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Wstęp
Szanowny Czytelniku!

Niniejsza wieloautorska monografia naukowa powstała jako rozważania nad
obecnym stanem wiedzy i technologii z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych oraz
społecznych i ekonomicznych. Monografia ta jest efektem pracy wielu autorów,
chcących zaprezentować swoje badania naukowe, których rezultaty mogą być
przydatne z perspektywy usprawniania lub wprowadzania nowych rozwiązań.
Ta monografia jest interdyscyplinarną podróżą po fascynujących zagadnieniach
nauki, które prezentują aktualny stan wiedzy, a także przedstawiają innowacyjne
badania własne autorów, mających nadzieję, że ich rozważania pobudzą czytelnika
do kreatywnego myślenia.
Zapraszamy więc Szanownego Czytelnika do owocnej lektury kolejnych rozdziałów.

Agnieszka Synowiec.
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inż. Celina Ziejewska , dr inż. Marek Nykiel , dr inż. Marek Hebda
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BADANIE ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ŚCIERNE KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE
NISKOSTOPOWEJ STALI ASTALOY CrL MODYFIKOWANYCH DODATKIEM
WĘGLIKA WOLFRAMU

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań odporności na zużycie ścierne
kompozytów na osnowie niskostopowej stali Astaloy CrL modyfikowanych dodatkiem węglika
wolframu, wytworzonych technologią metalurgii proszków. Analizowano wpływ udziału objętościowego
wprowadzonego dodatku oraz parametrów procesu na zużycie ścierne kompozytów. Jako materiał
referencyjny zastosowano niemodyfikowane spieki wykonane z niskostopowej stali Astaloy CrL. Poza
pomiarami odporności na zużycie ścierne metodą ball-on-disc w warunkach tarcia suchego
przeprowadzono również analizy chropowatości powierzchni i badania gęstości wykonanych
kompozytów. Ponadto próbki poddano obserwacjom topograficznym z wykorzystaniem mikroskopu
stereoskopowego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w detektor EDS, za
pomocą którego wykonano mikroanalizy składu chemicznego.
Streszczenie:

Słowa kluczowe: metalurgia proszków, węglik wolframu, kompozyt, odporności na zużycie ścierne, ball-on-disc

Wprowadzenie
W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpiło wiele zmian, dokonano szeregu odkryć
w wielu dziedzinach, w tym także techniki. Opracowano nowe materiały oraz
stworzono znaczną ilość nowoczesnych

urządzeń, maszyn, aparatury itd., które

musiały

wymaganiom

sprostać

coraz

to

wyższym

zarówno

produkcyjnym,

konsumenckim, ekonomicznym oraz ekologicznym. Bardzo ważnym aspektem stała
się innowacyjność oraz czas eksploatacji wytwarzanych produktów.
Biorąc pod uwagę wymienione wyżej cechy, już na etapie projektowania należy
podjąć niejednokrotnie trudną decyzję dotyczącą odpowiedniego doboru materiału do
wytwarzanego

produktu

oraz

warunków,

w

jakich

urządzenie

będzie

pracowało. Z tego powodu niejednokrotnie inżynieria materiałowa jest określana
mianem „inżynierii przyszłości”. Najogólniej mówiąc, jest to dziedzina nauki i techniki,
zajmująca się materiałami, a także zjawiskami i zagadnieniami z nimi związanymi.
Przez modyfikację składu materiałów, wybór parametrów wytwarzania, czy sposób
1

Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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produkcji można w istotny sposób modyfikować i sterować właściwościami wyrobów.
To

daje

inżynierom

i

konstruktorom

praktycznie

nieskończone

możliwości

modelownia finalnego produktu. Istota doboru wszystkich czynników mających wpływ
na właściwości danego materiału polega na dobraniu ich w taki sposób, aby
otrzymać produkt o pożądanych cechach. Należy przy tym zwrócić szczególną
uwagę na aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
Prezentowane w niniejszej pracy wyniki dotyczą dwóch zagadnień: kompozytów
oraz zużycia ściernego.

1. Kompozyty
Pod słowem kompozyt, kryje się materiał, będący połączeniem przynajmniej dwóch
komponentów, dzięki czemu uzyskuje się lepsze lub (oraz) nowe cechy
w stosunku do materiałów składowych. Kompozyty dają wiele możliwości tworzenia
nowych materiałów, jednakże trzeba pamiętać o pewnych założeniach (względach):
- kompozyt jest materiałem wytworzonym w sposób sztuczny,
- w jego skład muszą wchodzić przynajmniej dwa różniące się chemicznie
oraz fizycznie materiały,
- komponenty wyraźnie rozdziela od siebie granica rozdziału,
- materiał kompozytowy składa się z osnowy i zbrojenia,
- osnowa jest łącznikiem zbrojenia - jej zadaniem jest przekierowywanie
obciążenia o charakterze zewnętrznym na zbrojenie,
- zbrojenie przenosi obciążenia,
- kompozyt powinien charakteryzować się cechami, będącymi funkcją właściwości
komponentów, uwzględniającą ich udziały objętościowe 2, 3.
Ogólny schemat przedstawiający podział kompozytów zamieszczono w tabeli 1.
2

M. Hebda, M. Nykiel, A. Szewczyk-Nykiel: Inżynieria spieków metalicznych i kompozytów, Politechnika
Krakowska, Kraków 2013.
3
A. Boczkowska, J. Kapuściński, K. Puciłowski, S. Wojciechowski: Kompozyty, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2000.
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Tabela 1. Podział kompozytów

Ze względu na wymiary oraz kształt komponentu zbrojącego, obecnego
w kompozycie konstrukcyjnym wyróżniamy:
● Kompozyty umacniane dyspersyjnie - są to takie kompozyty, które posiadają
w nie więcej niż 15% zbrojenia, którym są cząstki mające rozmiary mniejsze, niż
0,1µm. Cząstki te działają blokująco na ruch dyslokacji w obszarze plastycznej
osnowy 4.
● Kompozyty zbrojone cząstkami – w tych kompozytach zawarte są cząstki, które
charakteryzuje wyższa sztywność, a także twardość w stosunku do znajdującej się
obok osnowy. Ponadto obciążenia zewnętrzne są przenoszone zarówno przez
matrycę, jak i przez cząstki tworzące fazę rozproszoną. Cząstki o wielkości do 1µm,
o kształcie regularnym powinny być rozłożone w sposób równomierny, gdyż stanowią
one ograniczniki odkształceń osnowy w miejscach znajdujących w pobliżu ich
występowania.

4

A. Boczkowska, J. Kapuściński, K. Puciłowski, S. Wojciechowski: Kompozyty, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2000.
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Ich udział objętościowy w stosunku do objętości całego kompozytu powinien być
odpowiednio wysoki tzn. od 20%, aż do w niektórych przypadkach 90% 5.
● Kompozyty zbrojone za pomocą włókien - faza pełniąca funkcję wzmacniającą
występuje w postaci włókien - wymagane jest, aby były lekkie, sztywne i wytrzymałe.
Takie włókna cechuje wysoki stosunek długości do średnicy oraz wysoki udział
objętościowy – max. 60%. Są odpowiedzialne za przenoszenie obciążeń mających
charakter mechaniczny. W kompozytach tego rodzaju osnowa przede wszystkim
przekazuje

obciążenia,

ale także

zapewnia

włóknom

ochronę

zapobiegając

negatywnym skutkom działania otoczenia. Poza tym matryca powoduje, że taki
kompozyt posiada odpowiednią ciągliwość oraz odporność na pękanie 6,7.
● Kompozyty strukturalne - to materiały o złożonym charakterze i strukturze
jednorodnej lub mieszanej. Można tutaj wyodrębnić kompozyty warstwowe
(tzw. kanapkowe, czyli takie, które posiadają rdzeń i osłaniające go warstwy
zewnętrzne) oraz laminaty, będące połączeniem lamin (czyli warstw o charakterze
dwuwymiarowym) 8.
Kompozyty warstwowe składają się z minimum dwóch różnych od siebie
składników. Zastosowanie budowy warstwowej jest korzystne przez wzgląd na
możliwość stworzenia warunków umożliwiających spełnienie wymagań dotyczących
izolacji akustycznej oraz cieplnej, odporności na warunki środowiskowe, różnego
rodzaju promieniowanie, a także zachowanie odpowiedniej nośności oraz wyglądu
estetycznego. Przez wykorzystanie struktury o charakterze warstwowym otrzymuje
się cechy konstrukcji, takie jak: sztywność, wytrzymałość, a także stateczność. Jako
rdzeń stosuje się: drewno, materiały posiadające strukturę nazywaną strukturą
plastra miodu (najczęściej włókna polimerowe lub aramidowe, bądź też stopy
aluminium), styropian, czy też piankę polimerową. W zależności od rodzaju
materiału, wielkości i grubości ścianek komórek, z których składa się warstwa określa
się

właściwości

warstwy

rdzenia

tzn.

5

sztywność

i

wytrzymałość.

K. Konsztowicz: Kompozyty wzmacniane włóknami: Podstawy Technologii, Wydawnictwo AGH, Kraków 1986.
M. Blicharski: Inżynieria Materiałowa, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2012.
7
A. Boczkowska, J. Kapuściński, K. Puciłowski, S. Wojciechowski: Kompozyty, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2000.
8
M. Rajczyk, B. Stachecki: Współczesne materiały kompozytowe wybrane kierunki rozwoju nowych technologii,
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
6

8

Natomiast na osnowę używa się zazwyczaj stopów aluminium lub stal, albo
kompozyty polimerowe 9.
Kompozyty przyczyniły się do intensywnego rozwoju przemysłu oraz pojawienia
się innowacji w wielu dziedzinach: medycynie, kosmonautyce, elektronice itp. Bardzo
szybko znalazły one również zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym,
lotniczym i budowlanym w obszarach, w których redukcja masy istotnie wpływa na
projektowaną maszynę, obiekt, czy środek lokomocji. Jako przykład takiego
zastosowania można wymienić podwozie samolotu A380 firmy Airbus, w którym ok.
22% struktury samolotu wykonana jest z kompozytów CFRP (ang. Carbon Fiber
Reinforced Plastics - Tworzywa Wzmacniane Włóknem Węglowym)

10

.

Kompozyty na osnowie metalicznej wykazują wysoki moduł właściwy, stabilność
termiczną, wytrzymałość oraz wysoką odporność na zużycie ścierne, dzięki czemu
znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle mechanicznym, górniczym i chemicznym.
Ważnym czynnikiem decydującym o właściwościach kompozytów jest charakter
fizyczny, mechaniczny i materiałowy wzmocnienia które w przypadku powyższych
zastosowań musi spełniać określoną rolę – odpowiednim przykładem jest węglik
wolframu, który znajduje się w czołówce najczęściej stosowanych zbrojeń ze względu
na wysoką twardość, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej oraz wykazywanie
pewnej plastyczności 11.
W literaturze znaleźć można wiele interesujących doniesień prezentujących wpływ
węglika

wolframu

na

poszczególne

właściwości

badanych

materiałów

12 13 14 15 16 17 18

, , , , , , .

9

M. Blicharski: Inżynieria Materiałowa, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2012.
T. Kwiatkowski: Nowy materiał konstrukcyjny- kompozyt, Budownictwo, 20.
11
Zhou R., Jiang Y., Lu D.: The effect of volume fraction of WC particles on erosion resistance of WC reinforced
iron matrix surface composites. Wear, 255, 2003.
12
L. Zhong, X. Zhang, S. Chen, Y. Xu, H. Wu, J. Wang: Fe-W-C thermodynamics and in situ preparation of
tungsten carbide-reinforced iron-based surface composites by solid-phase diffusion. International Jurnal of
Refractory Metals and hard Materials, Volume 57, 2016.
13
J. Yuan, X. Zhang, C. Zhang, K. Sun, C. Liu: In-situ synthesis of NiAl/WC composites by thermal explosion re action.
Ceramics International, Volume 42, 2016.
14
M. A. Farrokhzad, T. I. Khan: Sliding wear performance of Nikel-based cermet coatings composed of WC and
Al2O3 nanosized particles. Surface and Coatings Technology, Volume 304, 2016
15
W. Zeng, X. Gan, Z. Li, K. Zhou: Effect of WC addition on the microstructure and mechanical properties of TiN-based
cermets. Ceramic International, Volume 43, 2017.
16
B. Huang, W. Xiong, Z. Yao, S. Chen, M. Zhang, Q. Yang: Effect of WC content on microstructure and
mechanical properties of Ni3Al-bonded cermets. Ceramic International, Volume 42, 2016.
17
Z. Weng, A. Wang, X. Wu, Y. Wang, Z. Yang: Wear resistance of diode laser-clad Ni/WC composite coatings at different
temperatures. Surface and Coatings Technology, Volume 304, 2016.
10
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Zużywanie jest procesem zmian mających miejsce w warstwie wierzchniej ciała
stałego, jest charakteryzowane ubytkiem masy lub trwałym odkształceniem
powierzchni. Najczęściej zużywanie dzieli się na nietribologiczne oraz tribologiczne
(czyli takie, które jest skutkiem tarcia). Do zużywania tribologicznego można zaliczyć
zużywanie:

wodorowe,

utleniające,

zmęczeniowe,

ścierne,

adhezyjne,

odkształceniowe oraz fretting. Najczęściej występującym rodzajem zużycia jest
zużycie

ścierne,

mające

miejsce

w

maszynach

oraz

urządzeniach

eksploatacyjnych19.

2. Metody badania odporności na zużycie ścierne
Do najczęściej stosowanych metod badania odporności na zużycie ścierne należą:
● Metoda Hawortha
Funkcję przenośnika (transportera) ścierniwa odgrywa w tym układzie gumowa
tarcza, która wykonuje ruch obrotowy. Ścierniwem jest materiał o sypkiej
i drobnoziarnistej strukturze (może nim być np. piasek kwarcowy). Na rys. 1
przedstawiono poglądowy rysunek urządzenia wykorzystywanego w metodzie
Hawortha 20.

18

F. Monteverde, L. Silvestroni: Combined effects of WC and SiC on densification and thermo-mechanical
stability of ZrB2 ceramics. Materials & Design, Volume 109, 2016.
19
Z. Lawrowski: Tribologia: tarcie, zużywanie i smarowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2008.
20
J. Napiórkowski: Badania i modelowanie procesów zużywania ściernego i zmęczeniowego, Wydawnictwo
UWM, Olsztyn 2014.
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Rysunek 1. Schemat urządzenia Haworth-ZIS 116:1.
1 - próbka poddana badaniu; 2 - gumowa tarcza; 3 - wykorzystane
ścierniwo 21

● Aparat Millera
Służy do badania pod względem odporności na zużycie ścierne poszczególnych
grup stopów (kompozyty, staliwo, żeliwo), a także materiałów konstrukcyjnych oraz
metali. Dodatkowo umożliwia pomiary własności ściernych powłok, którymi zostały
pokryte stopy. Za pomocą ruchu posuwisto-zwrotnego prowadnica wraz z próbką
przesuwa się w rynnie, której przekrój przypomina wyglądem literę U. Dzięki temu
możliwy jest przepływ mieszaniny (o składzie SiC/woda) w kierunku dna rynny.
Częstotliwość wykonywania ruchu przez próbkę to 0,8Hz, natomiast prędkość ruchu
próbki ma wartość stałą (0,254 m*s-1). Na rys. 2 przedstawiono schemat urządzenia
Millera 22,23.

21

ibidem
Z. Weng, A. Wang, X. Wu, Y. Wang, Z. Yang: Wear resistance of diode laser-clad Ni/WC composite coatings at
different temperatures. Surface and Coatings Technology, Volume 304, 2016.
23
B. Kalandyk, J. Głownia: Ocena aparatu Millera do określania odporności na ścieranie staliwa konstrukcyjnego,
Archiwum Odlewnictwa, nr 2, Kraków 2001.
22
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Rysunek 2. Urządzenie Millera; 1 - podkładka; 2 - obudowa; 3 - zamontowana
listwa dociskowa; 4 - płyta ochronna; 5 - podnośnik (przeznaczony do
ponoszenia ramienia); 6 - próbka; 7 - przyłożone obciążenie; 8 - uchwyt
do montowania próbki; 9 - prowadnica; 10 - masa ścierna; 11 - wkład;
12 - podstawa urządzenia Millera 24.

● Aparat typu TABER
Z jego pomocą można zbadać odporność na ścieranie materiałów takich, jak:
guma, ceramika, metale, papier itd. Próbkę montuje się do stolika, wykonującego
ruch obrotowy wokół pionowej osi. Próbka jest ścierana z wykorzystaniem dwóch
kółek o powierzchni wykonanej z dobranego materiału ściernego. Odważniki
powodują docisk tych kółek do próbki. W metodzie tej następuje ścieranie,
spowodowane kontaktem kółek z próbką. Kółka są wprawiane w ruch przez
ruszającą się próbkę. Każde, z dwóch kółek wykonuje ruch w przeciwnym kierunku,
wokół osi poziomej. Tym sposobem próbka jest ścierana od środka, w dwóch
przeciwnych kierunkach – jednym kołem na zewnątrz, a drugim do wewnątrz. Na
rysunku 3 zaprezentowane są dwa urządzenia typu TABER, różniące się ilością
głowic 25.

24
25

ibidem
Klimatest- katalog produktów.
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Rysunek 3. Urządzenia typu TABER z jedną i dwoma głowicami, odpowiednio
po lewej i prawej stronie rysunku 26

● Badania zużywania ściernego, wykonywane w masie tlenku glinu
Na rys. 4. umieszczono schemat stanowiska do badań zużywania ściernego,
wykonywane w masie tlenku glinu. Koło zanurzone w zawiesinie tlenku glinu obraca
się za pomocą układu napędowego. Zadaniem koła jest mieszanie zawiesiny
oraz przemieszczanie jej na powierzchnię próbki, która dociskana jest przez
zamontowany mechanizm dźwigniowy. W takim układzie pomiarowym poza
ścieralnością próbki, analizować można również procesy erozji 27.

26

ibidem
J. Napiórkowski: Badania i modelowanie procesów zużywania ściernego i zmęczeniowego, Wydawnictwo
UWM, Olsztyn 2014.
27

13

Rysunek 4. Schemat badania zużycia ściernego w masie tlenku glinu: 1 - koło,
będące przenośnikiem ścierniwa; 2 - mechanizm dźwigniowy,
dociskający próbkę; 3 -próbka poddawana badaniu; 4 - ścierniwo 28

● Badanie ścieralności z wykorzystaniem płótna ściernego
Za pomocą stanowiska wykorzystywanego w tej metodzie (rys. 5.) bada się
odporność próbek na zużycie ścierne, a także uderzenia oraz naprężenia, które
powstają w próbkach, podczas wykonywania przez nie ruchu po łuku. W trakcie
obrotu wykonywanego przez płytę obrotową położenie próbki zmienia się, z miejsca
środkowego na krawędź tarczy ścierającej i następnie z powrotem. Tym sposobem
fragment powierzchni próbki badanej ciągle ma styczność z płótnem ściernym

28
29

ibidem
ibidem
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29

.

Rysunek 5. Stanowisko do badań ścieralności z wykorzystaniem płótna
ściernego: 1 - płyta wykonująca ruch obrotowy; 2 - płótno ścierne; 3 próbka do badań; 4 - uchwyt do próbki; 5 – masa, która obciąża próbkę
badaną; 6 - śrubowy mechanizm, służący do promieniowego
przesuwania próbki; 7 - czujnik krańcowy 30

● Metoda Micro–Abrasion Test
W metodzie tej przeciwpróbką jest stalowa kulka o średnicy 25mm. W obecności
zawiesiny ściernej wykonuje ona ruch obrotowy, w wyniku czego w próbce powstaje
okrągłe wgłębienie. Przyjmowane prędkości obrotowe mieszczą się zazwyczaj w
granicach od 1 do 150 obr/min, natomiast obciążenie wynosi od 0,1 do 10N. Celem
tego testu przeprowadzanego na sucho, jest pomiar następującego zużycia
ściernego w większej liczbie cykli, a więc określenie szybkości zużycia oraz wielkości
współczynnika zużycia danego materiału (czasem także powłoki) 31,32.

30

ibidem
Z. Weng, A. Wang, X. Wu, Y. Wang, Z. Yang: Wear resistance of diode laser-clad Ni/WC composite coatings at
different temperatures. Surface and Coatings Technology, Volume 304, 2016.
32
http://www.rifi.soton.ac.uk/capabilities/tribology.shtml
31
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● Metoda Micro Weat Test
Na rys. 6 zaprezentowano schemat budowy urządzenia stosowanego w metodzie
Micro Weat Test. Badanie przeprowadza się dla wybranego i odpowiednio
przygotowanego ścierniwa, będącego zawiesiną kwarcu w postaci proszku,
krzemienia, albo też innego materiału na tarczy. W metodzie tej odporność na
zużycie ścierne określa się za pomocą ubytku masy badanej próbki, który następuje
w wyniku tarcia.
Rysunek 6. Schemat urządzenia w metodzie Micro Weat Test: 1 - próbki; 2 uchwyt; 3 - kierunek obracania; 4 - próbka z metalu; 5 - ścierniwo; 6 tarcza żeliwna; 7 - kierunek obracania; F - siła nacisku

● Metoda „wirującej misy”
Ta metoda jest stosowana do pomiaru zużycia materiałów w masie glebowej. Na
rys. 8. przedstawiono schemat tego urządzenia.
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Rysunek 7. Urządzenie do badania zużywalności w glebie: 1 - rama; 2 - silnik
urządzenia; 3 - zamontowana przekładnia pasowa; 4 - misa; 5 naturalna masa glebowa; 6 - rolki powodujące ugniatanie; 7 - docisk
rolki; 8 - uchwyt z zamontowaną próbką; 9 - widełki spulchniające; 10 obciążniki działające na próbkę 33

● Ciągły test na ścieranie
„Dry-Sand Wheel Test” to metoda stosowana w przemyśle górniczym,
budowlanym, rolniczym oraz według niektórych źródeł może być także stosowana do
określania odporności na ścieralność materiałów nieżelaznych. Materiałem ściernym
jest suchy piasek, nakładany na próbkę poddaną badaniu za pomocą gumowego
koła. Na rys. 8. zamieszczono schemat działania tej metody 34.

33

J. Napiórkowski, K. Ligier, G. Pękalski: Własności tribologiczne węglików spiekalnych w glebowej masie
ściernej, Tribologia : tarcie, zużycie, smarowanie, Tom nr 2, 2014.
34
J. Napiórkowski: Badania i modelowanie procesów zużywania ściernego i zmęczeniowego, Wydawnictwo
UWM, Olsztyn 2014.
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Rysunek 8. Schemat Dry-sand wheel test: 1 - pierścień wykonany z gumy; 2 ścierniwo; 3 - zamocowana masa obciążająca; 4 - badana próbka 35

● Badania zużycia ściernego w wysokich temperaturach
Tą metodą bada się erozję cząstek stałych, zlokalizowanych w odśrodkowym
akceleratorze, posiadającym cztery kanały. W stanowisku do badań „rozbija” się
próbki, które są umocowane pod różnymi kątami, za pomocą materiału ściernego,
którym jest tu piasek kwarcowy. Działanie oraz schemat stanowiska badawczego
przedstawiono na rys. 936.

35
36

ibidem
J. German: Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych, Politechnika Krakowska, Kraków 2001.
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Rysunek 9. Urządzenie High Temperature Erosion Test: 1 - badana próbka; 2 masa ścierna w formie piasku kwarcowego; 3 - zamontowany odrzutnik
odśrodkowy 37

● Tester HT-CIAT
Metoda badania odporności na ścieranie za pomocą urządzenia HT-CIAT jest
rozbudowaną wersją metody badań ścieralności w wysokich temperaturach (rys.9).
Tester HT-CIAT przedstawiono na rys. 10. Metoda ta została opracowana
w Austrian Centre of Competence for Tribology, a celem jej stworzenia było badanie
zachowania materiałów przy cyklicznym oddziaływaniu środowiska ściernego
37

J. Napiórkowski: Badania i modelowanie procesów zużywania ściernego i zmęczeniowego, Wydawnictwo
UWM, Olsztyn 2014.
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w podwyższonych temperaturach. Zasada działania testu bazuje na energii
potencjalnej, która jest cyklicznie przekształcana w energię kinetyczną przez
swobodne opadanie. Masa ścierna (którą może być piasek kwarcowy) w tej metodzie
oddziałuje na materiał, który jest badany przez sprężone powietrze

38 39

,

.

Rysunek 10. Urządzenie HT-CIAT 22

● Tester T-07
Wykorzystując stanowisko T-07 można zbadać zużycie następujące w materiałach
konstrukcyjnych w trakcie tarcia o ścierniwo. W skład skojarzenia przeznaczonego do
badań wchodzi próbka badanego materiału - w postaci płyty oraz przeciwpróbka,
którą jest rolka z zamontowanym gumowym pierścieniem, która obraca się z ustaloną
38

ibidem
E. Badisch, C. Katsich, H. Winkelmann, F. Franek, M. Roy „Wear behaviour of hardfaced Fe-Cr-C alloy and
austenitic steel under 2-body and 3-body conditions at elevated temperature”, Tribology International, Tom 23,
2010.
39
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do badań prędkością. Rolka dociskana jest przez płytkę z określoną siłą. Natomiast
cząsteczki ścierniwa są kierowane grawitacyjnie do strefy styku. Na rys. 11 znajduje
się schemat metody stosowanej w urządzeniu T-07. Badanie przeprowadzane
z użyciem tego urządzenia polega na równoczesnej analizie procesu tarcia próbki
wzorcowej oraz badanej, o cząsteczki ścierne, które są podawane do obszaru styku.
Po przeprowadzonym pomiarze dokonuje się porównania zużycia w sposób masowy,
obydwu próbek 40.
Rysunek 11. Schemat testera T-07: przeciwpróbka z gumowym pierścieniem
obraca się z prędkością n; P – siła docisku, z którą płytka jest
dociskana do rolki 41

● Ciągły test ścieralności
Ciągły test ścieralności został opracowany w celu dokonywania badań
o charakterze eksperymentalnym, których celem jest zdefiniowanie wzajemnego
oddziaływania materiałów: narzędzia i materiału obrabianego. Urządzenie (rys. 12)
jest zbudowane z bębna zewnętrznego (który obraca się wolno) i wirnika
wewnętrznego (obracającego się z prędkością obrotową wynoszącą od 60 do 650

40

Katalog produktów Instytutu Technologii Eksploatacji- Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu.
J. Napiórkowski: Badania i modelowanie procesów zużywania ściernego i zmęczeniowego, Wydawnictwo
UWM, Olsztyn 2014.
41
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obr/min). W bębnie umieszcza się określoną liczbę próbek badanych oraz/lub
wprowadzony dodatkowo materiał ścierny 42.
Rysunek 12. Continuous Impact Abrasion Tester 43

● Aparat czterokulowy
Aparat czterokulowy jest popularnym urządzeniem wykorzystywanym w badaniach
tribologicznych W przemyśle petrochemicznym stosowany jest m. in. do badania
jakości samochodowych olejów przekładniowych do ręcznych skrzyni biegów. Na rys.
13. zamieszczono schemat aparatów czterokulowych przeznaczonych do badania
właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych w styku ślizgowym. Ponadto

42
43

http://www.ac2t.at/en/competences/pools/surface-processing-design-sup/equipment-pool-sup/
ibidem
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istnieją inne rodzaje tej aparatury, służące do badania powierzchniowego zużycia
zmęczeniowego 44.
Obecnie jednym z najnowocześniejszych urządzeń tego typu jest aparat T - 02U
wyposażony w system pomiarowo – sterujący, w skład którego wchodzi:
zintegrowany

sterownik,

sterownik

silników

asynchronicznych,

wzmacniacz

pomiarowy z przetwornikami pomiarowymi, komputer z programem pomiarowo –
sterującym.
Rysunek 13. Testowy czterokulowy węzeł tarcia: a) styk ślizgowy (1 – kulka
górna; 2 – kulki dolne; 3, 4 – uchwyty); b) styk toczny (1 – kulka górna; 2 – kulki
dolne; 3 – bieżnia) 45

● Metoda ball on disc lub pin on disc
Do urządzeń wykorzystujących metodę ball on disc należy m.in. testery: T-01M, T10, T-21.
Stanowisko badawcze T-01M typu trzpień-tarcza lub kula-tarcza służy do badania
odporności

na

zużycie

oraz

współczynnika

44

tarcia

wybranego

skojarzenia

R. Michalczewski, M. Szczerek, W. Tuszyński, J. Wulczyński: Aparat czterokulowy do badania właściwości
przeciwzużyciowych, przeciwzatarciowych i powierzchniowej trwałości zmęczeniowej z możliwością
podgrzewania środka smarowego, Tribologia, 1 - 2009.
45
ibidem
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materiałowego, który pracuje w ruchu ślizgowym, przy wybranym nacisku
powierzchniowym oraz wybranej prędkości poślizgu. W urządzeniu występuje trzpień
lub kula, który znajduje się w pozycji nieruchomej oraz jest dociskany przy użyciu siły
P do tarczy, która obraca się z wybraną prędkością n. Podczas badania rejestrowane
są: siła tarcia; prędkość obrotowa; droga tarcia (czyli czas oraz liczba obrotów
wykonywanych przez tarczę); temperatura, występująca w otoczeniu węzła tarcia.
Parametry te umożliwiają scharakteryzować zużycie liniowe składowych węzła tarcia.
Rys. 14 prezentuje urządzenie T-01 wraz z wyposażeniem, systemem pomiarowo
sterującym 46.

Rysunek 14. Tester T-01 M wraz z systemem pomiarowo sterującym 47

3. Materiały i metodyka badań
W badaniach jako materiał bazowy zastosowano proszek Astaloy CrL firmy
Höganäs (o składzie deklarowanym przez producenta wynoszącym: 1,5%Cr,
0,2%Mo, Fe - reszta) oraz węglik wolframu firmy Sigma Andrich o wielkości cząstek
2,5 µm.
Przygotowane mieszkanki o udziałach wagowych zaprezentowanych w Tabeli 2
umieszczano w mieszalniku TURBULA i poddano procesowi homogenizacji przez
48h. Następnie przygotowano naważki, które prasowano jednostronnie pod
46
47

Katalog produktów Instytutu Technologii Eksploatacji- Paostwowego Instytutu Badawczego w Radomiu.
ibidem
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ciśnieniem 600MPa przy użyciu prasy hydraulicznej w sztywnej matrycy. Otrzymane
próbki walcowe o wymiarach Ø 25,4 x 6mm poddano procesowi spiekania
w laboratoryjnym piecu rurowym firmy Nabertherm model P 330, w atmosferze
wodorowej (o czystości 99,999%). Próbki nagrzewano z szybkością 10°C/min.
do temperatury 1150°C, wygrzewano w temperaturze 1150°C przez 30min.,
a następnie chłodzono z szybkością 10°C/min.
Tabela 2. Oznaczenia oraz skład próbek
Oznaczenie próbki

Zawartość
Astaloy CrL [%]

Zawartość WC
[%]

Wielkość
cząstek WC [µm]

1

100

0

-

2

95

5

2,5

3

80

20

2,5

Analizę prasowalności i obserwacje porowatości spieków przeprowadzono
na próbkach walcowych o średnicy 5 mm i wysokości 15 mm na podstawie zdjęć
mikrostrukturalnych, wykonanych na mikroskopie świetlnym Nikon Eclipse ME600.
Proces ich wytwarzania był analogiczny jak dla opisanych powyżej próbek
Ø 25,4 x 6 mm.
Gęstość próbek po procesie spiekania zbadano przy użyciu piknometru helowego
Pycnomatic ATC. Ponadto dla każdej z próbek obliczono zmiany osiowe oraz
promieniowe, występujące w trakcie procesu spiekania.
Pomiaru chropowatości powierzchni spiekanych kompozytów dokonano przy
użyciu przenośnego profilometru Mitutoyo Surftest SJ-301. Zbadano zarówno
powierzchnię od strony stempla górnego, jak i dolnego. Na podstawie uzyskanych
wyników wyznaczono parametry: Ra - średnie arytmetyczne odchylenie profilu
chropowatości od linii średniej [µm]; Rz - wysokość chropowatości, wyznaczoną
wg 10 punktów profilu [µm]; Rq - średnie kwadratowe odchylenie chropowatości
powierzchni [µm].
Badanie odporności na zużycie ścierne przeprowadzono metodą ball-on-disc
(skojarzenie pary trącej: kula-tarcza) w warunkach tarcia suchego przy wykorzystaniu
urządzenia T-01M. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych prędkości
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obrotowych, wynoszących odpowiednio: 255 obr/min (0,2 m/s) oraz 25 obr/min
(0,02 m/s). Za każdym razem zastosowano drogę tarcia wynoszącą 500 m oraz siłę
docisku równą 20 N. Przeciwpróbką w badaniu była kulka, wykonana ze stali
łożyskowej ŁH15 (100Cr6; 1.3505). Dla każdej próbki został wyznaczony
współczynnik tarcia, a także zależność współczynnika tarcia w funkcji drogi.
Następnie

próbki

oraz

przeciwpróbki

poddano

obserwacji

na

mikroskopie

stereoskopowym firmy MOTIC SMZ-168. Wskaźnik zużycia zbadano również
z zastosowaniem metody wagowej, stosując do tego celu wagę RADWAG XA
60/220/Y. Ponadto po przeprowadzonych badaniach tribologicznych próbki poddano
badaniom metalograficznym z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego Nikon Eclipse
ME600 oraz mikroskopu skaningowego SMJ 5510LV z przystawką do oznaczania
składu chemicznego w mikroobszarach – EDS.

4. Wyniki badań
Na rys. 15. przedstawiono zarówno promieniowe jak i osiowe procentowe zmiany
wymiarowej próbek po procesie spiekania.
Rysunek 15. Zmiany wymiarowe próbek po procesie spiekania
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Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że największy skurcz w trakcie
procesu spiekania wystąpił w próbkach, w których wprowadzono największy udział
objętościowy dodatku WC. Efekt ten był identyczny zarówno dla skurczu osiowego
jak i promieniowego.
Na rys. 16 zamieszczono wykres kolumnowy, przedstawiający zależność gęstości
spieków w funkcji udziału objętościowego WC wprowadzonego do osnowy
wytworzonych kompozytów. Zaobserwowano, że im większa zawartość procentowa
WC w spieku na osnowie niskostopowej stali Astaloy CrL, tym wyższą gęstością
charakteryzują się wytworzone kompozyty. Na efekt ten może wpływać zmiana
porowatości wytworzonych spieków jak również istotne znaczenie ma wyższa
gęstość właściwa węglika wolframu w porównaniu do gęstości Astaloy CrL.

Rysunek 16. Gęstość spieków w funkcji ilości wprowadzonego dodatku WC do
osnowy niskostopowej stali Astaloy CrL

Jak powszechnie wiadomo pod pojęciem chropowatości rozumie się elementy
składające się na strukturę geometryczną powierzchni, które zostały ukształtowane
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podczas czasu trwania procesu wytwarzania produktu. Elementy te nie posiadają
falistości, ani odchyłek kształtu 48.
W tabeli 3. przedstawiono uśrednione wyniki pomiarów chropowatości próbek.
Na podstawie uzyskanych rezultatów badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem
udziału objętościowego węglika wolframu w kompozycie chropowatość powierzchni
spieków maleje. Ponadto nieznacznie niższe wartości chropowatości uzyskano na
powierzchniach próbek od strony stempla górnego (prasującego). Efekt ten wynika
z zastosowanego jednostronnego prasowania.

Tabela 3. Chropowatość próbek wytworzonych kompozytów
Powierzchnia od strony
stempla górnego

Powierzchnia od strony
stempla dolnego

Oznaczenie próbki

Ra [µm]

Rz [µm]

Rq [µm]

Ra [µm]

Rz [µm]

Rq [µm]

1

2,29
± 0,30

17,81
± 2,66

3,11
± 0,41

2,55 ± 0,35

18,89
± 1,52

3,39
± 0,44

2

2,27
± 0,15

17,90
± 0,90

3,13
± 0,22

2,39 ± 0,06

18,18
± 1,55

3,32
± 0,17

3

1,98
± 0,20

14,03
± 1,04

2,54
± 0,21

2,48
± 0,20

16,15
± 0,24

3,15
± 0,15

Poniżej zamieszczono reprezentatywne zdjęcia przedstawiające mikrostruktury,
wykonane podczas obserwacji przygotowanych zgładów metalograficznych na
mikroskopie świetlnym, przy dziesięciokrotnym powiększeniu, w stanie nietrawionym.
Na rys. 17. zamieszczono zdjęcie przedstawiające mikrostrukturę próbki Astaloy CrL
+ 5% WC. Natomiast na rys. 18. znajduje się fotografia obrazująca mikrostrukturę
próbki Astaloy CrL + 20% WC. Próbki zostały przedstawione na zdjęciach zgodnie
z kierunkiem prasowania - u góry powierzchnia od strony stempla górnego
(prasującego).

48

W. Sobieski: Rysunek techniczny: tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia. Chropowatość powierzchni,
Wydział Nauk Technicznych, Olsztyn 2008.
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Rysunek 17. Mikrostruktura spieku
Astaloy CrL zawierającego
5% dodatek WC

Na

powyższych

zdjęciach

można

Rysunek 18. Mikrostruktura
spieku Astaloy CrL
zawierającego 20%
dodatek WC

zauważyć

rozkład

porów

związany

z zastosowanym jednostronnym procesem prasowania. W obszarze, który podczas
prasowania znajdował się blisko powierzchni stempla prasującego gęstość jest
większa, a pory drobniejsze, posiadające bardziej regularny kształt, niż w bardziej
odległych od stempla miejscach. Z tego powodu w wyprasce występuje
nierównomierny rozkład gęstości. Wraz ze wzrostem odległości od strony stempla
prasującego, gęstość wypraski zmniejsza się. Spowodowane jest to obniżeniem
ciśnienia prasowania na wskutek tarcia, które występuje pomiędzy cząstkami
proszku, a także pomiędzy proszkiem, a ścianą matrycy.
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W związku z tym ciśnienie boczne, działające na ścianki matrycy jest mniejsze, niż
ciśnienie działające w kierunku prasowania 49.
Rys. 19 i rys. 20 prezentują wykresy przedstawiające zależność współczynnika
tarcia w funkcji drogi w zależności od zastosowanej prędkości obrotowej,
odpowiednio 255 obr/min i 25 obr/min. Z otrzymanych punktów pomiarowych
wyznaczono średni współczynnik tarcia, będący uśrednionym współczynnikiem tarcia
punktów pomiarowych od momentu stabilizacji, do końca próby. Wszystkie
obserwowane efekty, mające miejsce przez ustabilizowaniem się krzywej wynikają
m.in. z docierania układu, usuwania luzów oraz innych zjawisk, których nie należy
uwzględniać przy obliczaniu współczynnika tarcia.

Rysunek 19. Zmiany wartości współczynnika tarcia w funkcji drogi tarcia przy
zastosowaniu prędkości obrotowej 255 obr/min

Analizując przebieg zmian współczynnika tarcia przy prędkości obrotowej
255 obr/min, zauważono dużą intensywność zmian, szczególnie w przypadku próbki
wykonanej z bazowego materiału jakim był Astaloy CrL (oznaczonej na rysunku nr 1).
49

M. Jurczyk: Nanomateriały: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
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Efekty te są szczególnie widoczne w początkowym, nieustabilizowanym odcinku
procesu ścierania (dla drogi ścierania do 100 m), co widoczne jest poprzez
największe skoki wartości punktów pomiarowych. W opisanym zakresie dla tej próbki
występowały fluktuacje współczynnika tarcia µ w zakresie od 0,14 do 0,82. Dla
kompozytów zawierających dodatek węglika wolframu, niezależnie od ilości
wprowadzonego

udziału

objętościowego,

nie

rejestrowano

takich

zjawisk.

Współczynnik tarcia w sposób liniowy wzrastał i stabilizował się już po drodze
wynoszącej około 50 m.

Rysunek 20. Zmiany współczynnika tarcia w funkcji drogi tarcia przy
zastosowaniu prędkości obrotowej 25 obr/min

Ponadto, analizując wykresy 19 i 20 można zaobserwować, iż w przypadku
badania z zastosowaniem mniejszej prędkości obrotowej (25 obr/min) występuje
znacznie większa amplituda drgań. Prawdopodobnie zjawisko to związane jest
z powstającymi w trakcie pomiaru na powierzchniach próbek nierównościami, które
przy zastosowaniu mniejszej prędkości obrotowej wywołują duże drgania. Natomiast
zastosowanie większej prędkości obrotowej (255 obr/min) sprawia, że przeciwpróbka
„przeskakuje” obszary, w których występują zagłębienia i dlatego na krzywej
występuje mniejszy rozrzut punktów pomiarowych.

31

Dodatkowo częstotliwość próbkowania pomiaru siły w funkcji drogi i czasu jest
różna dla obu prędkości – większa dla 25 obr/min.
Istnieje także prawdopodobieństwo, że w przypadku dużej prędkości obrotowej,
występująca siła odśrodkowa wyrzuca szybciej starte cząstki poza obszar badania,
aniżeli

ma

to

miejsce

przy

mniejszej

prędkości

obrotowej.

W

efekcie-

w początkowych odcinkach wykresów widoczne są silne drgania, oraz po dłuższej
drodze następuje stabilizacja krzywych.
W tabeli 4. przedstawiono wyznaczoną drogę, po której następuje stabilizacja
krzywych w zależności od udziału objętościowego wprowadzonego dodatku węglika
wolframu do osnowy niskostopowej stali Astaloy CrL oraz zastosowanych
parametrów procesu.

Tabela 4. Moment stabilizacji krzywych
Oznaczenie próbki

1
2
3

Droga, po której następuje stabilizacja krzywej
[m]
25 obr/min
255 obr/min
61
158
91
62
40
43

Odnosząc się do drogi, po której następuje stabilizacja krzywej można zauważyć,
iż w przypadku badania z zastosowaniem prędkości obrotowej wynoszącej 255rpm
ma miejsce następująca relacja: wraz ze wzrostem zawartości dodatku w próbce,
czas stabilizacji jest krótszy. Ponadto dodatek węglika wolframu sprawia, iż krzywa
szybciej się stabilizuje.
Na rysunku 21. zaprezentowano wyznaczony dla każdej z próbek średni
współczynnik tarcia w zależności od zastosowanych prędkości obrotowych.
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Rysunek 21. Wartość średniego współczynnika tarcia w zależności od rodzaju
próbki i zastosowanej prędkości obrotowej

Analiza wartości uśrednionych współczynników tarcia wykazała, iż niezależnie od
zastosowanego materiału zawsze współczynnik tarcia osiągał większe wartości, przy
zastosowaniu większej prędkości obrotowej.
Ponadto porównując wartości współczynników tarcia próbek z dodatkiem węglika
wolframu do spieku wykonanego ze stali Astaloy CrL stwierdzono, że współczynnik
tarcia kompozytów osiąga zawsze większe wartości. Efekt ten jest niezależny od
zastosowanej prędkości obrotowej oraz udziału objętościowego wprowadzonego
dodatku węglika wolframu.
Dodatkowo efekt odporności na zużycie ścierne skontrolowano metodą wagową
poprzez pomiar ubytku masy próbki oraz przeciwpróbki. W metodzie wagowej należy
zważyć próbkę przed oraz po wykonaniu próby. Do wad tej metody można zaliczyć
brak możliwości ciągłego zapisu straty masy próbki badanej i przeciwpróbki oraz brak
możliwości sprawdzenia, w jakim stopniu ubytek masy na powierzchni badanej próbki
był równomierny 50.

50

M. Hebda, A. Wachal: Trybologia, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980.
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Ubytki mas próbek oraz przeciwpróbek, które nastąpiły podczas badania
odporności na zużycie ścierne przy prędkościach obrotowych wynoszących
25 obr/min oraz 255 obr/min zaprezentowano odpowiednia na rys. 22. i rys. 23.

