bobiny o wadze do 30kg. Na tej
maszynie można ciąć monofoliie jak również laminaty. Na maszynie Jurmet można ciąć
materiały o szerokości 50 mm i max. Bobina może ważyć do 180kg. Największą szerokość
cięcia 2x600 mm oraz 1400 mm posiada maszyna marki Euromac. Bobina może ważyć
nawet 800kg. Proces montowania roli oraz zdejmowanie bobin już gotowych na wszystkich
maszynach jest zautomatyzowany dzięki czemu nie wymaga to od pracownika tak dużego
wysiłku fizycznego. Maszyna posiada tak zwane manipulatory, które zakładają i ściągają
materiał z maszyny.
20. Transport wyrobu gotowego do magazynu. Pracownik magazynu dostarcza wyrób
gotowy do magazynu wózkiem widłowym, materiał znajduje się na palecie lub też
bezpośrednio na wózku widłowym. Operacja transportu wyrobu gotowego przebiega na
wyznaczonej drodze transportowej, która wynosi 200 m.
21. Magazynowanie. Przechowywanie gotowego wyrobu w magazynie wyrobów gotowych
na regałach do czasu, kiedy zostanie on wysłany do klienta.

3. Metodyka badań
Charakterystyka badań BOST opiera się na zasadach zarządzania w Toyocie. Badania
były przeprowadzana przez wiele lat. Po zebraniu odpowiedniej ilości potrzebnych
materiałów autor metody BOST w której to zawarte są miedzy innymi zasady zarządzania
Toyoty w pytaniach, zmodyfikowana ankieta Servqual, matryce kierowania czy matryce
stopniowania BOST był w stanie dokonać skrupulatnej analizy. Dzięki czemu uzyskał szereg
istotnych informacji. Autor metody BOST jest również twórcą innowacyjnego terminu, jakim
jest TOYOTARYZM. Zastosowanie tej metody w przedsiębiorstwie może w znaczący sposób
ulepszy jego funkcjonowanie, ponieważ metoda BOST umożliwia:
- „ocenić ważność czynników, które zostały opisane za pomocą czternastu zasad
zarządzania
w Toyocie,
- ukazanie styli kierowania,
- przedstawia cechy przywódcze, dowódcze kierowników,
- cechy wpływu kierowników,
- ukazuje satysfakcję pracowników,
- dokonanie samooceny pracy indywidualnej oraz zespołowej,
- utworzyć matrycę 3x3,
- ukazać ważność czynników, które umożliwiają przedsiębiorstwu osiągnięcie
zamierzonego celu,

182

Monografia: "Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie", sierpień 2015

- pozyskać informacje na temat potencjału ludzkiego, uwzględnia on (płeć, wiek,
wykształcenie, tryb zatrudnienia, mobilność oraz staż pracy)” [BORKOWSKI S., 2012B, S. 81.,
LIKER J. K., 2005, S. 209].
3.1. Sposób uzyskania wyników
Aby rzetelnie przedstawić i opisać wyniki analizy BOST, należy przeprowadzić ankietę
wśród pracowników danego zakładu. Mogą to być przedsiębiorstwa produkcyjne bądź też
usługowe, które działają w różnych branżach. Specyfikacja produktowa przedsiębiorstwa nie
wpływa na uzyskanie pewnych informacji o przedsiębiorstwie od respondentów. Ankieta
BOST przeprowadzana w przedsiębiorstwie usługowym zawiera część pytania, które nie
zostaną zawarte w ankietach dla przedsiębiorstw stricte produkcyjnych, ponieważ
specyfikacja zakładów rożni się od siebie. Wyniki ankiety BOST zaprezentowane w dalszej
części pracy zostały wygenerowane dzięki wcześniej przeprowadzonym ankietom. Ankiety te
zostały przeprowadzone wśród pracowników pracujący w przedsiębiorstwie produkującym
opakowania giętkie. W przeprowadzonej analizie wzięło udział 33 respondentów wśród,
których byli pracownicy produkcji, pracownicy biurowi oraz wyższe kierownictwo. Każdy z 33
respondentów otrzymał ankietę w której znajdowały się pytania np. dotyczące
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najwyższe kierownictwo otrzymało do wypełnia ankiety
Servqual. Metoda Servqual polega na pomiarze jakości usług w ramach, którego ocenia się
punktowo stopień wypełnienia przez organizacje pięciu głównych wymagań: niezawodność,
odpowiedzialność, zaufania, empatii i zapewnienia dostępu do sprzętu, materiałów
i personelu. Pomiar ten jest wykonywany przez respondentów w odczuciu klienta
[BORKOWSKI S., COREJOWA T., 2006, S. 92]. Respondenci otrzymali ankiety w miejscu pracy,
gdyż jest to miejsce ich obecnego zatrudnienia. Uzyskane informacje zostały wygenerowane
w wyniku bezpośredniego kontaktu z ankietowanymi.
3.2. Analiza statystyczna
Użyta analiza statystyczna w pracy została przedstawiona za pomocą analizy
korelacji. „Aby przeprowadzić analizę korelacji trzeba posiadać przynajmniej dwa zbiory
danych, które reprezentują zmienna objaśniająca oraz zmienna objaśniana”
[PUŁASKA- TURYNA B., 2008, s. 303-306]. W pracy została zaprezentowany wykres korelacji
ocen czynników obszaru E4 w zależności od cech respondentów, który dotyczą płci
respondentów, ich wykształcenia, wieku, stażu pracy, mobilności oraz trybu przyjęcia do
pracy. Analiza korelacji została również przedstawiona za pomocą zestawienia w układzie
3D, analiza korelacji ukazuje wpływ cech respondentów na ocenę ważności czynników
obszaru E4 dla różnych poziomów α.
3.3. Ocena istotności zróżnicowania średnich
Do oceny istotności zróżnicowania średnich został wykorzystany obszar E4, któremu
odpowiada zasada 3 zarządzania Toyoty. Zasad ta została opisana przy pomocy czterech
czynników:
- DZ (dostawy na „życzenie” klienta),
- MM (maksymalne wykorzystanie maszyn, ludzi),
- PZ (powstawanie zapasów produktów) oraz
- BS (bez magazynowy system) [BORKOWSKI S., 2012A, S. 77].
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3.4. Charakterystyka cech respondentów w układzie tablicowym
W trakcie wieloletnich badań, konsultanci wraz z respondentami określili sześć
najważniejszych cech respondentów. Tymi cechami są: płeć (MK), wykształcenia (WE), wiek
(WI), staż pracy (SC), mobilność (MR), oraz tryb przyjęcia do pracy (TR). Dokładna analiza
osobowych cech respondentów została umieszczona na tablicy 1. Tablica 1 prezentuje
również liczbę rodzajów danej cechy respondentów:
- płeć (2),
- wykształcenia (4),
- staż pracy (8),
- wiek (7),
- mobilność (6),
- tryb przyjęcia do pracy (3).
Tablica 1. Cechy respondentów. Charakterystyka. Dotyczy przedsiębiorstwa produkującego
opakowania giętkie
Oznaczenie cech i ich charakterystyka
Symbol
MK
WE
WI
SC
MR
TR
1
Mężczyźni
<Średnie
< 30
<5
1
Normalny
31 2
Kobiety
Średnie
6 do 10
2 Przeniesienie
40
41 11 do
3
Wyższe I
3
Finanse
50
15
51 15 do
4
Wyższe II
4
55
20
56 21 do
5
5
60
25
61 26 do
6
6
65
30
31 do
7
> 66
35
8
> 36
Źródło: Opracowanie własne

W badaniu wieli udział mężczyźni oraz kobiety. Mieli oni możliwość zaznaczenia
odpowiedniego poziomu posiadanego wykształcenia. Informacje zawarte o wykształceniu
wskazują, że można je podzielić na 4 warianty. Pierwszy z wariantów zawiera
wykształcenie (podstawowe, zawodowe, gimnazjalne), drugi z wariantów dotyczy
wykształcenia średniego, natomiast wyższe I dotyczy tytułu licencjat oraz inżynier. Czwarty
wariant, jaki jest możliwy do wyboru przez ankietowanych to wyższe II, tą odpowiedz
zaznaczają osoby posiadające tytuł magistra, magistra inżyniera bądź też osoby posiadające
tytuł doktora nauk.
Respondenci mieli możliwość zaznaczenia swojego wieku w 7 przedziałach wiekowych:
- przedział 1- do 30 lat, 2 – 31 ÷40 lat, 3- 41 ÷50 lat, 4- 51 ÷55 lat, 5- 56÷60 lat, 6- 61÷65
lat,7- powyżej 66 lat.
Uwzględniony został również staż pracy łącznie przepracowany przez dana osobę
zatrudniona w przedsiębiorstwie:
- 1- łączny staż pracy do 5 lat, 2- 6 ÷ 10 lat, 3 - 11 ÷ 15 lat, 4 - 15÷ 20 lat, 5 - 21 ÷ 25 lat , 6 26 ÷ 30 lat, 7 - 31 ÷ 35 lat, 8 – powyżej 36 lat.
Ankieterzy byli zobowiązani zaznaczyć również pole dotyczące ich obecnego
zatrudnienia:
- 1 - pierwszym, 2 - drugim, 3 - trzecim, 4 - czwartym, 5 – piątym, 6 – dalszym.
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Oraz w jakim trybie zostali zatrudnienia w przedsiębiorstwie (pracownicy mieli możliwość
zaznaczenia dwóch odpowiedzi):
-1 - normalnym, 2 - na zasadzie przeniesienia, 3 - ze względu na lepsze warunki finansowe.
3.5. Zestawienie wyników ankiety BOST i ich ocena statystyczna
Na rysunku 3 zostały przedstawione wykresy radarowe wcześniej uzyskanych wyników.
Poddając analizie wyniki, które zostały zestawione na (rys.3.a) pod względem ocen ważności
poszczególnych czynników, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa można
wnioskować, że najmniej istotnym czynnikiem jest powstawanie zapasów produktów (PZ),
czynnik ten otrzymuję ocenę „1”, którą wykazało, aż 54,5% respondentów. Drugim najmniej
ważnym czynnikiem według ankietowanych okazał się czynniki o symbolu DZ, który mówi
o dostawie na „życzenie” klienta. Czynnik ten otrzymał ocenę „2” i stanowi 39,4%. Ocena
„3” była najczęściej przyznawana czynnikowi BS który opisuje bez magazynowe systemy.
Ocenę tą przyznało 42,4% ankietowanych. Najwyższą z ocen „4”, która stanowi 39,4%
otrzymał czynnik, który mówi, że organizacja systemu produkcyjnego zapewnia maksymalne
wykorzystanie maszyn oraz ludzi, oznacza to, że czynnik o tym symbolu jest najbardziej
istotny dla przedsiębiorstwa.
Rysunek 3. Zasada 3. Wykresy radarowe ważności czynników obszaru E4 dla ocen: a) „1”,
b) „2”, c) „3”, d) „4”. Dotyczy przedsiębiorstwa produkującego opakowania giętkie

Źródło: Opracowanie własne

Tablica 2 prezentuje liczbowe zestawienie ocen ważności dla czynników obszaru E4.
Czynniki znajdujące się w tym obszarze to: DZ (dostawy na „życzenie” klienta), MM
(maksymalne wykorzystanie maszyn, ludzi), PZ (powstawanie zapasów produktów) oraz BS
(bez magazynowy system).
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Tablica 2. Zasada 3. Liczbowe zestawienie ocen ważności czynników obszaru E4. Dotyczy
przedsiębiorstwa produkującego opakowania giętkie
Oznaczenie czynników
Ocena
DZ

MM

PZ

BS

1

1

8

18

6

2

13

6

7

7

3

8

6

5

14

4

11

13

3

6

Źródło: Opracowanie własne

Zestawienie ocen czynników wskazuje, że czynnik DZ (dostawy na „życzenie” klienta)
tylko raz uzyskał ocenę 1. Najczęściej bo 13 razy uzyskał ocenę „2”. 8 razy ankietowani
dawali mu ocenę „3” oraz 11 osób dało mu najwyższą ocenę jaka jest „4”. Maksymalne
wykorzystanie maszyn, ludzi czynnik MM 8 razy dostał ocenę „1”, ocena „2” i „3” była mu
przyznana 6 razy, natomiast jako jeden ze wszystkich czynników najczęściej miał
przyznawaną przez respondentów ocenę „4”. W pośród czterech czynników najmniejsza
popularnością cieszył się czynnik o symbolu PZ powstawanie zapasów produktów,
ponieważ, aż 18 razy dostał ocenę „1” i tylko 3 razy została mu przyznana ocena „4”
oznacza to, że czynnik ten jest najmniej istotny dla respondentów biorących udział
w ankiecie. Ocenę „3” przyznało mu 5 ankietowanych, a oceną „2” dostał 7 razy.
Ankietowani 14 razy przyznali ocenę „3” czynnikowi BS (bez magazynowy system).
6 uzyskał ocenę „1” oraz „4”. Ocena „2” była przyznawana 7 razy.

3.6. Analiza korelacji
Wykresy radarowe cechują się mnogością osi, każda z przedstawionych osi prezentuje
konkretne zaistniałe zmiany. Początek dla każdej z osi zaczyna się w tym samym punkcie.
Ilość czynników wskazuje liczbę osi na danym wykresie radarowym. Na rysunku 4 możemy
zauważyć, że przyjęte czynniki mają swoje miejsce na wykresie radarowym i przypisane im
zostały odpowiednie symbol DZ, MM, PZ oraz BS. Każdy z wykresów odpowiada na inną
cechę respondentów. Badanie uwzględnia takie cechy jak: płeć, wykształcenie, wiek, staż
pracy, mobilność oraz tryb przyjęcia do pracy.
Aby móc prawidłowo opisać wykresy radarowe prezentujące wynik analizy korelacji
należy:
- określić wartości krytyczne danych współczynników dla danego α. Aby odpowiednio
określić wartości krytyczne współczynników wprowadzono różne oznaczenia w postaci figur
płaskich dla każdego z poziomów α,
- tymi figurami są kwadraty oznaczone α = 0,05, trójkąty oznaczone α = 0,1 oraz romb
oznaczony α = 0,2. Każda z osi na, której umieszczony jest dany czynnik ma również
naniesione wszystkie trzy figury. Oprócz tego, każdy z rysunków w swoim prawym górnym
rogu zawiera objaśnienia do danej figury,
- na rysunku można wyróżnić optyczne wartości rzeczywiste współczynników korelacji.
Reprezentantem współczynnika rzeczywistego korelacji jest romb,
- osoba odczytująca dany wykres może zwrócić również uwagę na kierunek wpływu danego
czynnika. Kierunek ten został określony przez zastosowanie znaków „+” oraz znaku „-”
określają one kierunek wpływu danej cechy respondentów na ważność poszczególnych
czynników.
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Rysunek 4. Zasada 3. Wykresy radarowe korelacji ocen czynników obszaru E4 w zależności
od cech respondentów: a) płci, b) wykształcenia, c) wieku, d) stażu pracy, e) mobilności, f)
trybu przyjęcia do pracy. Dotyczy przedsiębiorstwa produkującego opakowania giętkie

Źródło: Opracowanie własne

- dokonując analizy rysunku (4.a) można stwierdzić, że czynnik MM (maksymalne
wykorzystanie maszyn, ludzi) oraz czynnika BS (bez magazynowy system) cechują się
korelacją ujemną wskazuje na to znak „-”, który znajduje się przy tych symbolach, zaś dla
czynnika DZ (dostawy na „życzenie” klienta) oraz PZ (powstawanie zapasów produktów)
korelacja jest dodatnia świadczy o tym znak „+” przy danym czynniku. Aby ustalić czy wpływ
jest statystyczne istotny dla danego poziomu α uwzględnia się odległość danej figury płaskiej
od początku układu. Statystycznie istotny wpływ istnieje tylko wtedy, gdy położenie
wypełnionego rombu jest ulokowane w odległości większej od rombu bez wypełnienia.
(istotność dla α = 0,2), trójkąta (istotność α = 0,2 oraz α = 0,1), kwadrat (istotność dla α =
0,2; 0,1; 0,05),
- z danych przedstawionych na rysunku (4.b) możemy wnioskować, że korelacja dla
czynników MM oraz PZ jest dodatnia natomiast dla pozostałych dwóch ta korelacja jest
ujemna,
- przechodząc do cechy respondentów, jaka jest wiek można stwierdzić, że korelacja dla
czynnika DZ jak również dla czynnika MM jest dodatnia wskazuje to umieszczony przy tych
symbolach znak „+”,
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- wykres radarowy korelacji odnoszący się do stażu pracy respondentów stwierdza, że
korelacja dodatnia zachodzi jedynie przy czynnikach MM oraz BS. Czynnika DZ oraz PZ
cechują się korelacją ujemną,
- w przypadku wykresu znajdującego się na rysunku (4.e) korelacja jest dodatnia, tym razem
dla czynników PZ oraz BS, pozostałe czynniki maja korelacje ujemną,
- ostatni z wykresów radarowych przedstawia cechy respondentów w odniesieniu do trybu
przyjęcia do pracy. Z przedstawionego rysunku wynika, że korelacja dodatnia zachodzi przy
czynnikach MM oraz BS, natomiast czynniki DZ (dostawy na „życzenie” klienta), jak również
PZ (powstawanie zapasów produktów) cechują się korelacja ujemną.

4. Podsumowanie
Dzięki przeprowadzeniu ankiety BOST, można uzyskać wiele informacji dotyczących
m.in. płci, wykształcenia, wieku, stażu pracy, mobilności oraz trybu zatrudnienia
respondentów. W artykule zaprezentowano wyniki badań BOST, które zostały wykonane
w przedsiębiorstwie produkującym opakowania giętkie. Do analizy wyników użyto analizy
statystycznej, która została zaprezentowana w sposób graficzny. Przy pomocy zestawu
czynników opisujących zasadę 3 zarządzania Toyoty została oceniona ważność
poszczególnych czynników, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tymi
czynnikami są: DZ (dostawy na „życzenie” klienta), MM (maksymalne wykorzystanie maszyn,
ludzi), który przez respondentów otrzymał najwyższą ocenę „4”. Ocena ta stanowi 39,4%,
oznacza to, że czynnik MM jest najbardziej istotny dla przedsiębiorstwa. PZ (powstawanie
zapasów produktów), otrzymał ocenę „1”, co oznacza, że jest najmniej istotny dla
funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz BS (bez magazynowy system). Analizując wykresy
radarowe korelacji ważności czynników obszaru E4 dla ocen: a) „1”, b) „2”, c) „3”, d) „4” oraz
wykresy radarowe korelacji ocen czynników obszaru E4 w zależności od cech
respondentów: a) płci, b) wykształcenia, c) wieku, d) stażu pracy, e) mobilności, f) trybu
przyjęcia do pracy, można zauważyć, że czynnik MM w obu przypadkach uzyskuje korelację
dodatnią oraz ujemną w zależności, m.in. od tego jaka cecha respondentów jest
analizowana. Dzięki przeprowadzonej analizie można dowiedzieć się, który z czynników ma
największą wartość dla respondentów oraz jak przedstawia się ocena czynników obszaru E4
w zależności od cech ankietowanych.
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Znaczenie motywacji pracowników ośrodka kultury na podstawie
przeprowadzonych badań

Ola Zygoń, Agnieszka Synowiec
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

1. Wprowadzenie
Motywacja pracownika jest niełatwym procesem, a jej wzbudzenie jest trudną sztuką,
ponieważ czynniki, które ją kształtują są złożone i wielostronne. Są one zarówno zależne od
przedsiębiorstwa, jak i od niego nie zależne. Przedsiębiorstwo mając wpływ na czynniki
wewnętrzne powinno je stale dostosowywać i doskonalić, aby działały one motywacyjnie na
pracownika, do tych czynników można zaliczyć: sprawiedliwe i godziwe wynagrodzenie
pracy, premiowanie osiągnięć, doskonalenie organizacji, awansowanie, tworzenie
odpowiednich warunków pracy oraz jej klimatu, a także doskonalenie zawodowe. Jednak
aktywowanie tych wszystkich czynników musi być poparte i wzmocnione działaniem
czynników zewnętrznych, aby przedsiębiorstwo mogło sobie zapewnić odpowiednio silną
i trwałą motywację pracowników. Celem opracowania jest analiza czynników motywacyjnych
w
ośrodku
kultury
na
podstawie
przeprowadzonych
badań
empirycznych
w Filharmonii Częstochowskiej. Przesłanką do przeprowadzenia tych badań była chęć
podjęcia tematu motywacji pracowników w ośrodku kulturalnym, ponieważ funkcjonujące
w literaturze modele motywacyjne dotyczą głównie organizacji gospodarczych. W tym
opracowaniu scharakteryzowano główne bodźce, które wpływają motywująco na
pracowników, jak i te, które wpływają demotywująco.