Rysunek 22. Ubytki mas po badaniu
tribologicznym z
zastosowaniem prędkości
obrotowej 25 obr/min

Rysunek 23. Ubytki mas po badaniu
tribologicznym z
zastosowaniem prędkości
obrotowej 255 obr/min

Na podstawie uzyskanych wyników metodą wagową stwierdzono, że mniejsze
ubytki mas próbek oraz przeciwpróbek występują po zastosowaniu prędkości
obrotowej wynoszącej 25 obr/min, a niżeli w przypadku prędkości obrotowej równej
255 obr/min. Ponadto niezależnie od zastosowanej prędkości obrotowej największy
ubytek masy próbki występował zawsze dla spieków wykonanych z proszku Astaloy
CrL. Zaobserwowano również, że jedynie dla takiej pary trącej nie występował ubytek
masy przeciwpróbki. Wprowadzenie dodatku WC do osnowy stali Astaloy CrL
powodowało, że wraz ze wzrostem jego zawartości próbka wykazywała mniejszy
ubytek masy, a przeciwpróbka większy. Ponadto w niektórych przypadkach widoczny
jest przyrost masy próbki po próbie ścierania. Efekt ten jest związany z utlenianiem
produktów zużycia jak również nowo odsłoniętych obszarów na powierzchni próbki51.
Po wykonanych badaniach tribologicznych powierzchnie próbek poddano analizie
mikroskopowej w celu określenia charakteru zużycia. W tabeli 5. zamieszono
reprezentatywne zdjęcia mikrostruktury wyselekcjonowanych próbek w zależności od
zastosowanej prędkości obrotowej oraz udziału objętościowego wprowadzonego
węglika wolframu.
51

ibidem
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Tabela 5. Ślady wytarcia na powierzchniach próbek po zastosowaniu prędkości
obrotowej 25 obr/min:
A) Astaloy CrL; B) Astaloy CrL + 5% WC ; C) Astaloy CrL + 20% WC
oraz 255 obr/min:D) Astaloy CrL; E) Astaloy CrL + 5% WC; F) Astaloy CrL +
20% WC

A

B

C

D

E

F

Analizując zamieszczone w tabeli 5 zdjęcia zaobserwowano, iż wytarcia na
powierzchniach próbek, w których zastosowano większą prędkość obrotową (fot. 5 D,
E, F) w trakcie badania mają bardziej nieregularny, „rozmyty” kształt. Ponadto
w obszarach, w których następowało zużycie, widoczne są ciemniejsze cząstki. Są to
przylegające cząstki zużycia, powstające najprawdopodobniej w efekcie adhezji
odłamków w trakcie ścierania lub w wyniku przeniesienia części materiału kulki na
powierzchnię badanej próbki. Powierzchnia po badaniu odporności na zużycie
ścierne

z

zastosowaniem

większej

prędkości

obrotowej

wykazuje

większe

przyleganie zużytych cząstek, rozmycie materiału, a obszary zużycia zajmują
większą powierzchnię. Obserwowane efekty pozostają w pełnej zgodności
z rezultatami rejestrowanymi przez innych badaczy

52 53

,

.

Analiza topografii powierzchni próbek po badaniach przy użyciu skaningowego
mikroskopu elektronowego (SEM) potwierdziła występowanie spłaszczonych śladów
wytarcia oraz licznych zarysowań na powierzchni (rys. 5D).

52

Wyżga P., Laszkiewicz-Łukasik J., Jaworska L.: Badania odporności na zużycie ścierne potencjalnych
materiałów narzędziowych, Mechanik, nr 2/2016.
53
H. Kato, Y. Todaka, M. Umemoto, M. Haga, E. Sentoku: Sliding wear behavior of sub-microcrystalline pure iron produced
by high-pressure torsion straining, Wear, Volume 336-337, 2015.
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W charakterystycznych obszarach przeprowadzono punktową mikroanalizę składu
chemicznego EDS dla mikrostruktury przedstawionej na rysunku 24. Otrzymane
wyniki zaprezentowano w tabeli 6.
Rysunek 24. Mikrostruktura próbki Astaloy CrL po badaniu tribologicznym
z zastosowaniem prędkości obrotowej 255 obr/min

Tabela 6. Wyniki mikroanalizy składu chemicznego obszarów oznaczonych
nr 1 i 2 na rysunku 23
Nr punktu

Zawartość pierwiastka [%]
O

Fe

Cr

Ni

1

59,2

40,0

0,6

0,2

2

48,9

50,1

0,7

0,3

Widoczne na zdjęciach miejsca o kształcie talerzykowatych wypukłości składają
się przede wszystkich z tlenu oraz żelaza. Rezultaty te potwierdzają opisywany
wcześniej proces. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono również,
że występowanie takich efektów jest bardziej sporadyczne oraz zajmuje mniejszą
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powierzchnię

w

przypadku

próbek,

w

których

badanie

przeprowadzano

z zastosowaniem mniejszej prędkości obrotowej,
Reprezentatywne zdjęcia kulek, stanowiących – przeciwpróbkę w zastosowanej
parze trącej, na których widoczne są ślady zużycia po badaniach triblogicznych
przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Przeciwpróbki po badaniach odporności na zużycie ścierne
z zastosowaniem prędkości obrotowej równej 25obr/min:
 Astaloy CrL B) Astaloy CrL + 5% WC
C) Astaloy CrL + 20% WC oraz 255 obr/min:
D) Astaloy CrL E) Astaloy CrL + 5% WC F) Astaloy CrL + 20% WC

A

D

B

C

E

F

Analizując zdjęcia przeciwpróbek po badaniach odporności na zużycie ścierne
zaobserwowano, że w przypadku, gdy próbką był spiek wykonany ze stali Astaloy
CrL wytarcie na powierzchni kulki ma nieregularny, wielkościenny kształt. Natomiast
przeciwpróbki, które w parze trącej współpracowały z próbką zawierającą 5% węglika
wolframu posiadają wytarcie o kształcie zbliżonym do okręgu. Wzrost zawartości WC
do 20% sprawił, że wytarcie przeciwpróbki przyjmowało jeszcze bardziej regularny
i kolisty kształt. Ponadto dla takiej pary trącej wytarcie na przeciwpróbce zajmowało
większy obszar, w porównaniu do innych przypadków, co świadczy o ich większym
zużyciu.
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5. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:
1.

Im większy udział objętościowy węglika wolframu w próbce o osnowie
niskostopowej stali Astaloy CrL, tym wyższa gęstość próbki.

2.

Mniejszą chropowatością charakteryzuje się powierzchnia próbki znajdująca
się od strony stempla prasującego (górnego), w porównaniu do wartości
zarejestrowanych na powierzchni od strony stempla dolnego.

3.

Wraz ze wzrostem w kompozycie udziału objętościowego węglika wolframu
chropowatość próbki zmniejsza się.

4.

Po prasowaniu jednostronnym wypraska cechuje się nierównomierną
gęstością. Wraz ze wzrostem odległości od powierzchni prasowania, gęstość
wypraski zmniejsza się.

5.

Mniejszemu zużyciu ściernemu ulegają próbki, przy badaniu odporności
na ścieranie z zastosowaniem mniejszej prędkości obrotowej.

6.

Im mniejsza prędkość obrotowa zastosowana przy badaniu odporności
na zużycie ścierne, tym mniejsze ubytki mas próbek i przeciwpróbek.

7.

Wraz ze wzrostem zawartości węglika wolframu w składzie próbki,
tym próbka wykazuje mniejszy ubytek masy, a przeciwpróbka większy.

8.

Im większy dodatek węglika wolframu w wytworzonym kompozycie,
tym przeciwpróbka charakteryzuje się większym wytarciem o bardziej
regularnym kształcie.

9.

W przypadku badania odporności na zużycie ścierne przy większej prędkości
obrotowej wytarcia na powierzchniach próbek mają bardziej nieregularny,
rozmyty kształt. Ponadto obszary zużycia są szersze.
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ODPORNOŚĆ KOROZYJNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STALI ASTALOY
CrL ZBROJONYCH CZĄSTKAMI WĘGLIKA WOLFRAMU

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki badań odporności na korozję kompozytów wytworzonych na
osnowie stali Astaloy CrL zbrojonych cząstkami węglika wolframu. Badania przeprowadzono na
kompozytach zawierających odpowiednio 5% i 20% dodatku WC. Jako próbkę odniesienia stosowano
niemodyfikowany spiek wykonany z proszku Astaloy CrL. Próbki wytwarzano technologią metalurgii
proszków poprzez jednostronne prasowanie pod ciśnieniem 600 MPa i następne spiekanie
w atmosferze wodoru. Przeprowadzono badania gęstości, chropowatości powierzchni oraz
porowatości wykonanych kompozytów. Odporność korozyjną kompozytów analizowano w 3,5%
roztworze NaCl. Wyznaczono zależności gęstości prądu polaryzacyjnego od potencjału badanej
elektrody. Ponadto przeprowadzono również obserwacje mikrostrukturalne i topograficzne
wytworzonych kompozytów przed jak i po ekspozycji w środowisku korozyjnym.
Słowa kluczowe: krzywe Tafela, kompozyt, Astaloy CrL, zbrojenie cząstkami, węglik wolframu

Wprowadzenie
Inżynieria materiałowa to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która operując
pojęciami dotyczącymi struktury oraz własności materiałów, znajduje szereg
zastosowań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem oraz kształtowaniem
w różnych procesach technologicznych. Dziedzina ta należy do jednych z najprężniej
rozwijających się obszarów nauki, które stanowią o postępie cywilizacyjnym
społeczeństwa. Zagadnienia materiałowe mają istotny wpływ na spełnianie zadań
środowiska inżynierskiego.
Nowe materiały to jedno z największych osiągnięć, które wnosi duże znaczenie
dla wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi od samego
początku istnienia. Wytwarzanie materiałów poprzez odpowiednie wykorzystanie
zasobów jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynkowe klientów. Ponadto
odkrywane materiały otwierają drzwi do nowych technologii, które opierają się na
coraz wyższym stopniu zaawansowania.
Na rosnący popyt na materiały o zróżnicowanych kształtach odpowiada metalurgia
proszków. Jest to dziedzina techniki, która może uzupełniać bądź całkowicie
zastępować inne technologie tj. odlewanie, obróbkę plastyczną czy obróbkę
skrawaniem. Zapewnia ona możliwość otrzymywania produktów z proszków metali
jak również niemetali, bez potrzeby roztapiania głównego składnika. Niektóre wyroby,
54
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takie jak np. metalowe filtry, węgliki spiekane lub łożyska samosmarujące, mogą być
wytwarzane wyłącznie metodą metalurgii proszków. Metoda ta w porównaniu
z innymi procesami wytwarzania zapewnia mniejsze zużycie materiału. Ponadto
pozwala ona na stosowanie niższych temperatur niż w metalurgii konwencjonalnej.
Wyroby uzyskiwane za pomocą metalurgii proszków znajdują zastosowanie w takich
gałęziach przemysłu jak: motoryzacyjny, maszynowy, budowlany, elektrotechniczny
oraz zbrojeniowy55.
Metalurgia proszków to dziedzina przyczyniająca się do wytwarzania materiałów
kompozytowych o unikalnych właściwościach. Kompozyty są odpowiedzią na
nasilające się zapotrzebowanie na materiały, których właściwości można swobodnie
kształtować, co nie jest możliwe w przypadku pozostałych materiałów. Niewątpliwie
można wyróżnić wiele rodzajów kompozytów, chociażby ze względu na rodzaj
osnowy czy sposób zbrojenia. Materiały kompozytowe znajdują zastosowanie
w technice kosmicznej, przemyśle militarnym, komunikacyjnym oraz w medycynie.
Są one zatem rozwiązaniem problemu wzrastających potrzeb materiałowych
ludzkości. Pomimo wielu doskonałych właściwości, jakimi cechują się kompozyty, są
one narażone na ryzyko zniszczeń korozyjnych. Korozja w znacznym stopniu stała
się przyczyną strat materiałowych. Ponadto ma ona znaczący wpływ na
zanieczyszczenie środowiska oraz stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
Niestety jest to zjawisko, którego nie da się całkowicie wyeliminować. Można je
jedynie zredukować poprzez właściwy dobór materiałów i stosowanie metod ochrony
przeciwkorozyjnej. Niezależnie od gałęzi przemysłu, w jakiej materiały znajdują swoje
zastosowanie, znajomość mechanizmów korozji i metod jej zapobiegania jest
niezbędna. Wiedza ta jest konieczna do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji
o stosunkowo niskich kosztach ich późniejszej eksploatacji56.
Niniejsze opracowanie dotyczy badań odporności korozyjnej kompozytów
wytworzonych metodą metalurgii proszków, poprzez wprowadzenie do osnowy
niskostopowej stali zbrojenia w postaci cząstek węglika wolframu.
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1. Wpływ cząstek zbrojenia na właściwości materiałów kompozytowych
Wprowadzane do osnowy metalicznej cząstki wywierają znaczący wpływ na
właściwości wytwarzanego kompozytu.
Kompozyty o osnowie metalicznej wzmocnione cząstkami są użyteczne dla
lekkich elementów konstrukcyjnych. Posiadają one wysoką wytrzymałość, sztywność
oraz

odporność

na

zużycie.

Wzmocnienie

metalowych

matryc

cząstkami

ceramicznymi poprawia moduł sprężystości, odporność na ścieranie i pełzanie.
Jednak niezgodności w odkształceniach pomiędzy plastyczną osnową i kruchymi
cząstkami generują duże spiętrzenie naprężeń, co powoduje wczesne zarodkowanie
uszkodzeń podczas deformacji. Uszkodzenia często rozpoczynają się w momencie
pojawienia się deformacji plastycznej i szybko następuje ich propagacja. Efekt ten
wpływa na zmniejszenie ciągliwości przy rozciąganiu oraz odporności na kruche
pękanie57.
Zazwyczaj za pomocą twardych cząstek umieszczonych w kompozytach z osnową
metaliczną ulega wzmocnieniu wytrzymałość statyczna i twardość. Natomiast nie
doprowadzają one do poprawy wytrzymałości na zmęczenie, gdyż własności
dynamiczne są uzależnione od połączenia między osnową a zbrojeniem58.
Właściwości kompozytów o osnowie metalicznej zbrojonych cząstkami będą
w dużej mierze zależeć o wielkości i rodzaju cząstek, a także od ich udziału
objętościowego. W wyniku zmniejszenia wielkości cząstek następuje wzrost takich
właściwości jak: wytrzymałość, granica plastyczności, moduł Younga, odporność na
pękanie i odporność na zmęczenie. Jednoczenie maleje plastyczność i ciągliwość59.
Średnica cząstek wywiera znaczący wpływ na tzw. współczynnik wzmocnienia.
Jest on definiowany jako iloraz granicy plastyczności kompozytu i granicy
plastyczności osnowy. Wynikiem zbrojenia za pomocą cząstek jest następująca
zależność: im mniejsza średnica cząstki (szczególnie jeśli dotyczy to cząstek
o średnicy mniejszej niż 0,1 µm), tym większy uzyskuje się współczynnik
wzmocnienia60.
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Niestety w literaturze nie można znaleźć wielu informacji na temat wpływu cząstek
na odporność korozyjną kompozytów na osnowie metalicznej. Niejednokrotnie
zakłada się, że zbrojenie cząstkami powinno spowodować zmniejszenie skłonności
materiału do korozji w wyniku reakcji międzyfazowych, dużej gęstości dyslokacji
dookoła cząstek oraz poprzez naprężenia szczątkowe. Mimo to, badania na
kompozytach Al-Al2O3 zaprzeczyły tej teorii i wykazały skłonność do zachodzenia
korozji na granicy styku materiału podłoża oraz ceramiki. Wykazano także, że
występowanie cząstek w materiale powoduje powstawanie mikrodefektów na granicy
faz metal-ceramika. Wraz ze wzrostem wielkości i udziału objętościowego cząstek
następuje wzrost prądu korozji. Na podstawie badań w środowisku wody morskiej
udowodniono, że w celu zapobiegania przed korozją efektywniejsze jest zbrojenie
mniejszymi cząstkami61.
2. Charakterystyka kompozytu o osnowie proszku na bazie żelaza zbrojonego
cząstkami węglika wolframu
Spiekane materiały kompozytowe o osnowie metalicznej zbrojone cząstkami są
stosowane jako materiały o specjalnych właściwościach, które uzyskuje się na skutek
odpowiedniego połączenia osnowy metalicznej i zbrojenia. W wyniku sumowania
właściwości zbrojenia z właściwościami osnowy, zbrojenie zmienia właściwości
kompozytu62.
W ostatnich latach prowadzono liczne badania nad kompozytami o osnowie
metalicznej (ang. metal matrix composite - MMC) m.in. ze względu na ich doskonałe
właściwości mechaniczne i termiczne. Aby zwiększyć odporność materiałów na
zużycie i korozję w wysokiej bądź pokojowej temperaturze, zaczęto wprowadzać do
nich m.in. cząstki węglika wolframu. Cząstki te posiadają unikalne właściwości, takie
jak wysoka temperatura topnienia, duża twardość czy dobra zwilżalność. Są one
również stosowane jako wzmocnienie w wytwarzanych przyrostowymi metodami
stopów na bazie żelaza63.
Zbrojenie w postaci węglika wolframu odpowiedzialne jest głównie za odporność
materiału na działanie sił zewnętrznych, podczas gdy matryca wiążąca cząstki WC,
61
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łagodzi deformacje oraz pochłania energię uderzenia o żądanej odporności na
pękanie64. Stosując mniejsze cząstki wzmacniające można zwiększyć twardość
całego kompozytu poprzez wzmocnienie osnowy metalicznej oraz poprawić
odporność na ścieranie. Wzrost udziału objętościowego cząstek wzmacniających
kompozyt chroni fazę wiążącą przed odkształceniem plastycznym65.
Kompozyty o osnowie żelaza uznano za doskonałe pod względem odporności na
zużycie ścierne i korozję m.in. w przemyśle mechanicznym, górniczym i chemicznym.
Węglik wolframu stał się również liderem w zastosowaniach przemysłowych,
wymagających dużej odporności na ścieranie. Łączy on w sobie wysoką twardość,
niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, plastyczność i zdolność do zwilżania
przez osnowę (żelazo)66.
Węglik wolframu cechuje się wysoką temperaturą topnienia, stabilnością
chemiczną

w

wysokich

temperaturach,

dużą

twardością

oraz

dobrym

przewodnictwem elektrycznym i cieplnym. Wysoka twardość oraz odporność na
zużycie ścierne powodują, że węgliki znalazły zastosowanie jako materiał
wykorzystywany do produkcji narzędzi skrawających. Niestety wadą narzędzi
wykonanych z węglika wolframu jest ich duża kruchość. Problem ten można
ograniczyć przez zastosowanie metalicznej osnowy, która powoduje że wykonane
w ten sposób spieki stają się poszukiwanym i uznanym materiałem narzędziowym
i konstrukcyjnym67.
3. Badania elektrochemiczne stałoprądowe
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano jedną z najpopularniejszych
technik badawczych pozwalającą przeanalizować odporność korozyjną materiałów.
Umożliwia ona m.in. ocenę mechanizmu i kinetyki korozji materiałów przewodzących.
Ponadto zaliczana jest ona do podstawowych metod elektrochemicznych, gdyż
korozja materiałów metalicznych najczęściej ma właśnie taki charakter68.

64

Ouyang C., Zhu S., Li D.Y.: Corrosion and corrosive wear bahavior of WC-MgO composites with and without
grain-growth inhibitors. Journal of Alloys and Compounds, 615, 2014.
65
Marou Alzouma O., Azman M. A., Yung D. L., Kapsa Ph.: Influence of different reinforcing particles on the
scratch resistance and microstructure of different WC–Ni composites. Wear, 352-353, 2016.
66
Zhou R., Jiang Y., Lu D.: The effect of volume fraction of WC particles on erosion resistance of WC reinforced
iron matrix surface composites. Wear, 255, 2003.
67
Rosiński M., Wachowicz J., Ziętala M., Michalski A.: Właściwości kompozytu WC-Co spiekanego metodą PPS.
Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 64, 2012.
68
Bala H.: Korozja materiałów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej
i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.

46

Przy

ocenie

zachowania

korozyjnego

badanego

materiału

za

jedne

z najważniejszych uznaje się korozyjne charakterystyki stałoprądowe opisywane jako
zależność potencjał – prąd. Określa się je jako krzywe polaryzacji. Można je podzielić
na kilka rodzajów. Gdy elektrodzie badanej zadawany jest potencjał, zaś gęstość
prądu zewnętrznego (szybkość procesu elektrodowego) po pewnym czasie osiąga
stałą wartość, metodę tą nazywa się potencjostatyczną. Natomiast, gdy występuje
sytuacja odwrotna, nazywa się ją galwanostatyczną. Wartości potencjału korozji oraz
gęstości prądu korozji wyznacza się poprzez ekstrapolację prostych Tafela69.
W metodzie potencjostatycznej potencjał zadaje się elektrodzie badanej
z potencjostatu. Gęstość prądu zewnętrznego jest poddana pomiarowi pomiędzy
elektrodą badaną a pomocniczą. Do pomiarów potencjostatycznych wykorzystuje się
naczyńko elektrolityczne. Istotną jego częścią jest tzw. kapilara Ługgina, której wylot
powinien być umiejscowiony w pobliżu powierzchni elektrody badanej, aby uniknąć
w roztworze omowego spadku napięcia przy przepływie znacznych prądów
zewnętrznych.
W wyniku przeprowadzonych badań otrzymuje się sumaryczne krzywe polaryzacji,
które nazywa się krzywymi potencjodynamicznymi. Dzięki temu możliwa staje się
ocena szybkości cząstkowych procesów korozyjnych dla dowolnego potencjału. Przy
potencjale korozyjnym ta szybkość określa szybkość korozji. Zazwyczaj można ją
znaleźć poprzez ekstrapolację prostoliniowych odcinków krzywych katodowej
i anodowej dla potencjału korozyjnego. W celu wyznaczenia z krzywych
potencjodynamicznych gęstości prądu korozyjnego, należy stosować niezbyt szybkie
przebiegi krzywych polaryzacji70.
Za pomocą potencjostatu istnieje również możliwość wyznaczenia szybkości
korozji za pomocą pomiaru oporu polaryzacji (Rp). Jednak należy uwzględnić, że
szybkość korozji wyznaczona tą metodą różni się czasami kilkakrotnie od wyników
uzyskanych metodą ekstrapolacji odcinków tafelowskich krzywych polaryzacji71.
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4. Materiały i metodyka badań
Do badań wykorzystano proszek Astaloy CrL produkowany przez firmę Höganäs
oraz proszek węglika wolframu (WC) o wielkości cząstek 2,5 μm produkowany przez
firmę Sigma-Aldrich. Skład chemiczny proszku Astaloy CrL podany przez producenta
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Skład chemiczny proszku Astaloy CrL podany przez producenta72
Materiał

Skład chemiczny [%]
Mo
0,2

Cr
1,5

Astaloy CrL

Na podstawie danych literaturowych73

74

Fe
Reszta

stwierdzono, że kompozyty najczęściej

wywarzano poprzez zbrojenie osnowy cząstkami w udziałach objętościowych
wynoszących zazwyczaj 5% i 20%.
Do badań sporządzono mieszanki o następujących proporcjach:
- 95% Astaloy CrL + 5% WC,
- 80% Astaloy CrL + 20% WC.
Ponadto, jako próbkę odniesienia - wytworzono niemodyfikowany spiek wykonany
z proszku Astaloy CrL.
Mieszanki

o

określonych

powyżej

zawartościach

poddano

procesowi

homogenizacji przez 48 godzin z wykorzystaniem obrotowego mieszalnika typu
Turbula. Następnie prasowano je jednostronnie pod ciśnieniem 600 MPa na prasie
hydraulicznej.
W ten sposób wykonano próbki walcowe o wymiarach Ø 25,4 x 6 mm oraz Ø 5
x

15

mm,

odpowiednio

do

badań

odporności

korozyjnej

ora

obserwacji

mikrostrukturalnych.
Wymiary geometryczne próbek zmierzono za pomocą śruby mikrometrycznej,
natomiast pomiaru ich masy dokonano na wadze Radwag XA 60/220/Y.
Proces spiekania przeprowadzono w piecu rurowym (Nabertherm P330).
Szybkość nagrzewania i chłodzenia wynosiła 10°C/min. Próbki poddano spiekaniu
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w temperaturze 1150°C w czasie 30 minut. Proces ten przeprowadzono
w atmosferze wodoru o czystości 99,999%.
Badania gęstości wykonano za pomocą piknometru helowego (Pycnomatic ATC).
Pomiar chropowatości za pomocą profilometru Mitutoyo Surftest SJ-301
przeprowadzono na powierzchniach próbek zarówno od strony stempla prasującego
jak i dolnego.
W

celu

przeprowadzenia

obserwacji

porowatości

oraz

mikrostruktury,

przygotowano zgłady metalograficzne. Próbki po spiekaniu zatopiono w bakelicie za
pomocą inkludarki firmy BUEHLER Simplimet 1000. Zgłady przygotowano za
pomocą automatycznej szlifierko-polerki Metkon DIGIPREP 251. Szlifowanie
przeprowadzono na papierze o gradacji 320, natomiast do polerowania zastosowano
zawiesiny diamentowe o gradacji 15 µm, 9 µm i 3 µm.
Analizę porowatości oraz obserwacje mikrostruktur przeprowadzono za pomocą
mikroskopu optycznego Nikon Eclipse ME600 wyposażonego w cyfrowy zapis
obrazu.
Badania korozyjne przeprowadzono za pomocą urządzenia GalwanostatPotencjostat, Atlas Sollich 0531.
Na podstawie doniesień literaturowych75 badania przeprowadzono w 3,5procentowym roztworze NaCl w temperaturze pokojowej.
W badaniach zastosowano trzy elektrody:
- elektrodę odniesienia RE – elektroda kalomelowa,
- przeciwelektrodę CE – elektroda platynowa,
- elektrodę badaną WE – próbka.
Dla każdej próbki wyznaczono krzywe polaryzacji anodowej za pomocą techniki
potencjostatycznej. Za pomocą ekstrapolacji prostych Tafela wyznaczono wartości
potencjału korozji oraz gęstości prądu korozji.
Topografię próbek przed i po przeprowadzeniu badań korozyjnych poddano
obserwacjom na mikroskopie stereoskopowym MOTIC SMZ-168.
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5. Wyniki badań
5.1. Zmiany wymiarowe i ubytki mas
W celu określenia czy w trakcie procesu spiekania nastąpił skurcz czy pęcznienie
materiału należało najpierw dokonać pomiarów geometrycznych wytworzonych
wyprasek. Wartości średnic, wysokości oraz mas poszczególnych próbek uzyskane
po procesie prasowania przedstawiono kolejno w tabelach: 2, 3 i 4.

Tabela 2. Wartości średnic wykonanych wyprasek
Lp.
1
2
3
4
5
6

Materiał
Astaloy CrL
95% Astaloy CrL
+ 5% WC
80% Astaloy CrL
+ 20% WC

dg1 [mm]

dg2 [mm]

dg3 [mm]

25,44
25,45
25,44
25,53
25,49
25,50

25,48
25,48
25,47
25,45
25,48
25,53

25,48
25,45
25,48
25,50
25,49
25,54

Średnia dg wraz z odchyleniem
standardowym [mm]
25,47 ± 0,02
25,46 ± 0,01
25,46 ± 0,02
25,49 ± 0,03
25,49 ± 0,01
25,52 ± 0,02

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3. Wartości wysokości wykonanych wyprasek
Lp.
1
2
3
4
5
6

Materiał
Astaloy CrL
95% Astaloy CrL
+ 5% WC
80% Astaloy CrL
+ 20% WC

hg1 [mm]

hg2 [mm]

hg3 [mm]

6,58
6,11
6,11
6,13
6,30
6,31

6,60
6,08
6,11
6,11
6,31
6,26

6,59
6,12
6,11
6,13
6,28
6,34

Średnia hg wraz z odchyleniem
standardowym [mm]
6,59 ± 0,01
6,10 ± 0,02
6,11 ± 0,01
6,12 ± 0,01
6,30 ± 0,01
6,30 ± 0,04

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Wartości mas wykonanych wyprasek
Lp.
1
2
3
4
5
6

Materiał

mg [g]
23,158
20,979
21,964
21,979
24,961
24,962

Astaloy CrL
95% Astaloy CrL + 5% WC
80% Astaloy CrL + 20% WC

Źródło: Opracowanie własne

Wartości średnic, wysokości oraz mas poszczególnych próbek uzyskane po
procesie spiekania przedstawiono kolejno w tabelach: 5, 6 i 7.
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Tabela 5. Wartości średnic wykonanych spieków
Lp.
1
2
3
4
5
6

Materiał

ds1 [mm]

ds2 [mm]

ds3 [mm]

25,47
25,45
25,47
25,49
25,48
25,52

25,47
25,45
25,47
25,49
25,47
25,51

25,44
25,47
25,44
25,48
25,48
25,53

Astaloy CrL
95% Astaloy CrL
+ 5% WC
80% Astaloy CrL
+ 20% WC

Średnia ds wraz z odchyleniem
standardowym [mm]
25,46 ± 0,01
25,46 ± 0,01
25,46 ± 0,01
25,49 ± 0,01
25,48 ± 0,01
25,52 ± 0,01

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 6. Wartości wysokości wykonanych spieków
Lp.
1
2
3
4
5
6

Materiał

hs1 [mm]

hs2 [mm]

hs3 [mm]

6,58
6,09
6,10
6,11
6,26
6,28

6,58
6,09
6,10
6,10
6,28
6,30

6,58
6,08
6,10
6,10
6,25
6,30

Astaloy CrL
95% Astaloy CrL
+ 5% WC
80% Astaloy CrL
+ 20% WC

Średnia hs wraz z odchyleniem
standardowym [mm]
6,58 ± 0,01
6,09 ± 0,01
6,10 ± 0,01
6,10 ± 0,01
6,26 ± 0,01
6,29 ± 0,01

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 7. Wartości mas wykonanych spieków
Lp.
1
2
3
4
5
6

Materiał

ms [g]
23,138
20,965
21,881
21,914
24,837
24,842

Astaloy CrL
95% Astaloy CrL + 5% WC
80% Astaloy CrL + 20% WC

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie rezultatów zaprezentowanych w tabelach 1-7 obliczono skurcz
promieniowy

i

osiowy

dla

poszczególnych

próbek.

Otrzymane

rezultaty

zaprezentowano w tabeli 8. Natomiast zmiany mas zachodzące w trakcie spiekania
przedstawiono w tabeli 9.
Tabela 8. Wartości skurczów promieniowych i osiowych badanych próbek
Lp.

Materiał

1
2
3

Astaloy CrL
95% Astaloy CrL + 5% WC
80% Astaloy CrL + 20% WC

Skurcz promieniowy Δr
wraz z odchyleniem
standardowym [%]
-0,020 ± 0,007
-0,020 ± 0,007
-0,026 ± 0,013

Źródło: Opracowanie własne
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Skurcz osiowy Δh wraz
z odchyleniem
standardowym [%]
-0,233 ± 0,051
-0,199 ± 0,046
-0,318 ± 0,164

Na podstawie rezultatów zaprezentowanych w tabeli 8 stwierdzono, że wraz ze
wzrostem

zawartości

węglika

wolframu

w

próbkach

zwiększał

się

skurcz

w wytworzonych kompozytach.
Tabela 9. Wartości ubytków mas analizowanych próbek
Lp.
1
2
3

Materiał
Astaloy CrL
95% Astaloy CrL + 5% WC
80% Astaloy CrL + 20% WC

Ubytek masy Δm wraz z odchyleniem standardowym [g]
0,017 ± 0,003
0,074 ± 0,009
0,122 ± 0,002

Źródło: Opracowanie własne

Natomiast analizując wyniki przedstawione w tabeli 9 stwierdzono, że wraz ze
wzrostem udziału procentowego węglika wolframu w kompozycie równocześnie
zwiększały się ubytki masy próbek po procesie spiekania.
5.2. Gęstość
Wyniki

z

przeprowadzonych

pomiarów

gęstości

wytworzonych

próbek

przedstawiono w tabeli 10.
Tabela 10. Wyniki gęstości wytworzonych próbek
Lp.
1
2
3

Gęstość
7,744 ± 0,001
8,201 ± 0,004
9,475 ± 0,001

Materiał
Astaloy CrL
95% Astaloy CrL + 5% WC
80% Astaloy CrL + 20% WC

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że gęstość spieków wzrasta
wraz ze wzrostem udziału procentowego węglika wolframu w kompozycie. Efekt ten
może być rezultatem dwóch zjawisk: wprowadzeniem do osnowy dodatku o znacznie
większej gęstości oraz lepszym zagęszczeniu materiału (redukcji porowatości).
5.3. Chropowatość
Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono wyniki pomiarów chropowatości odpowiednio od
strony stempla prasującego oraz dolnego.
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Rysunek 1. Wykres chropowatości dla pomiarów wykonanych na powierzchni
próbki od strony stempla górnego (prasującego)

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 2. Wykres chropowatości dla pomiarów wykonanych na powierzchni
próbki od strony stempla dolnego

Źródło: Opracowanie własne
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Na podstawie uzyskanych wyników badań zaprezentowanych na rys. 1 i 2
obrazujących rozkład trzech parametrów: Ra, Rz i Rq stwierdzono, że wraz ze
wzrostem udziału WC w kompozycie odnotowano spadek chropowatości powierzchni
wytworzonych spieków. Ponadto stwierdzono, że niższe wartości chropowatości
uzyskano dla pomiarów wykonanych na powierzchniach od strony stempla
prasującego. Efekt ten był niezależny od kompozycji chemicznej badanego spieku.
5.4. Porowatość
W tabeli 11 przedstawiono reprezentatywne mikrostruktury zgładów kompozytów
zawierających odpowiednio 5% oraz 20% dodatku węglika wolframu.
Tabela 11. Porównanie porowatości dla próbek z 5% i 20% udziałem cząstek
WC (strzałka wskazuje kierunek prasowania próbki)
95% Astaloy CrL + 5% WC

80% Astaloy CrL + 20% WC

Źródło: Opracowanie własne
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Na podstawie powyższych zdjęć (tab. 11) stwierdzono, że próbka zawierająca
w swoim składzie 5% węglika wolframu charakteryzuje się mniejszym udziałem
objętościowym porowatości w porównaniu ze spiekiem zawierającym 20% dodatku
WC. Ponadto porowatość ta jest rozmieszczona nierównomiernie. Mniejsze i rzadziej
rozmieszczone pory występują od strony stempla górnego (prasującego), natomiast
większe oraz bardziej zbliżone do siebie od strony stempla dolnego.
Analizując zdjęcia porowatości dla kompozytu zawierającego 20% dodatku WC
stwierdzono, że porowatość w tych próbkach rozkłada się bardziej równomiernie
i jest większa w porównaniu do próbek z 5% udziałem węglika wolframu.
5.4. Badanie odporności na korozję
Dla każdej próbki wyznaczono krzywe polaryzacji anodowej za pomocą techniki
potencjostatycznej. Zależność gęstości prądu polaryzacyjnego od potencjału badanej
elektrody dla spieku referencyjnego wykonanego z proszku Astaloy CrL oraz
kompozytów zawierających dodatek 5% i 20% węglika wolframu przedstawiono na
rysunku 3.
Rysunek 3. Zależność gęstości prądu w funkcji potencjału korozyjnego
badanych materiałów

Źródło: Opracowanie własne
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Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, że dla kompozytu z 5%
udziałem WC wartości oraz charakter krzywej polaryzacji są zbliżone do krzywej
zarejestrowanej dla spieku wykonanego z proszku Astaloy CrL. Natomiast dla
kompozytu zawierającego 20% węglika wolframu charakter krzywej jest zbliżony do
pozostałych próbek, jednak nastąpiło przesunięcie potencjału w stronę bardziej
dodatnich wartości.
Jak powszechnie wiadomo, za pomocą ekstrapolacji prostych Tafela można
wyznaczyć wartości potencjału korozji oraz gęstości prądu korozji. Stopień korozji
ustala się przez potencjał, a szybkość korozji jest określana na podstawie gęstości
prądu76. Im niższa gęstość prądu i wyższy opór polaryzacji, tym większa odporność
na korozję danego materiału77.
Zestawienie wartości parametrów elektrochemicznych uzyskanych z analizy
krzywych oraz ekstrapolacji prostych Tafela umieszczono w tabeli 12.
Tabela 12. Wartości parametrów elektrochemicznych badanych próbek
Materiał
Astaloy CrL
95% Astaloy CrL + 5% WC
80% Astaloy CrL + 20% WC

2

Rpol [Ω∙cm ]
691,218
530,445
196,398

Ekor [V]
-0,771
-0,758
-0,733

Parametr
2
ikor [A/cm ]
0,00004
0,00006
0,00016

ba [V]
0,143
0,141
0,127

bc [V]
0,140
0,170
0,161

Źródło: Opracowanie własne

Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że najmniejszą gęstością prądu korozji
i jednocześnie najwyższą wartością oporu polaryzacji charakteryzuje się spiek
wykonany z proszku Astaloy CrL. Na tej podstawie stwierdzono, że materiał ten
charakteryzuje się najlepszą odpornością korozyjną w badanych warunkach. Gorszą
odpornością korozyjną cechował się kompozyt z 5% dodatkiem WC. Natomiast
najwyższą wartość gęstości prądu korozji oraz najmniejszy opór polaryzacji osiągnął
kompozyt z 20% udziałem zbrojenia. Rezultat ten świadczy o jego najgorszej
odporności korozyjnej w badanym układzie pomiarowym.
Interpretację tę potwierdzają krzywe potencjodynamiczne dla dwóch kompozytów,
dla których przebiegają one przez najniższe (5% WC) i najwyższe (20% WC)
wartości gęstości prądu.

76

Wang G., Xing C., Tao F., Ding P., Zhongjia H.: Enhancement in the corrosion resistance of WC coatings by
adding a Fe-based alloy in simulated seawater. Surface & Coatings Technology, 305, 2016.
77
Łuczak K., Liberski P., Śleziona J.: Wpływ udziału objętościowego i wielkości cząstek na odporność korozyjną
kompozytów aluminium - cząstki ceramiczne. Kompozyty (Composites), 3, 2003.
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Wraz ze wzrostem gęstości prądu korozji spada odporność korozyjna materiału.
Zauważono również, że gęstość prądu korozji wzrasta zgodnie ze zwiększaniem
udziału objętościowego cząstek węglika wolframu. Dla materiału osnowy korozja jest
najmniej intensywna. Natomiast wraz ze zwiększaniem ilości cząstek węglika
wolframu kompozyt będzie znacznie bardziej podatny na korozję oraz przyczyni się
do przyśpieszenia wzrostu wżerów.
Reasumując,

w

sytuacji

eksploatowania

kompozytów

o

osnowie

stali

niskostopowej Astaloy CrL zbrojonej cząstkami węglika wolframu w środowisku, które
zawiera

jony

chlorkowe

korzystniejsze

jest

zbrojenie

mniejszym

udziałem

objętościowym cząstek.
Na rysunkach 4 – 6 przedstawiono porównanie powierzchni poszczególnych
próbek przed oraz po przeprowadzeniu badań korozyjnych.
Rysunek 4. Porównanie powierzchni spieku wykonanego z proszku Astaloy
CrL przed (po lewej) i po (po prawej) testach odporności na korozję

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 5. Porównanie powierzchni próbki zawierającej 95% Astaloy CrL +
5% WC przed (po lewej) i po (po prawej) testach odporności na korozję

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 6. Porównanie powierzchni próbki zawierającej 80% Astaloy CrL +
20% WC przed (po lewej) i po (po prawej) testach odporności na korozję

Źródło: Opracowanie własne

Na

rysunku

7

przedstawiono

reprezentatywną

mikrostrukturę

przekroju

poprzecznego kompozytu zawierającego 20% WC po testach odporności na korozję.
Na jej podstawie oceniono mechanizm i proces przebiegu korozji w głąb kompozytu.
Rysunek 7. Mikrostruktura kompozytu z 20% WC po testach odporności na
korozję
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Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie przedstawionych powyżej zdjęć wywnioskowano, że najbardziej
podatne na działanie środowiska korozyjnego są obszary fazy wzmacniającej
w postaci węglika wolframu. Wżery lokalizują się w pobliżu wtrąceń WC i postępują
w głąb materiału.

6. Podsumowanie
Na

podstawie

przeprowadzonych

badań

określono

odporność

korozyjną

kompozytów na osnowie niskostopowej stali Astaloy CrL zbrojonej cząstkami węglika
wolframu. Przeanalizowano również wpływ udziału objętościowego cząstek WC na
podatność wytworzonych kompozytów do korozji.
Otrzymane rezultaty badań pozwoliły stwierdzić, że:
1. Wzrost udziału procentowego cząstek węglika wolframu wprowadzanych do
kompozytu przyczynia się do osiągnięcia po spiekaniu większych skurczów oraz
ubytków mas wytwarzanych materiałów.
2. Po spiekaniu gęstość próbek ulega wzrostowi. Gęstość rośnie wraz ze wzrostem
udziału WC w kompozycie.
3. Zbrojenie z węglika wolframu ma znaczący wpływ na obniżenie chropowatości
powierzchni wytworzonych kompozytów. Wraz ze wzrostem udziału objętościowego
węglika wolframu w materiale następuje obniżenie chropowatości. Ponadto,
niezależnie od ilości wprowadzonego do osnowy dodatku, zawsze mniejszą
chropowatość uzyskuje się na próbce od strony stempla prasującego.
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4. Zwiększenie udziału dodatku węglika wolframu z 5% do 20% pogarsza
prasowalność mieszanki i tym samym przyczynia się do powstania większych oraz
bardziej homogenicznie rozmieszczonych porów w kompozycie.
5. Na podstawie krzywych Tafela stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału
objętościowego węglika wolframu w kompozycie odporność korozyjna materiału
maleje.
6. Najbardziej podatne na działanie środowiska korozyjnego są obszary granic
fazowych

pomiędzy

wzmocnieniem

a

osnową.

Procesy

korozji

wżerowej

rozpoczynają się w pobliżu wprowadzonych dodatków węglika wolframu i postępują
w głąb materiału.
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Grzegorz Wójcik , Barbara Kucharska , Jerzy Michalski

WARSTWY AZOTOWANE NA RÓŻNYCH STALACH WYTWORZONE
TECHNOLOGIĄ LPN

Streszczenie:
W pracy porównano skuteczność azotowania różnych stali metodą LPN pod obniżonym ciśnieniem
azotu do 25 hPa. Stalami azotowanymi były 40HM, 38HMJ i stali niestopowa C20. Po azotowaniu
stale poddano badaniom pod kątem grubości warstw azotowanych oraz twardości. Najwyższą
twardość (945HV0,05) po 4 godzinach azotowania uzyskano w przypadku stali 38HMJ, a następnie
kolejno stali 40HM i stali C20. Stal C20 mimo posiadania najszerszej strefy naazotowania, uzyskała
twardość najmniejszą (374HV0.05), co oznacza, że uformowana na niej wastwa azotków mogła się
cechować mniej zwartą bydową w porównaniu do stali stopowych.
Słowa kluczowe: warstwy azotowane, azotowanie LPN

Wprowadzenie
Azotowanie, jako obróbka cieplna polegająca na dyfuzyjnym nasyceniu warstwy
wierzchniej

stali

powierzchniowego

azotem,

jest

utwardzania

obok
stali

nawęglania
(do

1500HV).

podstawowym
Zwiększenie

zabiegiem
twardości

powierzchni powoduje zwiększenie jej odporności na zużycie, dlatego azotowaniu
poddaje się detale narażone na zwiększone tarcie, np. koła zębate, wały korbowe,
prowadnice i narzędzia skrawające [1].
Trwałość eksploatacyjna azotowanego detalu zależy od grubości i struktury
wytworzonej warstwy azotków. Te z kolei zależą od parametrów zabiegu i metody
azotowania oraz rodzaju obrabianego materiału. Obecnie najczęściej stosowane
zabiegi azotowania stali to azotowanie gazowe i jarzeniowe [1,2].
W zakresie azotowania gazowego wyróżnia się ponadto, regulowane azotowanie
metodą Nitrag oraz metodą „Zero flow”, a od kilkunastu lat również azotowanie
w warunkach obniżonego ciśnienia (LPN) [1-3]. Zwiększanie grubości warstwy
azotków nie powoduje zmian w chropowatości powierzchni stalowych detali
[1].Azotowaniu gazowemu, w temperaturze z zakresu 480-600oC, poddaje się stale
z grupy konstrukcyjnych niskostopowych i stopowych.
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W

pracy

dokonano

oceny

warstw

azotowanych

gazowo

metodą

LPG

wytworzonych na różnych gatunkach stali w różnych czasach procesu azotowania.
1. Materiał i metodyka badań
Badano warstwy azotowane wytworzone w procesie azotowania technologia LPN
na stalach gat. 40HM, 38HMJ i C20. Skład chemiczny stali wyznaczony w analizie
spektrometrycznej podano w tabeli 1. Stale azotowano gazowo w temperaturze
560oC przy ciśnieniu 25 hPa w czasie 2, 4 oraz 6h.
Tab 1. Skład chemiczny azotowanych stali (%mas.) oraz oznakowanie próbek

Stal

Próbki

C

Mn

Si

Cr

Mo

Al

0,2

0,6

0,25

0,3

0,1

-

0,4

0,42

0,26

1,02

0,17

-

0,37

0,42

0,24

0,97

0,17

0,97

P2B – 4h

C20

P3B – 6h

P1M – 2h

40HM

P2M – 4h

P1K – 2h

38HMJ

P2K – 4h

Źródło: opracowanie własne

Próbki stali poddane azotowaniu miały kształt walca 12-18 mm. Do badań
wykonano zgłady metalograficzne z przekrojów poprzecznych walców. Mikrostruktury
i grubości warstwy azotków rejestrowano z użyciem mikroskopu świetlnego. Grubości
warstw naazotowanych wyznaczono za pomocą twardościomierza Future-Tech FM7
(wgłębnik Vickersa, obciążenie 0,05kG). Za granice warstwy przyjęto kryterium gc+50,
czyli twardości większej od stalowego rdzenia o 50HV.
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2. Wyniki badań
Mikrostruktury

warstw

azotowanych

wytworzonych

na

każdej

ze

stali

przedstawiono na rysunkach 1-3. Na stali C20, o strukturze ferrytyczno-perlitycznej,
wytworzyła się ciągła warstwa azotków (Rys.1). Grubości warstw azotków wynosiły
odpowiednio 6,8 m (po 4h) i 13,9 m (po 6h), czyli grubozwiększyła się 2-krotnie
w ciągu 2h azotowania. Najbardziej zewnetrzna strefa „bialej” warstwy azotkow na tej
stali była porowata.
Stale 40HM i 38HMJ były poddane azotowaniu po uprzednim jej odpuszczeniu
w 600oC i obie posiadały strukturę odpuszczonego martenzytu. Podobnie i w tych
stalach uwidocznił się wpływ czasu azotowania na grubość warstwy azotków. W stali
40HM, po 4h procesu grubość warstwy 8 m była ok. 5-krotnie większa w porównaniu
do jej grubości 1,5 m po 2h procesu (Rys.2). W stali 38HMJ zwiększenie grubości po
takich samych czasach azotowania było podobne 6-krotne – odpowiednio <1 m i 6 m
(Rys.3). Również i w przypadku tych stali warstwa azotków miała charakter ciągły.
Największą twardość tuż przy powierzchni, po 4 h azotowania, posiadała stal
38HMJ – 945HV0,05, a następnie stal 40HM – 712HV0,05. Stal C20 po tym czasie
wykazała

twardość

zaledwie

374HV0,05.