2. Znaczenie systemu motywacyjnego
Zasoby ludzkie są filarem organizacji, ale zarządzanie personelem ludzkim, niekiedy jest
spychane na margines zarządzania całą organizacją. Na szczęście jednak dziś coraz
częściej rozumie się, iż odpowiednie zarządzane zasobami ludzkimi przyczynia się do
skutecznego rozwoju firmy, do osiągania przez nią lepszych wyników, a w końcu prowadzi
do oszczędności. Rola zasobów ludzkich wzrasta zwłaszcza w gospodarce opartej na
wiedzy [Kiełtyka L., 2006, s. 132].
Zarządzanie zespołem pracowniczym jest jednym z podstawowych działań składających
się
na
proces
zarządzania.
Proces
zarządzania
składa
się,
bowiem
z takich działań jak: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie
i kontrolowanie, mających na celu sprawne i skuteczne osiąganie zamierzonych celów
organizacji. [Griffin R. W., 1996, s. 39]. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi pomaga
podwyższać wartość organizacji i osiągać trwałą przewagę konkurencyjną, szczególną rolę
w tym procesie odgrywa odpowiedni dobór pracowników, zarządzanie talentami,
motywowanie pracowników, a także odpowiednia komunikacja [Wasiluk A. 2007, s.145].
Motyw jest to powód robienia czegoś. Motywacja zajmuje się czynnikami wpływającymi na
ludzi tak, by zachowywali się oni w określony sposób. Psychologicznie określić można trzy
składniki motywacji:
* kierunek - co stara się zrobić dana osoba,
* wysiłek - jak bardzo się stara,
* wytrwałość - jak długo się stara [Armstrong M., 2001, s. 107].
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Rysunek 1. Proces motywacji
Określenie celu

Potrzeba, bodziec

Podjęcie działania

Osiągnięcie celu,
zaspokojenie
potrzeby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Armstrong: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom
Wydawniczy ABC. Kraków 2001

Motywacja powstaje, gdy człowiek świadomie lub nieświadomie odczuwa niezaspokojoną
potrzebę. Ona wytycza cel i podjęcie określonych działań, w wyniku, których osiągniemy ten
cel (rys.1).
Proces motywacji może być wyzwalany pod wpływem różnych bodźców
i w różny sposób. Pracownika można motywować przez zainteresowanie go samą pracą, jej
treścią, kreatywnością, wyższymi zarobkami, możliwością awansu, korzystniejszymi
warunkami socjalnymi, możliwością dokształcania itp. [Penc J., 1995, s. 148]. Proces
motywacyjny ma charakter dynamiczny i wiąże się z zaspokojeniem określonej potrzeby,
mającej znaczenie emocjonalne dla życia i rozwoju człowieka. Składowe procesu
motywacyjnego obejmują: użyteczność celu (wyniku) i subiektywne prawdopodobieństwo
jego osiągnięcia. Użyteczność celu zależy od wielkości napięcia motywacyjnego i od
wielkości gratyfikacyjnej celu (wyniku) [Reykowski J., 1979, s. 68].
Według teorii potrzeb Abrahama Maslowa ludzie dążą do zaspokojenia pięciu poziomów
potrzeb. Hierarchię potrzeb zaproponowanych przez A. Maslowa przedstawia rys.2. Na
samym dole hierarchii znajdują się potrzeby fizjologiczne (np.: powietrza czy żywności)
stanowiące o przetrwaniu człowieka. Potrzeby te powinny być zaspokojone w pierwszej
kolejności. W miejscu pracy potrzeby te są zaspokajane przez środowisko pracy (na przykład
sanitariaty, odpowiednią temperaturę w miejscu pracy, oświetlenie, czy odpowiednią
wentylację) i odpowiednie wynagrodzenie.
Rysunek 2. Hierarchia potrzeb A. Maslowa
Potrzeba
samorealizacji
Potrzeba szacunku
Potrzeba przynależności
Potrzeba bezpieczeństwa

Potrzeby fizjologiczne

Źródło: Opracowanie własne

Następną w kolejności jest potrzeba bezpieczeństwa, człowiekowi niezbędna jest praca
pewna i stabilna. Pracownik będzie, zatem niechętnie reagował na jakiekolwiek zmiany
w dotychczasowym otoczeniu, związane np. z wprowadzeniem nowych metod pracy czy
uzupełnieniem kwalifikacji, co może stanowić barierę w rozwoju firmy. Potrzeba
przynależności jest realizowana przede wszystkim przez współpracę i dobre stosunki z grupą
pracowniczą i akceptację przez kolegów. Potrzeba szacunku (uznania) to potrzeba

190

Monografia: "Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie", sierpień 2015

pozytywnego obrazu we własnych oczach swojej osoby, oraz potrzeba szacunku i uznania
w oczach innych. Potrzeba samorealizacji. Dla człowieka ważna jest praca, w której można
się wykazać zdolnościami, umiejętnościami i kwalifikacjami. Według Maslowa człowiek jest
motywowany do zaspokojenia przede wszystkim potrzeb fizjologicznych, po ich zaspokojeniu
przestają działać, jako główny czynnik motywacyjny. Dopiero po zaspokojeniu wszystkich
potrzeb niższego rzędu, pracownik motywuje się potrzebą samorealizacji [Robbins S., 2001,
s. 59].
W ostatnich latach ukształtowały się nowe podejścia do motywacji, np.: teoria ustalania
celów i podejście japońskie. W teorii ustalania celów podwładny i jego kierownik powinni
razem ustalać cele dla podwładnego. Ustalone w ten sposób cele nie powinny sprawiać
trudności podwładnemu w ich wykonaniu, a kierownik powinien umiejętnie dobierać nagrody
dla podwładnego tak, aby były one adekwatne do indywidualnych osiągnięć podwładnego.
Kierownik powinien przy tym kierować się obiektywnym i sprawiedliwym osądem. Podejście
japońskie jest raczej filozofią niż konkretną teorią, która zdobywa sobie coraz większą
popularność. Podejście japońskie charakteryzuje się wytworzeniem partnerskich stosunków
między kierownictwem firmy, a jej pracownikami [Dahlgard J., J., K. Kristensen, G. K. Kanji,
2004, s. 220].
W każdej firmie istnieje określona hierarchia motywów, uzależniona jest ona
od subiektywnego postrzegania istniejących w niej warunków. Dla różnych pracowników
będą to różne czynniki np.:
dobra płaca,
stałość pracy,
sensowność wykonywanej pracy,
możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności,
dobre stosunki z przełożonymi i współpracownikami,
samodzielność działania,
poczucie bezpieczeństwa w pracy,
korzystne świadczenia socjalne
itd.
Skuteczność systemu motywacyjnego uzależniona jest od udziału czynnika
dominującego, a także od umiejętności zastosowania go w praktyce. Konkretny kształt
motywacji w przedsiębiorstwie jest, więc praktycznie pochodną kilku zasadniczych wartości,
które pracownicy cenią najbardziej i pragną osiągnąć, pod warunkiem jednak, że efektywna
praca jest najskuteczniejszym środkiem ich osiągnięcia. Elementy składowe systemu
motywacji można podzielić na: płacowe elementy motywacji i pozapłacowe elementy
motywacji. Płacowym elementem motywacji jest odpowiednio dobrane do danego
stanowiska wynagrodzenie za wykonaną pracę. Pozapłacowe elementy motywacji można
podzielić na: materialne (będą to wszelkiego rodzaju premie i dodatki do wynagrodzenia
podstawowego, bonusy w postaci np. telefonu komórkowego, laptopa i inne) oraz
niematerialne (będą to wszelkiego rodzaju szkolenia, zdobywanie nowej wiedzy
i umiejętności, awanse zawodowe, dobre stosunki z przełożonymi i współpracownikami,
samodzielność działania, poczucie bezpieczeństwa w pracy, dobre warunki środowiskowe,
czy korzystne świadczenia socjalne, a także dyplomy i nagrody) [Penc J., 1995, s. 141].

3. Metodyka przeprowadzonych badań
Za cel badań przyjęto identyfikację motywatorów stosowanych w ośrodku kulturalnym,
podmiotem badania była kadra Filharmonii Częstochowskiej, badanie skierowane było do
wszystkich pracowników Filharmonii niezależnie od zajmowanego stanowiska.
W przeprowadzonych badaniach wzięło udział 50 pracowników. W przyjętej metodzie
badawczej zastosowano technikę badawczą, jaką jest ankieta, między innymi ze względu na
ilościowy charakter badań oraz możliwość dotarcia do większej liczby respondentów [Babbie
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E., 2005, s. 268]. Ankieta miała charakter anonimowy, co z założenia sprzyja bardziej
szczerym wypowiedziom respondentów [Sztumski , 2010, s. 190].
W kwestionariuszu ankietowym wyodrębniono następujące czynniki wpływce na
zadowolenie respondentów z wykonywanej pracy: dobre relacje z przełożonymi, dobre
relacje ze współpracownikami, możliwość rozwoju i awansu, stabilność zatrudnienia,
wysokość wynagrodzenia, możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, obiektywizm
przełożonego. Respondenci mieli również wskazać, które z podanych czynników
motywacyjnych występują w odniesieniu do ich osoby, a mianowicie: automotywacja,
wynagrodzenie, premia, możliwość awansu, atmosfera w miejscu pracy, poczucie
samorealizacji, możliwość rozwoju zawodowego, satysfakcja z dobrze wykonanego zadania,
prestiż. Kwestionariusz zawierał również szereg czynników demotywujących, spośród
których ankietowani mieli za zadanie wybrać te, które dotyczyły ich osoby, a mianowicie: brak
zainteresowania przełożonych, monotonia pracy, zła komunikacja pomiędzy osobami, zła
atmosfera w pracy, brak perspektyw rozwoju.
Przeprowadzone badanie nie zostało niczym zakłócone, a respondenci chętnie udzielali
odpowiedzi. Atmosfera, w jakiej przeprowadzono badanie była życzliwa, a badani nie czuli
się skrępowani czy też onieśmieleni.

4. Wyniki badań
W badaniach posłużono się skonstruowaną z 7 pytań ankietą. Odpowiedzi udzieliło 50
badanych, w tym 31 kobiety i 9 mężczyzn. Uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań
empirycznych dane pozwoliły na przeprowadzenie poniższej analizy.
Pytanie
pierwsze
dotyczyło
systemu
wynagrodzenia:
„Czy
stosowany
w Pani/Pana firmie system wynagradzania jest dla Pani/Pana jasny?”. Tylko 32%
ankietowanych czyli 16 osób uważa że system wynagrodzenia w firmie
w której pracują jest dla nich jasny i zrozumiały, natomiast ponad połowa ankietowanych
54% (27 osób) uważa że trudno im jest powiedzieć czy działający system wynagrodzeń jest
dla nich jasny. 14% osób uważa, że istniejący system nie jest zrozumiały (Rys. 3).

Rysunek 3. Pytanie 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Respondenci w pytaniu 2 (Rys. 4) udzielali odpowiedzi na pytanie:
„Co najbardziej wpływa na zadowolenie z wykonywanej pracy?”. W tym pytaniu można
było udzielić więcej niż jedną odpowiedź. Możliwe warianty odpowiedzi to:
a) Dobre relacje z przełożonymi,
b) Dobre relacje ze współpracownikami,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

Możliwość rozwoju i awansu,
Stabilność zatrudnienia,
Wysokość wynagrodzenia,
Możliwość samodzielnego podejmowania decyzji,
Obiektywizm przełożonego,
Inna odpowiedz

Rysunek 4. Pytanie 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Odpowiedź dobre relacje ze współpracownikami oraz wysokość wynagrodzenia, cieszyły
się największą popularnością. Ankietowani aż 36 razy zaznaczali tą odpowiedź, co stanowi
po 26% dla każdej odpowiedzi. 21% respondentów, czyli 28 osób uważa, że na zadowolenie
z pracy wpływają dobre relacje z przełożonymi. Stabilność zatrudnienia jest ważna dla 19%
ankietowanych.
Najmniej mniejsze znaczenie dla pracowników mają: obiektywizm
przełożonego (1%), możliwość samodzielnego podejmowania decyzji (4%), możliwość
rozwoju i awansu (5%). Żaden z ankietowanych nie zaznaczył innej odpowiedzi.
Respondenci w pytaniu trzecim (Rys. 5), które brzmiało: „Czy jest Pan/Pani
zadowolony/a z wysokości aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia?”, najczęściej
wybierali
odpowiedź
„Raczej
nie”,
odpowiedź
tą
wybrało
21
osób
(42 %), ale co ciekawe równie często wybierano odpowiedź „Raczej tak” - 18 osób (36 %).
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Rysunek 5. Pytanie 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Pytanie czwarte (Rys. 6) dotyczyło wynagrodzenia. „Czy uważa Pan/Pani,
że aktualne wynagrodzenie jest odpowiednie do Pana/Pani stanowiska
i kwalifikacji?” Ankietowani mieli możliwość zaznaczenia jednej z pięciu odpowiedzi.
Najczęściej respondenci wybierali odpowiedź „C” (Raczej nie) uważa tak 22 respondentów,
co stanowi 44%, ale o dziwo odpowiedź „B” (Raczej tak) cieszyła się równie dużą
popularnością i stanowiła 40 % wszystkich odpowiedzi.

Rysunek 6. Pytanie 4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Kolejne
pytanie
dotyczyło
systemu
motywacyjnego
”Czy
funkcjonujący
w firmie system motywacyjny jest zgodny z Pana/Pani indywidualnymi
oczekiwaniami?”. Odpowiedź „Raczej tak” stanowi 40 %, natomiast odpowiedź „Raczej nie”
36 %, a odpowiedź „Zdecydowanie nie” stanowi 22% wszystkich odpowiedzi. Tylko jedna
odpowiedź nie została zaznaczona ani razu była to odpowiedź „A” (Rys. 7).
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Rysunek 7. Pytanie 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Ankietowani w pytaniu szóstym (Rys. 8) zostali poproszeni o wskazanie ich zdaniem
najskuteczniejszego dla nich motywatora. Do wybory mieli następujące warianty (można było
udzielić wielu odpowiedzi):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Automotywacja,
Wynagrodzenie,
Premia,
Możliwość awansu,
Atmosfera w miejscu pracy,
Poczucie samorealizacji,
Możliwość rozwoju zawodowego,
Satysfakcja z dobrze wykonanego zadania,
Prestiż
Inne ………………………………………

Rysunek 8. Pytanie 6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Respondenci najczęściej zaznaczali odpowiedź „b” oraz „e”, co oznacza,
że najbardziej motywuje ich do pracy wynagrodzenie (42 odpowiedzi) oraz atmosfera
w miejscu pracy (41 odpowiedzi). Odpowiedź „ satysfakcja z dobrze wykonanego zadnia”
została wybrana 11 razy. Możliwość awansu i premia otrzymały po 9 odpowiedzi.
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Respondenci nie zaznaczyli odpowiedzi ”Poczucie samorealizacji” i „Prestiż”, z czego
wynika, że te czynniki są dla nich najmniej istotne.
Pytanie siódme (Rys. 9) było przeciwieństwem do poprzedniego pytania „6”.
W tym pytaniu respondenci odpowiadali na pytanie: „Co Pana/Panią najbardziej
demotywuje w pracy?” (Można udzielić wielu odpowiedzi), możliwe odpowiedzi to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Brak zainteresowania przełożonych,
Monotonia pracy,
Zła komunikacja pomiędzy osobami,
Zła atmosfera w pracy,
Brak perspektyw rozwoju,
Nie ma takiej rzeczy,
Inne ………………………………..

Rysunek 9. Pytanie 7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Pracownicy uważają, że najbardziej demotywuje ich w pracy zła atmosfera, zła
komunikacja oraz brak zainteresowania ze strony przełożonych. Natomiast monotonia
w pracy i brak perspektyw rozwoju nie są dla nich demotywującym czynnikiem. Wśród
ankietowanych 62% stanowiły kobiety, natomiast mężczyźni stanowili 38% (Rys. 10).
Rysunek 10. Podział ankietowanych ze względu na płeć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety
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Wśród respondentów biorących udział w ankiecie
z wykształceniem średnim, wyższym i zawodowym (Rys. 11).

udział

wzięły

osoby

Rysunek 11. Podział respondentów ze względu na wykształcenie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

5. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że wysokość wynagrodzenia
i dobre relacje ze współpracownikami odgrywają istotną rolę w zadowoleniu pracowników
z wykonywanej pracy, podobnie jak dobre relacje z przełożonymi i stabilność zatrudnienia.
Natomiast mniejszy wpływ mają możliwość awansu czy samodzielne podejmowanie decyzji.
Jeśli chodzi o zadowolenie z aktualnego wynagrodzenia to zadowolonych jest prawie tyle
samo, co niezadowolonych. Natomiast większość respondentów uważa aktualny system
motywacyjny w firmie za niewystarczający. Istotnymi czynnikami motywującymi, dla tej grupy
badanych, okazują się być wynagrodzenie i atmosfera w pracy, w mniejszym zaś stopniu
motywuje ich możliwość awansu czy premia. Istotnymi zaś czynnikami demotywującymi
zdają się być zła atmosfera w miejscu pracy, zła komunikacja między pracownikami i brak
zainteresowania ze strony przełożonego.
Cele i oczekiwania pracowników zależą nie tylko od zajmowanego przez nich stanowiska
i pozycji społecznej, ale także od ich cech osobowych i od ich systemu wartości. Im bardziej
te składniki są odmienne i zróżnicowane, tym trudniej jest skonstruować dobry system
motywowania w firmie. Kluczem do osiągnięcia sukcesu organizacji jest zastosowanie
odpowiednio dobranych technik motywowania. Pomimo dużych różnic pomiędzy
organizacjami gospodarczymi, a ośrodkami kulturalnymi, to zarówno dla jednego jak
i drugiego środowiska istotnym czynnikiem motywacyjnym wydają się być motywatory
finansowe. Natomiast bardzo istotnym czynnikiem motywacyjnym, obok motywatorów
finansowych, w badanym środowisku jest także motywacja pozafinansowa, związana
z relacjami między pracownikami, a kadrą zrządzającą oraz między samymi pracownikami.
Wnioski płynące z powyższych analiz mogą stanowić istotną wskazówkę dla kierowników
ośrodków kulturalnych w kształtowaniu odpowiedniego systemu motywacyjnego.
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Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych
koncepcji zarządzania organizacją
Donata Adler
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1. Wprowadzenie
Powodem, dla którego powstają organizacje, jest chęć wypracowania wspólnie
większych korzyści, niż te, które są możliwe do osiągnięcia w pojedynkę. Współczesne teorie
organizacji i zarządzania podejmują tematykę funkcjonowania jednostek ujmowanych
w kontekście wyzwań przemian nowoczesności [Taylor Ch., 2002]. Niniejszy artykuł stanowi
refleksję na temat tożsamości i indywidualności człowieka w organizacjach, wspólnotach,
grupach, korporacjach. Istotne jest rozumienie tych pojęć i ich znaczenie dla pełnienia
oczekiwanych ról i realizowania swoich misji – człowieka i organizacji. Problematyka ta
wpisuje się w podejmowany ostatnio dyskurs w dziedzinie nauk o zarządzaniu, którego
przedmiotem jest współczesny kontekst od indywidualizmu do wspólnotowości. W podjętych
rozważaniach postawiono pytanie o tożsamość i indywidualność człowieka we współczesnej
organizacji i jej samej rozumianej, jako odrębny byt. Na ile tożsamość jednostki wpisuje się
w tożsamość organizacji? Jak realizować jednocześnie cele indywidualne i cele firmy?
Odpowiedzi na tak postawione pytania mają duże znaczenie, ponieważ dotyczą
fundamentalnych dla człowieka wartości, rozwoju osobistego i rozwoju organizacji.
Przedmiotem analizy będzie istota funkcjonowania jednostki w grupie formalnej. Z uwagi na
ograniczone ramy niniejszego artykułu wybrano najistotniejsze kwestie dla zobrazowania
tematu.
Za punkt wyjścia realizacji tematu przyjęto zaprezentowanie funkcjonujących w literaturze
przedmiotu pojęć odnoszących się do człowieka w organizacji, takich jak: captain of industry,
homo laborant, człowiek pracy, homo oeconomicus, animals spirits, istota organizacyjna,
człowiek firmy, korporacyjne zwierzę, człowiek korporacji. Tak ukazana specyficzna
perspektywa problematyki jednostki w organizacji, pozwala skupić uwagę na jej aspekcie,
jakim jest tożsamość. To pojęcie, przedstawione jako następne, łączy się ściśle z kategorią
indywidualności człowieka działającego w grupie, w kontekście ról, które zobowiązany jest
w nich pełnić. Obserwowany współcześnie proces wyspecjalizowania ról i relacji jest jednym
z tych wyzwań ponowoczesności, który ma wpływ na indywidualność i tożsamość jednostki
funkcjonującej w grupie. Wynika to z faktu dynamicznego profesjonalizowania się
organizacji. Na tle danej kultury organizacyjnej rozwija się stosunek jednostki do zbiorowości,
tym samym nieodzowne jest rozszerzenie tego aspektu w dalszej części pracy. Na tym
etapie prowadzonych rozważań powraca przytoczone wcześniej pytanie o wartości i cele,
jako kluczowe kwestie dla rozpatrywania działalności człowieka w sformalizowanej grupie
różnorodnych jednostek. Wokół nich kreowane są współczesne koncepcje zarządzania
w gospodarce opartej na wiedzy, omawiane także w niniejszym artykule.
Wartości wiążą się z pojęciem rozwoju osoby i organizacji. Podsumowanie tak ujętego
motywu tożsamości i jednostki we współczesnej organizacji stanowi refleksja dotycząca
kierunku jego rozwoju stosownie do zmian na rynku pracy. Jak łącząc potrzeby jednostki
i interesy firmy osiągać cele w ponowoczesności? Jakie wyzwania stoją w związku z tym
przed zarządzanymi i zarządzającymi?
Praca wpisuje się we współczesny dyskurs wokół zgodności z własnym ja, rozumianym
jako podstawowy symbol ponowoczesnego myślenia oraz działania na tle indywidualizmu
i kolektywizmu. Przytoczone zostaną wnioski z badań zaczerpnięte z literatury przedmiotu.
Temat wydaje się być istotny w dobie rozwoju globalizacji korporacyjnej.
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2.Człowiek w organizacji
2.1 Przegląd pojęć w literaturze przedmiotu
Wśród wielu pojęć w nauce zarządzania związanych z rolą, jaką człowiek pełni
w organizacji, wymienić można: captain of industry, homo laborant, człowiek pracy, homo
oeconomicus, animal spirits, istota organizacyjna, człowiek firmy, korporacyjne zwierzę, czy
wreszcie - człowiek korporacji.
Pierwszy z wyżej wymienionych terminów wywodzi się z pozycji T. Carlyle’a
zatytułowanej „Captains of Industry”, uważanej w literaturze przedmiotu za tekst
„najważniejszy dla zdefiniowania nowego wzorca mężczyzny dżentelmena w kulturze
kapitalistycznej Anglii, należącego do middle class i pracującego na swoje utrzymanie”
[Skucha M., 2012, s.16]. „Kapitanami przemysłu” nazywano twórców pierwszych wielkich
firm amerykańskich. Byli nie tylko niezwykle uzdolnionymi ludźmi, lecz także pionierami,
odkrywcami nowych form gospodarowania, świadomymi swojej misji (np. D. Rockefeller)
[Sójka J., 2011].
Kolejnym z wyszczególnionych pojęć jest homo laborant – człowiek pracujący –
występujące w koncepcjach utylitarnych, marksistowskich; oraz człowiek pracy – w teorii
osobowości społecznej F. Znanieckiego [1973]. Do opisu funkcjonowania człowieka
w jednostkach gospodarujących posłużyć się można terminem homo oeconomicus człowiek ekonomiczny, człowiek racjonalny J. S. Milla i A. Smitha, w przeciwieństwie do
animal spirits J. M. Keynes’a [2003]. To właśnie sformułowanie animal spirits przeżywa
obecnie renesans, na okoliczność rozwoju nurtu psychoekonomii [Akerlof G.A., Shiller R.J.,
2009].
Następnym terminem, na który warto zwrócić uwagę, jest istota organizacyjna
T. Palecznego [2004]. „Odrywani coraz bardziej od swego wspólnotowego podłoża ludzie
stają się istotami „organizacyjnymi”, trybami w społecznych machinach firm produkcyjnych,
dystrybucyjnych, audytorskich, konsultingowych. Życie społeczne podporządkowane jest
w coraz większym zakresie zasadom korporacjonizmu, instytucjonalizmu, hierarchizacji,
kompetencyjności, niż przyjaźni, zaufaniu, zażyłości” [Paleczny T., 2004, s. 13,14]. Autor
podkreśla, że zanika pojęcie obyczajów i przyzwoitości na rzecz współczesnych wzorów
organizacyjnych, kodeksów i sztucznych konwencji, reguły organizacyjnej narzucającej nam
prymat lojalności, posłuszeństwa, podporządkowania.
Podobnego zdania jest J. Filek [2004], która w swoich pracach na temat społecznej
odpowiedzialności biznesu posługuje się wspomnianym powyżej pojęciem homo
oeconomicus, jako odpowiednika człowieka w teorii ekonomii, a w praktyce biznesu –
pojęciem człowiek firmy. Zdaniem cytowanej autorki ekonomiczny punkt widzenia preferuje
postrzeganie pracownika przede wszystkim, jako elementu przedsiębiorstwa, rzadko jako
człowieka, który pełni inne role (ojca, przyjaciela, sąsiada). Tę perspektywę kontynuuje
R. Conniff [2006] wprowadzając pejoratywne pojęcie korporacyjne zwierzę.
Ostatnim ze wskazanych w zbiorze terminów, w ujęciu chronologicznym, jest pojęcie
człowiek korporacji, aplikowane przez M. Biernacką [2010] w pracy zatytułowanej „Człowiek
korporacji: od normatywizmu do afirmacji własnego Ja”. Autorka nie tylko dokonała dogłębnej
analizy przedmiotu relacji człowiek – organizacja, ale także przeprowadziła badania wśród
pracowników korporacji w Polsce. Będą one zaprezentowane w dalszej części niniejszego
artykułu dla zobrazowania tematu sytuacji człowieka jako członka zespołu we współczesnych
firmach.
Z zaprezentowanego przeglądu definicji wynika, że postrzeganie człowieka w kategorii
jednostki w organizacji, może być bardzo różnorodne. Dlatego w dalszej części artykułu
warto spojrzeć na istotę tożsamości człowieka, ona bowiem ma wpływ na funkcjonowanie
w aspekcie indywidualnym i kolektywnym.
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2.2. Indywidualność a tożsamość
Tożsamość to termin wprowadzony przez amerykańskiego etyka A. MacIntyre’a [1996].
Uznał on, że tożsamość jest wynikiem określonych narracji, opowieści, które mogą mieć
charakter tak wspólnotowy, jak i indywidualny. Pojęcie „indywidualny” początkowo dotyczyło
rodziny, rodzinnego przedsięwzięcia czy wspólnoty lokalnej, a dopiero później jednostki
[Shain B. A., 1994]. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że pojęcia indywidualność
i indywidualizm nie są tożsame. Indywidualizm to koncepcja traktująca jednostkę za
najwyższą wartość. Indywidualność rozumiemy, jako istotę danego człowieka – jego
osobowość, świadomość siebie, odrębność, elementy, które kreują tożsamość [T. Paleczny
2004] bada temat tożsamości na tle biografii człowieka. To w sieci interakcji społecznych
formułuje się tożsamość człowieka, i to zarówno we wspólnotach osobistych (rodzinnych,
sąsiedzkich, lokalnych), jak i formalnych (w szkołach, uczelniach, przedsiębiorstwach,
partiach politycznych, zrzeszeniach). W ten sposób następuje rozwój kompetencji
zawodowych i społecznych, umożliwiających pełnienie oczekiwanych ról w organizacjach.
Z. Bauman [ 2014, s.10]. wyjaśnia, że „tożsamość nie jest człowiekowi dana z góry,
trzeba jej szukać, i proces życiowy jest właśnie pasmem owych poszukiwań, procesem,
w toku którego do tożsamości się w ten lub inny sposób dochodzi (albo i nie)”. Z kolei
A. Giddens [ 2010] odwołuje się do tej kategorii w kontekście rozważań nad jednostką.
Twierdzi on, że w późnej nowoczesności jednostka konstruuje swoją tożsamość
na podstawie własnego refleksyjnego projektu życia. Stabilna tożsamość wymaga,
aby związana z nim narracja była względnie spójna, tzn., aby człowiek był zdolny do podania
racji, które uzasadniają podejmowane przez niego działania. Jednostka jest zmuszona sama
tworzyć i przebudowywać swoją tożsamość ze względu na zmienne doświadczenia życia
codziennego i skłonność nowoczesnych instytucji do fragmentacji tożsamości jednostki.
Pojęcie projekt życia wydaje się być istotne w kontekście tożsamości jednostki i organizacji
i będzie stanowić punkt odniesienia w dalszej części pracy.
Mówiąc o tworzeniu się kategorii grupy trzeba spojrzeć na systemy organizacji
społeczności ludzkich ogólnie. Wraz z rozwojem samoświadomości gatunkowej, postępem
technologicznym oraz ewolucją kulturową następowały kolejne fazy tego procesu. Wyłoniły
się dwa rywalizujące ze sobą modele porządkowania zjawisk społecznych – o naturze
osobistej, prywatnej, a w kontrapunkcie do nich – ustrukturyzowane formalnie [Paleczny T.,
2004]. Co istotne, do utworzenia kategorii grupy, i w następstwie tego pojawienia się
grupowej identyfikacji, konieczne jest zauważenie podobieństwa pomiędzy członkami
kategorii, wyróżniającego ją z otoczenia – tzw. kategoryzacji JA [Czarnota-Bojarska J.,
2010]. Grupy to zbiory jednostek o odrębnych charakterystykach.
Konsekwencją współczesnych przemian cywilizacyjnych jest zmiana struktur budowania
tożsamości jednostek. Niegdyś życie związane było z reprodukcją tradycyjnych wzorów,
a obecnie postrzegane jest jako budowa autorskiego projektu własnego życia [Beck U.,
2002]. Obserwuje się konieczność podejmowania większej niż dawniej jednostkowej
odpowiedzialności i kalkulacji ryzyka [Sandel M., 1982]. Budowa tożsamości, czy
indywidualnego projektu życia odbywa się równolegle z pełnieniem przez człowieka
określonej roli w strukturach organizacji. Analiza tej kwestii jest podejmowana we
współczesnych koncepcjach zarządzania.