Po

6h

azotowania

twardość

powierzchniowa tej stali zbliżyła się do 640HV0,05, ale grubość warstwy
naazotowanej była zbliżona (ok. 0,5-0,52 mm). W stalach stopowych 38HMJ i 40HM
warstwy te miały grubości odpowiednio: 0,25 mm (2h) i 0,35 mm (4h) oraz 0,28 mm
(2h) i 0,36 mm (4h).
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Rys 1. Mikrostruktura stali C20 i warstwy azotków po czasie azotowania a) 4h –
próbka P2B, b) 6h – próbka P3B

Źródło: opracowanie własne

Rys 2. Mikrostruktura stali 40HM i warstwy azotków po czasie azotowania a) 2h
- próbka P1M, b) 4h – próbka P2M

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Mikrostruktura stali 38HMJ i warstwy azotków po czasie azotowania a)
2h - próbka P1K b) 4h – próbka P2K

Źródło: opracowanie własne

Rys 4. a) Rozkład twardości od powierzchni i b) relacje własności azotowanych
stali po 4h procesu LPN
a)

900
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1.0

b)
Grubośd warstwy azotków (biała warstwa, mikroskopowo)

Grubośd warstwy naazotowanej (z pomiaru HV)

Twardośd przy powierzchni

C20

40HM

38HMJ

Źródło: opracowanie własne

3. Wnioski
W badaniach potwierdzono korzystny wpływ dodatku Al w stopowej stali 38HMJ na
jej twardość po azotowaniu w porównaniu do stali 40HM bez tego dodatku. Po 4h
azotowania uzyskano twardość 945HV0,05 (o 25% większą niż na stali 40HM) przy
mniejszej

grubości

warstwy

azotków

i

porównywalnej

szerokości

strefy

naazotowanej. Stal niestopowa C20 po azotowaniu, mimo uformowania się na niej
grubszej warstwy naazotowanej, wykazała mniejszą twardość w porównaniu do stali
stopowych. Oznacza to, że warstwa azotków jest mniej zwarta w porównaniu z tą na
stalach stopowych.
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STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI DETALU SAMOCHODOWEGO UKŁADU
WYDECHOWEGO WYKONANEGO TECHNOLOGIĄ HYDROFORMOWANIA

Streszczenie:
W pracy przedtawiono badania detalu z układu wydechowego samochodu wykonanego ze stali
austenitycznej X5CrNi18-10. Detal stanowiła rura wykonana technologią hydroformowania. Dokonano
oszacowania grubości ścianek i właściwości mechanicznych w czterech przekrojach rury. Wykazano,
że w przekrojach rury o największym pocienieniu grubości ścianki (zmiana o 0,1 mm) spowodowanym
plastycznym ksztatowaniem stal jest najbardziej umocniona, co wyrażone zostało zwiększeniem
twardości stali o 31 HV10.
Słowa kluczowe: hydroformowanie, stal austenityczna X5CrNi-18-10, układ wydechowy

Wprowadzanie
Wyzwania stawiane w przemyśle motoryzacyjnym dotyczą nie tylko kwestii
bezpieczeństwa pojazdów i zmniejszenia emisji spalin, ale również zwiększenia
komfortu ich użytkowników, np. poprzez zwiększanie przestrzeni kabin i części
bagażowej. Zadaniem konstrukcyjnym staje się zatem jak największe upakowanie
detali mechaniki samochodowej w jak najmniejszej przestrzeni. Detale te, oprócz
spełniania funkcji użytkowych, mogą posiadać skomplikowane kształty. Te z kolei,
w tradycyjnych zabiegów formowania plastycznego, możliwe są do uzyskania
poprzez kilkustopniowe gięcie, tłoczenie i in. oraz spawanie kilku mniejszych części
składowych. Wykonanie całego detalu o złożonych kształtach umożliwia technologia
hydroformowania [1,2].
Hydroformowanie

jest

metodą

kształtowania

blach

płaskich

oraz

profili

zamkniętych za pomocą płynu pod ciśnieniem (Rys.1). Obecnie kształtowanie profili
tą metodą jest najpowszechniej stosowane w produkcji rowerów (ramy aluminiowe)
i w przemyśle motoryzacyjnym. Hydroformowaniem produkuje się karoserie, ramy
nośne, tłumiki i inne części, w tym układu wydechowego. Zaletą stosowania tej
metody jest zmniejszenie w konstrukcjach ilości połączeń spawanych oraz
uzyskiwanie detali o lepszym stanie powierzchni, cieńszych ściankach i z lepszą
tolerancją wymiarów [3].
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W przemyśle motoryzacyjnym technologią tą produkuje się wyroby z aluminium
i ze stali nierdzewnych oraz DP, TRIP i TWIP celem uzyskania dodatkowego waloru
w postaci energochłonności przy szybkiej deformacji [4].
Możliwość zredukowania masy detali i uzyskiwania lepszych właściwości
całkowicie rekompensują wyższy koszt tych stali, w porównaniu do stali do
głębokiego tłoczenia. Stosowanie austenitycznych stali nierdzewnych na układy
wydechowe jest obecnie preferowane nad aluminiowanymi stalami ferrytycznymi ze
względu na lepsze możliwości ich plastycznego formowania [5].

Rys. 1. Schemat zabiegu hydroformowania rury

a – umieszczenie rury w matrycy

b – mocowanie i uszczelnienie końcówek
rury
c – wprowadzenie płynu do wnętrza rury
d – zamknięcie dopływu płynu
e – formowanie kształtu rury pod ciśnieniem
płynu
f – odprowadzenie płynu i wyjęcie z matrycy
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1. Materiał i metodyka badań
Badaniom poddano rurę – detal układu wydechowego samochodu, wykonaną
technologią hydroformowania ze stali X5CrNi18-10 wg PN-EN 10088-1:1998
(AISI304). Celem badań było określenie struktury i właściwości detalu. Do badań
struktury wytypowano 4 przekroje, oznaczone jako A, B, C i D – Rys.2). Z przekrojów
wykonano

zgłady

metalograficzne,

które

trawiono

z

użyciem

roztworu

H2O+HNO3+NH4F. Grubości ścianki rury wyznaczono na zgładach wzdłużnych.
Właściwości scharakteryzowano

pomiarem

twardości metodą

Vickersa

przy

obciążeniu 10 kG (98,07 N) bezpośrednio na rurze, przed jej pocięciem. Pomiary
twardości wykonano wzdłuż tworzącej rury, w części środkowej odcinków pomiędzy
przekrojami A-B, B-C i C-D.

Rys. 2. Rura hydroformowana – detal układu wydechowego samochodu (~1m
długości)

Źródło: opracowanie własne

2. Wyniki
Charakterystycznym

dla

detali

formowanych

plastycznie,

w

miejscach

o największym odkształceniu, przetłoczeniu, jest pocienienie ścianek. Wyniki pomiaru
grubości ścianki rury, w wytypowanych miejscach rury, przedstawiono na rysunku 3.
Najmniejszą grubość ścianki posiadała rura w obszarze A (1,40 mm), a największą
w obszarze C (1,50 mm), co oznacza maksymalne zróżnicowanie grubości na
poziomie 7%.
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Rys. 3. Przekroje wzdłużne i grubości ścianek w różnych obszarach rury

1.6

Grubosc scianki, mm

1.5
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1.3

1.2

1.1
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C

1.0

Przekrój
Źródło: opracowanie własne
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D

Rys 4. Mikrostruktura hydroformowanej rury w przekroju poprzecznym A

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne
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Rura

ze

stali

posiadała

chromowo-niklowej

strukturę

austenityczną.

W strukturze widoczne były liczne pasma płynięcia materiału oraz linie poślizgu
i bliźniaki w obrębie ziaren austenitu (Rys.4). Silne zbliźniaczenie niektórych ziaren
spowodowało ich defragmentację.
Twardość rury malała w kierunku od A do D, od wartości 255 HV10 do 224 HV10
(tabela 1). Oznacza to, że w obszarze A-B stal rury uległa najsilniejszemu
odkształceniu plastycznemu, a tym samym umocnieniu. W odniesieniu do obszaru
C-D zwiększenie twardości wyniosło 14%.
Tabela 1. Twardość rury w różnych obszarach

Miejsce pomiaru

Pomiar 1

Pomiar 2

Pomiar 3

HV10 śr

A-B

255

261

249

255  4

B-C

258

248

251

252  4

C-D

220

230

224

224  4

3. Wnioski
Kształtowanie

plastyczne

technologią

hydroformowania,

przedstawione

w pracy na przykładzie rury do układu wydechowego samochodu, umożliwia
uzyskanie skomplikowanych kształtów i krzywizn profilu zamkniętego.
Mimo jednostronnego braku tarcia detalu o matryce (jedna powierzchnia rury
miała kontakt tylko z płynem) również i w tej technologii dochodzi do miejscowego
ścienienia jego ścianki.

74

W przypadku badanej rury redukcję grubości oszacowano na 7%. Odkształcenie
plastyczne stali w ścienionych obszarach rury było największe i spowodowało jej
umocnienie o wartość 31HV10.
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CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNIOWA I ELEKTROCHEMICZNA ELEKTROD
STAŁYCH MODYFIKOWANYCH NANOCZĄSTKAMI TLENKU TYTANU(IV)

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę powierzchniową oraz
elektrochemiczną elektrod z węgla szklistego, modyfikowanego polimerem przewodzącym PEDOT
oraz kompozytem PEDOT-nanoproszek TiO2 o różnym stopniu uziarnienia, a także elektrody pastowej
i elektrody pastowej modyfikowanej TiO2. Charakterystyki powierzchni elektrod z węgla szklistego
dokonano na podstawie badań skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz mikroanalizy
rentgenowskiej (EDS). Charakterystykę elektrochemiczną wszystkich badanych elektrod wykonano
badając układ redoksowy K3[Fe(CN)6]
metodą woltamperometrii cyklicznej. Charakterystyka
elektrochemiczna obejmowała wyznaczenie elektroaktywnej powierzchni elektrod, określenie
zależności otrzymanych wartości prądów od szybkości polaryzacji oraz wyznaczenie czułości
elektrody metodą krzywej kalibracyjnej. Przeprowadzone badania dla elektrod z węgla szklistego oraz
węglowych elektrod pastowych miały na celu określenie efektywności modyfikacji i poprawy ich
parametrów metrologicznych.

Słowa kluczowe: elektroda modyfikowana, tlenek tytanu(IV), PEDOT, woltamperometria

Wprowadzenie
Wybór odpowiedniej elektrody pracującej jest kluczowym etapem w badaniach
woltamperometrycznych. Przez wiele lat najczęściej stosowanymi elektrodami ze
względu na wysoką czułość i bardzo dobrą odtwarzalność były kroplowa elektroda
rtęciowa (CHMDE, SMDE, CGMDE) oraz błonkowa elektroda rtęciowa (MFE).
Jednak ze względu na toksyczność rtęci obecnie poszukiwane są alternatywne
materiały elektrodowe o równie dobrych parametrach metrologicznych, które mogłyby
zastąpić tradycyjnie stosowane elektrody rtęciowe83. Jednym z wielu możliwych
rozwiązań jest stosowanie stałych elektrod z węgla szklistego lub węglowych elektrod
pastowych, które początkowo były stosowane jedynie w zakresie potencjałów
dodatnich, gdyż w tym obszarze elektrody rtęciowe nie były najlepszym
rozwiązaniem.84 Elektrody stałe wymagają jednak bardzo dokładnego polerowania
powierzchni,

ponieważ

czynność

ta

*

istotnie

wpływa

na

powtarzalność

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
J. Wang, J. Lu, U.A. Kirgöz, S.B. Hocevar, B. Ogorevc, Insights into the anodic stripping voltammetric behavior
of bismuth film electrodes, Analytica Chimica Acta, 2001, nr 434, s. 29–34
84
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Heineman, Marcel Dekker, New York, 1984, s. 267-288
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i odtwarzalność pomiarów z zastosowaniem tych elektrod. Ponadto elektrody stałe
charakteryzują się nieco gorszymi parametrami metrologicznymi w stosunku do
elektrod rtęciowych. Stąd wynika potrzeba modyfikacji stałych elektrod w celu
polepszania parametrów analitycznych metody, w której elektrody te są stosowane 85.
Zatem celem wykonanych badań była modyfikacja zarówno elektrod z węgla
szklistego jak i węglowych elektrod pastowych nanometrycznym tlenkiem tytanu(IV)
o różnych rozmiarach ziaren (P90 – 14 nm, P25 – 21 nm, 3D Nano – 1-3 nm). W celu
określenia efektywności zastosowanej modyfikacji dokonano powierzchniowej oraz
elektrochemicznej charakterystyki zmodyfikowanych elektrod stałych.

1. Polimery przewodzące
Polimery przewodzące zostały odkryte przypadkowo przez Hideki Shirakawę
w latach siedemdziesiątych XX wieku, podczas opracowywania nowej metody
syntezy poliacetylenu. Shirakawa użył przez pomyłkę tysiąckrotnie większą ilość
katalizatora, dlatego w naczyniu reakcyjnym zamiast czarnego proszku pojawiła się
powłoka o metalicznym połysku, wykazująca właściwości przewodzące. Hideki
Shirakawa, Alan G. MacDiarmida oraz Alan J.Heeger w 2000 roku otrzymali Nagrodę
Nobla za pracę nad poliacetylenem i polimerami przewodzącymi. Klasyfikacji
polimerów przewodzących dokonuje się najczęściej ze względu na mechanizm
przewodzenia, dlatego obecnie wyróżnia się: polimery przewodzące elektronowo
(skoniugowane), polimery przewodzące jonowo (polielektrolity) oraz polimery
przewodzące z przeniesieniem ładunku. Polimery skoniugowane, nazywane inaczej
polimerami przewodzącymi „po głównym łańcuchu” to polimery, wykazujące
przewodnictwo dzięki występującym układom sprzężnych wiązań podwójnych lub
nakładaniu się pustych orbitali d wzdłuż głównego łańcucha. Do grupy polimerów
skoniugowanych należą m.in.: polianilina, poliacetylen, politiofen, polipirol oraz ich
pochodne. Mechanizm przewodzenia polimerów przewodzących jonowo, polega na
skokowym poruszaniu się kationu pomiędzy grupami elektrodonorowymi, co
powoduje również ruch anionu w przeciwną stronę. Przykładem polielektrolitu jest
nafion.

Polimery

przewodzące

poprzez

mechanizm

kompleksowania

z przeniesieniem ładunku są to polimery posiadające grupy boczne o strukturze
85

G. Dryhust, D.L. McAlister, Carbon Electrodes in Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry, ed. P.T.
Kissinger, W.R. Heineman, Marcel Dekker, New York, 1984, s. 289-319
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kompleksów zdolnych do przenoszenia ładunku. Przykładem tego rodzaju polimeru
jest poliwinyloferrocen86.

1.1 Poli(3,4-etylenodioksytiofen)
Najbardziej obiecującym polimerem przewodzącym, ze względu na niewielką
przerwę energetyczną pomiędzy pasmem walencyjnym a pasmem przewodzenia jest
Poli(3,4-etylenodioksytiofen) – PEDOT, po raz pierwszy otrzymany w 1989 roku
(Rysunek 1). PEDOT charakteryzuje się bardzo dobrym przewodnictwem rzędu
300-500 S/cm w przeciwieństwie do polianiliny

czy polipirolu, dla których

przewodnictwo wynosi odpowiednio 0,1-5 S/cm i 10-50 S/cm.87 Dodatkowo PEDOT
charakteryzuje się stosunkowo dużą stabilnością.88 Forma utleniona PEDOT oraz
jego pochodne mogą być modyfikowane chemicznie lub elektrochemicznie po ich
zsyntezowaniu89.
Rysunek 1: Struktura poli(3,4-etylenodioksytiofenu)90

PEDOT powstaje w wyniku polimeryzacji monomeru 3,4-etylenodioksytiofen –
EDOT w obecności utleniaczy oraz substancji wprowadzających przeciwjony
równoważące ładunki (np. kwasy sulfonowe, nadchlorany, heksafluorofosforany,
86

G. Inzelt, Conducting Polymers, Springer Verlag , Heidelberg, 2008.
W. Wei, H. Wang, Y. Hang Hu, A review on PEDOT-based counter electrodes for dye-sensitized solar cell,
International Journal of Energy Research, 2014, nr 38 (9), s. 1099–1111.
88
O. Pyshkina, A. Kubarkov, V. Sergeyev, Poly(3,4ethylenedioxythiophene): Synthesis and Properties, Material
Science and Applied Chemistry, 2010, nr 21, s. 51.
89
I. F. Perepichka, D. F. Perepichka K. Reuter, S. Kirchmeyer, A. Elschner, Handbook of Thiophene-Based
Materials: Applications in Organic Electronics and Photonics, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK, 2009.
90
ibidem
87
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tetrachlorożelaziany). Jednak najczęściej stosowanymi utleniaczami są nadtlenek
sodu, nadsiarczan amonowy lub chlorek żelaza. Proces polimeryzacji EDOT można
podzielić na dwa etapy: oksydacyjna polimeryzacja EDOT do obojętnego politiofenu
oraz

domieszkowanie

oksydacyjne

obojętnego

polimeru

do

przewodzącego

polikationu (PEDOT). Niestety jednak w ten sposób uzyskane polimery PEDOT
charakteryzują się bardzo słabą rozpuszczalnością w powszechnie stosowanych
rozpuszczalnikach, co znacznie utrudnia jego dalszą obróbkę. Dlatego znacznie
wygodniejszą

metodą

otrzymywania

poli(3,4-etylenodioksytiofenu)

jest

elektropolimeryzacja. Ten rodzaj polimeryzacji polega na łączeniu się merów w coraz
dłuższe łańcuchy pod wpływem przepływającego prądu elektrycznego. Powstający
polimer osadza się na powierzchni elektrody po przekroczeniu granicy jego
rozpuszczalności. Mechanizm elektropolimeryzacji składa się z trzech zasadniczych
etapów: utlenianie na elektrodzie, łączenie merów oraz deprotonację. Zaletą
elektropolimeryzacji jest przede wszystkim synteza polimeru bezpośrednio na
elektrodzie, co umożliwia kontrolę grubości osadzonego filmu polimerowego oraz
jego morfologii91.

2. Tlenek tytanu(IV)
Obecnie

materiały

o

wymiarach

manometrycznych

cieszą

się

dużym

zainteresowaniem w naukach materiałowych i eksperymentalnych ze względu na
interesujące zarówno fizyczne jak i chemiczne właściwości. Nanomateriały
charakteryzują się dużym stosunkiem powierzchni do objętości co sprawia, że są
wykorzystywane do wytwarzania ceramiki o dużej plastyczności oraz do wytwarzania
membran o dużej porowatości i elektrod92.
Jednym z najczęściej stosowanych materiałów nanometrycznych jest tlenek
tytanu(IV). Ditlenek tytanu jest bezwonnym, białym i niereaktywnym proszkiem.
Dzięki swoim właściwościom fotokatalitycznym wykorzystywany jest najczęściej do
produkcji fotokatalizatorów93. Nanometryczny tlenek tytanu(IV) jest szeroko dostępny
najczęściej w formie handlowej oznaczanej jako P25 (Evonik) i P90 (Evonik).
91

K. Wójcik, A. Iwan, Zastosowanie elektropolimeryzacji do otrzymywania polimerowych i barwnikowych ogniw
fotowoltaicznych, Polimery, 2016, nr 61 (4), s. 239-247.
92
Ch. J. Barbe, F. Arendse, P. Comte, M. Jirousek, F. Lenzmann, V. Shklover, M. Gratzel, Nanocrystalline
Titanium Oxide Electrodes for Photovoltaic Applications, J. Am. Ceram. Soc., 1997, nr 80(12), s. 3157–71.
93
J. Wyrwa and M. Rękas, Fotokatalityczna degradacji błękitu metylenowego przy użyciu nanokrystalicznego
TiO2, Mater. Ceram., 2011, nr 63(3), s. 524–527.
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Nanoproszki te różnią się od siebie m.in. wielkością ziaren, powierzchnią właściwą
oraz stosunkiem rutylu do anatazu (odmiany polimorficzne tlenku tytanu(IV)).
Nanocząstki TiO2 (P25) charakteryzują się powierzchnią właściwą rzędu 35-65 m2/g,
rozmiarem cząstek rzędu 21 nm oraz stosunkiem anatazu do rutylu 80:20.
Nanocząstki TiO2 (P90) z kolei charakteryzują się powierzchnią właściwą rzędu
20-90 m2/g, rozmiarem cząstek rzędu 14 nm oraz stosunkiem anatazu do rutylu
88:12. Handlowe formy tlenku tytanu(IV) otrzymuje się stosując jako surowiec chlorek
tytanu(IV) o wysokiej czystości. TiCl4 jest

odparowywany, a następnie mieszany

z powietrzem i wodorem. Reakcja chlorku tytanu(IV) z gazami przebiega w zakresie
temperatur 1000-2400°C94. Innym dostępnym komercyjnie tlenkiem tytanu(IV) jest
nanoproszek o wielkości ziaren 1-3 nm, którego dystrybutorem na polskim rynku jest
firma 3D Nano. W przeciwieństwie do P90 i P25 ten rodzaj tlenku tytanu(IV) składa
się tylko z jednej fazy – rutylu.

Rysunek 2: Widmo Ramana oraz widmo UV-Vis dla tlenku tytanu(IV)
o rozmiarze nanocząstek 1-3 nm (3D Nano)95

Źródło: opracowanie własne
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https://www.aerosil.com/sites/lists/RE/DocumentsSI/TI-1243-Titanium-Dioxide-as-Photocatalyst-EN.pdf (stan na
dzień 08.06.2017).
95
http://www.plasmachem.com/download/PlasmaChem-General_Catalogue_Nanomaterials.pdf (stan na dzień
10.06.2017)
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3. Warunki pomiarów
3.1 Odczynniki
Monomer 3,4-etyleno-1,4-dioksytiofen (Sigma-Aldrich, Szwajcaria), nanoproszek
tlenku tytanu(IV) P25 i P90 (Evonik, Niemcy), nanoproszek tlenku tytanu(IV)
o uziarnieniu 1-3 nm (PlasmaChem, Niemcy), roztwór chlorku potasu o stężeniu
1.0 mol L-1 sporządzony ze stałego KCl (POCh), 1.0 x 10-1 mol L-1 roztwór
K3[Fe(CN)6] sporządzony ze stałego K3[Fe(CN)6] (POCh). Wszystkie użyte roztwory
przygotowano przy użyciu wody bidestylowanej.
3.2 Aparatura
Wszystkie pomiary zostały wykonane za pomocą analizatora elektrochemicznego
M161(mtm-anko,

Polska).

W

badaniach

zastosowano

układ

trójelektrodowy

z elektrodą chlorosrebrową (wypełnioną roztworem chlorku potasu o stężeniu
3.0 mol L-1) jako elektroda odniesienia oraz drutem platynowym, pełniącym rolę
elektrody pomocniczej. Jako elektrody pracujące zastosowano modyfikowane
elektrody dyskowe wykonane z węgla szklistego (Mineral, Polska), przy użyciu
kompozytu składającego się z polimeru przewodzącego Poli(3,4-etyleno-1,4dioksytiofenu) (PEDOT) oraz nanometrycznego tlenku tytanu(IV) o różnej wielkości
ziaren (P25, P90, 3D Nano), węglową elektrodę pastową niezmodyfikowaną oraz
modyfikowaną tlenkiem tytanu(IV) (P25).

3.3 Procedura przygotowania elektrod modyfikowanych
3.3.1 Modyfikowana węglowa elektroda pastowa
Pastę grafitową otrzymano poprzez połączenie proszku grafitowego i oleju
mineralnego w stosunku wagowym 6:4. Odważone w odpowiednich proporcjach
składniki dokładnie utarto w moździerzu do uzyskania nierozwarstwiającej się,
jednolitej konsystencji. Materiał elektrody pracującej modyfikowano dodatkiem
ditlenku tytanu P25 w ilości 10% wag. Odważono odpowiednie proporcje
nanoproszku TiO2(P25) oraz przygotowanej wcześniej pasty grafitowej. Składniki
ucierano w moździerzu w celu uzyskania jednolitej masy.
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3.3.2 Modyfikowana elektroda z węgla szklistego
Na elektrody z węgla

szklistego

nanoszone były dwa

rodzaje

warstw

modyfikujących techniką elektropolimeryzacji. Jedną z nich był film polimerowy
z poli(3,4-etyleno-1,4-dioksytiofenem) (PEDOT), a drugą kompozyt złożony z PEDOT
i nanometrycznego tlenku tytanu (IV) o różnych uziarnieniach (P25, P90, 3D Nano).
Elektrody przed naniesieniem warstw były polerowane na suknie polerskim z Al 2O3
o uziarnieniu 0.3 µm, a następnie płukane pod strumieniem wody destylowanej.
Modyfikacji elektrod dokonano poprzez sporządzenie roztworu zawierającego
PEDOT oraz zawiesiny zawierającej TiO2 (P25, P90, 3D Nano) i PEDOT, które były
mieszane przez 24 godziny przy użyciu mieszadła magnetycznego bezpośrednio
przed ich nanoszeniem.
3.4 Procedura wykonania pomiarów wolt amperometrycznych
W

celu

wyznaczenia

krzywej

kalibracyjnej

użyto

heksacyjanożelazianu(III) potasu o stężeniu 1.0 x 10

-1

wyjściowego

roztworu

-1

mol L . Odpowiednie ilości

roztworu K3[Fe(CN)6] dodawano bezpośrednio do naczynka elektrochemicznego
o pojemności 10 mL, zawierającego elektrolit podstawowy – roztwór chlorku potasu
o stężeniu 1.0 x 10-1 mol L-1. Woltamperogramy rejestrowano w zakresie potencjałów
-300 mV do +800 mV przy szybkości polaryzacji 50 mV/s. W celu wykonania
charakterystyki

elektrochemicznej

badanych

elektrod

stałych
-2

rejestrowano
-1

woltamperogramy w roztworze K3[Fe(CN)6] o stężeniu 1.0 x 10 mol L przy różnych
wartościach szybkości polaryzacji: 10, 20, 25, 50, 100, 200 mV/s.

4. Dyskusja wyników
4.1 Charakterystyka powierzchniowa
Elektrody z węgla szklistego były modyfikowane za pomocą polimeru
przewodzącego PEDOT oraz kompozytu PEDOT-TiO2. Wprowadzony tlenek
tytanu(IV) posiadał różne rozmiary ziaren 1-3 nm, 14 nm oraz 21 nm odpowiednio dla
nanoproszków oznaczanych w opracowaniu jako 3D Nano, P90 oraz P25. W celu
sprawdzenia efektywności nanoszenia warstw na elektrody z węgla szklistego
wykonano pomiary za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego SEM.
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Rysunek 3. Mikrofotografia SEM oraz widmo EDS dla kompozytu PEDOT-TiO2
(P25)

Źródło: opracowanie własne

W

celu

sprawdzenia

wbudowywania

się

ziaren

tlenku

tytanu(IV)

w strukturę polimeru przewodzącego PEDOT dokonano również analizy chemicznej
za pomocą mikroanalizy rentgenowskiej (EDS). Na Rysunku 3 przedstawiono obraz
SEM oraz widmo EDS dla kompozytu PEDOT-TiO2 (P25). Na obrazie SEM widoczne
są pojedyncze aglomeraty tlenku tytanu(IV) wbudowane w strukturę polimeru
przewodzącego PEDOT. Na widmie EDS widoczne są piki pochodzące od tlenu
i tytanu, co potwierdza efektywność wbudowania się tlenku tytanu(IV) (P25)
w strukturę polimeru przewodzącego. Rysunek 4 przedstawia obraz SEM oraz widmo
EDS dla kompozytu PEDOT-TiO2 (P90). Obraz SEM przedstawia rozbudowaną
strukturę powstałą w wyniku modyfikacji filmu polimerowego PEDOT nanoproszkiem
tlenku tytanu(IV). Na zdjęciu widoczne są również liczne pory. Widmo EDS
potwierdza efektywność wbudowania się nanometrycznego tlenku tytanu(IV)
w strukturę polimeru przewodzącego PEDOT.
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Rysunek 4. Mikrofotografia SEM oraz widmo EDS dla kompozytu PEDOT-TiO2
(P90)

Źródło: opracowanie własne

Przedstawiona na Rysunku 5 mikrofotografia SEM pokazuje strukturę kompozytu
PEDOT-TiO2 (3D Nano). Struktura kompozytu PEDOT-TiO2 o wielkości ziaren
w zakresie 1-3 nm jest bardzo złożona i bardziej wyglądem zbliżona do kompozytu
PEDOT-TiO2 (P90). Struktura przedstawiona na zdjęciu SEM wykazuje znaczną
porowatość. Przedstawione również na Rysunku 5 widmo EDS potwierdza
efektywność

wbudowania

się

nanometrycznego

tlenku

tytanu(IV)

w strukturę polimeru przewodzącego PEDOT. Najwyższy pik pochodzący od tlenku
tytanu(IV) został zarejestrowany na widmie EDS dla kompozytu PEDOT-TiO2
(3D Nano) co potwierdza przypuszczenie, że tlenek tytanu(IV) o mniejszych
rozmiarach ziaren łatwiej wbudowuje się w strukturę polimeru przewodzącego
PEDOT.

84

Rysunek 5. Mikrofotografia SEM oraz widmo EDS dla kompozytu PEDOT-TiO2
(3D Nano)

Źródło: opracowanie własne

4.2 Charakterystyka elektrochemiczna i analityczna
Wstępną analizę właściwości zmodyfikowanych elektrod z węgla szklistego oraz
węglowych elektrod pastowych rozpoczęto od pomiarów metodą woltamperometrii
cyklicznej w roztworze K3[Fe(CN)6] o stężeniu 1.0 x 10-2 mol L-1. Układ [Fe(CN)6]4/[Fe(CN)6]3- jest modelowym jednoelektronowym układem red-ox, przy pomocy
którego najczęściej określa się właściwości elektrochemiczne nowoopracowywanych
elektrod. Aby wykonać charakterystykę elektrochemiczną badanych elektrod
zarejestrowano krzywe woltamperometryczne przy różnych szybkościach polaryzacji
w zakresie od 10 mV/s do 200 mV/s. Na podstawie otrzymanych krzywych
woltamperometryczych wyznaczono parametry potencjałowo-prądowe dla wszystkich
zbadanych elektrod, takie jak prąd piku anodowego Ip a, i katodowego Ipk, stosunek
prądu anodowego i katodowego Ipa/Ipk, potencjał dla piku anodowego Epa
i katodowego Epk oraz różnicę potencjałów ΔE. Wartości Ipa/Ipk

oraz ΔE dla

wszystkich badanych elektrod zostały zamieszczone w Tabeli 1. Porównując
rozsunięcie piku anodowego i katodowego można zauważyć, że mechanizm procesu
elektrodowego na węglowych elektrodach pastowych (niemodyfikowana oraz
modyfikowana

TiO2)

jest

nieodwracalny,

ponieważ

wartości

ΔE

znacznie

przewyższają wartość 59 mV. Inaczej zachowują się modyfikowane elektrody
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z węgla szklistego, gdyż rozsunięcie piku katodowego i anodowego mieści się
w granicach od 57.4 mV do 100.6 mV, co wskazuje na odwracalność procesu
elektrodowego w układzie [Fe(CN)6]4-/[Fe(CN)6]3-. Najlepsze wartości dla układu
odwracalnego uzyskano dla elektrody modyfikowanej kompozytem PEDOT-TiO2 (3D
Nano), gdyż ΔE mieści się w zakresie 57.4 mV do 69.5 mV, a odwracalność procesu
dodatkowo potwierdza stosunek prądu piku anodowego i katodowego zbliżony do
wartości 1.

Tabela 1. Porównanie charakterystyki elektrochemicznej badanych elektrod.*
Rodzaj
elektrody

Czułość
[μA/mM]

Wykładnik
a

Powierzchnia
aktywna
2
[cm ]

RSD
%

Ipa/Ipk

ΔE
[mV]

PEDOT

4.606

0.47

0.0262

0.87

0.98-1.65

65.8-92.3

PEDOT + P25

4.757

0.55

0.0323

2.10

0.99-1.50

65.3-100.6

PEDOT + P90

4.485

0.48

0.0251

0.56

1.55-2.88

68.3-100.0

PEDOT
+ 3D Nano

7.148

0.55

0.0513

0.44

1.22-1.53

57.4-69.5

PASTOWA

9.205

0.38

0.0436

4.90

1.57-2.14

270.5-697.8

PASTOWA
+ P25

8.897

0.45

0.0492

1.30

1.19-2.29

390.4-526.3

*PEDOT – elektroda z węgla szklistego modyfikowana polimerem przewodzącym PEDOT,
PEDOT+P25- elektroda z węgla szklistego modyfikowana kompozytem PEDOT+TiO 2 (P25),
PEDOT+P90- elektroda z węgla szklistego modyfikowana kompozytem PEDOT+TiO 2 (P90),
PEDOT+3D Nano - elektroda z węgla szklistego modyfikowana kompozytem PEDOT+TiO2
(3D Nano), PASTOWA – węglowa elektroda pastowa, PASTOWA+P25– węglowa elektroda
pastowa modyfikowana TiO2 (P25)

Woltamperogram przedstawiony na Rysunku 6a oraz zależność piku katodowego
i anodowego od pierwiastka z szybkości polaryzacji (Rysunek 6b) przedstawiają
zachowanie się elektrody modyfikowanej kompozytem PEDOT-TiO2 (3D Nano)
w odwracalnym układzie.
Kolejnym krokiem było wyznaczenie elektroaktywnej powierzchni badanych
elektrod stałych. Powierzchnie elektroaktywne wyznaczono również w oparciu
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o badania woltamperometryczne roztworu K3[Fe(CN)6] o stężeniu 1.0 x 10-2 mol L-1
przy różnych szybkościach polaryzacji przy pomocy równania Randlesa-Ńevčika:

(

)

Gdzie: F – stała Faradaya wynosząca 9.649 x 104 [C mol-1], R – stała gazowa
wynosząca 8.314 [J mol K-1], T – temperatura pomiaru [K], A – powierzchnia
elektrody [cm2], n – liczba elektronów biorących udział w reakcji elektrodowej,
D – współczynnik dyfuzji [cm2 s-1], C0 – stężenie depolaryzatora [mol L-1],
v – szybkość polaryzacji [V s-1].

Rysunek 6. Krzywe CV zarejestrowane dla oznaczenia 0,01M K3[Fe(CN)6] przy
wartościach szybkości polaryzacji 10, 20, 25, 50, 100, 200 mV/s (a) oraz
zależność prądu piku od pierwiastka z szybkości polaryzacji (b) dla elektrody
z węgla szklistego modyfikowanej kompozytem PEDOT-TiO2 (3D Nano)
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Sporządzając zależność prądu piku od pierwiastka z szybkości polaryzacji
z nachylenia prostej (Rysunek 7b), znając współczynnik dyfuzji dla układu [Fe(CN)6]4/[Fe(CN)6]3- wynoszący 7.6 x 10-6 cm2 s-1 dla temperatury 25 °C oraz stężenie
depolaryzatora wyznaczono aktywną powierzchnię dla badanych elektrod (Tabela
1)96. Węglowa elektroda pastowa zarówno modyfikowana jak i niemodyfikowana
wykazują zdecydowanie większą wartość powierzchni niż modyfikowane elektrody
z węgla szklistego, za wyjątkiem elektrody modyfikowanej kompozytem PEDOT-TiO2
(3D Nano), która wykazuje najwyższą wartość – 0.0513 cm2. Dla elektrody z węgla
szklistego modyfikowanego kompozytem PEDOT-TiO2 (3D Nano) oraz kompozytem
PEDOT-TiO2 (P25) uzyskano większe wartości dla powierzchni elektroaktywnej
w stosunku do wyznaczonej powierzchni geometrycznej wynoszącej 0,0314 cm 2.
W przypadku elektrod pastowych wyznaczone wartości powierzchni elektroaktywnej
były mniejsze w stosunku do wyznaczonej wartości powierzchni geometrycznej
wynoszącej 0,0707 cm2.
Ponadto sprawdzono jak zastosowane modyfikacje wpłynęły na mechanizm
reakcji elektrodowej, poprzez zbadanie zależności wielkości prądu piku od szybkości
polaryzacji dla różnych modyfikacji. Otrzymane rezultaty przedstawiono na Rysunku
8. Zebrane na wykresie zależności ogólnie można przedstawić równaniem:

Gdzie: Isz – prąd tła [A], k - stała dla danych warunków pomiarowych, v – szybkość
polaryzacji [ V s-1], a – wykładnik potęgowy.
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Y. Grewal, M. Shiddiky, S. Gray, K. Weigel, G. Cangelosi, M. Trau, Label-free electrochemical detection of
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Rysunek 7. Krzywa kalibracyjna dla badanego roztworu K3[Fe(CN)6]
o wartości stężeń 2, 4, 6, 8, 10 mM (a) oraz zależność prądu piku od
pierwiastka z szybkości polaryzacji dla oznaczenia 0,01M roztworu
K3[Fe(CN)6] (b) dla badanych elektrod: pedot – elektroda z węgla szklistego
modyfikowana polimerem przewodzącym PEDOT, pedot+p90 - elektroda
z węgla szklistego modyfikowana kompozytem PEDOT+TiO2 (P90),
pedot+p25 - elektroda z węgla szklistego modyfikowana kompozytem
PEDOT+TiO2 (P25), pedot+3D Nano - elektroda z węgla szklistego
modyfikowana kompozytem PEDOT+TiO2 (3D Nano), past – węglowa
elektroda pastowa, past+p25 – węglowa elektroda pastowa modyfikowana
TiO2 (P25)

W

zależności

od

przeważającego

mechanizmu

odwracalnych

reakcji

elektrodowych wartość wykładnika a powinna wynosić 0.5 dla reakcji kontrolowanych
dyfuzją, 0 dla procesów katalitycznych oraz 1 dla procesów adsorpcyjnych. Do
wyznaczenia wartości wykładnika a dla zależności przedstawionych na Rysunku 8,
przeprowadzono dopasowanie przy użyciu środowiska MATHLAB TM. Otrzymane
rezultaty zestawione zostały w Tabeli 1. Otrzymane wartości wykładnika a dla
modyfikowanych elektrod z węgla szklistego są zbliżone do wartości 0.5,
co sugeruje, że mechanizm reakcji elektrodowej kontrolowany jest zjawiskiem dyfuzji.
W przypadku węglowych elektrod pastowych, zarówno elektrody modyfikowanej jak
i niemodyfikowanej, porównując wartość wykładnika a, można wnioskować
o występowaniu mechanizmu mieszanego, kontrolowanego zjawiskiem dyfuzji oraz
zjawiskiem katalizy.
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Rysunek 8. Zależność wielkości prądu piku dla 0,01M K3[Fe(CN)6] przy
wartościach szybkości polaryzacji 10, 20, 25, 50, 100, 200 mV/s dla
zastosowanych modyfikacji

Rysunek 9. Przebieg zarejestrowanej krzywej anodowej CV (a) oraz krzywej
kalibracyjnej dla oznaczenia K3[Fe(CN)6] o wartościach stężeń 2, 4, 6, 8, 10 mM
(b) dla elektrody z węgla szklistego modyfikowanej kompozytem PEDOT-TiO2
(3D Nano)

Dla

badanych

elektrod

dokonano

również

charakterystyki

parametrów

analitycznych sporządzając krzywą kalibracyjną dla roztworu K3[Fe(CN)6] w zakresie
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stężeń od 2.0 x 10-3 mol L-1 do 1.0 x 10-2 mol L-1 (Rysunek 6a). Na podstawie
uzyskanych krzywych kalibracyjnych z nachylenia prostej zależności prądu piku od
stężenia wyznaczono czułość dla badanych elektrod stałych (Tabela 1). Węglowe
elektrody pastowe zarówno modyfikowana jak i niemodyfikowana wykazują podobną
czułość, jednak znacznie wyższą w stosunku do modyfikowanych elektrod z węgla
szklistego. Spośród elektrod z węgla szklistego najwyższą czułością charakteryzuje
się elektroda modyfikowana kompozytem PEDOT-TiO2 (3D Nano). Przebieg krzywej
anodowej CV oraz krzywą kalibracyjną dla tej elektrody przedstawiony jest na
Rysunku 9a i 9b. Dodatkowo dla wszystkich testowanych elektrod wyznaczono
odtwarzalność – RSD, która wahała się w granicach od 0.44% do 4.90% (Tabela 1).

5. Podsumowanie

W pracy przedstawiono możliwość modyfikacji węglowych elektrod pastowych
za pomocą nanometrycznego tlenku tytanu(IV) oraz elektrod z węgla szklistego za
pomocą polimeru przewodzącego PEDOT i tlenku tytanu(IV) o różnych rozmiarach
ziaren: 3D Nano – 1-3 nm, P90 – 14 nm oraz P25 – 21 nm. Modyfikacja węglowej
elektrody pastowej nie wpłynęła w dużej mierze na zwiększenie czułości elektrody
jednak

znacznie

zwiększyła

powierzchnię

elektroaktywną

oraz

poprawiła

odtwarzalność elektrody. W przypadku elektrod z węgla szklistego modyfikacja
kompozytem

PEDOT-TiO2

spowodowała

zwiększenie

czułości

elektrody

w przypadku zastosowania tlenku tytanu(IV) P25 i 3D Nano. Podobnie dla tych
rozdrobień zaobserwowano wzrost wartości powierzchni aktywnej elektrod
w stosunku do elektrody z węgla szklistego z warstwą polimeru przewodzącego
PEDOT. Najlepsze parametry analityczne oraz parametry elektrochemiczne
uzyskano dla elektrody z węgla szklistego modyfikowanej kompozytem PEDOTTiO2 (3D Nano), a więc dla elektrody, gdzie zastosowano najmniejsze
rozdrobnienie

tlenku

tytanu(IV).