3. Pomiędzy jednostką a organizacją – koncepcje organizacji i zarządzania
3.1.Rola społeczna a indywidualność w organizacji
Funkcjonowanie jednostek w organizacjach (grupach, wspólnotach) wynika z pełnienia
ról – ról społecznych, zawodowych, rodzinnych. Pojęcie roli zawodowej badała I. Lazari-
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Pawłowska [1992, s.91], za punkt wyjścia przyjmując greckie pojęcie ergon – zadanie,
również jako myśl o egzystencjalnym celu życia ludzkiego. Z roli i zadania wynika
skuteczność w działaniu – tak wyjaśniali Sokrates, Platon i Arystoteles. Mowa o terminie
arete – byciu dobrym w czymś, dzielności, cnocie [Filek J., 2004]. Stąd jasno wynika, że
zagadnienie jednostki w organizacji słusznie analizuje się w kontekście koncepcji
zarządzania poprzez wartości i zarządzania przez cele, co będzie szerzej omówione
w kolejnym podrozdziale.
Rola jednostki to „bycie dobrym w czymś”, jak brzmiało starożytne pojęcie arete –
czy w byciu liderem, czy w byciu członkiem zespołu. Widać tutaj dwie perspektywy. Jedną,
że człowiek niezależnie od tego, jaką rolę pełni w organizacji, czy przełożonego, czy
podwładnego, może tworzyć swój projekt życia. Tu wpisują się przytaczane uprzednio
poglądy A. Giddensa, że rola człowieka polega na tworzeniu indywidualnego projektu życia,
oraz U. Beck’a, według którego człowiek współczesny zajmuje się budową autorskiego
projektu własnego życia. Drugą perspektywę, sugerującą, że jednostki skupione na własnych
kreacjach mogą przypisywać mniejszą rolę idei współpracy i realizacji celów kolektywnych.
To istotne spojrzenie na jednostkę w organizacji i obserwowaną współcześnie potrzebę
przedefiniowania pojęcia umiejętności współpracy, zwłaszcza w grupach, zespołach
projektowych złożonych z liderów, ekspertów, specjalistów. W dobie rozwoju nowych
technologii wdrażanie idei i rozwój innowacyjności wymaga wymiany informacji, w związku
z czym kooperacja silnych jednostek jest konieczna do osiągania efektywności pracy
[Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., 2006].
Obszar współpracy jednostek w organizacji zdecydowanie wymaga usprawnienia,
zważywszy na to, że rola pracownika staje się ważniejsza niż inne, które człowiek pełni.
W ostatnich dekadach rośnie znaczenie aktywności zawodowej, zrzeszeniowych pozycji i ról
społecznych, kosztem życia rodzinnego i towarzyskiego. Zjawiska te opisuje się jako
konsekwencje globalizacji. Dlatego tworzenie sformalizowanych kultur organizacyjnych
wydaje się być konieczne dla rozwoju tożsamości współtworzących je jednostek.
3.2.Indywidualność i
i zarządzania