Charakterystyka

powierzchni

warstw

modyfikujących elektrody z węgla szklistego dokonana za pomocą skaningowego
mikroskopu

elektronowego

SEM

oraz

mikroanalizy

rentgenowskiej

EDS

potwierdziła możliwość efektywnego wbudowywania ziaren tlenku tytanu(IV)
w strukturę polimeru przewodzącego PEDOT metodą elektropolimeryzacji.
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OZNACZANIE 3,4-DIHYDROKSYETYLOAMINY ZA POMOCĄ ELEKTROD
STAŁYCH MODYFIKOWANYCH KOMPOZYTEM POLIMER PRZEWODZĄCYNANOPROSZEK CERAMICZNY

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu przedstawiono możliwość zastosowania modyfikowanych
elektrod z węgla szklistego do oznaczania substancji bioaktywnej - 3,4-dihydroksyetyloaminy.
Elektrody z węgla szklistego były modyfikowane filmem polimeru przewodzącego PEDOT oraz filmem
kompozytowym PEDOT-TiO2. Stosowany do modyfikacji tlenek tytanu(IV) był w formie nanoproszku
o różnych rozmiarach nanocząstek P25 – 21 nm oraz P90 – 14 nm. Stosując metody
woltamperometrii cyklicznej wyznaczono parametry analityczne, takie jak czułość, granica
oznaczalności, powtarzalność i odtwarzalność dla stosowanych elektrod modyfikowanych na
przykładzie oznaczania 3,4-dihydroksyetyloaminy. Dodatkowo wyznaczono zależności prądu piku dla
3,4-dihydroksyetyloaminy od szybkości polaryzacji. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że istnieje
możliwość zastosowania modyfikowanych elektrod z węgla szklistego w oznaczaniu substancji
biologicznie czynnych.
Słowa kluczowe: 3,4-dihydroksyetyloamina, modyfikacja elektrody, woltamperometria cykliczna

Wprowadzenie
Oznaczanie substancji biologicznie czynnych, takich jak katecholaminowy
neuroprzekaźnik

3,4-dihydroksyetyloamina

odgrywa

ważną

rolę

zarówno

w dziedzinie nauk medycznych jak i farmaceutycznych. 3,4-dihydroksyetyloamina
inaczej dopamina, obok adrenaliny i noradrenaliny jest jednym z neuroprzekaźników,
którego poziom stężenia jest istotny w opracowywaniu metod leczenia różnego
rodzaju schorzeń, takich jak choroba Parkinsona, schizofrenia czy uzależnienia
psychiczne.97 Istnieje wiele metod oznaczania substancji z grupy katecholamin,
jednak do najczęściej wykorzystywanych metod należą chromatografia cieczowa
z

detekcją

fluorymetryczną98

oraz

woltamperometria

impulsowa

różnicowa

z wykorzystaniem modyfikowanych elektrod platynowych 99.
Obiecującą metodą instrumentalną jest woltamperometria, która poprzez
zastosowanie różnego rodzaju modyfikacji elektrod pozwala na polepszenie
*

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
J. Drożak, J. Bryła, Dopamina – nie tylko neuroprzekaźnik*, Postepy Hig Med Dosw. (online), 2005, nr 59,
s.405-420.
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N.G. Abeling, A.H. van Gennip, H. Overmars, P.A. Voûte, Simultaneous determination of catecholamines and
metanephrines in urine by HPLC with fluorometric detection, Clinica Chimica Acta, 1984, nr 137( 2), s. 211-226.
99
R.F. Lane, A.T. Hubbard, Differential double pulse voltammetry at chemically modified platinum electrodes for
in vivo determination of catechol amines, Anal. Chem., 1976, nr 48 (9), s.287–1293.
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parametrów

analitycznych.

Ponadto

woltamperometria

jest

metodą

bardziej

przyjazną środowisku, gdyż podczas pomiarów nie stosuje się rozpuszczalników
organicznych

koniecznych

wykorzystywanie

w

w

metodach

woltamperometrii

chromatograficznych.

elektrod

stałych,

zamiast

Dodatkowo
tradycyjnie

stosowanych kapiących elektrod rtęciowych powoduje wyeliminowanie toksycznej
rtęci.100 Ponieważ jednak elektrody stałe z węgla szklistego nie posiadają tak dobrych
parametrów

analitycznych

jak

kroplowe

elektrody

rtęciowe,

konieczne

jest

stosowanie różnego rodzaju modyfikacji w celu ich poprawy.101
Stosunkowo często stosowanym modyfikatorem różnego rodzaju czujników
elektrochemicznych jest poli(3,4-etyleno-1,4-dioksytiofen). PEDOT jest polimerem
przewodzącym, nadającym się do różnego rodzaju modyfikacji. Jedną z możliwości
jest modyfikowacja za pomocą proszków ceramicznych o nanometrycznych
rozmiarach cząstek. Przykładem takiego nanometrycznrgo proszku ceramicznego
jest tlenek tytanu(IV), a modyfikacja z jego zastosowaniem znacznie zwiększa
możliwości użytkowe elektrod stałych.
Celem przeprowadzonych badań było polepszenie parametrów analitycznych
elektrod z węgla szklistego stosowanych do oznaczenia 3,4-dihydroksyetyloaminy
poprzez zastosowanie modyfikacji elektrody pracującej za pomocą polimeru
przewodzącego PEDOT oraz kompozytu PEDOT-TiO2.
1. 3,4-dihydroksyetyloamina
3,4-dihydroksyetyloamina

inaczej

dopamina

jest

neuroprzekaźnikiem

katecholaminowym. Cechą charakterystyczną tej grupy związków jest obecność
reszty aminowej oraz pierścienia benzenowego z dwiema sąsiadującymi grupami
hydroksylowymi w pozycji 3’ oraz 4’ w strukturze cząsteczki (Rysunek 1). 102
Prekursorem 3,4-dihydroksyetyloaminy jest L-tyrozyna, hydroksylowana przez
hydroksylazę tyrozynową w wyniku czego powstaje L-3,4-dihydroksyfenyloalanina
(L-DOPA),

która

jest

następnie

dekarboksylowana

100

przez

dekarboksylazę

J. Wang, J. Lu, U.A. Kirgöz, S.B. Hocevar, B. Ogorevc, Insights into the anodic stripping voltammetric behavior of
bismuth film electrodes, Analytica Chimica Acta, 2001, nr 434, s. 29–34.
101
G. Dryhust, D.L. McAlister, Carbon Electrodes in Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry, ed. P.T.
Kissinger, W.R. Heineman, Marcel Dekker, New York, 1984, s. 289-319.
102
ibidem
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aromatycznych,

L-aminokwasów

w

wyniku

czego

powstaje

3,4-dihydroksyetyloamina.103
3,4-dihydroksyetyloamina stanowi około 80% całkowitej zawartości katecholamin
w mózgu ssaków.104 Stężenie 3,4-dihydroksyetyloaminy w cytoplazmie komórek
nerwowych o charakterze dopaminenergicznym jest stosunkowo niewielkie ok. 100
μM ze względu na jej intensywny transport do pęcherzyków synaptycznych, gdzie jej
stężenie

może

wzrosnąć

nawet

1000-krotnie.

Utrzymanie

stężenia

3,4-dihydroksyetyloaminy na niskim poziomie w cytoplazmie komórek nerwowych
jest bardzo ważne. Wysokie stężenie 3,4-dihydroksyetyloaminy w cytoplazmie
neuronów może prowadzić do jej samoutleniania się, wytwarzania wolnych rodników
i reaktywnych chinonów, a nawet do hamowania aktywności łańcucha oddechowego
w mitochondriach, powodując tym samym śmierć komórki.105

Rysunek 1: Struktura 3,4-dihydroksyetyloaminy

Wiedza

na

temat

znaczenia

oraz

mechanizmu

działania

3,4-dihydroksyetyloaminy w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka jest bardzo
ważna w określaniu przyczyn oraz w leczeniu schorzeń psychicznych, których
podłożem jest zaburzenie w działaniu układu dopaminenergicznego. Przykładowo
choroba Parkinsona objawia się śmiercią neuronów dopaminenergicznych, co
powoduje spadek zawartości 3,4-dihydroksyetyloaminy o nawet 80%, powodując
zaburzenie równowagi między systemami neuroprzekaźników kierującymi funkcjami
103

A. Suchanecka, Rola dopaminy w procesach motywacyjnych i powstawaniu uzależnień, Sympozja II:
Neurokogniwistyka w patologii i zdrowiu 2011-2013, Szczecin, 2013, s. 158-161
104
D. Vallone, R. Picetti, E. Borrelli, Structure and function of dopamine receptors, Neurosci. Biobehav. Rev.,
2000, nr 24, s. 125–132.
105
ibidem
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motorycznymi.106 Innym przykładem jest sterowanie stanów psychoaktywnych u osób
cierpiących

na

schizofrenię,

dopaminenergicznych,

spowodowaną

determinujących

nadaktywnością

zwiększenie

neuronów

stężenia

3,4-

dihydroksyetyloaminy. Związek ten odgrywa również ważną rolę w procesie rozwoju
uzależniania środkami odurzającymi takimi, jak amfetamina czy kokaina. Zażywanie
tych narkotyków powoduje zwiększenie aktywności układu dopaminenergicznego
wydzielającego, podnosząc stężenie 3,4-dihydroksyetyloaminy, co przejawia się
„poczuciem przyjemności”. Odstawienie substancji uzależniającej powoduje nagły
spadek stężenia 3,4-dihydroksyetyloaminy, co przejawia się odczuciem głodu
narkotykowego.107
2. Woltamperometria
Woltamperometria jest metodą należącą do grupy metod elektroanalitycznych,
których działanie uwarunkowane jest przepływem prądu podczas przebiegu reakcji
elektrodowych. Pomiary woltamperometryczne opierają się na zależności pomiędzy
natężeniem

prądu

i

potencjałem

elektrody

pracującej.108

W

dziedzinie

woltamperometrii krytyczny jest odpowiedni dobór warunków pomiarowych. Elektroda
pracująca

powinna

być

polaryzowalna

oraz

powinna

charakteryzować

się

stosunkowo małą powierzchnią. Stosowanie niewielkich powierzchni, pozwala na
otrzymywanie małych wartości mierzonych prądów, a także zużywanie w reakcji
elektrodowej minimalnych ilości analitu, dzięki czemu nawet prowadząc kilka
pomiarów nie obserwuję się zauważalnych zmian stężeń. Elektroda odniesienia
powinna być elektrodą niepolaryzowaną oraz powinna charakteryzować się
odwracalnością. W przeciwieństwie do elektrody pracującej, elektroda odniesienia
powinna charakteryzować się dużą powierzchnią, tak aby przepływ prądu w układzie
pomiarowym nie wpływał na jej potencjał. Dodatkowo często stosuje się potencjostat
oraz elektrodę pomocniczą, jest nią najczęściej drucik platynowy, w celu
zapobiegania polaryzacji elektrody odniesienia. Oprócz wymienionych wyżej
elementów wchodzących w skład trójelektrodowego układu pomiarowego bardzo

106

C.R. Bjarkam, J.C Sorensen, Therapeutic strategies for neurodegenerativedisorders: emerging clues from
Parkinson’s disease, Biol.Psychiatry, 2004, nr 56, s. 213–216
107
ibidem
108
Z. Galus, Fundamentals of electrochemical analysis, Ellis Horwood/PWN, Warszawa, 1994
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ważny jest dobór elektrolitu podstawowego, który zapewnia wystarczające
przewodnictwo oraz eliminuje prąd migracyjny.109
Najczęściej stosowanymi elektrodami pracującymi są różnego rodzaju elektrody
rtęciowe oraz elektrody stałe. Spośród elektrod rtęciowych wyróżniane są elektrody
o kontrolowanym przyroście kropli (CGMDE), elektrody z wiszącą kroplą (HDME)
oraz elektrody wykonane ze złota, srebra lub węgla szklistego z naniesioną cienką
warstwą rtęci o grubości nie przekraczającej 100 μm (MFE). Elektrody rtęciowe
pomimo posiadania bardzo dobrych parametrów metrologicznych, posiadają także
kilka wad. Podstawową wadą tych elektrod jest stosowanie rtęci, która jest toksyczna
zarówno dla środowiska jak i organizmów żywych. Ponadto elektrody rtęciowe nie
nadają się do stosowania w zakresie wyższych, dodatnich potencjałów, gdyż po
przekroczeniu potencjału 400 mV dochodzi do anodowego rozpuszczania rtęci.
Ograniczone są także możliwości modyfikacji elektrod rtęciowych. Z powyższych
powodów stosowane są elektrody stałe wykonane z metali szlachetnych (Pt, Au, Ag)
oraz tworzyw węglowych. Najpopularniejszym tworzywem węglowym jest węgiel
szklisty (GC – glassy carbon). Wszystkie elektrody stałe poddają się stosunkowo
łatwo modyfikacji pozwalającej na uzyskanie nowej funkcjonalności lub polepszenie
ich parametrów metrologicznych i analitycznych.110
3. Warunki pomiarów
3.1 Odczynniki
Monomer 3,4-etyleno-1,4-dioksytiofen (Sigma-Aldrich, Szwajcaria), nanoproszek
tlenku tytanu(IV) P25, P90 (Evonik, Niemcy),

1.0 x 10 -1 mol L-1 roztwór buforu

fosforanowego o pH równym 7.5 sporządzony ze składników o czystości cz.d.a.
(POCh), 1.0 x 10-1 mol L-1 roztwór 3,4-dihydroksyetyloaminy Cz.d.a (POCh).
Wszystkie użyte roztwory przygotowano przy użyciu wody bidestylowanej.
3.2 Aparatura
Pomiary zostały wykonane za pomocą analizatora elektrochemicznego M161 (MTMANKO, Polska). Zastosowano układ trójelektrodowy z elektrodą chlorosrebrową
(wypełnioną roztworem chlorku potasu o stężeniu 3.0 mol L-1) stanowiącą elektrodę
109

W. W. Kubiak, J. Gołaś, Instrumentalne metody analizy chemicznej, Wydawnictwo naukowe AKAPIT, Kraków,
2005.
110
J. Wang, Electroanalytical technique in clinical chemistry and laboratory medicine, VCH, New York, 1998.
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odniesienia oraz drutem platynowym, który pełnił rolę elektrody pomocniczej.
Elektrodą pracującą była dyskowa elektroda wykonana z węgla szklistego (Mineral,
Polska), modyfikowana przy użyciu kompozytu składającego się z polimeru
przewodzącego poli(3,4-etyleno-1,4-dioksytiofen) (PEDOT) oraz tlenku tytanu(IV)
w formie nanoproszku o różnym uziarnieniu P25 – 21 nm oraz P90 – 14 nm.
3.3 Procedura pomiarowa
Sporządzono roztwór elektrolitu podstawowego o składzie: 0.2 mL buforu
fosforanowego o stężeniu o 1.0 x 10-1 mol L-1 i o wartości pH równej 7.5 oraz 9.8 mL
wody

bidestylowanej.

W

celu

wyznaczenia

krzywej

kalibracyjnej

metodą

woltamperometrii cyklicznej użyto wyjściowego roztworu 3,4-dihydroksyetyloaminy
o stężeniu 1.0 x 10-1 mol L-1. Odpowiednie ilości roztworu 3,4-dihydroksyetyloaminy
dodawano bezpośrednio do naczynka elektrochemicznego o pojemności 10 mL,
zawierającego elektrolit podstawowy. Woltamperogramy rejestrowano w zakresie
potencjałów -100 mV do +800 mV przy szybkości polaryzacji 50 mV/s. Dodatkowo
w celu określenia mechanizmu reakcji elektrodowej, zachodzącej na powierzchni
testowanych elektrod stałych, rejestrowano woltamperogramy w roztworze 3,4dihydroksyetyloaminy o stężeniu 0.15 x 10-3 mol L-1, przy różnych wartościach
szybkości polaryzacji: 10, 20, 25, 50, 100, 200 mV/s. Każdy pomiar powtarzano
trzykrotnie.
3.4 Procedura modyfikacji elektrody z węgla szklistego
Na elektrody z węgla szklistego nanoszone były trzy rodzaje warstw modyfikujących
techniką elektropolimeryzacji. Jedną z nich był film polimerowy z poli(3,4-etyleno-1,4dioksytiofen) (PEDOT), drugą kompozyt złożony z PEDOT i nanometrycznego tlenku
tytanu(IV) (P25), a trzecią kompozyt złożony z PEDOT i nanometrycznego tlenku
tytanu(IV) (P90). Elektrody przed naniesieniem warstw były polerowane na suknie
polerskim z Al2O3 o uziarnieniu 0.3 µm, a następnie płukane pod strumieniem wody
bidestylowanej. Modyfikacji elektrod dokonano poprzez sporządzenie roztworu
PEDOT oraz zawiesiny zawierającej PEDOT i nanoproszek TiO2 (P25) lub TiO2
(P90), która była mieszana przez 24 godziny bezpośrednio przed ich nanoszeniem
przy użyciu mieszadła magnetycznego.
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4. Dyskusja wyników
4.1 Charakterystyka powierzchni
Dla otrzymanych warstw modyfikujących elektrodę z węgla szklistego złożonych
z

filmu polimerowego PEDOT oraz kompozytu PEDOT+TiO 2, a także dla

zastosowanych nanoproszków tlenku tytanu(IV) o różnym rozdrobnieniu P25 i P90
wykonano badania przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego
SEM oraz mikroanalizę chemiczną EDS. Rysunek 2 przedstawia mikrofotografie
SEM dla warstw modyfikujących elektrody z węgla szklistego. Na obrazach SEM
można zauważyć asocjaty tlenku tytanu(IV) wbudowane w strukturę polimeru
przewodzącego (Rysunek 2B i 2C) zarówno dla nanoproszku P25 jak i P90.
Rysunek 2. Mikrofotografie SEM dla warstw modyfikujących elektrody
z węgla szklistego: A – PEDOT, B – PEDOT-P25, C - PEDOT-P90

Rysunek 3. Widma EDS dla warstw kompozytów modyfikujących elektrody
z węgla szklistego:
A - PEDOT-P25, B - PEDOT-P90
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Na widmach EDS przedstawionych na Rysunku 3 widoczne są piki pochodzące od
dwóch pierwiastków: tlenu i tytanu, co potwierdza efektywność wbudowania się
tlenku tytanu(IV) P25 i P90 w strukturę polimeru przewodzącego. Na Rysunku 4
przedstawione zostały mikrofotografie SEM wykonane dla czystych nanoproszków
tlenku tytanu(IV) P25 i P90 w celu potwierdzenia czy podane przez producenta
rozmiary cząstek są zgodne ze stanem rzeczywistym. Rysunek 4A przedstawia
obraz SEM dla nanoproszku tlenku tytanu(IV) P25 z zaznaczonymi średnimi
wielkościami ziaren, natomiast na Rysunku 4B przedstawiony został w sposób
analogiczny obraz uzyskany dla nanoproszku tlenku tytanu(IV) P90. Porównując
wartości uziarnienia uzyskane za pomocą SEM oraz podane przez producenta,
można stwierdzić, że wartości te są zbliżone.
Rysunek 4. Mikrofotografie SEM dla nanoproszków tlenku tytanu(IV)
stosowanego do modyfikacji elektrody z węgla szklistego: A - P25, B - P90

4.2 Oznaczanie 3,4-dihydroksyetyloaminy
W celu określenia efektywności modyfikacji elektrod z węgla szklistego oraz ich
przydatności w oznaczaniu związków biologicznie czynnych wykonano oznaczenie
3,4-dihydroksyetyloaminy za pomocą woltamperometrii cyklicznej. Zarejestrowane
woltamperogramy dla dla 3,4-dihydroksyetyloaminy o stężeniu 0.3 x 10-3 mol L-1 za
pomocą modyfikowanych elektrod z węgla szklistego pokazano na Rysunku 5.
Przedstawione

na

Rysunku

5

woltamperogramy wskazują,
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że

modyfikacja

kompozytem PEDOT - TiO2 pozwala na znaczne zwiększenie sygnału prądowego
pochodzącego od oznaczanego analitu - 3,4-dihydroksyetyloaminy. Sygnał prądowy
zarejestrowany przy pomocy elektrody z węgla szklistego modyfikowanej za pomocą
filmu polimerowego PEDOT jest stosunkowo mały. Zastosowanie modyfikacji filmu
polimerowego nanoproszkiem P90 spowodowało znaczne zwiększenie sygnału,
jednocześnie powodując niewielkie przesunięcie maksimum piku w kierunku
potencjałów wyższych. Największą wartość sygnału prądowego uzyskano dla
modyfikacji kompozytem PEDOT – TiO2 (P25), dla którego rozdrobienie nanoproszku
tytanowego wynosiło 21 nm. Ponadto otrzymany pik ulega przesunięciu w kierunku
niższych potencjałów i ma znacznie mniejszą szerokość połówkową w stosunku do
modyfikacji za pomocą tlenku tytanu(IV) P90, co sugeruje również poprawę
selektywności oznaczenia.
Rysunek 5. Krzywe LSV dla roztworu 3,4-dihydroksyetyloaminy o stężeniu 0.3
mM w 2 mM roztworze buforu fosforanowego uzyskane na elektrodach
modyfikowanych przy użyciu polimeru przewodzącego PEDOT, kompozytu
PEDOT – nanoproszek TiO2 P90 oraz kompozytu PEDOT – nanoproszek TiO2
P25 przy szybkości polaryzacji 50 mV/s

Kolejny

etap

polegał

na

określeniu

mechanizmu

reakcji

elektrodowej

zachodzącej na modyfikowanych elektrodach z węgla szklistego. W tym celu
zbadano zależność wielkości prądu piku w funkcji szybkości polaryzacji dla każdej
modyfikowanej elektrody. Otrzymane zależności zostały przedstawione na Rysunku
6. Przedstawione na wykresie zależności można ogólnie zapisać za pomocą
równania:
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i = isz + kva

(1)

Gdzie: isz - prąd tła, k - stała dla danych warunków pomiaru, v - szybkość polaryzacji,
a – wykładnik potęgowy. Zgodnie z teorią Nicholsona-Shaina dla procesów
odwracalnych, kontrolowanych dyfuzją wykładnik a wynosi 0.5. Według kryterium
Somerano procesy katalityczne charakteryzują się wartością wykładnika a równą 0,
zaś procesy adsorpcyjne wartością wykładnika a równą 1.0. W celu wyznaczenia
wykładnika a dla zależności przedstawionych na Rysunku 6, przeprowadzono
dopasowanie zależności w środowisku MATHLABTM. Wartość wykładnika a dla
elektrody z węgla szklistego modyfikowanej za pomocą polimeru przewodzącego
PEDOT wynosiła 0.60, dla elektrody modyfikowanej kompozytem PEDOTnanoproszek P90 wynosiła 0.38, zaś dla elektrody modyfikowanej kompozytem
PEDOT-nanoproszek P25 wynosiła 0.27. Otrzymane wielkości wykładników
a wskazują, że obecność nanoproszków tlenku tytanu(IV) zwiększyła udział
procesów katalitycznych w porównaniu z elektrodą zmodyfikowaną wyłączenie
polimerem przewodzącym PEDOT.
Rysunek 6. Zależność wielkości prądu piku dla oznaczenia 3,4dihydroksyetyloaminy o stężeniu 0.15 mM w 2 mM roztworze buforu
fosforanowego od szybkości polaryzacji dla elektrodyz węgla szklistego
modyfikowanej cienką warstwą polimeru przewodzącego PEDOT,
PEDOT – nanoproszek TiO2 P90, PEDOT – nanoproszek TiO2 P25
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4.3 Charakterystyka analityczna
Podstawą każdego oznaczenia ilościowego jest funkcja kalibracyjna, zatem na jej
podstawie można dopiero stwierdzić, czy dana modyfikacja przyniosła zamierzony
efekt. Szczególnie istotne są dwa wynikające z niej parametry: nachylenie
określające czułość metody oraz granica oznaczalności (LOQ). O ile granica
wykrywalności

(LOD)

może

być

oszacowana

na

podstawie

odchylenia

standardowego ślepej próby, o tyle granica oznaczalności powinna uwzględniać
niepewność

wyznaczania

parametrów

funkcji

kalibracyjnej.

Dlatego

do

jej

wyznaczenia wykorzystano metodę propagacji błędów.111
Na

Rysunku

7

przedstawiono

zależności

kalibracyjne

dla

3,4-

dihydroksyetyloaminy otrzymane na elektrodzie z węgla szklistego modyfikowanej
polimerem przewodzącym PEDOT oraz modyfikowanej kompozytem polimer
przewodzący

PEDOT

-

nanoproszek

TiO2

(P25,

P90).

Otrzymane

z przeprowadzonych pomiarów wartości nachylenia funkcji kalibracyjnej oraz
oszacowana wartość granicy oznaczalności zostały przedstawione w Tabeli 1.
Tabela 1. Porównanie parametrów analitycznych uzyskanych dla oznaczeń
3,4-dihydroksyetyloaminy na modyfikowanych elektrodach z węgla szklistego

Parametr analityczny

PEDOT + TiO (P90)

PEDOT + TiO (P25)

PEDOT

2

2

Czułość [µA/µM]

0.037 ± 0.003

0.049 ± 0.005

0.0071 ± 0.0002

LOQ [µM]

35.4

64.7

28.0

Powtarzalność (CV) [%]

2.3

0.4

2.5

Odtwarzalność (CV) [%]

11.5

16.4

13.3

111

G.J. Long, J.D. Winefordner, Anal. Chem., 1983, nr 55, s. 712.
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Rysunek
7.
Krzywe
kalibracyjne
dla
3,4-dihydroksyetyloaminy
o wartościach stężeń 50, 100, 150, 200, 250, 300 μM oznaczanej na
testowanych elektrodach modyfikowanych

Zestawione w Tabeli 1 dane wskazują, że modyfikacja elektrody węgla szklistego
za pomocą nanoproszków zarówno w przypadku tlenku tytanu(IV) P90 jak i P25
korzystnie wpłynęła na poprawę czułości oznaczenia 3,4-dihydroksyetyloaminy.
W przypadku modyfikacji kompozytem PEDOT-TiO2 (P90) czułość ta wzrosła ponad
5-krotnie, zaś w przypadku

modyfikacji kompozytem PEDOT-TiO2 (P25) nawet

7-krotnie w stosunku do elektrody modyfikowanej tylko warstwą polimeru
przewodzącego PEDOT. Większa czułość elektrody modyfikowanej nanoproszkiem
P25 jest w stosunku do P90 prawdopodobnie związana jest z większą powierzchnią
aktywną stosowanych elektrod, które wynoszą 0,0332 i 0,0258 cm2 odpowiednio dla
P25 i P90. Niestety jednak modyfikacja za pomocą kompozytu PEDOT-TiO2
spowodowała również nieznaczne pogorszenie granicy oznaczalności w stosunku do
elektrod

modyfikowanych

jedynie

filmem

polimerowym.

Uzyskane

wyniki

charakteryzują się bardzo dobrą powtarzalnością, która dla elektrody modyfikowanej
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filmem PEDOT wynosi 2.5% a dla kompozytu PEDOT – nanoproszek TiO2 P25 i P90
wynoszą odpowiednio 0.4% i 2.3%. Zbadano także odtwarzalność elektrod
modyfikowanych, która dla elektrody modyfikowanej filmem PEDOT wynosi 13.3%,
zaś dla kompozytu PEDOT – nanoproszek TiO2 wynoszą 16.4% oraz 1.5%
odpowiednio dla tlenku tytanu(IV) P25 i P90.

5. Podsumowanie
W opracowaniu przedstawiono możliwość modyfikacji elektrod z węgla szklistego
za pomocą polimeru przewodzącego PEDOT i tlenku tytanu(IV) o różnych
rozmiarach ziaren: P90 – 14 nm oraz P25 – 21 nm oraz możliwość wykorzystania ich
w celu oznaczania substancji bioaktywnych takich jak dla 3,4-dihydroksyetyloamina.
Modyfikacja elektrod z węgla szklistego kompozytem PEDOT-TiO2 spowodowała
znaczne

zwiększenie

czułości

elektrody

w

przypadku

zastosowania

nanometrycznego tlenku tytanu(IV), zarówno w przypadku P25 jak i P90.
Zastosowanie modyfikacji przy pomocy nanoproszków TiO2 elektrod z węgla
szklistego nie tylko spowodowało zwiększenie otrzymywanych sygnałów, ale również
znacznie zmniejszyło szerokość połówkową otrzymywanych pików dla oznaczenia
dla 3,4-dihydroksyetyloaminy. Ponadto badania zależności prądu piku od szybkości
polaryzacji wykazały, że stosownie modyfikacji przy użyciu tlenku tytanu(IV) znacznie
zwiększa udział procesów katalitycznych w stosunku do procesów dyfuzyjnych
w mechanizmie określającym przebieg reakcji elektrodowych. Charakterystyka
powierzchni warstw modyfikujących elektrody z węgla szklistego wykonana za
pomocą

skaningowego

mikroskopu

elektronowego

SEM

oraz

mikroanalizy

rentgenowskiej EDS potwierdziła możliwość efektywnego wbudowywania ziaren
tlenku tytanu(IV)

o różnych rozdrobieniu w strukturę polimeru przewodzącego

PEDOT metodą elektropolimeryzacji. Charakterystyka powierzchni nanoproszków na
bazie tlenku tytanu(IV) zastosowanych do modyfikacji elektrod wykonana za pomocą
skaningowego mikroskopu elektronowego SEM potwierdziła, że podane przez
producenta wartości uziarnienia P25 i P90 są zgodne ze stanem rzeczywistym.
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6. Podziękowania
Badania były finansowane w ramach grantu dziekańskiego o numerze 15.11.160.017
Specjalne podziękowania dla firmy 3D Nano oraz Pani dr inż. Ewy Niewiary za
udostępnienie nanoproszków tlenku tytanu(IV).
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WYBRANE METODY WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE CHORÓB
NOWOTWOROWYCH
Streszczenie: W pracy tej zostały przedstawione ogólne pojęcia dotyczące chorób nowotworowych,
oraz rodzaje tych chorób. Zostały także opisane niektóre rodzaje metod klinicznych, takie jak:
diagnostyka obrazowa, laboratoryjna, badania patomorfologiczne. Metody te opisano wraz
z poszczególnymi typami badań do nich należących. Kluczową rolę w tej pracy zajmują metody
eksperymentalne, które jeszcze nie trafiły do badań klinicznych, lub nie zostały wprowadzone na
szeroką skalę: diagnostyka molekularna, mikromierze, Real-Time PCR, oraz poszczególne sondy
wykorzystywane w badaniach tego typy (MLPA, sondy typu skorpion i inne).
Słowa kluczowe: diagnostyka kliniczna i molekularna, choroby nowotworowe.

Wprowadzenie
Choroby nowotworowe (szczególnie nowotwory złośliwe) zajmują drugie
miejsce

wśród

przyczyn

zgonów

na

świecie

i

ustępują

(pod

względem

pierwszeństwa) tylko chorobom układu krążenia. Duża ilość chorych spowodowała
ogromne zapotrzebowanie, nie tylko na skuteczne metody leczenia, ale również na
nowoczesne i precyzyjne metody diagnostyki. Klasyczna diagnostyka kliniczna
(rezonans

magnetyczny

(MR),

promieniowanie

rentgenowskie,

badanie

patomorfologiczne, etc.), mimo ciągłego rozwoju, nie zawsze jest w stanie wykryć
patologie na wczesnych etapach rozwoju. Wpłynęłoby to, na zmniejszenie
zapotrzebowania na drastyczne metody leczenia (np. na chemioterapię). W związku
ze zwiększonymi potrzebami wcześniejszego wykrywania chorób, zaczęły się
pojawiać metody diagnostyczne o zupełnie nowym profilu badań. Metody te
wykorzystują najnowsze osiągnięcia z takich dziedzin jak biotechnologia, genetyka
czy biologia molekularna. Celem tej pracy oprócz opisu konwencjonalnych metod
diagnostycznych (wykorzystywanych w obecnej chwili) było także przedstawienie
statystyk najgroźniejszych chorób nowotworowych oraz zaprezentowanie wybranych
„przyszłościowych” metod diagnostycznych.
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1. Zachorowalność oraz śmiertelność na nowotwory złośliwe na świecie
i w Polsce
Z danych GLOBOCAN z 2008 roku wynika, że na świecie miało miejsce 12,7 mln
nowych przypadków raka i 7,6 mln zgonów. Największe liczby dotyczyły: raka płuc
(1,6 mln, 12,7% ogółu kobiet i mężczyzn), raka piersi kobiet (1,4 mln, 10,9% ogółu
kobiet ), raka jelita grubego (1,2 mln, 9,7% ogółu mężczyzn i kobiet) i nowotworów
żołądka (1 mln, 7,8% ogółu mężczyzn i kobiet)113,114. Częstymi przyczynami zgonu
obok raka płuca był rak wątroby (745 tys. zgonów) oraz rak żołądka (723 tys.
zgonów)115.
Liczba zachorowań i zgonów jednak cały czas wzrasta. Z ostatnich oszacowań
GLOBOCAN z 2012 roku wynika, że na świecie miało miejsce już około 14,1 mln
nowych przypadków raka i 8,2 mln zgonów.

Najczęściej zdiagnozowanymi

nowotworami były nowotwory płuc (1,82 miliona), piersi (1,67 miliona) i jelita grubego
(1,36 miliona)4.
W 2012 r. Na całym świecie było 32,6 mln osób żyjących z rakiem (w ciągu 5 lat od
rozpoznania)116.
Przez lata ciężar zachorowań i zgonów na raka przechodził przez różne kraje.
W mniej rozwiniętych regionach wystąpiło 57% (8 milionów) nowych przypadków
raka, 65% (5,3 miliona) zgonów na raka i 48% (15,6 milionów) przypadków
występujących w przeciągu 5 lat. Rak płuc jest najczęstszą przyczyną zgonów
nowotworowych wśród mężczyzn w krajach mniej i bardziej rozwiniętych i wyprzedził
zgony na raka piersi jako główną przyczynę śmierci wśród kobiet w krajach
rozwiniętych.

Rak

piersi

pozostaje

natomiast

główną

przyczyną

śmierci

nowotworowej u kobiet w krajach mniej rozwiniętych. Innymi głównymi przyczynami
zgonów nowotworowych w krajach rozwiniętych jest rak jelita grubego wśród kobiet
i mężczyzn, oraz rak prostaty wśród mężczyzn. W krajach mniej rozwiniętych rak
wątroby i żołądka u mężczyzn, i rak szyjki macicy wśród kobiet są również
przyczynami śmierci na raka. Odsetek zachorowań na wszystkie nowotwory jest
prawie dwukrotnie większy w krajach wysoko rozwiniętych, niż w krajach mniej
113
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rozwiniętych zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, jednak odsetek śmiertelności jest
od 8% do 15% większy w krajach mniej rozwiniętych. Ta rozbieżność odzwierciedla
także różnice regionalne, na które wpływają czynniki ryzyka i praktyki wykrywania
oraz / lub dostępność leczenia. Czynniki ryzyka związane z głównymi przyczynami
zgonów z powodu raka obejmują palenie tytoniu (płuca, rak jelita grubego, żołądka
i raka wątroby), nadwagę / otyłość i nieaktywność fizyczną (rak piersi i rak jelita
grubego) oraz zakażenia (rak wątroby, żołądek i rak szyjki macicy). Znacznej części
przypadków raka i zgonów można byłoby zapobiec poprzez szeroko stosowane
i skuteczne środki zapobiegawcze, takie jak zakaz palenia tytoniu, szczepienia
i stosowanie testów wczesnego wykrywania3, 117.
Projekcje oparte na szacunkach GLOBOCAN 2012 przewidują znaczny wzrost
przypadków raka do 19,4 mln nowych przypadków raka rocznie do roku 2025,
głównie ze względu na wzrost i starzenie się populacji świata. Ponad połowa
wszystkich raków (56,8%) i zgonów z powodu raka (64,9%) z 2012 roku wystąpiła
w mniej rozwiniętych regionach świata, a proporcje te wzrosną jeszcze do roku
2025118.
W Polsce na nowotwory złośliwe co roku umiera ponad 45 tys. mężczyzn i niemal
35 tys. kobiet. W Polsce najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi
u mężczyzn są: rak płuca, rak żołądka, rak gruczołu krokowego i rak odbytnicy,
a u kobiet - rak piersi, rak płuca, żołądka oraz rak szyjki macicy119. Możemy ocenić
powyższe fakty i próbować im zaradzić analizując prognozy zachorowalności
i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce120.
Celem zmniejszenia liczby zachorowalności i zgonów na raka należałoby:
podwyższyć świadomość zdrowotną (popularyzować zdrowy tryb życia, prawidłowe
odżywianie, profilaktyczne badania kontrolne, wprowadzenie i stosowanie testów
wczesnego wykrywania oraz inne).
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2. Ogólna charakterystyka nowotworów
Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl, – z greckiego neoplasia) – to grupa chorób
powstałych w wyniku nieprawidłowego podziału komórek. Wszystkie nowotwory
posiadają zdolność do nadmiernego i niekontrolowanego przez organizm chorego
wzrostu. Takie komórki nie tworzą typowych tkanek, co powoduje tworzenie guza.
Nowo powstały guz może powodować zaburzenie pojedynczego narządu lub całego
organizmu, w zależności od złośliwości nowotworu. Za przyczyny tworzenia się
neoplazji uważa się mutacje spowodowane różnymi mutagenami121.
Nowotwory122 dzielą się na nowotwory: łagodne i złośliwe:
• nowotwór łagodny (łac. neoplasma benignum) – jest to nowotwór nie dający
przerzutów. Jest on szkodliwy tylko dla tkanki lub narządu, w którym się utworzył.
Szkodliwość dla całego organizmu może wystąpić tylko jeżeli miejscem tworzenia się
jest narząd niezbędny dla życia. Jest to nowotwór całkowicie wyleczalny, ale istnieje
możliwość powstania uzłośliwienia.
• nowotwór złośliwy (łac. neoplasma malignum) - jest to nowotwór rozrastający się
w sposób naciekający, czyli wnika pomiędzy komórki prawidłowej tkanki. Nie
wyróżniamy wyraźnej granicy pomiędzy nowotworem, a prawidłowymi tkankami,
w których się rozrasta. Kolejną cechą tego nowotworu jest zdolność do przerzutów.
Generalnie komórki zaczynają posiadać taką zdolność, jeżeli przedostaną się do krwi
i wtedy przez układ limfatyczny mogą tworzyć ogniska na innych narządach. Ognisko
to nazywamy przerzutem odległym. Jeżeli komórki takie dostaną się do chłonki,
to przepływają naczyniami chłonnymi do najbliższych węzłów chłonnych i mogą
rozrastać się w nich tworząc przerzuty w węzłach chłonnych123 Nowotwory złośliwe
tworzą ogromną grupę chorób onkologicznych. Najbardziej rozprzestrzenione rodzaje
nowotworów złośliwych, to: nowotwór anaplastyczny, mięsak, rak i potworniak 124.
- Nowotwór anaplastyczny (łac. neoplasma anaplasticum) - nowotwór o bardzo
dużej złośliwości, charakteryzuje się brakiem zróżnicowania. Mutacje, oraz
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spowodowane przez nie zmiany fenotypowe są na tyle głębokie, że te
uniemożliwiają określenie nabłonka, z którego pochodzi guz125.
- Mięsak (łac. sarcoma) - nowotwór pochodzenia nienabłonkowego, wywodzący się
z tkanki łącznej. Nowotwory te dzielą się na dwie duże podgrupy: mięsaki tkanek
miękkich (powstają w obrębie tkanki tłuszczowej, mięśniowej, włóknistej) i mięsaki
kości12.
- Rak (łac. carcinoma) – powstaje z komórek nabłonkowych. Bardziej szczegółowo,
to rak jest guzem tkanki pochodzącej z przypuszczalnych komórek nabłonkowych,
których genom został zmieniony lub uszkodzony w takim stopniu, że zaczął
szkodliwie wpływać na organizm chorego126. W miarę wzrostu i czasu trwania
zaczyna on dawać przerzuty, najczęściej najpierw do okolicznych węzłów chłonnych,
a następnie z krwią do odległych narządów (przerzuty odległe)12.
- Potworniak (łac. teratoma) – guz najczęściej tworzący się w jajnikach u kobiet,
w jądrach u mężczyzn, a także w mózgu. Zawiera on tkankę lub nawet organ
nietypowy dla lokalizacji guza. W potworniaku mogą być obecne włosy, mięśnie,
tkanka kostna, rzadziej są to organy bardziej skomplikowane takie jak: oko lub
kończyny14.

3. Konwencjonalne metody diagnostyczne
Metody wykrywania guzów nowotworowych możemy podzielić na trzy główne typy:
• diagnostykę obrazową,
• laboratoryjną,
• badania patomorfologiczne.
W diagnostyce obrazowej127 głównymi metodami służącymi do poszukiwania oraz
uwidaczniania zmian w tkankach są badania:
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- rentgenowskie (promieniowanie rentgenowskie),
- ultrasonograficzne (fala dźwiękowa),- tomografia komputerowa (KT), (pomiar
pochłaniania

promieniowania

rentgenowskiego,

uwzględniająca

gęstość

prześwietlonych tkanek),
- badania kontrastowe (wykrywa zmiany biochemiczne),- rezonans magnetyczny
(MR) (opiera się na właściwościach magnetycznych atomów),
- angiografia (badania naczyniowe),
- scyntygrafia (badanie izotopowe),- pozytronowa tomografia emisyjna (PET)
(nieinwazyjna metodą diagnostyczną wykorzystującą techniki radioizotopowe).
Diagnostyka laboratoryjna – stanowi raczej uzupełniający charakter badań.
Zaletami są: niska inwazyjność, małe obciążenie dla organizmu chorego, co pozwala
na wielokrotność powtarzania badań. Bardzo ważną metodą badań laboratoryjnych
są markery nowotworów. Można je oznaczać w surowicy, lub bezpośrednio w guzie.
Do metod laboratoryjnych można także odnieść badanie hematologiczne i badanie
poziomu określonych enzymów.
Badania patomorfologiczne służą do wykrywania zmian nowotworowych oraz
rozpoznawaniu ich charakteru, typu, oraz stopnia zaawansowania.
Ze względu na rodzaj ocenianego materiału badanie patomorfologiczne można
rozróżnić na:
- badania histopatologiczne (ocena wycinków tkankowych), celem takiego badania
jest ustalenie typu, stopnia złośliwości oraz stopnia zaawansowania nowotworu,
- badania cytologiczne (ocena rozmazów), celem tych badań jest wykrycie bez
objawowych klinicznych zmian przednowotworowych lub nowotworowych 128.
Diagnostyka molekularna - należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się
działów biologii i medycyny. Stało się to za przyczyną wprowadzenia m.in. sond
molekularnych, enzymów restrykcyjnych oraz nowych technik badawczych, takich jak
transfer Southern, MLPA, sekwencjonowanie, znakowanie i detekcja DNA, PCR
i synteza oligonukleotydów. Obecnie diagnostyka molekularna obejmuje m.in.
128
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genetykę człowieka, immunologię, onkologię, medycynę sądową, choroby krążenia
i wykrywanie patogenów. W coraz większym stopniu współczesna diagnostyka
laboratoryjna uczestniczy też w wykrywaniu i monitorowaniu leczenia chorób
nowotworowych129,130. Bodźcem dla rozwoju metod diagnostycznych w onkologii jest
dążenie do rozpoznawania nowotworów we wczesnym, jeszcze bezobjawowym
stadium choroby. Dlatego obok ciągłego rozwoju technik obrazowania nowotworów
rozwijają się również metody molekularne131.
Mikromacierze - poznanie mechanizmów ekspresji genów w obecnej chwili jest
głównym zadaniem współczesnej genomiki. Mikromacierze inaczej czujniki DNA
pozwalają śledzić reakcje molekularne, co daje możliwość badania wszelkich
zaburzeń genetycznych, mutacji, etc., które są przyczynami całego szeregu chorób
m.in. nowotworów. Na podstawie aktywności różnych genów można będzie dużo
wcześniej zdiagnozować chorobę, przewidywać jej przebieg, co pozwoli dobrać
indywidualny lek pod każdy osobny przypadek. Postępowanie takie zmniejszy
szkodliwość leczenia dla pacjenta, oraz zwiększy skuteczność leczenia132, 133.
Mikromacierz DNA (chip DNA) stanowi szklana lub plastikowa płytka z polami
naniesionymi w regularnych pozycjach o rozmiarze mikroskopowym. Pola te
zawierają fragmenty DNA o różnych sekwencjach. Te fragmenty są inaczej
nazywane sondami, które przez hybrydyzacje wykrywają komplementarne do siebie
cząsteczki DNA lub RNA134.
Ze względu na pochodzenie, rodzaj cząsteczki, sposób otrzymywania oraz działanie
zostały wyznaczone dwa odrębne rodzaje mikromacierzy (Call, Borucki, Loge,
2003)135:
• oligonukleotydowe, zwane też „chipami DNA”,
• mikromacierze cDNA.
129

Kopański Z., Diagnostyka przydatności oznaczeń CEA, CA 19-9, AFP i 5’NU w nowotworach tarczycy. In:
Kulpa J. (ed.), Diagnostyka laboratoryjna, 1995, 31, (3): 419-423.
130
Weitzel J.N., Blazer K.R., Macdonald D.J., Culver J.O., Offit K., Genetics, genomics, and cancer risk
assessment: State of the Art and Future Directions in the Era of Personalized Medicine. CA: a Cancer Journal for
Clinicians, 2011, 61, (1): 327-359.
131
Nowsheen S., Aziz K., Panayiotidis M.I., Georgakilas A.G., Molecular markers for cancer prognosis and
treatment: have we struck gold? Cancer Lett. 2011, 31, 327, (1-2): 142-52.
132
Harrington C.A., Rosenow C., Retief J., Monitoring gene expression using DNA microarrays. Curr Opin
Microbiol. 2000, 3, (3): 285-91.
133
Heller M.J., DNA microarray technology: devices, systems, and applications. Annu Rev Biomed Eng. 2002,
4: 129-53.
134
Bodrossy L., Diagnostic oligonucleotide microarrays for microbiology.W: Blalock E, red. A Beginner’s Guide to
Microarrays.New York: KluwerAcad. Publ, 2000.
135
Call, D. R., Borucki M.K., Loge F.J., Detection of bacterial pathogens in environmental samples using DNA
microarrays. J. Microbiol., Methods 2003, 53:235-243.

115

W mikromacierzach oligonukleotydowych wykorzystuje się plastikową płytkę, na
której

bezpośrednio

(in

situ)

przeprowadza

się

kontrolowaną

syntezę

oligonukleotydów o określonej sekwencji. Otrzymane oligonukleotydy mają zwykle
długość mniejszą niż 30 bp. Najczęściej zbudowane są z 15–25 nukleotydów, a ich
rozmiar nie przekracza 10 μm. Na płytce plastikowej o powierzchni 2 cm 2, która jest
nośnikiem macierzy może zmieścić się około 300 tys. sond oligonukleotydowych 136.
Równolegle do technologii chipów DNA, rozwinęła się druga technika, w której
wykorzystuje się biblioteki klonów DNA, które są automatycznie nanoszone na
szkiełko macierzy. Macierze tego typu są nazywane, mikromacierzami cDNA. Są one
otrzymywane na zwykłym szkiełku podstawowym preparatu mikroskopowego, na
którym specjalna mikrodrukarka nanosi seryjnie odpowiednie sondy cDNA o długości
0,5–2kb. Sondy te uzyskuje się w wyniku klonowania produktów reakcji odwrotnego
PCR (RT-PCR). W chwili obecnej technicznie jest możliwe naniesienie około 25 tys.
fragmentów cDNA (sond DNA) na powierzchnię jednego szkiełka mikroskopowego
pokrytego poli-L-lizyną, do której przyłącza się sondy cDNA137.

4. Mechanizm działania mikromacierzy
Działanie

mikromacierzy

DNA

opiera

się

na

tradycyjnych

technikach

hybrydyzacyjnych używanych do analizy ekspresji genów w komórce. Wyznakowana
próba pochodząca z badanego materiału biologicznego jest po odpowiedniej obróbce
wprowadzana na płytkę zawierającą sondy DNA o znanej sekwencji nukleotydowej.
W ten sposób podczas jednego eksperymentu można zanalizować ekspresję tysięcy
genów, o ile na płytce znajdują się odpowiednie ilości reprezentujących je sond.
W mikromacierzach cDNA rolę sond pełnią fragmenty cDNA o długości około kilkuset
nukleotydów. W przypadku chipów DNA, sondami są krótkie oligonukleotydy
otrzymane na drodze syntezy chemicznej. Z uwagi na skomplikowany sposób
projektowania i produkcji, najczęściej korzysta się z gotowych chipów DNA,
oferowanych przez firmy biotechnologiczne138.
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Znacznie łatwiejsze do przygotowania są sondy DNA dla mikromacierzy cDNA,
które zwykle konstruuje się na indywidualne potrzeby danego eksperymentu.
Mechanizm działania czujnika wykorzystuje zdolność hybrydyzacji jednoniciowych
kwasów nukleinowych w struktury dwuniciowe, w których obie nici są połączone za
pomocą wiązań wodorowych, według modelu Watsona-Cricka. W każdym łańcuchu
DNA, zasada azotowa adenina (A), tworzy podwójne wiązanie wodorowe z tyminą
(T) komplementarnego łańcucha, a zasada azotowa guanina (G), tworzy potrójne
wiązanie wodorowe z cytozyną (C) sąsiedniego łańcucha. Jeżeli jednoniciowa sonda
DNA napotka komplementarny fragment DNA, to następuje hybrydyzacja sondy
z fragmentem DNA na komplementarnym odcinku. Na przykład, jeżeli cząsteczka
DNA w badanej próbce za pomocą mikromacierzy łączy się z sondą o sekwencji –
GGCAATT, znaczy to, że badana cząsteczka na pewnej długości posiada fragment
sekwencji komplementarnej –CCGTTAA139.

Zasady prowadzenia testu
Wybór typu mikromacierzy zależy od rodzaju badania, które zamierzamy
przeprowadzić. Do przygotowania i wykorzystania chipów DNA niezbędna jest
znajomość analizowanych sekwencji genów, których aktywność zamierzamy zbadać.
Mikromacierze cDNA natomiast nie wymagają takiej wiedzy, dlatego można je
wykorzystać do analizy ekspresji genów o nieznanej lub tylko częściowo znanej
sekwencji. Test przeprowadzony z wykorzystaniem mikromacierzy lub chipów DNA
można podzielić na kilka etapów.
Pierwszy etap polega na otrzymaniu odpowiednich sond DNA i umieszczeniu ich na
specjalnym podłożu.
Następna czynność polega na izolacji i wyznakowaniu próby pochodzącej z materiału
pobranego od pacjenta.
W trzecim etapie prowadzi się hybrydyzację DNA pochodzącego z próby (prób) do
sond DNA umiejscowionych na mikromacierzach, a następnie na podstawie danych
przeprowadza się komputerową analizę wyników140.
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Uttamchandani M., Neo J.L., Ong B.N.Z., Moochhala S., Applications of microarrays in pathogen detection and
biodefence. Trends in Biotechnology, 2008, 27, (1): 53-61.
140
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Analiza wyników
Główna zasadą porównywania jest badanie poziomu ekspresji genów w próbie
badanej względem próby kontrolnej i odnajdywanie genów o różniącej się ekspresji.
Analizy danych w mikromacierzach oligonukleotydowych i cDNA różnią się od
siebie141.
W mikromacierzach cDNA wykonujemy hybrydyzację z cDNA wyizolowanego
z dwóch typów komórek. Materiał genetyczny pobierany jest z komórek zdrowych
(występujących jako próba kontrolna) i komórek zmutowanych (chorych). Jeżeli
w obu typach komórek ekspresja zajdzie w jednakowy sposób to kolor plamki będzie
pośredni. Jeżeli ekspresja nie zajdzie w obu komórkach, to żadnego zabarwienia nie
będzie, ponieważ hybrydyzacja nie zaszła. W pomiarach mikroskopowych jedna
plamka hybrydyzacyjna odpowiada jednemu genowi, który uległ ekspresji. Są częste
przypadki nakładania się prób co powoduje duże błędy. Żeby zmniejszyć ryzyko
błędu próby kontrolne i badane znakuje się

różnymi barwnikami. Efekty można

oglądać mikroskopowo przy użyciu techniki laserowej, a odczytanie następuje przy
użyciu odpowiedniego oprogramowania30.
W chipach DNA odczyt wyników nie nosi charakteru porównawczego. Na osobne
płytki nanosi się materiał genetyczny pochodzący z różnych typów komórek. Tak
więc dla każdego DNA wykonujemy osobny eksperyment. Przy ich użyciu ekspresję
DNA jednego genu oceniamy na podstawie hybrydyzacji transkryptu z kilkunastoma
sondami oligonukleotydowymi, homologicznymi do różnych rejonów badanego genu.
Sondy te są rozmieszczone w różnych miejscach macierzy, co pozwala na
zmniejszenie błędu podczas pomiaru. W sumie można stwierdzić, że pomiar na
mikromacierzach wysokiej gęstości znacznie lepiej spełnia warunki pomiaru
ilościowego, niż pomiar na mikromacierzach cDNA. Sygnał ekspresji pojedynczego
genu w chipach DNA określany jest na podstawie wielu pomiarów i hybrydyzacji
jednego rodzaju transkryptu do jednej sondy DNA, a nie z dwóch próbek transkryptu
dodanych jednocześnie w czasie pomiaru (mikromacierze cDNA)142,143.
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5. Zastosowania mikromacierzy
Zastosowanie mikromacierzy DNA może przynieść rozmaite korzyści. Potencjał
tych narzędzi analitycznych może być wykorzystany do wielu różnych celów.
Intensywne badania prowadzone są w dziedzinie onkologii. Większość nowotworów
rozwija się na skutek nieprawidłowego funkcjonowania wielu genów, z których żaden
samodzielnie nie doprowadziłby do transformacji. Mikromacierze dają możliwość
poznania różnic we wzorze ekspresji jednocześnie wielu genów, dlatego mogą być
narzędziem ułatwiającym klasyfikację histologicznie nierozróżnialnych nowotworów,
które jednak wykazują różnice w zachowaniu klinicznym. W ten sposób można
diagnozować choroby w bardzo wczesnym stadium rozwoju i dobierać indywidualną,
optymalną dla każdego pacjenta terapię144.

6. Real - Time PCR
Real - Time PCR jest jedną z modyfikacji klasycznej PCR. Jest bardzo czułą
metodą analityczną, która znalazła zastosowania w genetyce, biologii molekularnej,
a także onkologii, terapii genowej, genotypowaniu i innych pokrewnych dziedzinach.
Ta technika dała nowe możliwości w diagnostyce. Metoda ta pozwala przeprowadzać
seryjną analizę badanego materiału. Wykorzystując techniki fluorescencyjne pozwala
monitorować ilość produktu reakcji PCR w każdym cyklu, oraz identyfikacje znanych
zmian genetycznych. Istnieje szereg różnego rodzaju sond opartych na tej technice.
Wśród nich można wyróżnić: HybProbes, TaqMan i TaqMan Minor Groove Binder,
Molecular Beacons, Scorpions czy SimpleProbes145.
Główną różnicą pomiędzy klasycznym PCR i real-time jest możliwość wyznaczenia
ilości powstałego produktu w trakcie reakcji. Śledzenie przyrostu liczby kopii
w badanej sekwencji w czasie rzeczywistym stało możliwe dzięki znakowaniu
cząsteczkami fluorescencyjnymi starterów, sond oraz produktów amplifikacji. Ilość
zsyntetyzowanych produktów jest wprost proporcjonalna do siły fluorescencji próbki.
Jest to możliwe dlatego, że używane metody znakowania wykazują różny poziom
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fluorescencji w połączeniu z badanym DNA. Właśnie przez mierzenie fluorescencji
próbek po każdym etapie można monitorować przebieg reakcji146.
Energia wyemitowana przez fluorochromy musi być wykryta i dokładnie zmierzona.
Konieczne jest wzbudzenie fluorochromu światłem o określonej długości fali. W celu
wzbudzenia

fluorochromów

używa

się

lamp,

laserów

i

diod

elektroluminescencyjnych. Lasery i diody emitują światło o wąskim zakresie fal,
natomiast lampy emitują światło o szerokim zakresie fal. Często stosuje się również
filtry, które wykrywają i mierzą tylko jedną długość fali35.
Ważną cechą Real-Time PCR jest to, że występuje możliwość obliczenia liczby
kopii DNA, która była przed reakcją. W momencie przekroczenia poziomu
fluorescencji przez zdefiniowany próg (CT) odczytuje się ilość badanych cząsteczek
obecnych w mieszaninie na początku reakcji. Ilość kopii jest wprost proporcjonalna
do przekroczenia progu (CT). Generalnie (CT) jest momentem wejścia produktów
reakcji w fazę logarytmicznego wzrostu. W celu zbadania liczby kopii badanej
sekwencji w próbie sporządza się serię rozcieńczeń roztworu o znanym stężeniu
i liczbie kopii DNA. Następnie wyznacza się wg. nich krzywą standardową i mając
dany punkt CT na podstawie krzywej standardowej szacuje się liczbę cząsteczek147.
Wybrane barwniki i sondy używane w Real-Time PCR
W Real-Time PCR mogą być użyte różnego rodzaju sondy24,148.30 jak np.:

- Sondy Molecular Beacons,
- Sondy typu Skorpion,
- MLPA,
- MS-MLPA,
- RT-MLPA.

Sondy Molecular Beacons
Wygaszanie fluorescencji, może być spowodowane również kształtem sondy.
Końce pojedynczej sondy typu Molecular Beacons są do siebie komplementarne co
sprawia,

że

w

niskich

temperaturach

146

hybrydyzują

ze

sobą

nadając

jej
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Rosenblatt J.E., Cockerill F.R. 3rd, Smith T.F., Real-time PCR in clinical microbiology: applications forroutine
laboratory testing. Clin. Microbiol. Rev., 2006, 19: 165-256
147
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148
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charakterystyczny kształt spinki do włosów. Barwniki związane z końcami sondy (na
końcu 5’ fluorochrom, a na 3’ końcu wygaszasz NFQ DABCYL) pozostają w bliskiej
od siebie odległości co powoduje wygaszenie sygnału fluorochromu. Środkowa część
sondy tworząca pętlę jest komplementarna do badanego fragmentu DNA.
W obecności sekwencji komplementarnej, jak i pod wpływem odpowiedniej
temperatury sonda zmienia kształt i hybrydyzuje do matrycy. Oddzielony od
wygaszacza fluorochrom emituje światło. Na etapie wydłużania sonda jest odłączana
od sekwencji matrycowej i fluorescencja zanika. Natężenie emitowanego sygnału na
etapie przyłączania sondy jest proporcjonalne do ilości kopii badanego fragmentu
DNA na końcu poprzedniego cyklu reakcji PCR36.

Sondy typu Skorpion
Modyfikacją systemu opartego na sondach Molecular Beacons jest zastosowanie
sondy w kształcie spinki do włosów, w połączeniu ze starterem. Zamknięty kształt
sondy powoduje wygaszanie fluorescencji barwników umieszczonych na jej końcach.
Po przyłączeniu startera sondy do sekwencji matrycowej, a następnie jego
wydłużaniu, struktura spinki do włosów ulega otwarciu, a uwolniony koniec sondy
ulega zagięciu o 180°. W ten sposób komplementarna do badanego fragmentu
sekwencja sondy hybrydyzuje do nowo powstającej nici DNA. Oddalenie od siebie
barwników powoduje wzrost fluorescencji. Połączenie sondy ze starterem zapobiega
niespecyficznemu połączeniu sondy z matrycowym DNA i otwarciu jej struktury przy
braku analizowanej sekwencji DNA149.

7. MLPA
MLPA (ang. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) jest odmianą
metody PCR multipleks, która umożliwia wykrycie zmienionej liczby kopii w nawet 50
różnych sekwencjach nukleotydowych podczas jednej, prostej reakcji. Technika ta
może być stosowana w większości laboratoriów, bowiem nie wymagany jest żaden
specjalistyczny sprzęt, za wyjątkiem termocyklera i zestawu do elektroforezy
kapilarnej. Jednocześnie można analizować do 96 próbek, a wyniki są dostępne
w ciągu 24 godzin. Delecje lub duplikacje fragmentów DNA stanowią około 5,5%
wszystkich opisanych zmian w genomie i są przyczyną wielu jednostek chorobowych,
149
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dlatego też włączenie metody MLPA do praktyki klinicznej może znacznie podnieść
wykrywalność wielu chorób genetycznych. Metoda MLPA została opracowana
w 2002 roku przez firmę MRC Holland,

a obecnie używana jest w ponad 900

laboratoriach na świecie150.

Zalety MPLA
W porównaniu z innymi technikami zastosowanie MLPA w wykrywaniu liczby kopii
ma wiele zalet. Wykrywanie delecji czy duplikacji fragmentów genów, szczególnie
tych obejmujących całe egzony, zazwyczaj nie jest możliwe z zastosowaniem
techniki PCR czy sekwencjonowania, ze względu na wielkość badanych zmian.
Analiza Southern blot pozwala na wykrycie wielu aberracji, nie umożliwia jednak
wykrycia

mniejszych

zmian.

Dodatkowo

używane

są

sondy

znakowane

radioaktywnie, więc nie jest to metoda idealna, stosowana jako metoda rutynowa.
Porównując MPLA do FISH, niebywałą zaletą tej pierwszej jest to, że badane są
bardzo krótkie sekwencje (50-70 nt), co umożliwia wykrycie częstych aberracji
obejmujących pojedynczy gen, które są zbyt małe, aby można je było wykryć metodą
FISH. Rozwiązaniem może być też zastosowanie techniki array-CGH (ang. ArrayComparative Genomic Hybridization) lub mikromacierzy SNPo wysokiej gęstości
(ang. high-density SNP array), które to umożliwiają screening całego genomu, ale
wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu, wysoko wykwalifikowanego
personelu i są kosztowne. Obecnie komercyjnie dostępnych jest ponad 300
zestawów sond, przeznaczonych do badań dość częstych chorób (dystrofia
mięśniowa Duchenne, zespół DiGeorge, SMA), jak i bardzo rzadkich (dziedziczne
zapalenie trzustki, wrodzony niedobór antytrombiny, zespół Birt-Hogg-Dube)151.

Reakcja MLPA
Cechą charakterystyczną MLPA jest to, że amplifikacji nie ulegają badane
sekwencje tylko sondy, które do tych sekwencji hybrydyzowały. W odróżnieniu od
typowej reakcji PCR multipleks, w MLPA używana jest pojedyncza para starterów.
Uzyskane produkty reakcji amplifikacji zestawu SALSA MLPA to fragmenty
o długości od 130 do 480 nukleotydów, które mogą być analizowane poprzez
150
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elektroforezę

kapilarną.

Porównanie

uzyskanego

wzoru

pików

do

próbek

referencyjnych wskazuje, które z badanych sekwencji mają zmienioną liczbę kopii.
Do badania potrzebne jest 50-200 ng DNA152.
Reakcja MLPA153,48
dzieli się na pięć głównych etapów: 1) denaturacja DNA i hybrydyzacja sond
MLPA,
2) reakcja ligacji,
3) reakcja PCR,
4) elektroforetyczny rozdział produktów PCR,
5) analiza danych,
W czasie pierwszego etapu DNA ulega denaturacji, a następnie matryca jest
inkubowana z mieszaniną sond MLPA. Sondy MLPA składają się z dwóch
oddzielnych oligonukleotydów (sondy połówkowe, z ang. half-probes), a każdy
z nich zawiera sekwencje starterów do reakcji PCR. Obie sondy hybrydyzują do
badanej sekwencji obok siebie. Tylko w takiej sytuacji mogą zostać połączone
w procesie ligacji. Zligowane sondy ulegają następnie amplifikacji podczas reakcji
PCR,

a

jej

produkty

są

rozdzielane

w

warunkach

denaturujących,

np.

w sekwenatorze kapilarnym. Sondy, które nie uległy reakcji ligacji zawierają
sekwencje tylko jednego startera -nie ulegają one amplifikacji i nie generują sygnału.
Nie ma potrzeby usuwania niezwiązanych sond. Analiza wyników polega na
porównaniu wysokości piku lub pola powierzchni piku uzyskanego dla danej sondy
z danymi dla tej samej sondy w próbie kontrolnej. Najczęściej do tego celu używa się
odpowiedniego oprogramowania do MLPA, np. dostarczonego przez producenta
zestawów. Prawidłowy stosunek wysokości danego piku uzyskanego dla próby
badanej oraz piku próby kontrolnego wynosi 10.3. Wynik poniżej tej wartości oznacza
delecję, zaś powyżej-duplikację danego fragmentu154,42,155.
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MS-MLPA
Methylation-specific MLPA (MS-MLPA) jest metodą półilościową, która służy do
badania profilu metylacji. Cechą MS-MLPA jest zastosowanie enzymu restrykcyjnego
wrażliwego na metylację. MS-MLPA jest używana do badania wzoru metylacji np.
w zespołach Angelmana i Prasera-Willego, Beckwitha-Wiedemanna, a także zmian
profilu metylacji w materiale pochodzącym z komórek nowotworowych.
Sam przebieg reakcji MS-MLPA jest bardzo podobny do tradycyjnego MPLA.
Różnicą jest to, że wytwarzane są dwie próbki: jedna z nich niezhydrolizowana służy
do badania liczby kopii, zaś druga zhydrolizowana - do badania metylacji. Sondy MSMLPA przypominają zwykłe sondy do MLPA, jedynie sekwencja do której sonda
hybrydyzuje

zawiera

miejsce

dla

metyloopornej

endonukleazy

HhaI.

Po hybrydyzacji produkty reakcji są rozdzielane do dwóch probówek. W jednej
przeprowadza się typową reakcje MLPA, która dostarcza informacji o ewentualnych
zmianach

w

liczbie

kopii.

Druga

jest

inkubowana

z

endonukleazą

HhaI

i zhybrydyzowane sondy ulegają w tym czasie ligacji. Hybrydy sonda-niemetylowane
DNA są trawione przez HhaI. Zhydrolizowane sondy nie ulegają amplifikacji podczas
reakcji

PCR

i

dlatego

nie

będą

wytwarzały

sygnału

podczas

rozdziału

elektroforetycznego. Natomiast, jeśli próbka DNA była metylowana, hybrydy DNAsonda są zabezpieczone przed hydrolizą enzymem HhaI i zligowane sondy będą
generowały pik156.

RT-MLPA
Reverse-Transcriptase MLPA (RT-MLPA) jest odmianą MLPA opracowaną
specjalnie do badań poziomu ekspresji na poziomie mRNA. Zmiany ekspresji genów
odgrywają istotną rolę w rozwoju i różnicowaniu się komórek, a także w procesach
patologicznych. Obecnie dostępne są zestawy SALSA RT-MLPA służące do badania
genów związanych z apoptozą i procesem zapalnym. RT-MLPA w porównaniu
z innymi technikami badania poziomu ekspresji tj. Northern blot, PCR w czasie
rzeczywistym czy mikromacierze przedstawia szereg zalet. Po pierwsze, pozwala na
szybką analizę licznych próbek w standardowym 96 dołkowym formacie. Po drugie,
analiza RT-MLPA jest prosta i do badania wystarcza nawet 5-10 ng mRNA. Proces
rozpoczyna się od reakcji odwrotnej transkrypcji. Każdy zestaw SALSA RT-MLPA
156
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zawiera specjalnie zaprojektowane RT-startery, które przyłączają się w pobliżu lub
nawet obejmują sekwencje rozpoznawaną przez sondę, co prowadzi do odwrotnej
transkrypcji krótkich fragmentów mRNA do cDNA. Po tym etapie kontynuowana jest
typowa reakcja MLPA, zaczynająca się od hybrydyzacji sond, do ich docelowych
cDNA. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy sondy RT-MLPA są tak zaprojektowane, aby
obejmowały granicę ekzonów: jedna część sondy może hybrydyzować do końcowych
25 nukleotydów ekzonu 1, podczas gdy druga hybrydyzuje do pierwszych 35
nukleotydów ekzonu 2. Takie "mostkowanie" intronu uniemożliwia sondzie
generowanie sygnału z zanieczyszczeń genomowym DNA, który jest często obecny
w próbkach RNA157,158.
Ograniczenia metody
Jak każda z metod, również i ta ma swoje ograniczenia. Są nimi:
• konieczność stosowania zestawów komercyjnych,
• konieczność potwierdzania wyniku z zastosowaniem innej metody w przypadku
wyników diagnostycznych
• zależność ilości produktu PCR od: stężenia i czystości DNA, metody jego izolacji,
rodzaju roztworu, w którym jest rozpuszczone, czasu przechowywania i stopnia
degradacji DNA, obecności innych związków w roztworze. Wpływ tych czynników
można zmniejszyć poprzez standaryzację metod izolacji i przechowywania DNA 42,159.

Zastosowanie MLPA
Metoda ta jest szeroko wykorzystywana w diagnostyce niepełnosprawności
intelektualnej o nieznanej etiologii, diagnostyce aneuploidii czy w badaniach
nowotworów - zarówno delecji i duplikacji krytycznych obszarów, jak i badaniu
poziomu metylacji. Wzrastająca liczba publikacji na temat MPLA świadczy o tym, że
jest ona użyteczną techniką laboratoryjną analizy genomu i doskonale uzupełnia inne
techniki w tej grupie.

157
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8. Podsumowanie
W

niniejszej

pracy

zostały

opisane

wybrane

konwencjonalne

metody

diagnostyczne oraz niektóre metody „przyszłościowe”. Na podstawie dostępnej
literatury można wnioskować, że najnowsze metody diagnostyczne są bardzo
skuteczne i dobrze spełniają swoją rolę. Jednak generalnie nie doszły jeszcze do
takiego poziomu doskonałości, żeby można je było wprowadzić do szeregu
powszechnych badań klinicznych. Dodatkowo są bardzo drogie i pracochłonne.
Specyficzność tych metod wymaga również wysoko wykwalifikowanego personelu,
a takich specjalistów jest zbyt mało, żeby te metody wprowadzić szybko na szeroką
skalę.
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INWAZYJNOŚĆ I REPRODUKCJA NICIENI ENTOMOPATOGENICZNYCH
STEINERNEMA FELTIAE (FILIPJEV) Z TERENU GMINY LIPSKO

Streszczenie: Przeprowadzono badania faunistyczne w celu stwierdzenia obecności nicieni z rodziny
Steinernematidae. Próby glebowe pobrano z terenu użytku zielonego położonego w gminie Lipsko
(województwo mazowieckie). Długość i szerokość geograficzną stanowiska występowania gatunku
oznaczono za pomocą generatora map GeoFinder. Nicienie wyizolowano z próbek glebowych w
warunkach laboratoryjnych metodą Beddinga i Akhursta. S. feltiae (Filipjev) oznaczono za pomocą
klucza do oznaczania gatunku oraz za pomocą analiz molekularnych. Wykazano, że nicienie
pochodzące z badanego terenu charakteryzują się większą inwazyjnością i reprodukcją (intensywność
inwazji, stopień migracji) oraz dłuższym czasem rozwoju (czas uśmiercenia żywiciela i czas niezbędny
do rozpoczęcia migracji) w porównaniu z nicieniami pochodzącymi z komercyjnego biopreparatu.

Słowa kluczowe: nicienie entomopatogeniczne, Steinernema feltiae, Galleria mellonella.

Wprowadzenie
Nicienie entomopatogeniczne (owadobójcze) są pasożytami letalnymi różnych
gatunków owadów i posiadają wiele atrybutów umożliwiających wykorzystanie ich
jako bioinsektycydu [15]. Cechami takimi są: zdolność aktywnego wyszukiwania
owada żywiciela, duży potencjał reprodukcyjny, bezpieczeństwo dla innych
organizmów i środowiska oraz możliwość przetrwania w środowisku przy braku
żywiciela. Larwy inwazyjne tych zwierząt tolerują krótkotrwałe narażenie na wiele
chemicznych

i

biologicznych

środków

owadobójczych,

grzybobójczych,

chwastobójczych, nawozów oraz regulatorów wzrostu, a więc mogą być mieszane
w jednym zbiorniku i stosowane łącznie [6, 16, 17]. Organizmy te są uważane za
wyjątkowo bezpieczne gdyż występują naturalnie w środowisku glebowym, a ich
aktywność jest wysoce specyficzna [2, 29]. Obecnie na światowym rynku istnieje
wiele firm produkujących bioinsektycydy na bazie nicieni entomopatogenicznych.
160
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Stosowane są one w ochronie upraw w Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii
i Azji [9]. Badania nad różnorodnością genetyczną tych zwierząt są niezwykle ważne,
gdyż odkrywane są stale nowe gatunki lub izolaty przydatne w biologicznej ochronie
roślin. Ze względu na różnice w przystosowaniach do warunków środowiskowych,
lokalnych

szkodników

czy

odporności

na

stres,

miejscowe

izolaty

nicieni

owadobójczych stanowią idealny materiał do produkcji biopreparatu [32]. Badania
nad występowaniem i biologią nowych izolatów były prowadzone m.in. w Palestynie
[14], Iranie [1], Hiszpanii [5], Turcji [10], Austrii [12], Stanach Zjednoczonych [33]
i Danii [27]. W innych badaniach wykazano, że nicienie entomopatogeniczne
wykazują znaczne zróżnicowanie w zachowaniu, inwazyjności, reprodukcji, wyborze
żywiciela i tolerancji różnych warunków środowiskowych. Dlatego tak istotne jest
pełne scharakteryzowanie naturalnych populacji tych organizmów [21, 32].
Celem pracy była analiza inwazyjności i reprodukcji dzikiego izolatu nicieni
entomopatogenicznych odłowionych z wybranego terenu badawczego gminy Lipsko.

1. Materiały i metody
Badania terenowe prowadzono w maju i wrześniu 2013 roku. Próby glebowe
zebrano dwukrotnie z pola uprawnego w miejscowości Lipsko (N 51 o10’25”;
E 21o40’12”), znajdującej się w województwie mazowieckim (ryc. 1.).
Rycina 1. Lokalizacja terenu odłowu Steinernema feltiae

Źródło: https://www.google.pl/maps
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Dane geograficzne terenu badawczego oznaczono za pomocą generatora map
GeoFinder. Celem określenia obecności i izolacji nicieni entomopatogenicznych,
z wybranej powierzchni badawczej (100 m2) zebrano 50 próbek glebowych za
pomocą sondy Egnera. Nicienie glebowe odłowiono metodą Beddinga i Akhursta [3]
wykorzystującą larwy owadów wabiące nicienie [8]. Jako owady pułapkowe (testowe)
wykorzystano czwarte stadium larwalne barciaka większego (Galleria mellonella L.)
o masie ciała około 140 mg. Owady pochodziły z laboratoryjnej hodowli własnej
Zakładu Zoologii i Dydaktyki Biologii UJK. Hodowlę owadów prowadzono
w polipropylenowych wentylowanych pojemnikach, a jako pokarm wykorzystywano
plastry wosku pszczelego.
Zebrane próbki glebowe wymieszano w warunkach laboratoryjnych celem
uzyskania jednorodności. Zmieszaną próbę rozłożono do 6 sterylnych pojemników
(250 g). Do każdego pojemnika z glebą dodano po dwie gąsienice G. mellonella.
Przygotowane próby umieszczono w szafie termostatycznej POL-EKO ST2/B/40
w temperaturze 20° C. Pojemniki z glebą sprawdzano co 48 godzin w celu zbadania
żywotności larw owadów (G. mellonella). Zaobserwowane martwe gąsienice
oczyszczano z drobin glebowych i układano na wilgotnych gąbkach migracyjnych
w szalkach Petri’ego zawierających niewielką ilość wody destylowanej [20]. Szalki
migracyjne również przetrzymywano w szafie termostatycznej w temperaturze 20° C.
Co dwa dni kontrolowano szalki celem zbadania obecności larw potomnych
(migracyjnych),

potencjalnych

nicieni

owadobójczych.

Po

zaobserwowaniu

pierwszych larw nicieni rozpoczynano ich zbiór do butelek do hodowli tkankowej.
Po każdorazowym zbiorze larw potomnych nicieni, szalkę migracyjną uzupełniano
wodą destylowaną i ponownie wstawiano do szafy termostatycznej (20° C). Larwy
nicieni zbierano do ostatniego dnia migracji. Zebrane nicienie przechowywano
w chłodziarce w 4° C do czasu kolejnych analiz [16].
Wyjęte z prób glebowych martwe owady zastępowano nowymi gąsienicami
barciaka większego i ponownie wstawiano próby do szafy termostatycznej na 48
godzin. Kontrolę prób glebowych prowadzono przez okres 14 dni.
Zebrane larwy migracyjne posłużyły do rozmnożenia materiału do dalszych analiz.
W celu zwiększenia materiału biologicznego, określenia gatunku i zbadania
aktywności biologicznej odłowionych nicieni również wykorzystano owady testowe,
które zarażono laboratoryjnie odłowionymi nicieniami w dawce 50 larw nicieni
na 1 szt. gąsienicy barciaka większego (50 IJs/owada). Larwy owadów zarażano na
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szalkach Petri’ego, które umieszczano w szafie termostatycznej (20° C) na okres 5
dni. W tym czasie kontrolowano śmiertelność gąsienic i oceniano przyczynę ich
śmierci. Owady, które padły w wyniku inwazji nicieni, przekładano do szalek
migracyjnych. Rozmnożony materiał zbierano do kolejnych butelek do hodowli
tkankowej i przechowywano w chłodziarce [16].
Ocenę gatunku przeprowadzono przy pomocy klucza do oznaczania gatunku [19]
oraz

metodą

łańcuchowej

morfometryczną
reakcji

i

polimerazy

genetyczną
z

użyciem

(sekwencjonowanie
starterów

produktów

specyficznych

wobec

Steinernema). Analizy morfometryczne prowadzono na larwach trzeciego stadium
oraz na osobnikach dorosłych pierwszego pokolenia nicieni. Zmierzono długość
i szerokość ciała wszystkich badanych stadiów rozwojowych, długość gardzieli
i ogona u samców i samic oraz długość szczecinek kopulacyjnych u samców [28].
Badając inwazyjność nicieni oznaczono:


tempo rozwoju nicieni (dni) – czas uśmiercania owada i pierwszy dzień
migracji larw potomnych nicieni z ciała martwego owada od momentu
zarażenia;



śmiertelność owadów (%) – liczbę martwych owadów, które padły z różnych
przyczyn w stosunku do liczby populacji narażonej na czynnik śmiertelny
w określonej jednostce czasu;



ekstensywność inwazji (%) – liczbę owadów uśmierconych przez nicienie
entomopatogeniczne w stosunku do wszystkich narażonych na zarażenie
owadów użytych w danej próbie;



intensywność inwazji (szt.) – średnią liczbę nicieni, które wniknęły do wnętrza
owada w określonym czasie, przy zastosowaniu określonej dawki nicieni;



reprodukcję nicieni (szt.) – średnią liczbę zebranych larw potomnych, które
zdołały opuścić ciało żywiciela. Kontrole i zbiory migrujących larw prowadzono
co 48 godzin rozpoczynając od dnia, w którym zaobserwowano pierwsze larwy
nicieni. Przeprowadzono 5 zbiorów, w których określono liczbę larw
potomnych nicieni opuszczających ciało martwego owada.

Intensywność i ekstensywność inwazji określano w czasie sekcji martwych
owadów, w których stwierdzono obecność nicieni.
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Jako próbę kontrolną wykorzystano nicienie S. feltiae pochodzące z preparatu
biologicznego Entonem.
Do analizy statystycznej wykorzystano oprogramowanie PQStat 1.4.6.488
i

przeprowadzono

jednoczynnikową

analizę

wariancji

(ANOVA)

dla

cech:

intensywność inwazji i reprodukcja nicieni.
Doświadczenie powtórzono dwukrotnie.

2. Wyniki
W

badanej

próbie

glebowej

stwierdzono

obecność

larw

nicieni

entomopatogeniczych. Przeprowadzone pomiary morfometryczne wszystkich stadiów
rozwojowych nicieni i przyrównanie ich do klucza wykazały, że badane nicienie
należą do gatunku S. feltiae. Otrzymany wynik potwierdziły również przeprowadzone
analizy molekularne.
Analizując inwazyjność nicieni wykazano, że śmiertelność ogólna owadów
testowych poddanych zarażeniu nicieniami pochodzącymi z terenu, była o 5 %
wyższa niż próba kontrolna (nicienie z biopreparatu). W przypadku ekstensywności
inwazji nicieni z terenu zaobserwowano, że za śmierć owadów odpowiadały
wyłącznie nicienie, natomiast w próbie kontrolnej owady padły na skutek inwazji
nicieni oraz z innych nieznanych przyczyn (tab. 1).
Tabela 1. Inwazyjność badanych izolatów S. feltiae
Próba
kontrolna

Nicienie
z terenu

Śmiertelność ogólna owadów [%]

92

97

Ekstensywność inwazji [%]

83

97

Intensywność inwazji [szt.]

7

11

Czas uśmiercenia owada przez nicienie
[dni]

2

3

Pierwszy dzień migracji larw
inwazyjnych z owada-żywiciela do
środowiska zewnętrznego [dni]

10

15

Badane próby

Źródło: opracowanie własne
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Liczba nicieni wnikających do ciała owada (intensywność inwazji) również była
wyższa w przypadku dzikiego izolatu nicieni. Organizmy te chętniej wnikały do ciał
owadów niż nicienie z próby kontrolnej (tab. 1.).
Oceniając tempo rozwoju badanych nicieni zaobserwowano, że odłowione
z terenu organizmy rozwijają się nieco wolniej niż nicienie z biopreparatu. Dziki izolat
zarażał owady o około 24 h dłużej niż nicienie z próby kontrolnej oraz później
rozpoczynał migrację. W przypadku próby kontrolnej pierwsze migrujące z ciała
owada larwy nicieni zaobserwowano już w 10 dniu od zarażenia żywiciela, natomiast
nicienie odłowione z terenu rozpoczynały migrację około 5 dni później (tab. 1.).
Analizując reprodukcję badanych nicieni wykazano, że dziki izolat S. feltiae
cechował się wyższym stopniem migracji niż nicienie z próby kontrolnej (ryc. 2.).

Rycina 2. Sumaryczna liczba migrujących larw nicieni z jednego owada [szt.]

Liczba migrujących larw nicieni *szt.+

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Próba kontrolna

Nicienie z terenu

Źródło: opracowanie własne

Również w przypadku reprodukcji zaobserwowano wolniejsze tempo rozwoju
nicieni pochodzących z terenu. Mimo, iż zbiór larw migracyjnych tych nicieni
rozpoczęto 5 dni później niż zbiór larw z próby kontrolnej, najwyższą liczbę
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potomnych larw zanotowano jeden dzień później niż w przypadku nicieni
pochodzących z preparatu komercyjnego (ryc. 3).

Rycina 3. Liczba migrujących larw nicieni z 1 szt. owada w kolejnych
zbiorach [szt.]

Liczba migrujących larw nicini *szt.+

18000
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12000

Próba
kontrolna

10000
8000

Nicienie z
terenu

6000
4000
2000
0
1

2

3

4

5

Kolejne zbiory migrujących larw nicieni
Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, istotne różnice w intensywności
inwazji i reprodukcji nicieni między próbą nicieni odłowionych z terenu a próbą
kontrolną.

3. Dyskusja
Badania

nad

różnorodnością

entomopatogenicznych

są

wiodącymi

gatunkową
tematami

i

skutecznością

wśród

nicieni

entomonematologów.

Dotychczas opisano około 84 gatunki należące do rodzaju Steinernema [13], z czego
6 występuje na terenie naszego kraju [7, 25].
Przeprowadzone badania wykazały, że odłowione z badanej agrocenozy Lipska
nicienie należą do gatunku S. feltiae. Wyniki innych prac donoszą, że jest to gatunek
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o zasięgu globalnym, który także jest gatunkiem najczęściej występującym w naszym
kraju [4, 7, 11, 25, 30].
Inwazyjność badanych nicieni niewątpliwie wpływa na możliwości wykorzystania
danego izolatu w biologicznych metodach ochrony roślin. Wyższa przeżywalność
i inwazyjność tych zwierząt wpływa na lepsze cechy biopreparatu. Aktualne wyniki
badań

donoszą,

iż

aktywność

biologiczna

różnych

izolatów

nicieni

entomopatogenicznych jest zmienna [21, 22, 23, 24, 32]. Inne badania natomiast
dowodzą, że lokalne populacje nicieni owadobójczych wykazują większą aktywność
biologiczną w stosunku do żywiciela niż izolaty pochodzące z innych regionów [26].
Podobne wyniki zaobserwowano w przeprowadzonych badaniach. Dziki izolat nicieni
wolniej, ale chętniej wnikał do ciała owadów niż organizmy z biopreparatu.
Dane źródłowe donoszą, że czas niezbędny do uśmiercenia owada przez nicienie
entomopatogeniczne to 24 – 48 godzin [34]. Nicienie pochodzące z próby kontrolnej
(biopreparat) zabijały owada w ciągu dwóch dni, zaś nicienie odłowione z terenu
potrzebowały na to trzech dni.
Uzyskane w przeprowadzonych badaniach wyniki aktywności biologicznej
(ekstensywność i intensywność inwazji) były zbliżone do wyników innych autorów
[18, 31]. Istotne statystycznie różnice w intensywności inwazji między nicieniami
odłowionymi z terenu a próbą kontrolną mogą wskazywać na to, że naturalne
populacje nicieni cechuje wysoka aktywność inwazyjna.
Innym składowym parametrem bioaktywności nicieni owadobójczych jest ich
zdolność do rozrodu i migracji z ciała żywiciela. W niniejszych badaniach
dowiedziono, że czas niezbędny do rozpoczęcia migracji jest dłuższy u nicieni
odłowionych z terenu niż u nicieni z preparatu komercyjnego. Analizując rozrodczość
nicieni w ciągu pierwszych pięciu dni migracji wykazano, że nicienie odłowione ze
środowiska cechują się wyższym stopniem rozrodczości, niż nicienie z próby
kontrolnej. Podobne zależności wykazano w innych badaniach nad tymi organizmami
[22, 23].
Wyniki tempa rozwoju i liczby migrujących larw nicieni mogą świadczyć o tym,
iż nicienie z biopreparatu mogą być celowo przystosowane do szybkiej niwelacji
szkodnika, natomiast zdolności reprodukcyjne są cechą drugorzędną. W przypadku
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naturalnie występujących populacji nicieni, celowa ingerencja w ich biologię przez
człowieka nie zachodzi. Dzięki takim zależnościom różnorodność gatunkowa
występująca w środowisku zostaje zachowana.

4. Podsumowanie
Otrzymane wyniki stanowią kolejny wkład w wiedzę o biologii dzikich izolatów
nicieni

entomopatogenicznych.

Znajomość

podstawowych

cech

nicieni

pochodzących ze środowiska naturalnego pozwala lepiej poznać te zwierzęta oraz
skuteczniej wykorzystać ich możliwości owadobójcze.

5. Literatura
1. Agazadeh M., Mohammadi D., Kary N.E., Distribution of entomopathogenic
nematodes of the families Steinernematidae and Heterorhabditidae in potato fields
in north-west Iran (Nematoda: Rhabditida), Munis Entomology & Zoology, 5(2),
2010, 758-763.
2. Akhurst

R.,

Smith

K.,

Regulation

and

safety,

[w:]

Gaugler

R.

[ed.]

Entomopathogenic Nematology, CABI Publishing, New Jersey, 2002, 311-332.
3. Bedding R.A., Akhurst R.J.,

A simple technique for the detection of insect

parasitic rhabditid nematodes in soil, Nematologica, 1975, 21, 109-110.
4. Bednarek A., Ekologiczne uwarunkowania aktywności biologicznej nicieni
entomofilnych

w

środowisku

glebowym

agrocenoz,

Rozprawy

naukowe

i Monografie, Wyd. SGGW, 1990, 108.
5. Campos-Herrera R., Escuer M., Labrador S., Robertson L., Barrios L., Gutiérrez
C., Distribution of the entomopathogenic nematodes from La Rioja (Northern
Spain). Journal of Invertebrate Pathology, 2007, 95, 125–139.
6. De

Nardo

E.A.B.,

Grewal

P.S.,

Compatibility

of

Steinernema

feltiae

(Steinernematidae) with pesticides and plant growth regulators used in glass
house plant production, Biological Sciences Technology, 2003, 13(4), 441-448.