tożsamość jednostki

w

wybranych teoriach

organizacji

Jednostkę z organizacją spaja kultura organizacyjna - idea wysokiej jakości. Jednym
z aspektów przemian nowoczesności jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy [Zimniewicz
K., 2009]. Funkcjonujące wg tej koncepcji organizacje tzw. inteligentne, inaczej niż
dotychczas kształtują swoje relacje z pracownikami. Celem nadrzędnym ich funkcjonowania
jest przekształcenie potencjału każdego pracownika w kapitał ludzki, który stanowi
najważniejszą wartość dla współczesnej organizacji i całego społeczeństwa uczącego się.
Jest to możliwe dzięki koncentracji strategii na jednostce i indywidualnym podejściu
do potrzeb, możliwości i celów poszczególnych członków zespołu. „Wiedza, doświadczenie,
entuzjazm i kreatywność jednostek oraz organizacji jako całości stanowią o jej sukcesie”
[Karwala S., 2009a, s.43]. Jak widać, odpowiednie zarządzanie kapitałem ludzkim stało się
głównym wyzwaniem organizacji inteligentnych [Karwala S., 2009b]. Stąd wraz z rozwojem
koncepcji zarządzania współczesnymi organizacjami wyłoniły się idee zarządzania szeroko
rozumianą wiedzą, zarządzania różnorodnością (diversity management), zarządzania
poprzez wartości, zarządzania przez cele. Przykładowo, zasady stylu zarządzania przez
wartości (value-based management) opierają się na respektowaniu idei humanizacji pracy,
podkreśleniu roli miękkich czynników zarządzania i odpowiedzialności indywidualnej [Filek J.,
2004]. Ponowoczesne podejście w wymienionych koncepcjach przyczynia się do
nowatorskiego definiowania ról, które mają pełnić pracownicy, oraz generuje inne spojrzenie
na indywidualność i tożsamość jednostki w organizacji.
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Jak wspomniano uprzednio jednostka w organizacji jest kluczowa ze względu na swoją
rolę i zadania które pełni, a dla skuteczności tej misji ważniejsza od jej umiejętności jest jej
osobowość i tożsamość. W organizacji pomocne w jej kształtowaniu mogą być nowoczesne
metody doskonalenia kompetencji pracowniczych i rozwoju osobistego – mentoring,
coaching i counselling [Ziębicki B., 2007]. Są to narzędzia rozwoju potencjału człowieka
w organizacjach inteligentnych. Pozwalają określić stopień zgodności tożsamości człowieka
z tożsamością korporacyjną i kulturą organizacji oraz stopień zbieżności celów
indywidualnych i formalnych.
Istotny wkład w dyskusję na temat znaczenia zbieżności tożsamości jednostki
z tożsamością organizacji wnoszą wnioski z badań przeprowadzonych przez M. Biernacką
wśród pracowników korporacji – firmy konsultingowej. Autorka poddała analizie poczucie
własnej tożsamości w roli pracownika organizacji. Biorący udział w badaniu pracownicy firmy
konsultingowej podkreślali siłę własnego ja oraz zindywidualizowane rozumienie pojęć,
autonomię i niezależność. Nasuwa się wniosek, że osoby badane posiadają mocno
określoną tożsamość i jest to dla nich najważniejsze w budowaniu relacji człowiek –
organizacja. Priorytety wyznaczane są przez systemy wartości. Te z kolei są relatywne,
dla każdego ważne jest co innego – dla każdej jednostki z osobna, dla każdej poszczególnej
organizacji, dla każdego bytu, istnienia. Im bardziej spójne są ze sobą systemy wartości, tym
większe prawdopodobieństwo sprawnego osiągania celów.
Należy w tym miejscu podkreślić także potrzebę zgodności celów indywidualnych ze
zbiorowymi, co jest przedmiotem kolejnej koncepcji zarządzania, zwanej zarządzanie przez
cele. Badania empiryczne w tym temacie potwierdzają, że rozwijają się najlepiej te firmy,
które w programach rozwoju pracowników uwzględniają synergię między potrzebami
jednostek i zespołów. Wzajemne uzupełnianie się interesów organizacji z potrzebami
indywidualnymi gwarantuje najwyższy poziom motywacji i zaangażowania zatrudnionych
[Levinson H., 2004]. Mowa tu wręcz o partnerstwie pomiędzy pracownikiem a firmą. Taki
kierunek uwzględnia omawiane dotychczas koncepcje ego, czyli zarządzanie organizacją
przez cele uwzględnia osobiste aspiracje każdego pracownika – jego indywidualność
i tożsamość. Wiąże się to z partycypacyjnym stylem kierowania menadżerów. Tam, gdzie
istotniejsza jest współpraca i budowanie relacji międzyludzkich, niż kontrola oraz system kar
i nagród, przyjmuje się optymistyczny, zhumanizowany pogląd na naturę ludzką. Postrzega
się jednostki, jako rozwijające swój potencjał, zdyscyplinowane, odpowiedzialne
i zaangażowane [Wajda A., 2003]. Takich członków zespołu charakteryzuje indywidualność
i określona tożsamość.
Wspominając o stylach kierowania, tematyce podejmowanej w nauce zarządzania
wielokrotnie, przykładowo przez P. Hersey’a oraz K. H. Blancharda, P. Druckera,
D. McGregora oraz R. Likerta, dotyka się zagadnienia koncepcji przywódczych. Pojęcia
tożsamości i indywidualności nabierają tu nowego znaczenia – zarówno osobowości
zarządzanych, jak i zarządzających. W teorii zarządzania mówi się wręcz o potrzebie
kształtowania nowych, tzw. trójwymiarowych przywódców [Penc J., 2003]. Model ten opiera
się na trzech filarach, gdzie obok umiejętności przywódczych oraz zdolności przewodzenia
na globalnym rynku podkreśla się rolę efektywności osobistej menadżera: osobistej wizji,
zdolności, wartości, osobistej odpowiedzialności, przewodzenia samemu sobie,
usprawniania samego siebie [Tamże, s. 97]. Jak nie trudno zauważyć, wymienione w modelu
elementy trzeciego wymiaru, są zbieżne z opisywanymi w niniejszym artykule pojęciami
indywidualności i tożsamości osoby, w tym przypadku menadżera. Od przywódcy oczekuje
się wręcz, jak konstatują R. Goffee, G. Jones [2006], kompetencji posługiwania się złożoną
tożsamością, na którą składa się wysoki stopień wiedzy o sobie (self-knowledge) oraz chęci
i zdolności do dzielenia się tą wiedzą z innymi, czyli odkrycia się (self-disclosure).
Demokratyczny styl kierowania najlepiej sprzyja dobrej relacji jednostka – pracodawca
[Wajda A., 2003]. Tak ujmuje się wizerunek lidera przyszłości. Nawiązując do opisywanego
w poprzednich rozdziałach aspektu arete – dzielności i cnocie jednostki w organizacji,
współczesny menadżer musi odznaczać się wysokim poziomem etyki, odpowiedzialności,

203

Monografia: "Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie", sierpień 2015

empatii i elastyczności. Rozwój i zmiana wartości będą coraz większym i coraz
poważniejszym zadaniem kierowniczym [Bertels T., 1996].
Wyzwaniem w nauce zarządzania w ponowoczesności jest kwestia indywidualności
i tożsamości w przypadku osób obecnie wchodzących na rynek pracy - reprezentantów
pokolenia „Z”. Osoby te cechuje wysoki poziom świadomości i komunikowania własnych
potrzeb, gotowość do rezygnacji z ofert pracy nie spełniających ich oczekiwań [Braverman
B., 2015]. Dlatego kształtowanie rynku pracy stosownie do takiej tożsamości
i indywidualności jest priorytetowym zadaniem „menadżerów jutra” [Penc J., 2003]. Levit A.
[2014] podkreśla, że tzw. “Milenialsi” chcą pracować na swoich warunkach, cenią sobie
elastyczność i niezależność. Z badań przeprowadzonych przez Youth Speak AISEC i PwC
w 2015 roku, w którym wzięło udział ponad 42 tys. młodych ludzi z całego świata (większość
urodzona w latach 1990-97), wynika, że jako pracownicy są oni świadomi swojej wartości,
gotowi do nieustannej nauki, mają określone aspiracje, priorytetowe jest dla nich łączenie
indywidualnych potrzeb zawodowych z osobistymi. Pojawia się nowe pojęcie w nauce
zarządzania w miejsce work-life balance – work-life style [Forbes.pl, 2015]. Indywidualność
i tożsamość, jak widać, stają się priorytetowe. Analizując ten trend na tle koncepcji
zarządzania zauważa się, że jest on spójny z innymi mającymi miejsce zmianami w tej
dziedzinie, takimi jak: rozwój wirtualnych organizacji, zespołów projektowych, zmian
w strukturach organizacyjnych w kierunku bardziej płaskich i heterarchicznych, mobilność
i elastyczność pracy. W tzw. ponowoczesności innego znaczenia nabiera zagadnienie relacji
jednostka – organizacja. Te tendencje mogą się rozwijać, jeśli jednostki zaangażowane
w procesy zarządzania są świadome swojej indywidualności i tożsamości. Dzieje się tak,
ponieważ w koncepcjach zarządzania zasobami pracy w gospodarce opartej na wiedzy
największym źródłem przewagi konkurencyjnej jest kapitał ludzki. Dlatego, w kontrapunkcie
do strategii sprofilowanych na osoby wchodzące na rynek pracy, obserwuje się też strategie
skierowane na pracowników starszych. Postrzega się ich jako osoby o mocno ukształtowanej
tożsamości i osobowości, których mocną stroną jest mądrość i doświadczenie. Jak wynika
z badań osoby starsze lepiej panują nad emocjami, mają stabilny nastrój, rzadziej okazują
wrogość osobom z otoczenia, bardziej przywiązują się do swojego miejsca pracy [Mesjasz
J., 2006]. Tak więc kolejnym wyzwaniem ponowoczesności są strategie zarządzenia wiekiem
i zarządzania karierą. Tożsamość i indywidualność jednostki będą tu kluczowe dla
proponowanych programów i rozwiązań. Podążanie za rozwojem tożsamości oznaczać tu
będzie na przykład programy zarządzania talentami, czy programy zatrzymywania
pracowników, przesuwania na stanowiska stosowanie do ich ścieżki kariery.
Wiek to tylko jedno z kryterium różnicujących członków zespołu. W dobie globalizacji
różnorodność staje się normą, z którą mierzą się zarządzający zespołami. Tożsamość
i indywidualność jednostek jest odrębna, jednostkowa i różnicująca, a współcześnie
potęgowana jeszcze przez multikulturowość. Koncepcje zarządzania różnorodnością
nastawione są na sprawne funkcjonowanie zespołów mimo różnic między jej członkami.
W literaturze przedmiotu mowa wręcz o takich kompetencjach współczesnego menadżera
jak: zamiłowanie do różnorodności [Wajda A., 2003], umiejętność promowania
i wykorzystania zróżnicowania [Penc J., 2003]. Pozytywnym aspektem jest fakt, że
zróżnicowanie cech pozwala na wzajemne uzupełnianie się członków wspólnoty. Istotne jest
dla zarządzających procesem pracy, aby członkowie grupy podczas interakcji społecznych,
pełnienia oczekiwanych ról i dążenia do osiągania stawianych celów, nie byli pozbawieni
indywidualności. Silnej wspólnocie potrzebne są świadome jednostki. Indywidualność winna
być postrzegana, jako cecha całej wspólnoty, a nie tylko wyjątkowych jednostek. Poczynioną
konkluzję można przyjąć za kluczową dla rozwoju współczesnych koncepcji zarządzania.
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4. Podsumowanie
Podjęte w pracy rozważania pozwoliły na zrealizowanie celu, jakim było przedstawienie
refleksji wokół motywu jednostki i jej tożsamości w organizacji, na tle kontinuum
indywidualizm – kolektywizm. Wybór strategii zarządzania sprzyjającej rozwojowi potencjału
indywidualnego i zbiorowego to zadanie dla „menadżerów jutra”. W artykule starano się
przedstawić najważniejsze treści dotyczące zagadnienia relacji jednostka – organizacja
w ponowoczesności i kierunków rozwoju koncepcji zarządzania. Przedstawione ujęcie
pozwala wysnuć kilka wniosków.
Po pierwsze, wspólnota to zbiór jednostek. Byty powinny być sprawcze zarówno w ujęciu
indywidualnym, jak i wspólnotowym. Motywem działania są zarówno racjonalne jak
i nieracjonalne czynniki natury ludzkiej. Obserwuje się dążenie człowieka (jako jednostki
i członka grupy) do budowania tożsamości, własnego programu, projektu życia, do realizacji
pragnień, do tworzenia i odczuwania szczęścia, do samorealizacji, do spełnienia [Tischner
J., 1998]. Esencją jest własne ja – kim jestem, czego pragnę, co jest dla mnie ważne –
te elementy umiejscawiają człowieka w świecie, w organizacji, w grupie, we wspólnocie. Na
tle kodu kulturowego tworzy się kod własnego ja – i odwrotnie.
Po drugie, funkcjonowanie jednostek w organizacji wiąże się z pełnieniem roli. Dobry
zespół to zbiór jednostek pełniących odpowiednie role [Belblin R. M., 2003]. Jedne jednostki
kreują wizje i z łatwością przekonują innych do własnych racji, inne zaś są elementami
zespołów, które wizje realizują. Dzięki jednostkom trwają organizacje, wspólnoty, narody.
Po trzecie, przyszłość tkwi w budowaniu zespołów w organizacji składających się
z odpowiednio zrekrutowanych i zarządzanych jednostek. Indywidualność i tożsamość
jednostek rozwija się zgodnie z najnowszymi koncepcjami, spośród których wymieniono
zarządzanie wiedzą, zarządzanie przez cele, zarządzanie poprzez wartości, zarządzanie
różnorodnością. Organizacja jest miejscem rozwoju jednostek. Narzędziami, które cieszą się
coraz większym zainteresowaniem w organizacjach są coaching, mentoring, counselling.
W prowadzonych strategiach istotna bowiem jest spójność tożsamości oraz celów
jednostkowych i zbiorowych, z uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości. Tożsamość
i indywidualność ma tu o tyle znaczenie, że jednostki świadome, kreatywne, silne, tworzą
nową jakość sprzyjającą postępowi, a menadżerowie, zgodnie z wynikami badań, lubią
„barwne postacie” [Stankowska M., 2006]. Zarządzanie nimi wymaga określonych
umiejętności. Oznacza to, że zmiany na współczesnym rynku pracy wiążą się z wyzwaniami
dla roli i wizerunku współczesnych menadżerów. Przywództwo wymaga ujawniania swojego
autentycznego „ja”. Tożsamość i indywidualność zarządzających postrzegana jest
w kategoriach arete – dzielności i cnoty, której oczekują podwładni i przełożeni.
Reasumując, zaprezentowano zagadnienie funkcjonowania jednostki w organizacji
z uwzględnieniem rozwoju jej samej i organizacji, którą współtworzy. Na organizację należy
spojrzeć, jak na dynamiczną sieć przeplatających się celów osobistych i organizacyjnych.
Tożsamość i indywidualność każdej jednostki zespołu determinuje jej świadomość
i inicjatywę, w tym także działania i postawy, jakie przyjmuje ona w grupie. Dlatego
współczesne koncepcje zarządzania, wyrosłe na gruncie gospodarki opartej na wiedzy,
wymagają ciągłej wymiany opinii i poglądów jej uczestników, tak, by działania i osiągnięcia
były jednocześnie wspólne i jednostkowe. I choć na indywidualizm można spojrzeć
pejoratywnie w kontekście budowania skutecznych wspólnot, to indywidualność i tożsamość
powinna być kształtowana, wzmacniana i rozwijana w procesie zarządzania. Silne jednostki
tworzą konstruktywne zespoły. Dlatego we współczesnych koncepcjach zarządzania warto
podkreślać te idee, które potęgują indywidualność jednostki na rynku pracy.
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Decyzje intuicyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Anna Michalik
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