138

7. Dzięgielewska M., Występowanie nicieni owadobójczych (Steinernematidae,
Heterorhabditidae) w północno-zachodniej Polsce oraz biologia i zdolności
infekcyjne Steinernema bicornutum (Tallosi, Peters & Ehlers), Praca dokt.,
AR Szczecin, 2001, 119.
8. Fan X., Hominick W.M., Efficiency of Galleria (Wax moth) baiting technique for
recovering infective stages of entomopathogenic rhabditids (Steinernematidae and
Heterorhabtidae) from sand and soil, Review of Nematology, 1991, 14, 381-387.
9. Georgis R., Koppenhöfer A.M., Lacey L.A., Bélair G., Duncan L.M., Grewal P.S.,
Samish M., Tan L., Torr P., van Tol R.W.H.M., Successes and failures in the use
of parasitic nematodes for pest control, Biological Control, 2006, 38(1), 103–123.
doi.org/10.1016/j.biocontrol.2005.11.005.
10. Hazir S., Stock S.P., Keskin N., A new entomopathogenic nematode, Steinernema
anatoliense n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), from Turkey, Systematic
Parasitology 55, 2003, 211-220.
11. Hominick W.M., Reid A.P., Bohan D.A., Briscow B.R., Entomopathogenic
nematodes: Biodiversity, geographical distribution and the convention on the
biological diversity, Biocontrol. Sci. Technol., 1996, 6, 317–331.
12. Hozzank

A.,

Wegensteiner

R.,

Waitzbauer

W.,

Burnell

A.,

Mrácek

Z., Zimmermann G., Investigations on the occurrence of entomopathogenic fungi
and entomoparasitic nematodes in soils from lower Austria, Bulletin OILB/SROP,
2003, 26, 77–80.
13. http://entnem.ifas.ufl.edu/nguyen/morph/steinsp1.htm (stan na 20.08.2017.)
14. Iraki N., Salah N., Sansour M.A., Segal D., Glazer I., Johnigk S.A., Hussei M.A.,
Ehlers R.U., Isolation and characterization of two entomopathogenic nematode
strains, Heterorhabditis indica (Nematoda, Rhabditida), from the West Bank,
Palestinian Terytoria, Journal of Applied Entomology, 2003, 124, 375–380.
15. Kaya H.K., Stock S.P., Techniques in Insect Nematology, [w:] Lacey L.A. [ed.],
Manual of Techniques of Insect Pathogens, Academic Press, 1997, 281-324.

139

16. Koppenhöfer A.M., Nematodes, [w:] Lacey L.A., Kaya H.K. [ed.], Field manual of
techniques in invertebrate pathology, Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2007,
249−264. DOI:10.1007/978-1-4020-5933-9_11.
17. Koppenhöfer A.M., Cowles R.S., Cowles E.A., Fuzzy E.M., Baumgartner L.,
Comparison of neonicotinoid as synergists for entomopathogenic nematodes,
Biological Control, 2002, 24, 90-97.
18. Kreft A., Skrzypek H., Kazimierczak W., Effectiveness of infection Cameraria
ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae) larvae by entomopathogenic nematodes
Steinernema sp. and Heterorhabditis sp. (Nematoda: Rhabditida), Annales UMCS,
2004, 59, 1-8.
19. Lacey L.A.: Manual of Techniques In Insect Pathology. Biological Techniques
Series, 1997, 288-294.
20. Matuska J., Sposób namnażania entomopatogenicznych nicieni dla potrzeb
badawczych w ochronie roślin. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2012, 10, 4.
21. Matuska-Łyżwa J., Invasiveness and the Morphometry of Steinernema feltiae from
Different Agrocoenoses of Poland, Ecological Chemistry and Engineering A, 2013,
20(4-5), 565-572, DOI.10.2428/ecea.2013.20(04)053.
22. Matuska-Łyżwa J., Ecological and morphological characteristics of Steinernema
kraussei (Rhabditida: Steinernematidae): comparison of nematodes isolated from
the natural environments and originated from the commercial pesticide, Ecological
Questions, 2014, 19, 51 – 55, DOI: 10.2478/ecoq-2014-0005.
23. Matuska-Łyżwa J., Invasiveness and Reproduction of the Steinernema feltiae from
Selected Agrocoenose Located in Wielun, Ecological Chemistry and Engineering
A, 2015, 22(3), 327-334, DOI: 10.2428/ecea.2015.22(3)26.
24. Matuska-Łyżwa J., Aktywność biologiczna Heterorhabditis megidis

(Poinar,

Jackson i Klein, 1987) z wybranej agrocenozy województwa świętokrzyskiego,
Wiedza

i

technologia

motorem

gospodarki,

i Weterynaryjne, Omnibuss, 2016, 77-90.

140

Nauki

Przyrodnicze,

Ścisłe

25. Matuska-Łyżwa J., Dzikie izolaty Steinernematidae i Heterorhabditidae z różnych
siedlisk ekologicznych Polski, Wpływ niektórych elementów środowiska na
zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Konieczność koegzystencji w obcowaniu
z przyrodą, Monografia IOŚ-PIB, 2017, 87-104.
26. Mráček Z., Bečvář S., Kindlmann P. and Webster J., Infectivity and specificity of
Canadian and Czech isolates of Steinernema kraussei (Steiner, 1923) to some
insect pests at low temperatures in the laboratory, Nematologica, 1998, 44, 437–
448, DOI: 10.1163/005525998X00098.
27. Nielsen O., Philipsen H., Danish surveys on insects naturally infected with
entomopathogenic nematodes, Bulletin OILB/SROP, 2003, 26, 131–136.
28. Nguyen K.B., Hunt D.J., Entomopathogenic Nematodes: Systematics, Phylogeny
and Bacterial Symbionts, Brill. Leiden-Boston 5, 2007, 63-369.
29. Poinar G.O.Jr., Nematodes for biological control of insects, CRC Press, Boca
Raton, Florida, 1979, 277.
30. Sandner H., Bednarek

A.,

Nicienie entomofilne

Świętokrzyskiego

Parku

Narodowego, Fragm. Faun., 31, 1987, 3–9.
31. Skrzypek

H.,

Rozrodczość

nicieni

entomofilnych

w

różnych

warunkach

zagęszczenia populacji. Praca dokt., Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1987,
24-87.
32. Stock S.P., Molecular approaches and the taxonomy of insect-parasitic and
pathogenic nematodes. [w:] Stock S.P., Vandenburg J., Glazer I., Boemare N.
[ed.] Insect pathogens: molecular approaches and techniques, Wallingford, Oxon,
UK, CAB International Press, 2009, 71 – 100.
33. Stock P.S., Pryor M.B., Kaya K.H., Distribution of entomopathogenic nematodes
(Steinernematidae and Heterorhabditidae) in natural habitats in California, USA,
Biodiversity and Conservation, Kluwer Academic Publishers, 1999, 535-549.
34. Wang J., Bedding A., Population development of Heterorhabditis bacteriophora
and Steinernema carpocapsae in the larvae of Galleria mellonella. Fundam appl.
Nematol., 1996, 19, 363–367.

141

161
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WYSTĘPOWANIE NICIENI OWADOBÓJCZYCH NA WYBRANYCH TERENACH
GMINY SOLINA

Streszczenie: Różnorodność gatunkowa i występowanie nicieni owadobójczych uzależnione jest od
wielu czynników. W pracy zbadano występowanie nicieni entomopatogenicznych w różnych typach
środowisk gminy Solina. Na 8 zbadanych prób glebowych w 2 stwierdzono obecność nicieni
owadobójczych (25%). Odłowione nicienie oznaczono morfometrycznie i genetycznie jako
Heterorhabditis bacteriophora i Steinernema affine. Gatunki odłowionych izolatów należą do
najczęściej notowanych taksonów na Świecie.

Słowa kluczowe: nicienie entomopatogeniczne, Heterorhabditis bacteriophora, Steinernema affine. Galleria
mellonella.

Wprowadzenie
Nicienie owadobójcze (entomopatogeniczne) należące do rodzajów Steinernema
i Heterorhabditis są obligatoryjnymi pasożytami różnych gatunków owadów [23]. Cały
cykl rozwojowy tych nicieni przebiega w organizmie żywiciela, a jedynym stadium
przystosowanym do środowiska glebowego jest trzecie stadium larwalne [1]. Nicienie
entomopatogeniczne

są

mutualistycznie

związane

z

bakteriami

z

rodzaju

Photorhabdus (Heterorhabditis) i Xenorhabdus (Steinernema) [7]. Po natrafieniu na
żywiciela, larwy nicieni wnikają do jego ciała i uwalniają ze swojego jelita bakterie,
które doprowadzają owada do śmierci. Bakterie rozkładają ciało owada oraz
produkują antybiotyki i bakteriocyny hamujące rozwój innych organizmów [3, 7, 35,
40]. Strawione przez bakterie tkanki żywiciela oraz martwe bakterie stanowią
odpowiednie składniki odżywcze dla rozwoju kolejnych pokoleń nicieni [6, 13]. Zwykle
rozwijają się 2-3 pokolenia. Gdy ilość pokarmu jest już niewystarczająca, larwy
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inwazyjne nicieni opuszczają ciało martwego owada i wędrują do środowiska
zewnętrznego w celu napotkania kolejnego żywiciela [8].
Różnorodność gatunkowa nicieni owadobójczych związana jest między innymi
z klimatem, cechami fizyko-chemicznymi gleby czy typem środowiska. Obecność
tych zwierząt stwierdzono na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy [15, 20].
Według Hominick'a i wsp. [21] nicienie z rodziny Steinernematidae są częściej
związane z chłodniejszym i umiarkowanym klimatem, natomiast Heterorhabditidae
częściej izolowane są w krajach o cieplejszym klimacie. Gatunki, które mają globalny
zasięg to: S. feltiae, S. carpocapsae, S. affine i H. bacteriophora [21]. Gatunki
o wąskim zakresie tolerancji warunków środowiskowych, notuje się jedynie lokalnie.
Przykładami takimi są H. floridensis odławiany na terenie Florydy [32], H. brevicaudis
notowany w Chinach [26] i H. argentinesis w Argentynie [42]. W Polsce również są
prowadzone badania dotyczące bioróżnorodności gatunkowej tych zwierząt. Obecnie
poznanych jest dziewięć gatunków nicieni owadobójczych. Są to: S. feltiae
(najpospolitszy gatunek), S. affine, S. bicornutum, S. carpocapsae, S. intermedium,
S. silvaticum oraz S. kraussei niedawno odkryty na terenie województwa
świętokrzyskiego [5, 11, 12, 28, 29]. Z rodziny Heterorhabditidae gatunki spotykane
w Polsce to H. bacteriophora oraz H. megidis [12, 28].
Gleba jest naturalnym środowiskiem występowania larw inwazyjnych nicieni
entomopatogenicznych. Każda zmiana warunków środowiskowych takich jak
wilgotność, temperatura czy zabiegi agrotechniczne wpływają na inwazyjność
i występowanie tych organizmów w środowisku [39, 48, 49]. Innym czynnikiem
wpływającym na przeżywalność i mobilność nicieni jest struktura gleby [17]. Wraz ze
wzrostem

zawartości

gliny

w

glebie,

zmniejsza

się

inwazyjność

nicieni

entomopatogenicznych [30]. Natomiast największą przeżywalność notuje się
w podłożach piaszczysto-gliniastych i piaszczystych, w których larwy inwazyjne
szybciej i chętniej wnikają do owada [14]. Na patogeniczność i przeżywalność nicieni
wpływa też odczyn gleby. W glebach o pH

4-8 nicienie nie wykazują wyraźnie

zmniejszonej aktywności, natomiast w glebach silnie zasadowych (pH 10) obniża się
ich przeżywalność i inwazyjność [24].
Badania

nad

nicieniami

owadobójczymi

wykazują

odmienne

preferencje

środowiskowe rodzin Steinermetidae i Heterorhabditidae. Stwierdzono, że gatunki
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należące do Steinernematidae powszechnie występują na terenach zalesionych [43,
46, 47]. Wyraźnie leśnym gatunkiem jest S. kraussei, którego obecność zanotowano
w lasach Niemiec, Belgii, Polski i Kalifornii [29, 41, 43, 47]. Inne gatunki odłowione
z gleb leśnych to S. intermedium [46, 47], S. feltiae [41] i S. carpocapsae [43].
Na terenie łąk i pastwisk notuje się obecność S. feltiae i S. affine [20, 47], a na
polach golfowych i w sadach S. carpocapsae [43]. Grunty orne najczęściej
zasiedlane są przez dwa gatunki: S. affine i S. feltiae [47]. W przypadku gatunków
należących do Heterorhabditis można zauważyć, że w większości są one związane
z piaszczystymi glebami terenów nabrzeżnych [16, 43]. Natomiast z terenów
pokrytych darniną, chwastami oraz z terenów lasów tropikalnych odławiany jest
gatunek H. megidis [9, 44].
Gmina Solina znajduje się na terenie województwa podkarpackiego. Klimat gminy
ma charakter podgórski (w części północnej) i górski (w części południowej).
W kotlinach i dolinach górskich obserwuje się znaczne odchylenia klimatyczne
spowodowane występowaniem lokalnych mikroklimatów. W miejscach tych gromadzi
się ciepłe powietrze z równin węgierskich, a okoliczne lasy wpływają na nie pod
względem wilgotności i łagodnej temperatury. W wielu rejonach (doliny i kotliny
górskie) notuje się znaczne odchylenia klimatyczne spowodowane lokalnymi
mikroklimatami [10]. Większość gleb gminy to gleby słabe IV, V i VI klasy
bonitacyjnej, które powstały ze skał fliszu karpackiego jako brunatne kwaśne.
Jedynie w dolinie Sanu występują enklawy gleb madowych. W południowej części
powiatu występują gleby kamienisto-gliniaste. W uprawie ziemi obserwuje się
odłogowanie gruntów najniższej jakości co prowadzi do samoczynnego zadrzewienia
tych terenów, głównie w południowej części gminy. Gmina Solina jest obszarem
o bardzo dużej lesistości. Ponad 54 % to tereny leśne (Polska 28 %). Użytki rolne
stanowią około 20 % powierzchni gminy, gdyż panują tam mało sprzyjające warunki
naturalne dla działalności rolniczej [10].
Celem pracy było zbadanie występowania nicieni owadobójczych w wybranych
typach środowisk gminy Solina.
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1. Materiały i metody
Badania prowadzono w okresie letnim w latach 2014-2015. Próby glebowe
zebrano z wybranych środowisk (agrocenozy oraz lasy) znajdujących się w gminie
Solina (tab. 1., ryc. 1.).

Tabela 1. Lokalizacja poletek badawczych na terenie gminy Solina

Lp.

Lokalizacja

Typ
środowiska

1. Myczkowce

łąka

2. Solina

łąka

3. Polańczyk

las

4. Rybne

pole

5. Bukowiec

łąka

6. Rajskie

łąka

7. Terka

pole

8. Polanki

las

Szerokość
geograficzna

Długość
geograficzna

49o26'39"

22o24'01"

49o23'59"

22o27'14"

49o21'29"

22o25'08"

49o21'01"

22o23'52"

49o18'54"

22o24'44"

49o17'35"

22o28'20"

49o17'45"

22o25'16"

49o16'12"

22o24'27"

Źródło: opracowanie własne
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Rycina 1. Położenie poletek badawczych na terenie gminy Solina

Źródło: opracowanie własne

Środowiska te różniły się uziarnieniem i typem gleby, wilgotnością oraz
dostępnością różnych gatunków żywicieli. Zbadano obecność nicieni owadobójczych
w glebie w zależności od różnych typów środowisk.
Z każdego terenu badawczego pobrano po 50 próbek glebowych za pomocą
sondy Egnera. Próbę z każdego terenu badawczego rozłożono do 6 sterylnych
pojemników (250 g) i do każdego z nich dołożono po 2 gąsienice barciaka większego
(Galleria mellonella L.) o masie ciała około 160 mg. Owady pochodziły z hodowli
własnej Zakładu Zoologii i Dydaktyki Biologii UJK. Metodą Beddinga i Akhursta [4]
odłowiono z badanych prób glebowych różne gatunki nicieni glebowych w tym nicieni
owadobójczych.

146

Pojemniki z próbami glebowymi kontrolowano co 48 h. Znalezione w próbach
martwe gąsienice przekładano na gąbki migracyjne [27] i również kontrolowano je
co 48 h w celu stwierdzenia w szalkach migracyjnych nicieni opuszczających ciało
martwego owada. Zaobserwowane nicienie zbierano do butelek do hodowli
tkankowej

i

przechowywano

w

temperaturze

40C

do

kolejnych

analiz.

Po każdorazowym zbiorze larw nicieni, do szalek migracyjnych dolewano wody
destylowanej i ponownie wstawiano do szafy termostatycznej (20° C). Larwy nicieni
zbierano do ostatniego dnia migracji.
Do prób glebowych, z których wyjęto martwe gąsienice dokładano nowe, żywe
larwy owadów. Przeprowadzono 8 kontroli każdej próby glebowej (16 dni).
Odłowione nicienie zbadano morfometrycznie celem wstępnego określenia
rodzaju i gatunku. Do tych analiz wykorzystano klucz do oznaczania gatunku nicieni
entomopatogenicznych [25]. Ostateczna analiza gatunku obejmowała badania
molekularne oparte na izolacji DNA, reakcji PCR oraz sekwencjonowaniu produktu
PCR [33]. Izolacja DNA oraz przygotowanie prób do reakcji PCR przeprowadzono
zgodnie z protokołami dołączonymi do odpowiednich zestawów (AA Biotechnology).
Do reakcji PCR wykorzystano startery zaprojektowane samodzielnie oraz startery
zaproponowane w literaturze. Samą reakcję PCR przeprowadzono według schematu
podanego w danych literaturowych z zachowaniem niższej temperatury elongacji
(450C) dla prób z przypuszczalnym rodzajem Heterorhabditis [33].
Otrzymane sekwencje przyrównano do sekwencji różnych gatunków nicieni
zawartych w bazie internetowej NCBI.

2. Wyniki
Z 8 badanych prób glebowych w 2 wykazano obecność nicieni owadobójczych
(25 %). Wyniki badań morfometrycznych i molekularnych wykazały, iż badane izolaty
nicieni należą do gatunków: H. bacteriophora i S. affine. H. bacteriophora odłowiono
z próby glebowej pochodzącej z łąki na terenie miejscowości Solina, a S. affine z łąki
w Bukowcu. Obecność nicieni należących do rodzaju Heterorhabditis można było
zaobserwować już w czasie analiz prób glebowych na obecność nicieni
owadobójczych,

gdyż

owady

były

charakterystycznie

ciemnoczerwony w trakcie zarażenia przez nicienie.
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barwione

na

kolor

Analizowane

wymiary

ciała

różnych

stadiów

rozwojowych

zarówno

H. bacteriophora jak i S. affine zawierały się w granicach norm dla danego gatunku
podanych w literaturze (tab. 2. i 3.).
Tabela 2. Wybrane wymiary ciała różnych stadiów rozwojowych badanego
izolatu H. bacteriophora [µm]

Wybrane wymiary ciała [µm]

Średnie wymiary
dzikiego izolatu
H. bacteriophora

Zakres danych
dla gatunku H.
bacteriophora
[37]

larwy inwazyjne
Długość ciała

580

520-600

Szerokość ciała

26

21-31

Długość gardzieli

126

119-130

Długość ogona

91

83-99

samice pierwszego pokolenia
Długość ciała

4140

3630-4390

Szerokość ciała

169

160-180

Długość gardzieli

201

189-205

Długość ogona

84

81-93

samice drugiego pokolenia
Długość ciała

3550

3180-3850

Szerokość ciała

210

160-220

Długość gardzieli

172

155-183

Długość ogona

85

71-93

Długość ciała

840

780-960

Szerokość ciała

44

38-46

Długość gardzieli

103

99-105

Długość ogona

34

22-36

42

36-44

samce

Długość szczecinek kopulacyjnych

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3. Wybrane wymiary ciała różnych stadiów rozwojowych badanego
izolatu S. affine [µm]
Średnie wymiary
dzikiego izolatu S.
affine

Wybrane wymiary ciała [µm]

Zakres danych dla
gatunku S. affine
[38]

larwy inwazyjne
Długość ciała

727

626-788

Szerokość ciała

31

28-34

Długość gardzieli

128

115-134

Długość ogona

65

52-68

samice pierwszego pokolenia
Długość ciała

3210

2066-3600

Szerokość ciała
Długość gardzieli
Długość ogona

163
206
54
samice drugiego pokolenia

139-208
178-228
47-63

Długość ciała
Szerokość ciała
Długość gardzieli
Długość ogona

1720
98
169
57
samce pierwszego pokolenia
1880
126
151
50

1600-1800
88-107
158-179
51-64

Długość ciała
Szerokość ciała
Długość gardzieli
Długość ogona

Długość szczecinek kopulacyjnych
71
samce drugiego pokolenia
Długość ciała
1320
Szerokość ciała
65
Długość gardzieli
154
Długość ogona
41
Długość szczecinek kopulacyjnych

68

Źródło: opracowanie własne
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1400-2100
95-164
136-174
45-56
67-86
1200-1500
63-76
146-168
30-42
62-72

3. Dyskusja
Środowiska glebowe w jakich notowane są dzikie izolaty nicieni owadobójczych są
dość zróżnicowane [20]. Dostosowania się do lokalnych warunków środowiskowych
są cechami gatunkowymi tych organizmów [22].
Klimat gminy Solina ma charakter podgórski i górski z lokalnymi tendencjami do
mikroklimatów. Teren, z którego odłowiono H. bacteriophora to środowisko trawiaste
położone poniżej zbiornika Solina, w dolnej granicy zapory. Miejsce to, osłonięte jest
zarówno zaporą jak i lasami na stromych zboczach co sprawia, że klimat tego
miejsca jest nieco łagodniejszy, a tym samym odpowiedni dla odłowionego gatunku
nicieni. Również z terenu łąki (Bukowiec) wyizolowano S. affine. Wynik ten znajduje
potwierdzenie w literaturze gdzie także z tego typu środowiska odłowiono ten
gatunek nicieni [20, 47].
Tereny zalesione oraz zachwaszczone są terenami gdzie często odławia się
nicienie Steinernema sp. oraz H. megidis [9, 43, 44, 46, 47]. W gminie Solina ponad
54 % to tereny leśne, a odłogowanie gruntów najniższej jakości dodatkowo zwiększa
zadrzewienia tych terenów [10]. Z 8 badanych prób glebowych, 2 pochodziły
z terenów leśnych, jednak w żadnej z tych prób nie odnotowano obecności nicieni
owadobójczych. Przyczyną tego mógł być nieodpowiedni dla tych organizmów typ
gleb. W obu przypadkach gleba była kamienisto-gliniasta, co mogło utrudniać
warunki życia nicieni.
Parametry morfometryczne odłowionych izolatów nicieni zawierały się w granicach
norm podanych w literaturze [37, 38] oraz były zbliżone do wyników innych badaczy
[34].
Potwierdzone przez analizy molekularne gatunki nicieni należą do taksonów
o globalnym zasięgu [21]. Obecność S. affine zanotowano również w Belgii [41],
Danii, Niemczech [36], Holandii i Anglii [19], a H. bacteriophora w Niemczech [47],
Włoszech, Kalifornii, Florydzie, Argentynie, Brazylii, Chinach i Australii [36]. Jednak
na terenie Polski są to gatunki należące do rzadkich taksonów [28].
Otrzymany wynik odłowu nicieni owadobójczych (25%) potwierdzają dane
literaturowe, gdzie w zależności od lokalizacji, obecność populacji tych organizmów
notuje się od 2 do 26% [2, 18, 31, 43]. Warto zauważyć, że analizy innych autorów
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prowadzone

są

na

różnych

terenach

i

procent

odłowu

larw

nicieni

entomopatogenicznych może być zmienny.
Skład gatunkowy nicieni entomopatogenicznych w środowisku glebowym jest
zróżnicowany i w dużej mierze zależy od panujących tam warunków. Istnieją
zarówno gatunki o wąskim zakresie tolerancji czynników środowiskowych, jak
i gatunki występujące globalnie.
Aspekt poznawczy oraz możliwości owadobójcze, skłaniają do dalszych
poszukiwań i pełnych opisów nowych izolatów czy gatunków tych zwierząt [45].

4. Podsumowanie
Mimo

zaliczenia

odłowionych

w

niniejszych

badaniach

organizmów

H. bacteriophora i S. affine do gatunków o zasięgu globalnym, na terenie Polski są
one nadal rzadko notowane. Różnorodność gatunkowa oraz specyficzne cechy
dzikich izolatów nicieni owadobójczych są ciekawym i niosącym wiele korzyści
tematem. Rozwijanie tego zagadnienia pozwoli pełniej poznać te organizmy
i zastosować je w biologicznej ochronie roślin przed szkodnikami.
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162

KLASTER A INNE FORMY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
PRZEDSIĘBIORST

Streszczenie: W pracy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące form współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami na rynku, z wyszczególnieniem formy współpracy jaką jest klaster. Następnie
autor przedstawił porównanie współpracy klastrowej z innymi rodzajami współpracy gospodarczej
przedsiębiorstw, a także zaprezentował wnioski z przeprowadzonej analizy.
Słowa kluczowe: klaster, współpraca gospodarcza, współdziałanie, alians, partnerstwo.

Wprowadzenie
Współcześnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się, aby współpracować na
rynku z innymi podmiotami. Form współpracy jest sporo i ciągle przybywa więcej
rozwiązań i możliwości w tym zakresie. Przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku ma
do wyboru całe spektrum możliwości nawiązania współpracy, a to w jaki sposób
z nich skorzysta będzie decydowało o jego przyszłej pozycji rynkowej163.
Celem pracy jest przedstawienie istoty współpracy gospodarczej pomiędzy
przedsiębiorstwami

na

rynku,

przedstawienie

najpopularniejszych

rodzajów

współpracy z szczególnym uwzględnieniem współpracy klastrowej oraz porównanie
wybranych form współpracy do klastra gospodarczego.
Działania takie jak, partnerstwo, koordynacja, kooperacja, alianse, koopetycja
i kooperencja to niektóre z pojęć dotyczących zjawiska współpracy. W literaturze
przedmiotu spotkać się można także z takim określeniem jak orientacja na
współpracę. Najczęściej jednak definiowane jest zjawisko współpracy z naciskiem na
korzyści takiego współdziałania164. Analiza współpracy odbywa się głównie na
poziomie przedsiębiorstwa jako całości, ale także współpraca występuje na poziomie
działów czy grup działających w danej firmę, a także poszczególnych pracowników.
Jest to relacja dwóch podmiotów oparta na współpracy najczęściej skierowanej na
162
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wspólne wytwarzanie produktów, wymianę zasobów w celu

uzyskania lepszych

warunków funkcjonowania165.
Na skłonność do współpracy wpływ mają głównie czynniki ekonomiczne. Do
najczęstszych czynników, z którymi można spotkać się w literaturze należą:
zwiększająca się konkurencja na rynku, globalizacja gospodarek i rozwój
internacjonalizacji, ograniczanie barier transferu dostępnych zasobów, rosnące
koszty nowych marek, rozwój regionalnej integracji ekonomicznej166, a także takie
korzyści jak167:
- zmniejszenie ryzyka działalności poprzez przejęcie od partnerów biznesowych,
dobrych praktyk gospodarczych niwelując potrzebę tworzenia nowych rozwiązań czy
poszukiwania nowych dostawców,
- korzystanie z infrastruktury partnera co zapewnia gotowe środki trwałe do
dalszego działania takie jak nieruchomości, technologię czy zasoby personalne.
W związku z powyższym przedsiębiorstwa, a w szczególności te z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw coraz częściej decydują się na nawiązywanie współpracy
na rynku. Można to zaobserwować w wielu branżach od tych związanych z produkcją
czy wydobyciem po branże usługowe.

1. Istota współpracy gospodarczej
W literaturze przedmiotu można spotkać wiele pojęć dotyczących, współdziałania
czy współpracy w danym obszarze rynku. Warto się zastanowić, czy te pojęcia
oznaczają inną formę aktywności gospodarczej, uzupełniają się, a może są
synonimami, opisującymi to samo działanie. Pojęcie współpracy ewoluuje, rozszerza
swój zakres, wzbogacając się o nowe formy. Obejmuje już nie tylko proces produkcji,
ale i wymiany. Stopniowo poszerza się charakter relacji między przedsiębiorstwami
oraz zbiór podmiotów w nich zaangażowanych: od dostawców i odbiorców, przez
producentów wyrobów komplementarnych, do konkurentów. Ze względu na
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Jagoda H. Formy współdziałania gospodarczego w procesie transformacji polskiej gospodarki [w:] Strategie
i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red. M. Moszkowicz, Politechnika
Wrocławska PAN, Oddział we Wrocławiu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa 2001, s. 41-46.
166
Herdan A., Fuzje, przejęcia… Wybrane aspekty integracji. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008,
s. 11.
167
Opracowanie własne na podstawie: Hook. J.C., Fuzje i przejęcia-jak skutecznie przeprowadzić transakcję,
Wyd. Libfer, Warszawa 2002, s. 28.
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złożoność omawianego zagadnienia trudno znaleźć jedną dyscyplinę naukową
zdolną całościowo objąć problematykę współpracy gospodarczej168.
Jedną z definicji, z która można się spotkać analizując literaturę przedmiotu jest
definicja mówiąca o tym, że

współdziałanie można określić jako tworzenie

powtarzalnych związków, relacji z innymi podmiotami gospodarczymi, które nie mają
charakteru zwykłych transakcji rynkowych. Ma ono m.in. swój wymiar gospodarczy
określony przede wszystkim przez cel i treść współdziałania oraz prawnoorganizacyjny

wyznaczający

jego

formy,

określane

najczęściej

jako

formy

współdziałania, prawno-organizacyjne formy integracji, względnie formy integracji
przedsiębiorstw. Innym określeniem współdziałania jest podejście prawne mówiące,
że współdziałanie to zespół stosunków prawnych, zachodzących w procesie
działalności gospodarczej, istniejących między co najmniej dwoma podmiotami
gospodarczymi, których istota oraz cel zawiera się w wymianie dóbr i usług, bądź
w tworzeniu warunków dla takiej wymiany169.
Współdziałanie gospodarcze można rozpatrywać w dwóch aspektach – szerszym
i węższym. W podejściu szerszym współdziałanie rozumiane jest jako współistnienie
podmiotów gospodarczych bez znaczących celowych wspólnych działań.

Istota

zawarta jest w koegzystencji podmiotów na rynku, które występują obok siebie
niczym odrębne mechanizmy. Natomiast w wąskim rozumieniu tego zagadnienia,
wiąże

się

to

z

istnieniem

kontaktów

i

występowaniu

więzi

pomiędzy

przedsiębiorstwami. Więzi te widoczne są w działaniach kooperatywnych, bądź
konkurencyjnych, a ich urzeczywistnieniem są przepływy podstawowych zasobów
takich jak pracy, surowców czy kapitału, w tym kapitału ludzkiego, informacji oraz
wiedzy podtrzymywanych przez współdziałające przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia
wspólnie przyjętych założeń170.
Natomiast współpraca określana jest jako działalność prowadzona wspólnie
przez jakieś osoby, instytucje bądź państwa, jak również działalność prowadzona
w czyjeś zlecenia171. Można się spotkać z opracowaniami stosujące zamiennie
pojęcia współdziałania i współpracy, a także poglądy, stanowiące, że współpraca
168

Guzdek S., Współpraca gospodarcza jako czynnik rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Zeszyty
naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Krakowie nr 5(935), s.91.
169
Jażdżewski L., Koncentracja gospodarcza jako forma współdziałania gospodarczego-uwagi teoretyczno
prawne, [W:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 2, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 2
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Ujda-Dyńka B., Współdziałanie gospodarcze jako element strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
[W:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 34, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski 2002.
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http://sjp.pwn.pl/slowniki/wsp%C3%B3%C5%82pracowa%C4%87.html, (stan na dzień: 12.03.2017).
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jest jednym z elementów współdziałania. Natomiast kooperacja jest często
traktowana jako definicja działania łączącego w sobie współpracę i współdziałanie
w sposób bardziej sprecyzowany.
Jak widać pojęcia współdziałania i współpracy gospodarczej są bardzo bliskie,
więc w takim przypadku autor posługiwał się będzie terminem współpracy
gospodarczej. Wieloaspektowość współpracy gospodarczej, a także duża liczba
przeprowadzonych badań w tym zakresie powoduje trudność w zastosowaniu
uniwersalnego kryterium, sztywnego podziału współpracy gospodarczej. Analiza
literatury

przedmiotu

pozwala

na

wyodrębnienie

podziałów

jedno-

i wielokryterialnych. Istniejące typologie obejmują nierzadko odrębne płaszczyzny
analiz, co sprzyja różnicowaniu wielu kryteriów podziału form współpracy
przedsiębiorstw i wzajemnych relacji.
Współprace w aspekcie gospodarczym definiować można jako, celowe
działanie polegające na skoordynowaniu wykonywanych zadań cząstkowych, które
wynikają z podziału pracy lub powiązań pomiędzy jednostkami gospodarki na
podstawie zawieranych przez nie umów i porozumień ułatwiających realizacje
zadań172.
Współpracę można sklasyfikować, według klucza zaproponowanego przez
J. Lichtarskiego dzieląc współpracę na formy kooperacyjne i koncentracyjne.
Pierwsze charakteryzują się dobrowolnością i odwracalnością współdziałania.
Natomiast druga forma współpracy odznacza się, wysokim stopniem zacieśniania
współpracy i intensywności integracji gospodarczej oraz organizacyjnej. Z uwagi na
tematykę

pracy

autor

skupia

się

na

kooperacyjnych

formach

współpracy

gospodarczej i poddając je wnikliwszej analizie, niż formach opartych na
koncentracji.
Z związku z tym warto jeszcze przypomnieć wspomnianą wcześniej kooperację,
którą określić można jako: współpracę między ludźmi bądź przedsiębiorstwami
produkcji towarów lub usług, współdziałanie w jakiejś dziedzinie, dawniej określanej
jako spółdzielczość.
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Światowiec-Szczepańska J., Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 96
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Natomiast według słownika Universitas Varsoviensis kooperacja jest to
„współdziałanie, współpraca w jakiejś dziedzinie czy współpraca między ludźmi lub
przedsiębiorstwami w produkcji towarów i usług" Ze względu na bliskość tych
znaczeń

rozpatrujemy

je

tutaj

łącznie173.

Formy

współpracy

gospodarczej

przedsiębiorstw można podzielić na dwie zasadnicze grupy, czyli formy kooperacyjne
oraz koncentracyjne.
Tabela 1. Charakterystyka współpracy gospodarczej
Współpraca gospodarcza oparta na:
Kooperacji, która charakteryzuje się: Koncentracji, która charakteryzuje się:
Utrzymaniem samodzielności gospodarczej
Utworzeniem podmiotu, kierującego
współdziałanie podmiotów
Utrzymaniem osobowości prawnej
Stopniowym utracie samodzielności
gospodarczej podmiotów, które są
podporządkowane naczelnemu kierownictwu
Dobrowolności i odwracalności
Zmianą stosunków własnościowych
współdziałania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Jagoda H., Haus B., Holding. Organizacja i
funkcjonowanie. Wyd. PWE, Warszawa 1995, str. 10.

2. Formy współpracy gospodarczej
Przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku, ma do wybory dwie główne ścieżki
rozwoju, które dzielą się na drogę opartą na koncentracji lub kooperacji (Tab.2).
Na drodze kooperacji przedsiębiorstwa zawierają współpracę w formie m.in. aliansu
strategicznego

czy

taktycznego,

który

jest

sposobem

przedsiębiorstwa

(posiadającego zbyt małe zasoby czy słabe cechy swojej konkurencyjności na
rynku), na osiągnięcie przewagi na rynku poprzez połączenie realizacji celów
i zasobów z innym przedsiębiorstwem. Częstym efektem zawierania współpracy
kooperacyjnej przedsiębiorstw jest pogłębianie się integracji, wzrostu konkurencji na
rynku wspólnotowym, szybkiego postępowi technologicznemu czy globalizacji
gospodarki

światowej.

Uwagę

zwraca

się

na

konieczność

współpracy

174

przedsiębiorstw konkurujących ze sobą

.

173

http://portal.uw.edu.pl/web/approval/kooperacja, (stan na dzień: 13.03.2017).
Kuczewska J., Alianse strategiczne jako forma współpracy przedsiębiorstw europejskich [w:] Przedsiębiorstwo
kooperujące, red. Z. Dworzecki, Wyd. Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002, s. 119
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Tabela 2. Strukturalizacja strategii rozwoju przedsiębiorstw
Opcje strategiczne rozwoju przedsiębiorstw
Rozwój wewnętrzny

Rozwój wewnętrzny
Koncentracja

Kooperacja

Przejęcia

Fuzje

Alianse

Franczyza

strategiczne
źródło: Oczkowska R., Joint venture jako alians przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym –
rozważania terminologiczno-definicyjne, Wyd. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej
w Krakowie”, nr 720, Kraków 2006, s.128

Współpracę kooperacyjną można podzielić na dwie grupy o charakterze
funkcjonalnym i strukturalny175 (Rys.1). Dążąc do powstania organu, który jest
odpowiedzialny za organizacje ich wspólnych działań w zakresie wspólnej polityki
ramach branży, prezentowanie wspólnego stanowiska w odniesieniu do pozostałych
zewnętrznych

podmiotów

na

poszczególnych przedsiębiorstw

rynku

czy

wspierać

operacyjne

działania

176

.

Koncentracja organizacyjna ma wymiar zewnętrznej integracji danego podmiotu
gospodarczego z innymi, niezależnymi od siebie podmiotami, wyniku, którego
powstaje układ wielopodmiotowy. Koncentracja jest szczególnym przypadkiem
integracji podmiotów i współpracy177.
Rysunek 1. Podział współpracy kooperacyjnej

Kooperacja

Funkcjonalna

Strukturalna

Źródło: Opracowanie własne.
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Opracowanie własne na podstawie: Jagoda H., Haus B., Holding… s. 10.
Jagoda H., Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 142.
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Kortan J., Kooperacja i koncentracja–dwie podstawowe formy łączenia się przedsiębiorstw, Ekonomika
i Organizacja Pracy 1/1986, w: Grabiec O. Formy koncentracji przedsiębiorstw. Wyd. Zeszyty naukowe Wyższej
Szkoły Humanitas w Sosnowcu, s. 5.
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Rozpatrując różne formy współpracy na rynku można wyróżnić kilka najczęściej
występujących jej rodzajów, do których można zaliczyć takie formy jak alianse, join
venture, konsorcjum, partnerstwo, czy franczyze178.
Na rynku mamy też do czynienia z względnie nową formą współpracy zyskującą
coraz bardziej szerokie grono zwolenników, a mianowicie współpracą w formie
klastra179.
W literaturze można zetknąć się w wieloma definicjami klastra, lecz wszystkie
definicje skupiają swoją uwagę na takie cechy jak współpraca w ramach podobnych
sektorów, pobliski teren geograficzny, na których funkcjonują podmioty klastrowe czy
ścisła współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami180.
Klaster, według występujących w literaturze definicji jest to wg. OECD
geograficznie skoncentrowanie podobnych lub komplementarnych przedsiębiorstw,
które mają aktywne kanały do realizacji transakcji i komunikacji, które korzystają
z

wyspecjalizowanej

infrastruktury,

rynków

i

służb,

a

wszystko

to

jest

charakterystyczne dla grona, czy słowa M. Portera, który rozpatrywał pojęcie klastra
jako: geograficznego skupiska firm wzajemnie powiązanych i wyspecjalizowanych,
działających w tych samych bądź pokrewnych sektorach i związanych z innymi
instytucjami

(uniwersytetami,

jednostkami

branżowymi,

normalizacyjnymi)

w poszczególnych dziedzinach, konkurując między sobą, ale również współpracując.
Na bazie zdobytych informacji, a także własnych doświadczeń i obserwacji autor
sformułował definicje klastra w następujący sposób: Klaster – zbiór przedsiębiorstw
funkcjonujących w danych często pokrewnych branżach, skoncentrowanych na
danym terenie geograficznym, powiązanych występującymi pomiędzy nimi relacjami,
działających w oparciu o wspólnie ustalone cele, czerpiących korzyści z efektu
synergii oraz możliwości współpracy w wspólnych obszarach oraz zdrowej
konkurencji w pozostałych aspektach funkcjonowania. Duży akcent skierowany jest
na

współpracę

z

pozostałymi

podmiotami

otoczenia

takimi

jak

jednostki

samorządowe, uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze, czy lokalne
organizacje.

Eksponowana

jest

współpraca

z

lokalną

społecznością

oraz

zaangażowanie na inicjatywy społeczne.

178

Koziński J., Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, Prace Naukowe AE
Wrocław, Wrocław 1996, s. 10.
179
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180
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2012, s. 14.
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Klaster turystyczny jest jednym z rodzajów takiej specyficznej formy współpracy,
jaką jest klaster, dotyczącym działalności przedsiębiorstw z branży turystycznej.
Klaster

turystyczny

współdziałających
turystycznego

–

ze

(obszar)

aktywna

sobą
i

w

sieć
ramach

jednocześnie

wytwórców

produktów

określonego
konkurujących

turystycznych

markowego
ze

produktu

sobą

jakością

i unikatowością oferowanych usług turystycznych. Podstawowym celem klastra
turystycznego jest kreowanie i wzmacnianie markowego produktu turystycznego oraz
wzrost zysków podmiotów zrzeszonych w klastrze, poprawa standardu życia
społeczności lokalnej, a także organizacja przestrzeni gościnnej dla turystów.
Jednocześnie według Panów J. Kaczmarek, A. Stasiak i B. Włodarczyk Klaster
turystyczny można określić jako sieć wytwórców produktów turystycznych, którzy
współdziałają ze w sobą w ramach danej marki geograficznej (np. markowego
produktu turystycznego) i jednocześnie konkurują ze sobą jakością, a także
unikatowością proponowanych usług turystycznych.
Natomiast według M. Kachniewskiej klaster turystyczny jest aktywną siecią, do
której zalicza się wytwórców produktów turystycznych, organizacje turystyczne,
władze lokalne i samorządowe, przedsiębiorstwa z innych branż przejawiające duża
skłonność do współpracy, instytucje otoczenia biznesu, czy zaplecza edukacyjnoeksperckiego, na który składają się uczelnie czy instytucje B+R. Współdziałają one
z sobą w ramach określonej marki, jednocześnie konkurując pomiędzy sobą jakością,
innowacyjnością czy unikatowością oferowanych usług181.
Analizując klaster z pozostałymi formami współpracy, należy bliżej przedstawić,
bardziej tradycyjne formy współpracy istniejące na rynku. Należy pamiętać, że
współpraca przedsiębiorstw jest jedną z możliwości stałego rozwoju współczesnych
organizacji, lecz także niesie za sobą pewne ryzyko i niedogodności 182. Do takiej
formy

można

zaliczyć

między

innymi

alians

gospodarczy.

Istnieje

duża

niejednorodność w definiowaniu pojęcia aliansu. Termin ten (z języka francuskiego:
alliance) oznacza przymierze, sojusz, koalicję183.
Alians definiowany jest jako: sojusz między państwami, stronnictwami lub
organizacjami184. Według innych źródeł Alians gospodarczy definiowany jest jako
związek pomiędzy firmami, którego zamierzeniem jest realizacja wspólnego celu obu
181

https://es.slideshare.net/coffeeday/klaster-rot-lot, (stan na dzień: 10.03.2017).
Opracowanie własne na podstawie: Pocztowski A (red.), Zarządzanie zasobami
w procesach fuzji i przejęć, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 9.
183
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182

164

ludzkimi

partnerów. Powstają, gdy pomiędzy partnerami sojuszu występuje słaba rywalizacja
i silna współpraca185.
Bardzo ważną cechą aliansów jest utrzymanie niezależności każdej z firm
partnerskich, pomimo wspólnie wiążących je umów. Przedsiębiorstwa łączą się
w celu realizacji

wspólnych przedsięwzięć, przy zachowaniu niezależności

strategicznej. Charakterystyczną cechą dla tej współpracy jest wielość centrów
decyzyjnych, konfliktowy charakter interesów, które dotyczą aliansu, a tylko po części
są celami poszczególnych członków zawartego aliansu czy brak konieczności
przeprowadzenia kosztownej i ryzykownej integracji przedsiębiorstw partnerskich.
W przypadku aliansów można mówić o takich typach porozumienia jak: alians
zogniskowany, czyli porozumienie mające na celu podjęcie przez partnerów
konkretnych działań w przypadku wystąpienia również konkretnych okoliczności na
rynku. W taki wypadku każde przedsiębiorstwo posiada określoną rolę i sprawuje
jedną funkcję, bądź przynajmniej posiadanie jasno określonych i co ważne
ograniczonych celów.
Z kolei Alians kompleksowy różni się od poprzedniej formy tym, że współpraca
ta ma charakter w szerokim zakresie. Najczęściej jest to kolejny etap udanej
współpracy rozpoczętej w postaci aliansu zogniskowanego 186. Następną formą jest
współpraca nazwana jako Join Venture.
W literaturze przedmiotu prezentuje się zróżnicowane rozumienie joint venture.
Według G.A. Schmolla zgodnie z ujęciem UN Centre for Transnational Corporations
(UNCTC) Joint Venture jest rodzajem współpracy między dwoma lub więcej
przedsiębiorstwami, które uczestniczą w zarządzaniu nim, wnoszą zasoby w formie
kapitału, technologii, czy też know-how, dzielą zyski i straty, a także ryzyko.
Główną cechą jest stworzenie poprzez podmioty w ramach aliansu nowej spółki
o odrębnej osobowości prawnej. To partnerzy wnoszą do nowej spółki zasoby
finansowe, narzędzia niezbędne do funkcjonowania spółki, a także zapewniają
nowemu podmiotowi stosunkowo dużą autonomię.

Taka spółka zazwyczaj jest

powoływana do realizacji innych celów, niż cele spółek-matek. Ten rodzaj współpracy
jest często korzystny dla przedsiębiorstw pochodzących z różnych krajów187.
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https://mfiles.pl/pl/index.php/Alians_strategiczny, (stan na dzień: 02.03.2017).
Krupski R.(red.), Zarządzanie…, dz. cyt., s. 382.
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Konsorcjum z kolei są tworzone najczęściej w celu zakrojonego na dużą skalę,
konkretnego przedsięwzięcia, które wymaga zaangażowania wielkich nakładów
finansowych oraz wiedzy specjalistycznej. J. Lichtarski określa konsorcjum jako
związek o charakterze najczęściej przejściowym, zorientowanym na współdziałanie
przedsiębiorstw w dotychczasowej dziedzinie rozwoju (na drodze inwestycyjnej) lub
podejmowanie nowej działalności, bądź też na współdziałanie w realizacji wielkich
operacji finansowych188.
Następną

formą

międzysektorowe

współpracy

alianse

jest

partnerstwo,

w ramach,

określane

których jednostki,

grupy

jako:

jako

i organizacje

reprezentujące różne sektory (publiczny, gospodarczy i społeczny) zgadzają się
współpracować, po to, aby wypełnić zobowiązanie lub podjąć specyficzne zadanie,
wnosząc

swoje

oraz dzieląc

się

kompetencje
korzyściami

i zasoby,

wspólnie

wynikającymi

ponosząc

z osiągnięcia

ryzyko

wspólnych

i koszty
celów

partnerstwa i celów poszczególnych organizacji członkowskich189.
Kolejną wartą przytoczenia definicją partnerstwa jest definicja Organizacji
Narodów Zjednoczonych (2003) mówiąca, że jest to: dobrowolna i kooperacyjna
relacja pomiędzy różnymi stronami (sektorami), w której wszyscy uczestnicy
(partnerzy) zgadzają się pracować razem, aby osiągnąć wspólny cel lub podjąć
specyficzne zadanie i dzielić ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje
i korzyści190.
Partnerstwo również często w literaturze jest stosowane jako synonim współpracy
jednak według M. Strzyżewskiej partnerstwo to specyficzna forma współpracy, a za
jej najistotniejszy element uznaje jakość relacji, w której dane działanie gospodarcze
jest realizowane. Partnerstwo odwołuje się do wzajemnego zaufania, pomocy
i sprawiedliwości. Nie każda współpraca opiera się na zasadzie partnerstwa.
Partnerstwo

zatem

oznacza

relacje

jedynie

równorzędnie

traktujących

się

podmiotów. Można wyróżnić partnerstwo publiczno-prywatne czy partnerstwo
w kanałach dystrybucji191
Do najważniejszych cech partnerstwa możemy zaliczyć:

188

Lichtarski J. (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, Wyd. PWE Warszawa 1992, s. 96.
Tennyson R., Wilde L., The guiding hand. Brokering partnerships for sustainable development, United Nations
Department of Public Information, New York 2000, s. 12.
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(stan na dzień: 10.03.2017).
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Guzdek S., Współpraca… op.cit. s.91.
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- budowanie większej motywacji lojalności i produktywności pracowników,
którzy odbierają firmę, jako odpowiedzialną i faktycznie troszczącą się o ich dobrobyt,
- wzmocnienie relacji z interesariuszami,
- uzyskanie większej akceptacji dla prowadzonej działalności,
- poprawa wizerunku,
- możliwość pozytywnego wyróżnienia marki, rozwój rynków oraz nowych
produktów i usług,
- proces uczenia się i zmiany w organizacji – lepsze zrozumienie niektórych
zagadnień dzięki poznaniu perspektywy organizacji non-profit, rozwiązywanie
problemów przez zespoły (np. zadaniowe) w czasie rzeczywistym, dzielenie się
wiedzą, określenie warunków zmiany zasad partnerstwa lub jego rozwiązania oraz
procesów wprowadzania zmian192.
Przy tworzeniu partnerstwa, partnerzy mają wybór tego, co i jak będą robić,
w związku z tym może ono przyjmować różne formy:
– nieformalne,
– sformalizowane.
Przy wyborze struktury nieformalnej należy podpisać porozumienie partnerskie.
Jest ono niezbędne, by w przyszłości uniknąć ewentualnych konfliktów. Większość
partnerstw rozpoczyna swoje istnienie od struktur nieformalnych, a w zasadzie od
wieloletniej

współpracy

między

firmami,

w

ramach,

której

coraz

częściej

podejmowane są wzajemne działania. Z czasem działania te przechodzą powoli do
struktury sformalizowanej, gdyż stają się coraz bardziej złożone i wykazują potrzebę
pozyskiwania coraz większych środków na ich realizację193.
Innym sposobem na nawiązanie współpracy jest umowa franczyzowa. Istnieje
wiele definicji oraz określeń tej współpracy co wynika z obcojęzycznego pochodzenia
tego słowa, chociażby określenia (franchising czy franchise), ale na potrzeby pracy
zostanie zastosowana spolszczona nazwa w formie franszyzy bądź współpracy
franczyzowej.
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Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, Wyd. PWE, Warszawa 2001, s. 322.
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Franczyze można zdefiniować jako system sprzedaży towarów, usług lub
technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie
i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego
indywidualnymi franczyzobiorcami.
Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca nadaje swoim
poszczególnym

franczyzobiorcom

prawo

oraz

nakłada

na

nich

obowiązek

prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W ramach i na okres
sporządzonej na piśmie umowy franczyzowej oraz w zamian za bezpośrednie lub
pośrednie świadczenia finansowe uprawnienie to upoważnia indywidualnego
franczyzobiorcę do korzystania z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku
towarowego

lub

usługowego,

know-how,

metod

prowadzenia

działalności

gospodarczej, wiedzy technicznej, systemu postępowania i innych praw własności
intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej
i technicznej franczyzodawcy194.
Podmioty MSP mogą wykorzystać umowę franszyzy jako strategię ekspansji oraz
sposób prowadzenia przedsiębiorstwa w oparciu o sprawdzone schematy wybranego
dawcy franszyzy195.
Ekspansja na zasadzie franczyzy wydaje się najkorzystniejszym rozwiązaniem dla
firm posiadających łańcuchy franczyzowe ze względu na ich bogate doświadczenie
i zdobyte kontakty oraz relacje z innymi podmiotami.
Warunkiem sukcesu systemu franszyzy a granica jest posiadanie solidnej bazy
i pozycji we własnym kraju oraz zgromadzenie nadwyżki finansowej 196. Można to
zobrazować za pomocą poniższego schematu (Rys.2).
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Rysunek 2. Powiązania w umowie franczyzowej

Wspomaganie franczyzodawcy
w organizacji oraz prowadzeniu
podmiotu franczyzowanego oraz
przekazanie know-how

Istota
Franczyzy

Koncepcja prowadzenia
przedsiębiorstwa oraz
strategii marketingowej

Więź pomiędzy
franczyzodawcą a
franczyzobiorcą opartą
o zawartą umowę
Opłaty wnoszone przed
franczyzobiorcę dla
dawcy systemu
Kontrola podmiotu
biorącego licencje ze
strony
franczyzodawcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Chwałek J., Franschising- szansa czy zagrożenie dla
polskiego handlu, Wydawnictwo Handel Wewnętrzny, nr 1-3/ 199, s.12.

3. Porównanie klastra z innymi formami współpracy gospodarczej
Po przedstawieniu najczęściej zawieranych form współpracy przez podmioty
gospodarcze, zostanie przedstawione syntetyczne zestawienie ich do współpracy
klastrowej, która jest przedmiotem badań i zainteresowań autora. Na podstawie
wybranych kryteriów zostanie dokonana analiza porównawcza próbująca ukazać
różnice oraz cechy wspólne pomiędzy poszczególnymi formami współpracy,
a klastrem. (Tab.3).
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Tabela 3. Porównanie współpracy klastrowej z innymi wybranymi formami
współpracy gospodarczej
Cecha

Klaster

Alians

Partnerstw
o

Franczyz
a

Występowanie
podmiotu
administrującego/
zarządcy

Bardzo
często

Bardzo
rzadko

Brak

Zawsze

Stopień
zachowania
niezależności

Bardzo
duży

Duży

Duży

Niski

Średni

Zakres obszaru
terytorialnego, na
którym funkcjonują
podmioty

Bardzo
wąski

Szeroki

Szeroki

Średni/
Bardzo
198
szeroki

Szeroki

Możliwość
wspólnych działań
promocyjnych

Bardzo
Duża

Duża

Bardzo
duża

Średnia

Duża

197

Konsorcju
m

Często

Źródło: Opracowanie własne

Rozpatrując inne formy współpracy warto odnieść je do współpracy klastrowej.
Opisane zostaną podobieństwa i różnice pomiędzy klastrem a pozostałymi formami
współpracy gospodarczej.
Jeżeli chodzi o liczebność występowania powiązań na rynku to najczęstszą liczbą
aliansów strategicznych, w których potrafi funkcjonować jedno przedsiębiorstwo, jest
liczba około 20 aliansów, co różni się znacząco od sytuacji panującej w klastrze,
w którym funkcjonują przedsiębiorstwa działające w ramach tylko i wyłącznie jednego
lub ewentualnie dwóch klastrów. Partnerstwo opiera się zazwyczaj na zawarciu
umowy z kilkoma członkami, natomiast franczyza najczęściej zawierana jest
pomiędzy

jednym

franczyzobiorcą

oraz

jednym

franczyzodawcą

jednak

franczyzodawca może mieć kilku bądź kilkunastu biorców, wliczając w to swoje
własne filie, natomiast dawca może funkcjonować w oparciu o tylko jedną franczyze.
Z uwagi na to musi czerpać dobre praktyki tylko od jednego modelu biznesowego,
natomiast w klastrze te praktyki są pobierane od kilku bądź kilkunastu podmiotów.
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Przy założeniu, że podmiotem administrującym/zarządzającym organizacją jest franczyzodawca.
W przypadku dużych sieci międzynarodowych jak np. McDonalds, Pizza Hut i inne.

170

Konsorcjum to już forma obejmująca kilkanaście podmiotów, często o charakterze
międzynarodowym, co mocno różni się od większości klastrów, które są najczęściej
skupiskiem przedsiębiorstw lokalnych.
Kolejną charakterystyczną cechą klastrów jest współpraca, pomiędzy podmiotami,
która nie ma na celu prowadzić to przejęcia jednej firmy przez drugą. W przypadku
aliansu sytuacja ma podobne miejsce, jednak jest dopuszczalna możliwość do
połączeń oraz fuzji różnych przedsiębiorstw, jednakże agresywne przejęcie
przedsiębiorstwa przez konkurentów, jest nie mile postrzegana i wręcz stara się
uniknąć przed takimi praktykami. Ma to na celu budowanie pozytywnego wizerunku
zarówno klastra jak i aliansu, które mają gwarantować poczucie bezpieczeństwa
i współpracy na równych zasadach dla każdej ze stron. Duży stopień niezależności
zachowany jest również podczas umów partnerskich, mniejszych przy konsorcjum,
natomiast niezależność mocno ograniczona zostaje w przypadku nawiązaniu umowy
franczyzowej.
Podmiotem zarządzającym w klastrze najczęściej jest tzw. broker klastra lub
wybrane umownie jedno z przedsiębiorstw (najczęściej jest to największe
i posiadające najlepszą pozycję rynkową przedsiębiorstwo) lub inny podmiot
w klastrze (często jest do podmiot samorządowy związany z lokalnymi władzami
bądź administracją, np. wydział w Urzędzie Miasta, bądź różnego rodzaju agencje
rozwoju regionalnego). W mniejszej liczbie przypadków podmiot zarządzający
występuje w konsorcjum czy aliansie, zupełnie brak go jest w umowie partnerskiej,
a w przypadku franczyzy, jeżeli uznamy dawce licencji za owy podmiot to występuje
zawsze, a gdy rozróżnimy obie funkcje to takiego ściśle wyodrębnionego podmiotu
zarządzającego siecią brak.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę kryterium terytorialne to klaster skupia w dużej
mierze lokalne przedsiębiorstwa skupione na małej przestrzeni geograficznej,
franczyze stosuje się na zakres regionalny, a w niektórych przypadkach
największych lokalnych sieci nawet krajowy. Natomiast, gdy mamy do czynienia
z dużymi sieciami międzynarodowymi to zasięg działalności ma wymiar globalny.
Konsorcjum często funkcjonuje na szerokim zakresie terytorialnym.
Współpraca w aspekcie promocji na zewnątrz organizacji, w którym współpracują
przedsiębiorstwa wygląda zazwyczaj podobnie, pomiędzy przytoczonymi wcześniej
formami współpracy gospodarczej. Taka współpraca pozytywnie wpływa na
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wizerunek przedsiębiorstw będących członkami danej organizacji, które są
postrzegane jako bardziej godne zaufania, oraz przyczyniają się do wzrostu
konkurencyjności poprzez wymianę zasobów niematerialnych, które według J. Amis
i T. Slack są dużo bardziej trudne do naśladowania przez konkurencję, niż zasoby
materialne. Gdy taka współpraca w oparciu o działania marketingowe jest rozwinięte
na szeroką skalę i jest na wysokim poziomie to mówimy już o aliansach, czysto
skupionych na działaniach promocyjnych i marketingowych. Często nazywanych
w

literaturze

jako

alianse

marketingowe,

i

bardzo

mocno

w

tej

kwestii

przypominających klaster, z uwagi na skupienie swojej uwagi na wspólnym
promowaniu, oraz opracowywaniu strategii marketingowej przez uczestników
zarówno klastra jak i aliansu marketingowego.
Właśnie dzięki takiej formy współpracy przedsiębiorstwa mogą uzupełniać swoje
zasoby, umiejętności i wiedzę, które wiążą się z tworzeniem produktów oraz
przygotowaniem oferty, dostosowując się do zmieniających warunków panujących na
rynku, a także zmiany oczekiwań partnerów jak i nabywców, kształtowaniu kanałów
dystrybucji, czy działań promocyjnych. Działania takie w aliansie marketingowym
oparte są zasadzie partnerstwa co również łączy się z założeniami przyjęte
w funkcjonowaniu klastra. W przypadku konsorcjum jest to jedna z podstawowych
funkcji

realizowanych

przez

członków

organizacji,

jednakże

nie

zawsze

najistotniejsza.
W przypadku umowy partnerskiej istnieje bardzo duże pole dla realizacji działań
marketingowych, jeżeli przedsiębiorstwa uznają ten aspekt za najważniejszy przy
zawieraniu porozumienia. Z kolei umowa fraczyzowa ogranicza ściśle zakres działań
do wytycznych rekomendowanych przez franczyzodawcę. W przypadku dobrze
rozwiniętej polityki promocyjnej przez dawcę licencji, staje się to bardzo mocny atut
dla biorcy franczyzy na rynku, natomiast także jednocześnie ogranicza niezależności,
kreatywność i inwencje twórczą w tym zakresie, co z kolei jest dużą różnicą
w porównaniu z polityką marketingową stosowaną w przypadku sieci klastrowych.
Z uwagi na charakterystykę rynku w Polsce klaster jako specyficzna forma
współpracy gospodarczej wpisująca się w nurt współpracy należącej do kooperacji
strukturalno – funkcjonalnej wydaje się być odpowiednim typem współpracy
gospodarczej dla średnich i małych przedsiębiorstw. Elastyczność funkcjonowania
takich

przedsiębiorstw

bardzo

dobrze

wpisuje

się

w

dobrowolność

i odwracalność współdziałania, co stanowi charakterystyczną cechę form współpracy
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o charakterze kooperacyjnym w tym funkcjonowanie klastera, który cechuje się
jeszcze

utrzymaniem

gospodarczej,

przez każdy podmiot

ograniczonej

tylko

poprzez

niezależności
dowolny

fakt

i

samodzielności

przystąpienia

do

współdziałania w ramach danej organizacji klastrowej.
Natomiast druga forma współdziałania, czyli koncentracji odznacza się, wysokim
stopniem zacieśniania współpracy i intensywności integracji gospodarczej oraz
organizacyjnej. Często prowadzi to do jednolitego ośrodka decyzyjnego, co często
ma także miejsce w funkcjonowania klastra jednakże nie jest to stricte ośrodek
podejmujący decyzje gospodarcze dotyczące wielkości sprzedaży, produkcji
zużytych zasobów, a raczej odpowiada za przyjętą strategie promocji i budowania
wizerunku na zewnątrz klastra. Małe przedsiębiorstwa jednak z uwagi na niewielki
zasób organizacyjny i finansowy stroni od przyjmowania takiej formy współpracy jaką
jest koncentracyjna forma współdziałania, coraz częściej wybierając sposób
zrzeszania jaką jest klaster.

4. Podsumowanie
Współpraca gospodarcza przedsiębiorstw, przybiera przeróżne formy. Niezależnie
od rodzaju, przynosi wspólne efekty dla wszystkich ich uczestników w postaci efektu
synergii, czy zmniejszenia ryzyka działalności, a także obniżenia kosztów
działalności, wymiany doświadczeń, technologii oraz wymiany dobrych praktyk.
Klaster jako stosunkowo nowa forma współpracy, zyskuje coraz większą rzesze
zwolenników. Jest to forma współpracy, która ze względu na swoje cechy,
dedykowany jest dla przedsiębiorstw w szczególności z branży turystycznej,
informatycznej czy przemysłu.
Niniejsza praca miała na celu przedstawienie różnorodności form współpracy
gospodarczej, ukazanie ich istoty, najważniejszych, jak i różnic pomiędzy
poszczególnymi rodzajami współpracy, a współpracą w formie klastra. Bez wątpienia
jest to tematyka, która wymaga jeszcze przeprowadzenia wielu badań, w zakresie
rozwoju wymienionych form współpracy gospodarczej, z szczególną uwagą skupioną
wobec formy klastrowej oraz propozycji kierunków rozwoju owej współpracy.
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Robert Wolski

MARKETING RELACJI A INNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Streszczenie: W pracy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące koncepcji zarządzania
przedsiębiorstwem, w tym szczególna uwaga poświęcona została marketingowi relacji, próbie jego
definiowania oraz klasyfikacji. Następnie autor przedstawił podobieństwa oraz różnice między
marketingiem

relacji

a

innymi

wybranymi

koncepcjami,

a

także

zaprezentował

wnioski

z przeprowadzonej analizy.
Słowa kluczowe: koncepcje zarządzania, marketing relacji, teoria interesariuszy, nadzór korporacyjny,
zarządzanie relacjami.

Wprowadzenie
Współcześnie marketing relacji (MR) staje się jedną z najważniejszych koncepcji
zarządzania organizacjami głównie z uwagi na otoczenie, które charakteryzuje się
dużym stopniem konkurencyjności. Marketing relacji, który dotychczas postrzegany
był jako kontynuacja klasycznej koncepcji marketingowej, z mocnym uwzględnieniem
również koncepcji zarządzania relacjami z klientem, obecnie wkracza na coraz to
nowsze obszary organizacji, dotykając tym samym coraz większą liczbę aspektów
związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.
Na przestrzeni czasu powstało wiele definicji traktujących o marketingu relacji,
jednakże według E. Gummessona żadna definicja marketingu relacji nigdy nie będzie
precyzyjna, i być nie może, albowiem zjawiska społeczne z samej swojej istoty nie są
precyzyjne, a dynamicznie zmieniający się rynek utrudnia jego pojmowanie i dlatego
jego opis musi się zmieniać razem z nim200.
Celem niniejszej pracy jest charakterystyka marketingu relacji, ukazanie panującej
różnorodności definicji opisującej koncepcję zarządzania, przedstawienie punktów
łączących wszystkie podejścia, jak również porównanie marketingu relacji z innymi
koncepcjami wskazując na rzeczy wspólne, oraz aspekty, które marketing relacji
wyróżniają.

199
200

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, str.41.
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1.Marketing relacji - przegląd definicji i istota
Marketing relacji jest nowym trendem w zarządzaniu podmiotami występującymi
na rynku. Jest trudny do zdefiniowana głównie poprzez nieuporządkowane
nazewnictwo, czy niejasno wytyczone granice pojęciowe. Jest to szczególnie
widoczne w polskiej literaturze przedmiotu, gdzie można spotkać wiele określeń
traktujących o marketingu relacji. Ważnym czynnikiem wpływającym na sytuację
i niejasność pojęciową z nią związaną jest dynamiczny charakter badanego zjawiska.
Analizując literaturę przedmiotu spotykamy się z takimi określeniami, jak na
przykład marketing relacji, marketing partnerski, marketing zarządzania relacjami
z klientem i wiele innych. Jednakże jest kilka definicji obrazujących marketing relacji,
które najlepiej oddają sedno i przedstawiają istotę podejścia.
W poniżej tabeli zostaną przedstawione wybrane przez autora definicję wraz
wyszczególnieniem ich najważniejszych elementów oraz komentarzem pokazującym
jak różnie potrafi być określany i definiowany marketing relacji (Tab.1).
Tab. 1 Zestawienie definicji marketingu relacji
Nazewnictwo
marketingu
relacji

1

Białecki K.,
Instrumenty
marketingu, Wyd.
Branta,
BydgoszczWarszawa 2006,
s.44.
Główną przesłanką zastosowania MR jest mniejszy koszt utrzymania i dbałości o partnera
biznesowego, niż pozyskiwanie nowego podmiotu. Zgodnie z zasadą Pareto: 20% partnerów
przynosi firmie 80 % wpływów i korzyści.
Wyraża główną zasadę postępowania
Marketing
T. Sztucki
Sztucki T.,
przedsiębiorstwa, która winna polegać na
Encyklopedia
związku z
jak najbliższym związkach z znaczącymi
marketingu.Defini
klientem
klientami.
cje. Zasady.
Metody. Wyd.
Agencja
Wydawnicza
Placet,
Warszawa 1998,
s.182.
MR wymaga określenia kluczowych klientów, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
utrzymywanie z każdym klientem bezpośrednich kontaktów, opracowanie
długoterminowych planów zarządzania relacją z klientem oraz nadzorowanie wyników
powstałych z tej relacji, przez odpowiednio wyznaczone do tego osoby.
Marketing partnerski można traktować
Marketing
I. Bielski
Bielski I.,
jako składową marketingu
Współczesny
personalny/p
wewnętrznego oraz personalnego
marketing.
artnerski

Komentarz

2

Komentarz

3

Marketing
partnerski/
relacyjny

Definicja

Autor

Polega on na nawiązywaniu, utrzymaniu
i utrwalaniu ścisłych związków
z nabywcą.

K.
Białecki

Źródło

Lp.
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Komentarz

4

Komentarz

5

mającego wpływ na kształtowanie się
Filozofia strategie
wszystkich pozostałych relacji.
instrumenty.
Prowadzi on do powiązania pracowników
Wyd. Studio
z firmą, pozytywne wpływanie na ich
Emka, Warszawa
efektywność i motywację, krytycznej
2006 s. 435-436.
oceny struktur i, dynamiczne zarządzanie
personelem, zarządzanie przez animację
czy zarządzanie wędrujące tzw.
201
Management by walkingaround .
Z uwagi na przesunięcie uwagi z działań skierowanych na pozyskiwanie partnerów
biznesowych na utrzymywanie ich, firmy zaczynają wytwarzać i pielęgnować relacje
pomiędzy różnymi uczestnikami rynku. Poza klasyczną relacją dwustronną pomiędzy
np. dostawcą i nabywcą, dostrzega się także relacje zachodzące na granicy produkcji,
a działań marketingowych, na styku klientów i personelu pierwszej linii, czy relacje
w obrębie marketingu wewnętrznego, dotyczące działań podejmowanych w stosunku do
202
pracowników firmy .
System sposobów postępowania
Marketing
J. Altkorn
Red. Altkorn J.,
i zachowania przedsiębiorstwa
personalny
T. Kramer
Kramer T.,
zorientowanego na oczekiwania
Leksykon
(personal
potencjalnych i zatrudnionych
Marketing, Wyd.
marketing)
pracowników. Konsekwencją tego
PWE Warszawa
nastawienia jest postrzeganie i
1998 s. 146.
traktowanie pracowników jak klientów,
których interesy znajdują się w centrum
uwagi kierownictwa przedsiębiorstwa.
W marketingu personalnym pracownik w przedsiębiorstwie powinien mieć zapewnione
nie tylko techniczne środki pracy, ale także jasno sprecyzowane zadania, cele i wizje firmy,
oraz przyjazne mu otoczenie. Pozwala to pracownikowi samookreślić się, podnosić
kwalifikacje oraz posiadać odpowiednią motywację do wydajnej pracy. Działania te
zapewniają odpowiedni klimat w stosunkach międzyludzkich oraz wysoki stopień
203
identyfikacji pracowników z celami przedsiębiorstwa .
Marketing oparty na partnerskim
Marketing
P. Kotler
Kotler P.,
sposobie współpracy z klientami, tak,
Marketing.
powiązań
aby odkryć metody umożliwiające
Analiza,
firmy
klientowi zwiększenie oszczędności przy
planowanie,
z klientem
dokonywaniu zakupu oraz optymalne
wdrażanie i
wykorzystanie danego produktu.
kontrola, Wyd.
Northwestern
University,
Gebethner i Ska,
Warszawa 1994,
s. 43.

201

Management by walkingaround- Jest to styl zarządzania powszechnie określany mianem MBWA. Jest to tzw.
zarządzanie „spacerujące” czy „wędrujące” po działach danego przedsiębiorstwa. Menedżer konsekwentnie
rezerwuje czas, aby przejść przez wszystkie działy, departamenty przedsiębiorstwa i/lub jest dostępny dla
wszystkich pracowników (MBWA często stosuje się wraz z polityką zarządzania otwartymi drzwiami). Źródło:
http://www.economist.com/node/12075015 (dostęp:10.05.217).
202
Opracowanie własne na podstawie: Gummesson, E., Making Relationship Marketing Operational, International
Journal of Service Industry Management, 1994, Nr 5, vol. 5, cyt. Za: Kreja A., Marketing partnerski-nowa filozofia
działania firmy, Przegląd Organizacji, 1997, nr 12.
203
Opracowanie własne na podstawie Red. Altkorn J., Kramer T., LeksykonMarketing, Wyd. PWE Warszawa
1998, s. 147.
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Lp.

6

7

8

9

10

Komentarz

Nazewnictwo
marketingu
relacji
Marketing
zatrzymania
klientów i
pielęgnowani
a relacji z
nimi

Definicja

Autor

Nieustanna kontrola poziomu
zadowolenia klientów produktów i
usług, nie traktując lojalności jak
coś oczywistego.

P. Kotler

Źródło

Kotler P., Kotler
o marketingu. Jak
tworzyć,
zdobywać
i dominować na
rynkach, Wyd.
Helion, Gliwice
2006, s.200.
Tworzenie długofalowych relacji
Marketing
K. Fonfara
Fonfara K.,
z odbiorcami, które przynoszą w
Marketing
Relacji
dłuższym okresie więcej korzyści niż
partnerski na
koncentracja na pojedynczych
rynku
transakcjach.
przedsiębiorstw,
Wyd. PWE,
Warszawa 1995,
s.59.
Tworzenie, utrzymywanie
Marketing
Z.
Waśkowski Z.,
i wzbogacanie relacji z klientem,
relacji
Waśkowski
(red. Pilarczyk B.,
a pozyskiwanie nowego klienta.
Mruk H.,
Kompendium
wiedzy
marketingu, Wyd.
PWN Warszawa
2006, s. 311.
Tworzenie, utrzymywanie
Marketing
Ch. Gronroos Michalska-Dudek
i wzbogacenie więzi z klientami i ich
I., Kształtowanie
relacji
partnerami w taki sposób, aby cele
lojalności klientów
obu stron zostały osiągnięte, poprzez
biur podróży,
obustronną wymianę i realizację
Wyd.
poczynionych obietnic.
Uniwersytetu
Ekonomicznego
we Wrocławiu,
Wrocław 2017,
s.115.
Marketing
Marketing relacyjny jest procesem
L. Żabiński
Leszek Żabiński
relacyjny
planowania, rozwoju i pielęgnowania
L.,(red.),
Marketing:
klimatu więzi, promującego dialog
koncepcje,
między firmą a jej klientami. Jej
następstwem będzie wpojenie
badania,
wzajemnego zrozumienia i zaufania,
zarządzanie,
oraz respektowanie możliwości
Wyd. Akademia
każdej ze stron w zgodzie z ich
Ekonomiczna im.
rolami ustalonymi na rynku
Karola
i w społeczeństwie.
Adamieckiego,
Katowice 2002, s.
294.
Powyższe definicje, swoją uwagę skupiają przede wszystkim na partnerze zewnętrznym,
którym w głównej mierze z punktu widzenia autorów są klienci. Próba zdefiniowania MR
poprzez tych autorów wiąże się z charakterystyką relacji z klientami oraz wytycznymi jak
z nimi należy postępować w sposób optymalny.

180

Lp.

11

12

13

Komentarz

Nazewnictwo
marketingu
relacji
Marketing
relacji

Definicja

Autor

Źródło

Koncepcja zarządzania i działania
na rynku, według której skuteczność
rynkowa firm zależna jest od
nawiązywania partnerskich
stosunków z uczestnikami rynku.
Koncepcja ta zakłada budowę
związków lojalnościowych z klientami
i aliansów strategicznych
z partnerami w biznesie.

M. Rydel, C.
Ronkowski

Michalska-Dudek
I., Kształtowanie
lojalności klientów
biur podróży,
Wyd.
Uniwersytety
Ekonomicznego
we Wrocławiu,
Wrocław 2017,
s.116.
Bajdak A
(red.),Internet
w marketingu ,
Polskie Wyd.
Ekonomiczne,
Warszawa 2003,
s. 115-116.

Marketing relacji, to koncepcja
A.Bajdak
zarządzania zakładająca
długoterminowe, wielostronnie
korzystne współdziałanie
przedsiębiorstwa z podmiotami
bliższego i dalszego otoczenia
w celu maksymalizacji wartości
relacji z punktu widzenia
ostatecznego nabywcy. Należy
podkreślić, że w tym szerokim ujęciu
marketing relacji jest czymś znacznie
więcej niż jednym z elementów
marketingu-mix.
Jest koncepcją szerszą od
Marketing
M.
Trojanowski M.,
relacji
marketingu bezpośredniego.
Trojanowski
Marketing
Zaznacza się, że jest to tworzenie,
bezpośredni.
utrzymywanie
Koncepcja i wzbogacanie relacji z klientem,
zarządzanie a pozyskanie nowego klienta stanowi
instrumenty,
jedynie pierwszy krok w procesie
Polskie
marketingu. Eksponuje się także rolę
Wydawnictwo
bazy danych i konieczność zbierania
Ekonomiczne,
informacji o każdym pojedynczym
Warszawa 2010,
kliencie. Jednakże w marketingu
s. 39-40.
relacji kładzie się mocny nacisk na
to, że skuteczność rynkowa
przedsiębiorstwa zależy od relacji
z różnymi uczestnikami rynku:
dostawcami, pośrednikami,
akcjonariuszami, pracownikami,
innymi instytucjami, a nie tylko
z klientami. W marketingu relacji
tworzenie i umacnianie relacji
wewnętrznych i zewnętrznych jest
kluczowym elementem koncepcji.
Wybrane definicję przedstawiają marketing relacji jako koncepcję zarządzania. Autorzy
przedstawiają definicję marketingu relacji w sposób zdecydowanie szerszy, biorąc pod
uwagę więcej elementów, niż autorzy traktujący MR tylko jako narzędzie do zastosowania
przy zarządzaniu wybranymi aspektami funkcjonowania firmy.
Marketing
relacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskazanych materiałów ( materiały wskazane zostały
w ostatniej kolumnie tabeli pod nazwą źródła).
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Jak widać na podstawie tabeli, istnieje wiele różnych definicji i podejść autorów do
marketingu relacji. Definicje zostały sklasyfikowane pod względem szerokości
i pojemności definicji rozumianych jako ilość aspektów, branych pod uwagę przy
próbie zdefiniowania MR oraz głównych akcentów, na których skupiają się ich
autorzy. Po uwzględnieniu wielu podejść, które można zaobserwować w trakcie
analizy literatury przedmiotu, autor pracy przygotował własną definicję, marketingu
relacji. Według autora marketing relacji to proces nawiązywania, podtrzymywania,
a także dbałości o kontakt z partnerami wewnętrznymi (w tym m.in. własnymi
pracownikami), jak i zewnętrznymi, którymi są klienci, dostawcy, jednostki samorządu
lokalnego, ośrodki naukowo-badawcze oraz wszelkie pozostałe podmioty otoczenia
przedsiębiorstwa. Wielka waga przywiązana jest do aspektu dbałości o stabilną,
trwałą oraz wysokojakościową relację, która jest istotnym czynnikiem skutecznego
konkurowania na rynku.
Analizując zebrane definicje, można zauważyć, że niemal każdy autor wyróżnia
trzy najważniejsze aspekty, charakteryzujące marketing relacji. Jest to jakość,
dbałość oraz trwałość nawiązywanych relacji, które są tak istotne w koncepcji MR
i powinny być uwzględnione podczas planowania, organizowania czy kontrolowania
procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Dbałość o relacje powinna być
priorytetem dla kierownictwa przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii. Stanowią one
status quo marketingu relacji, a wykorzystywanie wszystkich trzech elementów
jednocześnie stanowi nowatorskie podejście oraz daje przewagę konkurencyjną 204.
2. Marketing relacji jako koncepcja zarządzania
Marketing relacji, aby mógł być traktowany jako koncepcja zarządzani, musi
zawierać pewne charakterystyczne cechy, świadczące o tym, że mamy do czynienia
właśnie z koncepcją, a nie tylko jedną z metod wspierających realizację którejś
z funkcji zarządzania.
Koncepcja zarządzania to pewna idea, spójna całość, stanowiąca pomysł na
zarządzanie przedsiębiorstwem. W każdej koncepcji można wyróżnić tzw. warstwę
ideową oraz narzędziową. Głównymi przesłankami mówiącymi, że mamy do
czynienia z koncepcją są trzy cechy o tym świadczące, takie jak: przekrojowość,

204

Czerska M., Szpitter A., Koncepcje Zarządzania, Wyd. C.H Beck, Warszawa 2010, str. 227.
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ścisły związek z strategią przedsiębiorstwa, a także wpływ na strukturę oraz kulturę
organizacyjną(Rys. 1).
Rysunek 1. Cechy charakteryzujące MR jako koncepcję

Przekrojowość

Ścisły związek ze strategią

Wpływ na strukturę oraz kulturę

przedsiębiorstwa

organizacyjną

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czerska M., Szpitter A., Koncepcje…, op. cit., s.227.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech koncepcji jest jej przekrojowość,
która odbija swoje piętno w każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Przekrojowość koncepcji dotyczy zarówno każdego działu, szczebla zarządzania jak
i

obszaru

przedsiębiorstwa.

Przekrojowość

obejmuje

wszystkie

funkcje

przedmiotowe, zarówno rodzajowe, jak i organiczne, takie jak działalność B+R,
produkcja czy sprzedaż.
Przekrojowość koncepcji powinna mieć także swoje odbicie w podejściu do
zarządzania

zasobami

ludzkimi.

Pracownicy

stanowią

jeden

z

najbardziej

wartościowych zasobów w przedsiębiorstwie205. Należy on do kluczowych czynników,
decydujących o powodzeniu przedsiębiorstwa na tynku. Odnosząc ten aspekt do MR,
trzeba zauważyć, że to pracownicy danego przedsiębiorstwa budują relacje oraz
mają wpływ na ich jakość i trwałość. W tym aspekcie marketing relacji rozumiany
jako koncepcja zarządzania obejmuje swoim zakresem pracowników od najniższego
szczebla, poprzez kierowników średniego szczebla, aż po najwyższe kierownictwo,
zarząd czy właściciela firmy.
205

Krupski R.(red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje-metody. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007. str.34.
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Pracownicy przedsiębiorstwa powinni dbać o odpowiednie relacje ze swoimi
klientami czy dostawcami, przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa, ale również
traktować swoich kolegów z pracy czy to w ramach jednego działu, linii produkcyjnej
czy całego przedsiębiorstwa jako partnerów wewnętrznych. Poszczególne działy
w przedsiębiorstwie powinny ze sobą współpracować i być poinformowani
o założeniach koncepcji oraz celach, jakim ma służyć. Niezwykle ważnym elementem
jest spójność działań, tak, aby wszystkie procesy były zintegrowane ze sobą, oraz
stanowiły pewną całość.
Bardzo ważną kwestią świadczącą o koncepcyjnym charakterze marketingu relacji
jest jego silny związek ze strategią wdrożoną przez przedsiębiorstwo. W tym
aspekcie MR służy realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Marketing relacji
staje się wtedy wytyczną podczas zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w trakcie
jego zakładania, jak i dalszego funkcjonowania206.
Można wtedy mówić, że stanowi on koncepcję zarządzania, a nie tylko narzędzie,
które jest stosowane w ramach wystąpienia danej potrzeby. Wybór koncepcji jest
bardzo istotny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, z uwagi na wpływ danej koncepcji
na strukturę organizacyjną.
Skuteczne wdrożenie w przedsiębiorstwie opracowanej koncepcji, zależy w dużej
mierze od strukturalnej i proceduralnej zdolności przedsiębiorstwa. Zmiana koncepcji
zarządzania

przedsiębiorstwem,

skutkuje

koniecznością

przekształceń

strukturalnych, w przeciwnym razie mogą pojawić się zakłócenia i niesprawności
w działalności przedsiębiorstwa207. Należy pamiętać, że wdrożenie lub zmiana
koncepcji w przedsiębiorstwie, wiążę się z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań
czy modyfikacji struktury organizacyjnej tego przedsiębiorstwa. Należy przede
wszystkim określić wymagania stawiane strukturze organizacyjnej przez daną
koncepcję jakie działania pomogą te wymagania spełnić208.
Wybór koncepcji ma wpływ również na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.
Jeżeli wdrażamy daną koncepcję, należy brać pod uwagę skutki, które wiążą
się z tworzeniem czy modyfikacją istniejącej już kultury organizacyjnej. W przypadku
MR powinna ona być pro partnerska i nastawiona na otwartą komunikację zarówno
pomiędzy pracownikami, kierownictwem, jak i otoczeniem organizacji. Jako priorytet
206

Należy pamiętać, że MR można z powodzeniem również wdrożyć, także już w stadium dojrzałości firmy.
Zakrzewska-Bielawska A., Strategia jako czynnik determinujący strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa [w:]
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 2, A. Stabryła (red.), Wydawnictwo
AE w Krakowie, Kraków 2006, str. 499.
208
Zakrzewska-Bielawska A., Strategia…, op.cit., s.508.
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powinna stawiać wytworzenie atmosfery sprzyjającej budowie silnych i trwałych
relacji wewnętrznych, jak i tych zewnętrznych. W nawiązaniu do celów MR, którymi
są trwałe relacje, powinien być opracowany i wdrożony system motywacyjny oraz
ścieżki kariery dla pracowników, tak, aby byli oni jak najlepiej przygotowani do
współpracy z partnerami biznesowymi oraz posiadali duże pokłady motywacji.
Jak widać, często podkreślana jest relacja z partnerami, odbiorcami, dostawcami
i innymi podmiotami z otoczenia przedsiębiorstwa. Opiera się to na wzajemnej
współpracy przynoszącej korzyści. Jest to bardzo bliski pogląd z innymi koncepcjami
dotyczący funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, w którym priorytetem jest
dbanie o wizerunek oraz współpracę z pozostałymi podmiotami otoczenia
biznesowego.
3. Porównanie marketingu relacji z innymi koncepcjami zarządzania
W literaturze przedmiotu spotkać się można z różnymi koncepcjami zarządzania.
Mimo występującej różnorodności pomiędzy danymi koncepcjami, każda z nich ma
za zadanie doprowadzić daną organizację do sukcesu na rynku.
Jednocześnie wciąż pojawiają się nowe koncepcje zarządzania, z uwagi na
warunki panujące na rynku, modę czy zapotrzebowanie. Jedne skupiają się na
postrzeganiu przedsiębiorstwa jako struktury, której efektem działalności przede
wszystkim ma być zysk finansowy, a inni naukowcy badając przedsiębiorstwa kładą
nacisk na kulturę organizacyjną, technologię, czy traktują organizację jako część
otoczenia209.
Autor pracy natomiast skupi się na porównaniu koncepcji marketingu relacji
z innymi koncepcjami zarządzania organizacją, które w swej istocie również w bardzo
mocnym stopniu uwzględniają relacje pomiędzy przedsiębiorstwem, a innymi
podmiotami otoczenia gospodarczego. W dalszej części pracy autor postara się
przybliżyć i porównać koncepcje MR z innymi koncepcjami z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwem.
Wybrane zostały takie koncepcje jak: Nadzór korporacyjny oraz koncepcja
Zarządzania relacjami. Na początku natomiast przedstawiona zostanie Teoria
interesariuszy, która stanowi swoistą podstawę, z której czerpały inne koncepcje.
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Hatch M., Teoria organizacji, Wyd. PWN Warszawa 2002, str. 27.
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Autor pracy rozpocznie analizę od przedstawienia teorii interesariuszy. Opiera
się ona na założeniu celów, które nie będą tylko dotyczyć rozwoju przedsiębiorstwa,
ale także będą dbać o jednoczesny rozwój innych podmiotów działających
w otoczeniu przedsiębiorstwa. Właściciele przedsiębiorstw, kierownicy czy osoby
wdrażające i stosujące tą koncepcję podkreślają istotną zmianę w postrzeganiu
samego

przedsiębiorstwa-już

nie

jako

samodzielnego

bytu,

rywalizującego

nieustannie w burzliwym toczeniu, ale podmiotu, który nieustannie wchodzi w relacje
z innymi interesariuszami.
W skład interesariuszy wchodzić mogą inne przedsiębiorstwa działające w tej
samej

branży,

samorządowe

jak

210

na

.Jednym

przykład

dostawcy

z głównym

czy

odbiorcy,

celów przedsiębiorstwa

czy

jednostki

stosującego

tą

koncepcję jest dążenie do zachowania równowagi pomiędzy sprzecznymi celami
interesariuszy. Główną rolą zarządu w teorii interesariuszy jest negocjowanie oraz
znajdowanie kompromisów między poszczególnymi interesariuszami, a właścicielami
korporacji211.
Należy pamiętać, że każde przedsiębiorstwa czy instytucje, których oddziaływanie
ma wpływ na nasze przedsiębiorstwo, posiada swoje indywidualne cele i oczekiwania
wobec rynku, i w związku z tym cele naszej organizacji i innych organizacji należy
pogodzić212. Aby ten proces przebiegł odpowiednio, to należy odpowiedzialnie
zarządzać relacjami pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego otoczeniem. Analizując ten
aspekt, można dojść do wniosku, że teoria interesariuszy bardzo mocno łączy się
z marketingiem relacji. Należy jednak pamiętać, że nie są to definicje tożsame,
pomimo wielu cech wspólnych.
Opracowanie strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, uwzględniającej cele
i potrzeby kadry pracowniczej, pozwala realizować jednocześnie zarówno cele
indywidualne oraz potrzeby każdego pracownika z osobna, jak i cele firmy. Aby to
zrealizować, konieczne jest wypracowanie dialogu z pracownikami, którzy powinni
brać

udział

w

zaangażowania

pewnych

procesach

wśród załogi niższego

210

decyzyjnych.