1. Wprowadzenie
Podejmowanie decyzji to nieodłączny element zarządzania. Raz podjęta decyzja niesie
za sobą daleko idące skutki nie tylko dla decydenta ale i całej organizacji oraz otoczenia.
Dlatego niezwykle istotnym jest zwiększanie skuteczności i trafności takich wyborów, które
w konsekwencji mają prowadzić do realizacji zaplanowanych wcześniej celów. Działania
decyzyjne mają swój aspekt zewnętrzny, czyli sytuacyjny i pochodzący z otoczenia (które
jest turbulentne i wymuszające szybkość ich podjęcia) oraz wewnętrzne skupiające się
w osobie podejmującej je. Na trafność decyzji ma niewątpliwie wpływ poziom posiadanej
wiedzy, kompetencji czy praktyki. Nie można jednak w tym działaniu pominąć całej
osobowości człowieka wraz z procesami podświadomymi. Na bazie takiego ujęcia problemu
jawi się pojęcie intuicji i jej wpływu na podejmowanie decyzji. Przedmiotem dalszego
zainteresowania jest obszar zarządzania zasobami ludzkimi, jako centrum rozwoju
przedsiębiorstwa poprzez dobór odpowiedniej kadry pracowniczej, a na dalszym etapie
zwiększania efektywności i wydajności.
Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na taki rodzaj decyzji, który stają w opozycji do
rozumowego i logicznego podejmowania decyzji. Chciałabym również przedstawić
niejednakową skuteczność decyzji intuicyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

2. Intuicja w kontekście procesu decyzyjnego
Pojęcie intuicji jest przedmiotem zainteresowań wielu nauk, w tym m.in. socjologii,
psychologii, medycyny. W odniesieniu do zarządzania stanowi punkt odniesienia dla wielu
autorów. Perot definiuje ją, jako „znajomość własnego interesu (...) mieć intuicję to być
w stanie wnieść do danej sytuacji (i przytrzymać) wszystko, co widziałeś, odczuwałeś,
smakowałeś i doświadczałeś w przemyśle” (Agor 1998, s.108). Nie wyczerpuje ona jednak
wieloaspektowości tego pojęcia, w tym mechanizmów działania. Zatem „intuicja to
błyskawiczna wiedza, nie poprzedzona analizą rozumową. (...) Stanowi istotną część
procesu podejmowania decyzji” (Myers 2004, s. 20). Czym zatem jest racjonalność i w jakich
korelacjach występują te dwa typy mechanizmów? Wyraźnie widać podział na dwa rodzaje
procesów: racjonalny i intuicyjny. Są one różne także ze względu na to, że przebiegają
w różnych częściach mózgu. (Agor, 1998 s. 35). Ten racjonalny jest nazywany również
analitycznym czy też logicznym natomiast intuicyjny bywa zamiennie stosowany z twórczym
lub alogicznym. Nazwy wskazują na odmienne funkcje jakimi charakteryzują się dwie
półkule: lewa półkula odgrywa szczególną rolę w procesach analitycznych i związanych
z użyciem języka, a prawa – w rozpoznawaniu wzorców (Agor 1998, s. 35). Skutkiem
określonego procesu myślowego jest podjęta decyzja stąd „przymiotnikiem „racjonalne” (lub
„logiczne”) określa się decyzje, które są podejmowane świadomie analitycznie,
przymiotnikiem „nieracjonalne” – decyzje, które są podejmowane intuicyjnie, natomiast
przymiotnikiem „irracjonalne” – decyzj i zachowania, które odpowiadają na emocje lub
odbiegają od działania wybranego w sposób racjonalny”. (Agor, 1998, s. 33). Dalej autor
precyzuje, iż „logiczne podejmowanie decyzji to proces, w którym cele i możliwości są
wyartykułowane, a konsekwencje wprowadzenia różnych możliwości skalkulowane
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i oceniane pod kątem ich zbieżności z odpowiednimi celami. Oceniające podejmowanie
decyzji to proces będący reakcją na naglącą potrzebę, tak naglącą, iż niemożliwa jest ani
systematyczna, sekwencyjna analiza sytuacji ani wiarygodne wyjaśnienie zarówno samego
procesu, który doprowadził do decyzji, jak i podstaw do uznania jej za prawidłową. Tym
niemniej ci, którzy takie decyzje podejmują, mają zazwyczaj głębokie przekonanie co do ich
poprawności i są skłonni wiązać swą umiejętność szybkiego ich podejmowania
z posiadanym przez siebie doświadczeniem” (Agor 1998, s. 34). Intuicja nie jest procesem
zachodzącym niezależnie od analizy. Procesy rozpoznawania problemów muszą być
uporządkowane i dostarczone wraz z możliwościami rozumowania, pozwalającymi na
wysunięcie wniosków z przechowywanych informacji powiązanych w odpowiednie grupy.
Procesy intuicji i analizy są istotnymi i komplementarnymi składnikami skutecznych
systemów podejmowania decyzji (Agor 1998, s. 43).
By zrozumieć adekwatność wybory danego typu systemu przybliżę w tym miejscu
pojęcie analizy decyzyjnej. Celem jest uzyskanie kompromisu między korzyściami
oferowanymi przez różne rozwiązania (Goodwin, Wright 2011, s. 20). Autorzy proponują
uwzględnienie kryterium poczucia wolności oraz ryzykiem związanym z niepewnością.
Charakteryzuje się złożoną strukturą, posiada określoną liczbę potencjalnych kierunków
działania spośród których można wybierać. Zasadą jest, że niektóre decyzje są następstwem
innych. Wchodząc głębiej w zagadnienie analiza oznacza proces rozkładania czegoś na
części składowe (zestawy mniejszych, tym samym potencjalnie łatwiejszych do rozwiązania
problemów) . Po rozstrzygnięciu każdego z mniejszych problemów, analiza decyzyjna
zapewnia formalny mechanizm integracji wyników tak, by można było wybrać wstępny
kierunek działań. W analizie decyzyjnej proces ten jest określany jako zasada dziel i rządź
(Goodwin, Wright, 2011, s.21). Niewątpliwą zaletą analizy decyzyjnej jest możliwość wglądu
w historię na poszczególnych jej etapach. Stanowi to podstawę do uzasadnienia wyboru
określonych rozwiązań. Szczególnie w sytuacji gdy ważne z punktu widzenia strategicznego
decyzje należy uzasadnić przed przełożonym, współpracownikami, podmiotami
zewnętrznymi (Goodwin, Wright, 2011, s.22). Analiza wskazuje jakich informacji brak do
tego by podjąć określoną decyzję. Finalnie natomiast na podstawie dokonanych przez
decydenta ocen wskazuje, co powinien zrobić (Goodwin, Wright, 2011, s.22-23).
Komplementarność z intuicją rodzi się w wyniku przeżywanego wewnętrznego konfliktu
co do wskazanego rozwiązania. Przyczyną może być niedostateczne lub niespójne
sformułowanie przez decydenta własnych preferencji jak i nie uchwycenie niektórych
aspektów problemu (Goodwin, Wright, 2011, s.23). Przykładem narzędzia do analizy
decyzyjnej jest drzewo decyzyjne.
„Intuicja jest wiedzą uzyskiwaną bez racjonalnego myślenia (...) Nowe pomysły
wyskakują z umysłu, który organizuje doświadczenia, fakty i relacje , aby dostrzec ścieżkę,
która dotychczas nie była uczęszczana. Gdzieś na tej niewydeptanej ścieżce intuicja
dokonuje syntezy wielu lat uczenia się i doświadczeń, przekształcając je w natychmiastowy
błysk. Nie ma oczywiście gwarancji, że będzie to błysk pozytywny, choć zwykle tak właśnie
bywa” (Agor 1998 s. 110).
Praca menedżera w dużym zakresie polega na podejmowaniu decyzji czy też
uczestniczeniu w ich podejmowaniu, przekazywaniu ich innym ludziom i monitorowaniu.
Menedżerowie powinni posiadać obszerną wiedzę na temat przemysłu i otoczenia
społecznego, w którym działają, oraz o samym procesie podejmowania decyzji, by być
skutecznym ( Agor, 1998, s. 32).
Chester I. Bernard wysunął tezę, że dyrektorzy rzadko mogą sobie pozwolić na przywilej
podejmowania decyzji na podstawie racjonalnie uporządkowanej analizy i że ich decyzje
w dużym stopniu zależą od intuicyjnych lub oceniających reakcji na konkretne sytuacje
(Agor, 1998, s. 33). Dobrze więc gdy menedżer posiada w swojej pamięci ogromną ilość
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wiedzy pochodzącej z doświadczenia i treningu, która jest zorganizowana w kategoriach
rozpoznanych wzorców i skojarzonych z nimi informacji (Agor 1998, s. 42).

3. Rola intuicji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
W literaturze przedmiotu rozumienie zarządzania nie jest jednoznacznie definiowane.
Część badaczy traktuje zarządzanie, jako pojęcie bardziej ogólne niż kierowanie. Za
L. Korzeniowskim przyjmuję podział, stosowany w nauce organizacji i zarządzania,
określający pojęcie „kierowanie” – jako odnoszące się wyłącznie do ludzi i szersze pojęcie –
„zarządzanie”, obejmujące także inne, poza kierowaniem, aspekty prowadzenia firmy.
Kierowanie cechuje więź osobista między kierownikiem a współpracownikami, kojarzy się
z bezpośrednim kontaktem kierownika z zespołem lub jego członkami. W większości jednak
zarządzanie i kierowanie są terminami używanymi zamiennie. (Korzeniowski 2011, s.15).
Ponadto zarządzanie jest oparte na rzetelnej wiedzy, umiejętnościach, racjonalnych
metodach, sprawnych i skutecznych sposobach i technikach postępowania wynikiem czego
są działania profesjonalne (Korzeniowski 2011, s.15). Zarządzanie składa się z czterech
podstawowych funkcji: planowaniem i kontrolowaniem decyzji, organizowaniem,
przewodzeniem (motywowaniem) oraz kontrolowaniem (Griffin 2004, s.8).
Ponadto „proces zarządzania zmierzający do osiągnięcia celów ludzi rozumiany jest jako
sekwencja różnorodnych funkcji zarządzania, czyli czynności wykonywanych przez
zarządzającego, od których zależą zmiany w zasobach ludzkich, rzeczowych, finansowych
i informacyjnych organizacji. Zarządzanie tym wyróżnia się spośród wielu innych
form aktywności człowieka, że prowadzi do osiągania zamierzonych przez menedżera
celów w wyniku spowodowanych przez niego działań innych ludzi. Jak
z powyższego wynika, zarządza się ludźmi, którzy dysponują informacjami i pieniędzmi
oraz zmieniają świat rzeczy – to znaczy, ze zarządza się zasobami poprzez
kierowanie ludźmi” (Korzeniowski 2011, s.13).
Ciekawe przedstawia zarządzanie Luter Halsey Gulick określając je jako dziedzinę
wiedzy, gdyż jest przedmiotem badań usystematyzowanym w wielu teoriach a czasem staje
się nauką. Ten pogląd zaowocował powstaniem kierunków studiów gwarantujących
przygotowanie nieomal każdego do roli kierownika, np. dyrektorem szkoły może być już
profesjonalny menedżer a nie tylko nauczyciel (Korzeniowski 2011, s. 19).
Reasumując można powiedzieć, ze zarządzanie jest profesją łączącą osobiste zdolności,
nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne, szczególny charakter zaufania publicznego oraz
stosowanie zasada etyki zawodowej i osobistą odpowiedzialność za podejmowane decyzje
(Korzeniowski 2011, s.19).
Nie wkraczając w zakres tematyczny dotyczący podejmowania decyzji intuicyjnych przez
menedżerów podejmowany przez innych autorów przejdę do wątku zarządzania zasobami
ludzkimi. Celem ZZL jest dobór takich pracowników, którzy najlepiej będą realizować plany
przedsiębiorstwa. Przy czym organizacja stworzy swoim ludziom warunki pracy
gwarantujące maksymalny rozwój ich zdolności i umiejętności. Rekrutacja ma na celu nie
tylko utrzymanie odpowiedniej liczby zatrudnionych, lecz przede także selekcję osób, których
charakter i osobowość doskonale podkreśla image firmy i odpowiada jej tradycji. Jak wyraził
to Keep (1989) „celem polityki zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do zatrudnienia
jest uzyskanie odpowiedniego materiału w postaci personelu posiadającego właściwy zestaw
umiejętności i kwalifikacji oraz gotowego do dalszego szkolenia”. Selekcja i rekrutacja
pracowników powinna stanowić najważniejsze zadanie specjalistów ds. zasobów ludzkich;
wokół tego zadania muszą się ogniskować działania dotyczące motywacji i doskonalenia
zawodowego. Zarządzanie zasobami ludzkimi główny nacisk kładzie na doborze takich ludzi,
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których mentalność i zachowanie aprobowane jest przez kierownictwo i uznawane za
czynnik prowadzący firmę do sukcesu (Armstrong 1998, s. 164 -165).
Przejdę, zatem do jakże ważnego, pod kątem odpowiedniej decyzji, procesu
rekrutacyjnego. Za M. Armstrongiem, osoby kierujące polityką zatrudnienia na etapie
planowania muszą odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytania:
„Jakich ludzi potrzebujemy, by firma odniosła sukces i utrzymała swą silna pozycję?
Co możemy zrobić, by takich ludzi zdobyć, wyszkolić i zatrzymać przy sobie?” (Armstrong
1998, s. 165)
Odpowiedzią na pierwsze pytanie może być, popularnie stosowana metoda, jaką jest
rozmowa kwalifikacyjna. Autorzy wskazują na zawodność jej stosowania.
„Niska skuteczność rozmowy kwalifikacyjnej, jako metody przewidywania przyszłych
wyników pracy kandydata wynika z ogólnie słabego poziomu przeprowadzania tych rozmów.
Nie jest to wyłącznie konsekwencją słabych i nieskutecznych metod oraz popełnianych
błędów, (np. niedopuszczania do głosu kandydata), ale również nieodpowiedniej analizy
wymagań stawianych kandydatom – albo wręcz jej braku – co kończy się tym, że osoby
kierujące rozmową nie mają pojęcia, czego wymagać, czy oczekiwać od kandydatów.
Podstawą wszechstronnej rozmowy kwalifikacyjnej powinna być analiza wymagań, dzięki
której zostanie precyzyjnie określony zakres koniecznej w pracy wiedzy, doświadczenia
i umiejętności. Zadawane kandydatom pytania mają na celu uzyskanie i weryfikację
posiadanych już o nim informacji pod kątem konkretnych oczekiwań firmy. Odpowiedzi
powinny być oceniane według specjalnie do tego celu przygotowanej skali. Behawioryści
utrzymują, że kandydatom należy także zadawać pytania, które ocenią ich zachowanie
w sytuacjach uznanych za krytyczne oraz w warunkach wzmożonego stresu (...) Jak
zauważył Latam i inni(1980), tego rodzaju rozmowa przynosi dość miarodajną i wiarygodną
ocenę zdolności kandydata.” (Armstrong 1998, s. 178). Przytoczona tutaj metoda
behawiorystów nie jest do końca przekonująca ze względu na sztuczność warunków w jakich
zostają sprawdzani potencjalni pracownicy. Jako przykład może posłużyć Toyota, gdzie
kandydaci, którzy spełniają minimalne wymagania pod względem wykształcenia
i doświadczenia zawodowego, są zapraszani do zakładu na trudny dwudniowy egzamin,
zwany w firmie „dniem pracy” W ciągu tego dnia kandydaci symulują pracę w różnych
warunkach, spotykają się z zatrudnionymi pracownikami i przechodzą szczegółowe
sprawdziany” (Griffin 2004, s. 454).
Poza tym stosowanie metody rozmowy kwalifikacyjnej naraża na uruchomienie
w przeprowadzającym wywiad mechanizmów psychologicznych zniekształcających
postrzeganie kandydata. Psycholog społeczny Richard Nisbett zaobserwował zjawisko
któremu nadał nazwę złudzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Ludzie, zdaniem Nisbett’a czują się
pewni własnej zdolności prognozowania wyników pracy w dłuższej perspektywie na
podstawie luźnego, powierzchownego wywiadu. Prognozy te w rzeczywistości są bardzo
nietrafne (Myers 2004, s. 309). Autor podaje również źródła powstawania zjawiska złudzenia
rozmowy kwalifikacyjnej. Na uwagę zasługuje podstawowy błąd atrybucji: założenie, że
ludzie są tacy, jacy wydają się w danej sytuacji (Myers 2004, s. 313). Innymi
uwarunkowaniami są: zasada pierwszego wrażenia mogąca stać się samospełniającą się
przepowiednią czy prowokowanie u innych tego co zostało dostrzeżone.
Wszystkie te uwarunkowania psychologiczne autor nazywa błędami intuicyjnymi
mającymi wpływ na dokonanie niewłaściwych decyzji.
Mniejsze zagrożenie wystąpienia błędnych decyzji intuicyjnych zdaniem autora może
wystąpić w rozmowach kwalifikacyjnych, które są ustrukturowane (poprzedzone analizą
stanowiska, wcześniej ułożonymi pytaniami oraz szkoleniami w zakresie przeprowadzenia
rozmów) (Myers 2004, s. 321).

211

Monografia: "Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie", sierpień 2015

Interesującym rozwiązaniem jest metoda ośrodków ocen. Polega na dwu lub
trzydniowym szkoleniu podczas którego stwarza się sytuacje symulujące faktyczne elementy
pracy na stanowisku, np. kierowniczym (Griffin 2004, s. 455).
Proponowane powyżej metody zmniejszają ryzyko zastosowania decyzji intuicyjnych tym
samym zwiększając skuteczność wyboru odpowiedniej kadry pracowniczej.

4. Podsumowanie
Jak wynika z powyższych rozważań mając do czynienia z kierowaniem, czyli relacją
z człowiekiem niepowtarzalnym nie ma miejsca na decyzje intuicyjne, nie da się, bowiem
powtarzalności pewnych faktów podporządkować niepowtarzalnej osobowości człowieka.
Jeśli zaś chodzi o zarządzanie zasobami i kompetencjami w zakresie rozwoju i podnoszenia
efektywności można tutaj się posiłkować decyzjami o podłożu intuicyjnym. Same w sobie
mają znamiona powtarzalności i łączą w sobie cechy pożądane w danej organizacji.
Dziwi fakt popularności metody rozmów kwalifikacyjnych przy jednoznacznych opiniach
ekspertów o niskiej skuteczności tego rodzaju praktyk.
Niezwykle istotną rzeczą jest świadomość istnienia decyzji o charakterze intuicyjnym
oraz traktowania jej, jako bogatego zaplecza do działań.
Bazą do tego powinno stać się nieustanne podnoszenie kwalifikacji, znajomość
otoczenia i specyfiki organizacji oraz zdobywane doświadczenie.
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