Skutkuje

to

wzrostem

szczebla oraz nadania im statusu

Czarny E., Miroński J., Grupy interesu w przedsiębiorstwie–analiza neoklasycznej i współczesnych teorii,[W:]
Brdulak H., Gołębiowski T.(red.),Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, a relacje z interesariuszami, SGH.
Warszawa 2005, str. 71.
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Postuła I. Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business,
Warszawa 2013, s. 51.
212
Mirońska D. Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej, Wyd. SGH
Warszawa 2016, str.83.
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pełnowartościowych partnerów w procesie zarządzania213. W tym aspekcie można
zaobserwować zbieżność z koncepcją marketingu relacji. Pracownicy stanowią
bardzo ważny zasób przedsiębiorstwa. Zasób, który bezpośrednio wpływa na
obsługę klienta oraz innych partnerów biznesowych. Jednocześnie buduje to
wizerunek przedsiębiorstwa, co jest jedną z najistotniejszych wartości w marketingu
relacji.
Z kolei dostawcy również stanowią w koncepcji interesariuszy bardzo ważny
element, będąc istotnym ogniwem w łańcuchu dostaw. Można do nich zaliczyć,
dystrybutorów, sprzedawców, dostawców usług czy surowców, firmy outsourcingowe
czy hurtownie. Wymienione jednostki są niezbędne do dostarczenia przedsiębiorstwu
kluczowych zasobów. W myśl koncepcji interesariuszy powinni oni tworzyć
zrównoważony łańcuch, wiążący z sobą wszystkie podmioty występujące w procesie
dostawy, w jednym wspólnym celu, jakim jest tworzenie wartości dla wszystkich
występujących ogniw.
W teorii interesariuszy status dostawców jest bardzo istotnym elementem,
świadczącym o ich pozycji, gwarantuje im traktowanie ich jako równorzędnych
partnerów, którzy przekazują przedsiębiorstwu cenne wskazówki oraz wiedzę.
Prowadząc odpowiednią komunikację, z interesariuszami, jakimi są dostawcy,
minimalizuje się ryzyko niezgodności, opóźnień oraz zdobywa się większe zaufanie u
kontrahentów. Występuje tutaj zbieżność z MR, gdzie zaufanie i budowanie trwałych
relacji jest również, kluczowym elementem w realizacji koncepcji. Jednakże optyka
nie jest skierowana w głównej mierze na dostawców, lecz biorąc pod uwagę
wszystkich swoich partnerów biznesowych.
Z kolei zbudowanie stabilnej i wysoko jakościowej pozwala na osiągnięcie
lepszych wyników pod względem zysków finansowych, a także zdobycie przewagi
nad konkurencją w sektorze. Ważne jest, aby taką relacja oparta została na trwałym
dialogu. Opiera się on na stałej gotowości przedsiębiorstwa do identyfikacji potrzeb
klientów, przejrzystość funkcjonowania, etyczne zachowania wobec partnerów
biznesowych czy monitorowanie jakości działań przedsiębiorstwa214.
W marketingu relacji klienci oczywiście są podmiotem, który jest w centrum uwagi
jednak w przypadku marketingu stosowanego w rozumieniu autora pracy, klienci są
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na równi z głównym beneficjentem, którym są m.in. partnerzy biznesowy i inne
instytucje otoczenia przedsiębiorstwa.
Następną koncepcją zarządzania mającą na uwadze relacje powstałe pomiędzy
współpracującymi podmiotami jest nadzór korporacyjny. Zdefiniowanie nadzoru
korporacyjnego

stanowi

problem

z

uwagi

na

angielskojęzyczny

rodowód

pochodzenia tego określenia, a także zestawienie słów corporate oraz governance.
Słowo governance w tym kontekście traktowane jest na równi z control albo
authority, czyli rządzenie, władanie czy nawet kontrola, przy czym, należy pamiętać,
że te ostatnie słowo jest rozumiane jako sterowanie. Natomiast governance
traktowane jest jako określenie interakcji pomiędzy podmiotami publicznymi oraz
prywatnymi215.Natomiast corporate odnosi się do struktur, dla których często
przewidziany
i dedykowany jest nadzór, a mianowicie dla przedsiębiorstw o charakterze
korporacyjnym.
Zatem nadzór korporacyjny to system kontroli oraz nadzoru nad korporacją,
pełniony przez jej właścicieli.216. Według K. Lis i H. Sterniczuk nadzór korporacyjny
definiować można jako zestaw metod służących do zapewnienia inwestorom takim
jak, akcjonariusze czy kredytodawcy, uzyskanie jak największego przychodu ze
swoich pieniędzy. Rolą rady nadzorczej jest zarządzać, oraz nadzorować
zarządzanie biznesem i sprawami korporacji217. Głównym założeniem jest realizacja
celu głównego, czyli maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Możliwe to jest tylko
przy zbudowaniu długotrwałych relacji z innymi grupami tj. klienci, dostawcy czy
pracownicy218. Jest to podejście tzw. zintegrowanej wartości dla akcjonariuszy219.
Jednak

z

punktu

autora

pracy

najważniejszym

elementem

nadzoru

korporacyjnego jest obszar wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie i traktowanie tej
koncepcji w znacznie szerszym ujęciu-w myśl traktowania nadzoru korporacyjnego
jako ładu korporacyjnego. Według tego podejścia ład korporacyjny, skupia się na
zwiększaniu

wartości

dla

wszystkich

215

interesariuszy220(w

odróżnieniu

od

Mesjasz C. Nadzór, władanie czy ład korporacyjny, [w:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian
w nadzorze korporacyjny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s.33.
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monistycznego nadzoru korporacyjnego, który skupia się na maksymalizacji zysku
dla akcjonariuszy).
Rozpatrując ład korporacyjny w takim właśnie ujęciu, należy rozumieć jego istotę
jako rozwiniętą formę nadzoru korporacyjnego i wtedy rozpatrywać jako zbiór
mechanizmów oraz instytucji, które starają się kształtować relacje powstające
pomiędzy

grupami

zainteresowanymi

działalnością

przedsiębiorstwa.

Ład

korporacyjny sprawowany jest nad organizacją jako miejscem pracy, gdzie, powstają
relacje

pomiędzy

akcjonariuszami,

pracownikami,

menedżerami,

klientami,

dostawcami czy społecznością lokalną221. Jest to podejście pluralistyczne, według
którego przedsiębiorstwo postrzega się jako instytucje społeczną, która wpływa na
dobrobyt całego społeczeństwa, dopuszczając interesy innych grup (nie tylko celów
akcjonariuszy), uważając, że nie muszą one z sobą kolidować222.
Koncepcje nadzoru czy ładu korporacyjnego dedykuje się głównie takiej formie
przedsiębiorstw jak korporacje, czy duże przedsiębiorstwa, jednakże należy
pamiętać, aby nie stosować tych pojęć zamiennie223.
Kolejną koncepcją, która została poddana analizie jest koncepcja zarządzania
relacjami. Koncepcja ta za priorytet stawia sobie zarządzanie relacjami ze swoimi
partnerami takimi jak pracownicy czy klienci. Dzięki zbudowaniu oraz utrzymywaniu
dobrych kontaktów z klientami, przedsiębiorstwo zwiększa sprzedaż swoich wyrobów
oraz usług.
W celu realizacji tego założenia często sięga się po narzędzia informatyczne
wspomagające zbieranie i przetwarzanie danych o partnerach biznesowych.
Jednakże nie rzadko można się spotkać z sytuacją, kiedy zarządzanie relacjami
utożsamiane jest i przede wszystkim stawiane na równi z systemem zarządzania
relacjami z klientami (ang. Customer Relationship Management-CRM). CRM ma za
zadanie wspierać zarówno działania marketingowe, proces sprzedaży, jak i działania
związane z obsługą klienta224. Oczywiście należy przyznać, że systemy CRM
w dużym stopniu przyczyniają się do budowania oraz utrzymywania relacji
z klientem, jednak skupiają się głównie na kliencie, a także dostawcach, nie
221
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innych grup poza właścicielem czy pracownikami, za które korporacja ponosi odpowiedzialność.
224
http://www.heuristic.pl/blog/e-biznes/Systemy-CRM-zarzadzanie-relacjami-z-klientami;434.html (10.05.2017)
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uwzględniając jednak innych podmiotów otoczenia przedsiębiorstwa, do których
zaliczyć można lokalną społeczność, jednostki naukowe, czy władze samorządowe.
Natomiast zarządzanie relacjami w swojej istocie zawiera szerszy punkt patrzenia
na organizację, procesy w nim zachodzące, otoczenie i podmioty w nim występujące.
Priorytetem staje się budowanie trwałej relacji z każdym z uczestników rynku, a nie
tylko zklientami. Aby sprostać wymaganiom stawianym obecnie na konkurencyjnym
rynku, dbałość o relacje ze strony przedsiębiorstwa powinna dotyczyć wszystkich
uczestników swoistego łańcucha, który tworzony jest podczas realizacji funkcji
danego przedsiębiorstwa. W koncepcji zarządzania relacjami partnerami oprócz
klientów, są także pośrednicy, dostawcy surowców, firmy usługowe tj. finansowe czy
komputerowe, ugrupowania polityczne, a także media. Znajomość dostawców, niesie
pewność, co do czasu dostawy czy jakości niezbędnych zasobów dostarczanych do
przedsiębiorstwa, podobnie wspólne podejmowanie akcji marketingowych mogą
zadecydować o powodzeniu przedsiębiorstwa na rynku225.
Warto jednak zwrócić uwagę przede wszystkim na jakość, stabilność oraz trwałość
relacji. Powinny one być budowane ze wszystkimi uczestnikami procesu tworzenia
wartości dla ostatecznych nabywców. Priorytetem staje się określenie wartości
najbardziej przez nich cenionych, aby w następnym kroku wyznaczyć role pomiędzy
poszczególnymi podmiotami tego łańcucha226.
Jak widać, zarządzanie relacjami to nie tylko jednostkowy klient, liczne bazy
danych oraz zaawansowane systemy informatyczne, ale przede wszystkim
holistyczne

spojrzenie

na

relacje,

które

zachodzą

na

każdym

szczeblu

przedsiębiorstwa. Dbanie o ich jakość oraz trwałość powinna stać się priorytetem dla
kierownictwa.

Traktowanie

innych

podmiotów

z

otoczenia

organizacji

jako

równorzędnych partnerów, a własnych pracowników jako klientów wewnętrznych
firmy jest kluczem do powodzenia wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami.
Rozpatrując

225

226

koncepcje

zarządzania

relacjami

w

taki

sposób

widzimy,

Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Wyd. Difin, Warszawa 2001, str.18.

Rudawska E., Koncepcja marketingu partnerskiego w firmie usługowej. „Przegląd Organizacji”
2002, nr 11, str.37.
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że zdecydowanie bliżej takiemu podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem do
chociażby MR, niż CRM.
Poniżej przedstawiona tabela ma na celu wskazanie podobieństw oraz różnić
występujących między koncepcją MR, a innymi wybranymi przez autora koncepcjami
zarządzania przedsiębiorstwem. W tabeli umieszczona została teoria interesariuszy,
jednakże należy pamiętać, że jest ona teorią bazową dla trzech pozostałych
koncepcji czyli MR, Ładu korporacyjnego oraz Zarządzania Relacjami(Tab.2).

Tab. 2 Podobieństwa i różnice-MR i wybrane koncepcje zarządzania
Podobieństwa

Różnice

MR/Teoria
interesariuszy

- uwzględnianie wspólnego interesu
wszystkich podmiotów związanych z
przedsiębiorstwem m.in. jednostek
samorządu lokalnego, ośrodków
edukacyjnych itp.

MR/Ład
korporacyjny

- próba połączenia celów
przedsiębiorstwa z celami
społecznymi,
- mnogość i niejasność definicji po
części związana z tłumaczeniem z j.
angielskiego,
- próba transferu większej
odpowiedzialności za relacje tworzone
bardzo często samoistnie w drodze
transakcji na przedsiębiorstwo.

- mocny podział na interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych, w
odróżnieniu od MR, gdzie klasyfikacja
ważności partnerów biznesowych jest
mniej widoczna,
- określanie współpracowników jako
interesariuszy (w domniemaniu - grupy
zainteresowanych osób działalnością
firmy) w odróżnieniu do MR, gdzie są
oni określani równorzędnymi
partnerami w funkcjonowaniu
organizacji.
- często występująca tendencja do
skupiania uwagi i działań na relacji
zarząd- pracownicy,
- dedykowana głównie dla korporacji i
dużych przedsiębiorstw,
-sztywny podział na dwie grupy:
akcjonariuszy i interesariuszy.

MR/Zarządza
nie relacjami

Podobieństwa
Różnice
- całościowe spojrzenie na wszystkie
- bardziej holistyczne i przekrojowe
relacje zachodzące w przedsiębiorstwie, podejście do stosowania narzędzi i
- traktowanie wszystkich
rozwiązań w przedsiębiorstwie w ramach
współpracowników, klientów czy
zarządzania relacjami w organizacji, niż w
pracowników jako równorzędnych
MR, gdzie większy nacisk kładziony jest
partnerów,
na działania stricte marketingowe,
- głównym celem staje się jakość oraz
- mniejsze skupienie uwagi na kliencie
trwałość relacji,
jako jednym z głównych i najważniejszych
- pozytywna weryfikacja powodzenia
partnerów biznesowych niż w MR
działań koncepcji w postaci wysokich
wyników z badań zadowolenia
partnerów biznesowych, niż samych
wyników finansowych.
Źródło: opracowanie własne
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W powyżej tabeli przedstawione zostały podobieństwa oraz różnice występujące
między koncepcją marketingu relacji, a teorią interesariuszy, ładem korporacyjnym
oraz koncepcją zarządzania relacjami.
Pozornie wydawać by się mogło, że wszystkie te koncepcje są bardzo do siebie
podobne i tylko w niewielkim stopniu się od siebie różnią. Jednakże po głębszej
analizie można wyciągnąć następujące wnioski:
- pomimo wielu elementów wspólnych, są to koncepcje jednak różniące się od
siebie pod względem zakresu stosowania czy optyki patrzenia na przedsiębiorstwo.
Szerokość definicji i aspektów branych pod uwagę przy stosowaniu koncepcji
w danym przedsiębiorstwie, także jest inna. Dlatego zasadne wydaje się stosowanie
danej koncepcji z uwagi na rodzaj przedsiębiorstwa oraz warunki, w których ono
funkcjonuje;
- pomimo dużego podobieństwa wybranych koncepcji można uznać, że są one
dedykowane jednak innym rodzajom działalności, bądź stosowane z uwagi na
odmienne warunki gospodarcze panujące na rynku. Można więc uznać, że teoria
interesariuszy

czy

nadzór

korporacyjny

dedykowane

są

większym

przedsiębiorstwom, takim jak korporacje, i niekoniecznie byłyby optymalnym
rozwiązaniem dla MSP;
- zarządzanie relacjami i MR wydają się być koncepcjami dużo bardziej
elastycznymi, z mniej sztywnym podziałem na dane grupy interesu, traktując
wszystkich partnerów biznesowych na równi ze sobą, zwracając główną uwagę na
stabilność oraz jakość relacji. Duży nacisk kładziony jest na pracowników, którzy
traktowani są jako partnerzy wewnętrzni, a spojrzenie na przedsiębiorstwo ma
charakter jednak bardziej holistyczny, niż w przypadku innych koncepcji. Przy czym
według autora pracy koncepcja zarządzania relacjami, tak bliska MR, jest jednak
sposobem zarządzania przedsiębiorstwem biorącym pod uwagę dużo więcej
aspektów, niż MR, skupiając się także na takich elementach jak zarządzanie wiedzą,
jakością i tym podobne.
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4. Podsumowanie
Marketing relacji jest koncepcją zarządzania, która zyskuje coraz większą rzeszę
zwolenników. Swoje podstawy czerpała w drodze ewolucji z m.in. marketingu
partnerskiego czy marketingu personalnego, sięgając także tradycyjnego marketingu
transakcyjnego. Pomimo wielu publikacji, wciąż w literaturze nie ma jednoznacznych
definicji dotyczących MR i spotykamy się z wieloma definicjami i różnymi podejściami
autorów starających się przybliżyć tematykę MR. Niniejsza praca miała na celu
uporządkowanie terminologii, przedstawienie różnorodności w próbie definiowania
marketingu relacji, oraz ukazania podobieństw, jak i różnic pomiędzy MR, a innymi
wybranymi koncepcjami. Jednakże bez wątpienia dany obszar wymaga jeszcze wielu
badań, chociażby w zakresie udoskonalania narzędzi zarządzania w ramach owej
koncepcji, czy propozycji kierunków rozwoju koncepcji marketingu relacji.
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WYKORZYSTANIE INTERNETU RZECZY W MARKETINGU
Streszczenie:

Nowe

technologie

informacyjne,

innowacyjne

rozwiązania,

zwiększająca

się

popularyzacja narzędzi mobilnych powodują znaczące zmiany w zachowaniu i wymaganiach
konsumentów.

Narastające

zmiany

wywołują

chęć

prześcignięcia

się

wśród

producentów

z oferowanymi przez nich produktami i usługami. Możliwością lepszego dotarcia producentów do
klientów okazuje się Internet Rzeczy, który znajduje zastosowanie niemal w każdej branży.
W opracowaniu zaprezentowano obszar działania Internetu Rzeczy. Zwrócono uwagę na korzyści
jakie wiążą się z możliwością zastosowania Internetu Rzeczy. Przedstawiono również możliwość jego
zastosowania w marketingu oraz bariery jakie za sobą niesie.
Słowa kluczowe: Internetu Rzeczy, marketing, reklama mobilna

Wprowadzenie
Zmieniające

się

potrzeby oraz

wymagania

społeczeństwa

wymusiły na

przedsiębiorstwach ciągłe zmiany produktów i oferowanych przez nich usług.
Potrzeby i trendy w coraz większym stopniu wpływają na rozwój Internetu Rzeczy
w marketingu. Technologie, które były wykorzystywane w największych firmach na
świecie teraz są wykorzystywane przez społeczeństwo, które zostało zmuszone do
zmiany swoich przyzwyczajeń. Zmiany, które nastąpiły przyczyniły się do wzrostu
innowacyjności produktów, stały się również szansą na wykorzystanie nowych
innowacyjnych rozwiązań dotarcia do rynku dla marketingowców.
Internet Rzeczy jest w coraz większym stopniu wykorzystywany przez ludzi.
Należy się jednak zastanowić czy IoT ma szanse zastosowania przez marketerów.
Jak komunikować się ze społeczeństwem przy pomocy sieci skomunikowanych ze
sobą urządzeń. W poniższym artykule przedstawiono wyniki raportu IAB Polska,
który przedstawia możliwości zastosowania Internetu Rzeczy m. in. w marketingu.
Rozdział ma charakter przeglądowy, a jego celem jest przedstawienie możliwości
jakie stwarza Internet Rzeczy.
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1. Marketing
Marketing służy osiągnięciu zysku i zaspokojeniu naszych potrzeb. Według Kotler,
Keller, marketing to proces społeczny w trakcie którego jednostki oraz grupy
społeczne otrzymują to czego w danym czasie potrzebują. Mogą to uzyskać poprzez
tworzenie, oferowanie i wymianę towarów oraz usług, które posiadają wartość228.
Marketing powinien posiadać dobrze opracowaną i przemyślana strategię, która
wynika z taktycznych działań, które są dostosowane do odpowiednich odbiorców.
Działania te powinny być oparte na badaniach i wiedzy oraz osadzone mocno
w realiach rynkowych229.
Marketing wyróżnia wiele zagadnień do których można zaliczyć:


Ocena

możliwości

rynkowych,

prowadząca

do

zaspokojenia

potrzeb

poszczególnych konsumentów,


Opracowanie produktu spełniającego wymagania odbiorców, określenie
strategii jego dystrybucji,



Dokonanie odpowiedniej strategii ceny produktu/usługi,



Komunikacja z rynkiem.

Opiera się on również na trzech podstawowych zasadach230:
- orientacji na nabywcy,
- integracja działań marketingowych oraz
- zyskowność (mierzona w długim horyzoncie czasowym).
Realizacja podstawowej zasady marketingowej, która dotyczy orientacji na
nabywców skupia się na wyodrębnieniu i opisie grup nabywców czyli inaczej mówiąc
na segmentacji, która pozwala na ich dokładniejszą charakterystykę. Umożliwia to
odpowiedni wybór, którym należy się kierować tworząc ofertę marketingową oraz
działania

w

celu

zajęcia

pozycjonowania wartości
Marketing

optymalnego

miejsca

w

ich

świadomości

czyli

231

.

oddziałuje

na

rynek

poprzez

odpowiedni

zespół

elementów/instrumentów, kompozycje marketingową z ang. „marketingowy mix”.
Rysunek 1. przedstawia najpopularniejszą koncepcję kompozycji marketingowej to
228

Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2012, s. 5.
P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa, 2014, s. 9.
230
R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka: Marketing. Jak to się robi? Ossolineum, Wrocław, 1992,
s. 31.
231
P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa, 2014, s. 99.
229
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tzw. „4P” czyli z ang.: product, price, place, promotion. Koncepcję tą można
rozszerzyć o inne czynniki przez co uzyskamy wiele innych koncepcji, np. 4C.

Rysunek 1. Kompozycja marketingowa 4P

MARKETING
MIX

PRODUKT
- jakośd

DYSTRYBUCJA

CENA

PROMOCJA

- cena
katalogowa

- kanały
dystrybucji

- promocja
osobista

- upusty

- zasięg
terytorialny

- reklama

- marka
- opakowanie
- marża

- marketing
- oferowany

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Mruk, M. Strużycki, R. Nowacki

2. Czym jest Internet Rzeczy
Internet Rzeczy pochodzi od ang. nazwy Internet of Things i przez ekspertów
nazywany jest w skrócie IoT232. Koncepcję Internetu Rzeczy stworzył brytyjski
przedsiębiorca Kevin Ashton, twórca start-upów. Pojęcie to sformułował w roku 1999
w celu opisania systemu, w którym to świat materialny komunikuje się z komputerami
(wymieniając dane) za pomocą czujników. Dane, które wysyłane są z czujników
w postaci sygnałów, powodują, że zainstalowane w komputerach systemy pozwalają,
poprzez odpowiednią analizę sygnałów - obserwować, identyfikować i „rozumieć”
świat233. Według Cisco Systems na przełomie roku 2008 oraz 2009, liczba urządzeń
podłączonych do sieci zaczęła przekraczać liczbę mieszkańców ziemi. Był to
prawdziwy moment narodzin „Internetu Rzeczy”. W takim ujęciu system tworzą nie

232

M. Miller, Internet Rzeczy – Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat,
Wydawnictwo naukowe, PWN SA., 2016, s., 23.
233
K. Ashton, That Internet of Things, Thing, Czerwiec 2009, http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 dn.
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tylko przedmioty, ale także procesy, dane, ludzie, a nawet zwierzęta czy zjawiska
atmosferyczne – wszystko, co może zostać potraktowane jako zmienna234,235.
IoT charakteryzuje się heterogeniczną technologią. Przyczynia się ona do
rozszerzenia zapotrzebowania na innowacyjne usługi w różnych obszarach życia.
Ogólna dostępność systemów komunikacji bezprzewodowej np. WiFi, które służą
ludziom jako aplikacja sterująca, przyczyniła się do rozpowszechnienia IoT. W chwili
obecnej pojęcie Internetu Rzeczy obejmuje wiele różnych technologii, usług
i standardów. Koncepcja IoT może być przedstawiona jako zbiór inteligentnych
urządzeń, które współdziałają i prowadzą do realizacji wspólnych celów236.

3. Zastosowanie Internetu Rzeczy
Obszar zastosowania Internetu Rzeczy w miarę upływu czasu staje się coraz
szerszy. Do głównych obszarów działalności człowieka, w których Internet Rzeczy
znalazł zastosowanie można zaliczyć:
- sprzęty multimedialne oraz AGD,
- inteligentne domy,
- marketing w handlu detalicznym,
- logistyka,
- systemy bezpieczeństwa,
- systemy ochrony zdrowia i życia,
- systemy produkcyjne,
- inne zastosowania np. w hodowli i uprawach roślin237.
Lista produktów oraz usług, które mogą zostać powiązane z Internetem Rzeczy
jest ogromna. IoT znajduje zastosowanie również w motoryzacji, turystyce, sporcie,
a również w kulturze i sztuce m.in. w muzeach czy kinie jak również w wielu
miejscach użyteczności publicznej takich jak lotniska, hotele czy sklepy. Raport
wykonany przez IAB Polska wykazuje, że polskie społeczeństwo przynajmniej od
234
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czasu do czasu korzysta z WiFi w urządzeniach mobilnych takich jak telefon,
smartfony, tablety, będąc w muzeum czy galerii. W tym czasie użytkownicy chcieliby
otrzymywać na telefon informacje i ciekawostki dotyczące danej wystawy. Natomiast
inna część osób chciałaby na telefon otrzymywać informacje dotyczące oglądanych
w sklepie produktów, rabatów i promocji. IoT otwiera ogromne możliwości przed całą
gospodarką, innowacyjnością i kreatywnością producentów jak również jego
użytkowników238.

4. Korzyści z zastosowania Internetu Rzeczy
Nie do końca wszystkie korzyści wynikające z wykorzystania idei Internetu Rzeczy
są już określone, można jednak przypuszczać, że potencjał jaki drzemie w dialogu
pomiędzy użytkownikami, a urządzeniami jest duży. Głównym kierunkiem rozwoju
jest zwiększenie interakcji pomiędzy człowiekiem, a przedmiotem. Idea ta rodzi
z kolei potrzebę analizowania coraz to większych źródeł danych, jak również
identyfikacje zawartych w nich informacji. Informacje te są istotne dla danej
aktywności, a także dla podejmowania optymalnych decyzji dotyczących przyszłych
zachowani.
Najważniejszymi korzyściami płynącymi z zastosowania Internetu Rzeczy jest
m.in.: redukcję kosztów, zwiększenie produktywności i bezpieczeństwa pracowników,
poprawę relacji z klientami oraz lepsza alokacja kapitału. Internet Rzeczy stał się
również

wyzwaniem

dla

biznesu.

Zmienia

mechanizmy

konkurencyjności,

oczekiwania klientów, a tym samym produkty, oprócz tego przedstawia nowatorską
funkcjonalności, zaspokajając tym

samym

ciągłe

zmieniające

się

potrzeby

i wymagania konsumentów np. przedmioty jednej marki będą lepie się ze sobą
komunikowały, zamontowane sensory w urządzeniach umożliwią szybsze wykrycie
w nim usterki.
Internet Rzeczy znalazł również zastosowanie w marketingu. W czasach
nieustannie zwiększającej się liczby i roli danych, powoduje on rozwój nowych
perspektyw w obszarze ich zbierania, przetwarzania i personalizacji komunikacji.
Prekursorską możliwością jest także kreatywność – zaczynając od niewielkich
przedmiotów użytku codziennego takich jak np. szczoteczka do zębów, po usługi
finansowe. Artykuły powszechnie spotykane i używane
238
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201

w gospodarstwach

domowych czyli np. w tym przypadku małe AGD, rzadko kiedy wzbudzają szczególne
emocje wśród ich użytkowników. Jednak gdy te przedmioty „uzbroi” się w systemy
sensorów z możliwością komunikowania się z aplikacją w smartfonie bądź na
tablecie, mogą one nabyć interesujących właściwości dla użytkowników. Internet
Rzeczy może przyczynić się w relatywny sposób do zwiększenia zaangażowania
klientów co może zagwarantować im wartość dodaną.

5. Internet rzeczy, a marketing
Internet Rzeczy przyczynia się do wytworzenia nowych kanałów komunikacji
z klientem. Przyczynia się on również do wspierania dystrybucji. Oprócz tego ułatwia
dokładne mierzenie efektów sprzedażowych oraz wydatków na media. Pozwala
jednocześnie śledzić ścieżki użytkowników. IoT powoduje, że mobilna rewolucja
wchodzi w dalszą fazę rozwoju.
Wincenty Kokot z GoldenSubmarine, uważa że IoT można wykorzystać
w kilku obszarach. Twierdzi, że z jednej strony Internet Rzeczy przyczynia się do
rozwoju oferowanych produktów, po to aby wyróżnić je na tle konkurencji oraz po to
aby podkreślić wizerunek innowacyjny swojej firmy. Natomiast z drugiej strony IoT
jest pretekstem do komunikacji PR. Należy się zatem zastanawiać jakie obszary
najbardziej interesują użytkowników i w jakim sektorze można zaczepić marketing
w oferowaniu usług.
Według badania przeprowadzonego przez IAB Polska wynika, że użytkownicy
sieci interesują się szczególnie obszarem automatyki budynkowej. Duży potencjał
tkwi więc w wielu produktach bezpośrednio związanych z gospodarstwem domowym,
które znajdują się m. in. w: kuchni, łazience, sypialni czy pokoju dziecinnym. Dla
rozpowszechnienia idei IoT w marketingu można zaproponować użytkownikom
produktów gospodarstwa domowego ciekawą promocję, konkursy bądź loterię
w których to nagrodą będzie system automatyki budynkowej. W tym celu można
podjąć współpracę promocyjną z którymś z partnerów np. Fibaro, który jest jednym
z głównych liderów inteligentnej automatyki budynkowej na rynku Polskim.
Należy się również zastanowić czy Internet Rzeczy wpłynie na handle
i czy zwiększy on zaangażowanie odbiorców w stacjonarnych punktach sprzedaży.
Sieć sklepów C&A w Brazylii wprowadziła system wieszaków, które poprzez
wbudowane wyświetlacze

pokazują w czasie rzeczywistym liczbę lajków jaką
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otrzymał dany produkt na profilu marki na Facebooku. Natomiast w przypadku
sklepów Carrefour zastosowano beacony, aby poziom funkcjonalności oraz
przydatności aplikacji wzrósł o 400% podczas robienia zakupów. Beacon przypisuje
cyfrowe informacje fizycznym przedmiotom. Korzysta on z energooszczędnej
technologii Bluetooth Low Energy emitując przy tym stały, unikalny sygnał.
Wykorzystanie Bluetooth Low Energy sprawia, że urządzenie jest w stanie
wytrzymać na niewielkiej baterii nawet rok. Najnowsze beacony czerpią energię z fal
elektromagnetycznych, przez co nie wymagają wymiany baterii239.
Głównymi
Kompleksowa

rozwiązaniami
umiejętność

IoT

w

marketingu

łączenia

jest

wszystkich

specyfika
urządzeń

i

łączność.
z

innymi

w chmurze. Prowadzi to do wielu korzyści, takich jak:
- dokładność,
- komunikacja w czasie rzeczywistym,
- wydajność,
- wygoda.
Strategia marketingowa w IoT musi więc odnosić się do aspektów doświadczenia
i wymagań klienta w danym czasie240. Przykładem strategii może być zaoferowanie
wartości dodanej w określonym czasie. Można zastąpić reklamy pop-up i banerowe,
trafnymi docelowymi reklamami, które będą samoczynnie wysyłane na urządzenie
użytkownika w chwili gdy dane urządzenie będzie ich najbardziej potrzebowało np.
gdy ważność systemu antywirusowego na naszym tablecie będzie wygaszała.
Rozpowszechnianie się IoT niesie za sobą duże zmiany, jedna z nich jest
dematerializacja Internetu. Użytkownicy nie będą musieli na niego „wchodzić”,
ponieważ będzie on „żył” wśród nas. Personalizacja produktów, usług oraz przekazy
marketingowe będą dedykowane indywidualnie każdemu z klientów. To oczywiste,
że zmiany te przyniosą wiele korzyści, ale jak każda nowa technologia niesie to za
sobą pewne obawy, że rozwój technologii może być wykorzystany przeciwko nam.
Mowa tu m. in. o hakerach, którzy mogą nadużyć naszej prywatności przenikając
w świat hybrydowy czyli przedostanie się sieci wirtualnej do świata fizycznego.
Z analiz McKinsey'a wynika, że w roku 2020 liczba urządzeń podłączonych do sieci
będzie wynosiła od 30 do 100 miliardów. Natomiast w domu będzie znajdowało się
239
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od pięćdziesięciu do stu czujników. Zaś w firmie produkcyjnej średniej wielkości
będzie można znaleźć od kilku do kilkunastu tysięcy sensorów241. Rozwiązania
oparte na Internecie Rzeczy można wykorzystać praktycznie w każdej branży, od
przemysłu, handlu po sektor publiczny bądź ochronę środowiska. Połączenie z
Internetem wszystkiego i wszędzie, umożliwi nowe możliwości również przed
marketingiem.

6. Wyzwania reklamy mobilnej
Głównym

problemem

spowalniającym

wzrost

przychodów

z

reklamy

w kanale mobilnym jest zazwyczaj nieudana próba zmierzenia jego rzeczywistego
wpływu na całościowy zwrot inwestycji z kampanii online. Obecnie użytkownicy
przywiązują mniejsze uwagę do reklam tradycyjnych. Korzystając z tabletów,
smartfonów. Reklama mobilna zaczyna bardziej oddziaływać na odbiorcę niż
tradycyjna forma reklamy. Według Google 71% użytkowników smartfonów, którzy
realizowali zakupy w sklepach stacjonarnych uważa, że urządzenia te były
ważniejsze w procesie realizacji zakupu niż wizyta w samym sklepie242.
Dwaj

wiodący gracze

na

rynku

mobile,

Facebook oraz Google,

dążą

w swoim portfolio usług i produktów internetowych wykorzystać jak największą liczbę
punktów styku z użytkownikiem. Google skupił się na powszechnie używanych
produktach, do których oprócz wyszukiwarki zalicza się: Google Maps, Gmail
i YouTube. Facebook natomiast postawił od samego początku na obowiązkowe
logowanie oraz ogromny udział ruchu mobilnego w aplikacjach Facebook
i Messanger. Możliwość funkcjonowania w takich realiach mają wyłącznie
ekosystemy, które wymuszają lub bardzo aktywnie wiążą swoimi usługami
użytkownika, poprzez niezbędne logowanie243.
Innymi czynnikami, które ograniczają rozwój mobile marketingu w Polsce są np.
- ograniczona szybkość przesyłania danych mobilnych,
- wysokie ceny przesyłania danych,
- ograniczony zasięg,
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- mało widoczny format,
- ograniczony stopień interakcji.
Niewątpliwie szansą rozwoju reklamy mobilnej jest coraz to niższa cena urządzeń
(np. smartfonów), rozwoju m-commerce czy płatność mobilna244.

7. Podsumowanie
Mówiąc o Internecie Rzeczy mamy na myśli wprowadzenie rewolucyjnego,
połączonego w pełni ze sobą "inteligentnego" świata. Świata w którym poprzez IoT
zachodzą relacjami pomiędzy obiektami, a ich środowiskiem jak również obiektami
i ludźmi. Korzyści związane z korzystania z IoT są niewątpliwie ogromne i nadają mu
charakter innowacji przemysłowe. Jednak szereg wyzwań i zagrożeń szczególnie
w obszarach bezpieczeństwa oraz poufności przetwarzania danych mogą przyczynić
się do niezaakceptowania przez społeczeństwo nadchodzących zmian w reklamie
mobilnej, a tym samym do zmniejszenia się zapotrzebowania na tą formę reklamy.
W Internecie Rzeczy tkwi ogromny potencjał, który można wykorzystać

niemal

w każdej branży zaczynając od budownictwa, a kończąc na finansach. Znajduje on
również

zastosowanie

w

marketingu,

przyczyniając

się

do

całkowitego

zrewolucjonizowania formy przekazu reklamy. Rozwijająca się technologia, jej tempo,
kierunek oraz częstotliwość korzystania z sieci przez społeczeństwo wpływa na
rozwój Internetu Rzeczy, a tym samym na perspektywę rozwoju marketingu.
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Adrian Machajski

ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ZARZĄDZANIU
PRZEDSIĘBIORSTWEM

Streszczenie: Rozwój technologiczny i globalizacja sprawiły że świat i rynki zagraniczne są na
wyciągnięcie ręki. W dzisiejszych czasach komputery i elektronika towarzyszą nam na każdym kroku.
System

informatyczny

składa

się

z

trzech

elementów

(sprzętu,

zasobów

ludzkich

oraz

oprogramowania). Istnieje wiele rodzajów programów ułatwiających pracę przedsiębiorstwa. Jednymi
z popularnych systemów są: PLM, CRM, FRP, MES i wiele innych. Każdy z systemów posiada inne
zadanie. Dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów informatycznych przedsiębiorstwa zmniejszają
koszty oraz czas pracy. Wprowadzanie systemów informatycznych wiąże się z wprowadzaniem zmian
w przedsiębiorstwie.
Słowa kluczowe: Informatyka, systemy informatyczne, technologia, przedsiębiorstwo

Wprowadzenie
Narzędzia informatyczne w ostatnich dziesięcioleciach stały się integralną częścią
systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Efektywność systemów zarządzania
charakteryzuje
pozyskiwania,

się

możliwościami

przekazywania

systemu

informacji.

w dzisiejszych czasach trudno

informatycznego

Postęp

w

technologiczny

obszarze

sprawił,

że

zarządzać przedsiębiorstwem bez urządzeń

telekomunikacyjnych czy komputera. Za słowem przedsiębiorstwo powinno rozumieć
się wyodrębnioną prawnie, ekonomicznie i terytorialnie organizację obejmującą
swoim zasięgiem zasoby ludzkie, finansowe oraz zasoby niematerialne technicznoprodukcyjne, a także zasoby materialne. Działalność gospodarcza nastawiona jest na
osiągnięcie zysku a także ciągły wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez produkcję
wyrobów lub świadczenie usług. Zarządzanie jest to zestaw działań związanych
z planowaniem, podejmowaniem decyzji, skierowanych na zasoby przedsiębiorstwa.
Wydajność systemów zarządzania określana jest przede wszystkim możliwościami
systemu

informatycznego

przekazywania

informacji.

w

obszarze

pozyskiwania,

Popularnymi

systemami

przetwarzania

oraz

informatycznymi

w przedsiębiorstwach są: ERP oraz CRM i wiele innych o których jest mowa
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w dalszej części opracowania. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić
zarządzanie

przedsiębiorstwem

bez

komputerów

czy

bez

urządzeń

telekomunikacyjnych. Przedmiotem zarządzania jest przedsiębiorstwo rozumiane
jako wyodrębniona prawnie organizacja, ekonomicznie i terytorialnie obejmująca
swoim zasięgiem zasoby ludzkie, finansowe oraz zasoby niematerialne a także
zasoby materialne. Głównym celem każdego przedsiębiorstwa jest osiągnięcie zysku
oraz ciągły wzrost jego wartości poprzez świadczenie usług lub produkcję dóbr.

1. Zarządzanie i system informatyczny
Pojęcie zarządzania posiada kilka definicji. Przez jedną z nich należy rozumieć
zestaw działań

obejmujących

swoim

zasięgiem

planowanie, organizowanie,

kierowanie oraz kontrolę. B.R. Kuca twierdzi, że zarządzanie to porządkowanie
chaosu, czyli rządzenie nad różnorodnością oraz zmianę potencjalnego sporu we
współpracę. Dzięki postępowi technicznemu w dziedzinie systemów komputerowych
i systemów multimedialnych można coraz bardziej przewidywać skutki decyzji co jest
cechą nauk ścisłych. Zarządzanie powinno się charakteryzować sprawnością
i skutecznością w odległym czasie. Za skuteczne zarządzanie uważa się takie, które
właścicielom przynosi zysk, a pracownikom godną, uczciwą pracę i zapłatę.
Poprzez system informatyczny rozumieć należy element systemu informacyjnego
gdzie przetwarzanie danych realizowane jest przy użyciu systemów komputerowych.
Dla osób zatrudnionych w kadrze menadżerskiej najważniejszym zadaniem jest
analiza możliwości wykorzystania informatycznych systemów w zarządzaniu.
W

skład

systemu

informatycznego

należy

zaliczyć

zbiór

elementów

przetwarzających dane za pośrednictwem komputera. Do systemu informatycznego
zaliczamy: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software) oraz zasoby ludzkie.
Sprzęt – hardware -

w jego skład zaliczamy komputery, szereg urządzeń do

komunikacji pomiędzy innymi elementami oraz sprzęt do przetwarzania danych.
W skład tych urządzeń zaliczyć należy kamery, skanery, dyski, serwery. Systemy
informatyczne mogą być wzbogacone o roboty podłączone do komputera i sterowane
za jego pomocą.
Oprogramowanie – software - jest elementem w którym to powstaje system
informatyczny. Twórcą oprogramowania jest programista. Należy pamiętać, że
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istnieje kilka rodzajów licencji oprogramowania. Do oprogramowania zaliczyć należy
edytory tekstu, grafiki, arkusze kalkulacyjne, komunikatory, gry oraz wirusy
komputerowe.

Oprogramowanie

jest

nieodłącznym

elementem

systemu

informatycznego.
Zasoby ludzkie rozumiane jako specjaliści, użytkownicy, którzy programują,
projektują, naprawiają oraz użytkują system informatyczny. Człowiek stanowi
najważniejszy element zasobu systemu246.
stanowi system funkcjonujący w danej

System informacyjny zarządzania

instytucji, polegający na dostarczeniu wybranym jednostkom informacji potrzebnych
do przebiegu procesów zarządzania. Kojarzone są one z wykorzystaniem sprzętu
komputerowego,

przez

co

nazywany

jest

on

„Systemem

informatycznym

zarządzania”
Systemy informatyczne biznesu (SIB) mają za zadanie wspierać przedsięwzięcia
biznesowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych nastawionych na
zysk. SIB wykorzystuje techniczne środki do procesów produkcji, utrzymania ruchu,
dystrybucji oraz wspomagania procesów zarządzania. Obszarem działań SIB jest
podmiot gospodarczy i jego otoczenie. Jednym z najważniejszych elementów
otoczenia są konkurenci, dostawcy, klienci czy nawet potencjalni klienci247.
Tabela 1: Systemy informatyczne zarządzania
Systemy informatyczne zarządzania

SYSTEMY

SES, SIK, SBW SWK, GSWD

KOMPUTEROWEGO IMZZ, IC, MRP(CL), MRP 1, MRP 2, MRP

ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI

2 plus, ERP, ERP 2, DRP, EDI, CMW,
PRM, OPT, BJ, MES, DCS, SRM, PLM,
PLM, CRS, SSM, DMS DEM, HRM
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Łunarski J., „Zintegrowane systemy zarządzania”, Rzeszów 2011.

Kucęba R., Jędrzejczyk W., Smoląg K. „Rozwój nauk o zarządzania kierunki i perspektywy”,
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
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SYSTEMY INFORMATYCZNE

CAM, BIS, CADD, PPMCS, CAM, CAP,

WSPOMAGAJĄCE

CAD, CAPP, CAT, CAQ, CAA, CAPP,

ZARZĄDZANIE

CAPPD, CAE, CAL, CAQC, CAPM, CASE,
CPCS, CAE, CAMSD, CAPI, CAMg,
PPMCS, SCM

SYSTEMY BAZ DANYCH

SRBD, RDBR, ODBM, SMBD, ORDER

INTELIGENTNE SYSTEMY

ISS, SSR, ISWD, SLR, ISNP, SZW, SW,

WSPOMAGANIA DECYZJI

SPG, SE, ISP

Źródło: Kucęba R., Jędrzejczyk W., Smoląg K. „Rozwój nauk o zarządzania kierunki i perspektywy”,
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.

2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wybrane klasy
BPM - (Business Process Management) bardziej rozumiana jako filozofia
w przedsiębiorstwie niż system informatyczny. Systemy tej klasy służą do
zarządzania procesami biznesowymi pozwalającymi menadżerom monitorować
realizację procesów mających na celu osiągnięcie lepszych efektów. Proces
biznesowy podlega na zarządzaniu dlatego też system BPM można zastosować
w wielu procesach. Najczęściej stosowane są w przedsiębiorstwach przy budowie
„workflow”. Swoje zastosowanie odzwierciedlają także przy procesach finansowych
administracyjnych oraz do obsługi klienta. System BPM umożliwia monitorowanie
oraz podnoszenie

jakości zarządzania

procesami biznesowymi. W

małych

przedsiębiorstwach system BPM nie musi stanowić znacznej części kosztów
inwestycyjnych w systemy informatyczne. W dużych przedsiębiorstwach systemy te
cieszą się większym powodzeniem gdzie wprowadzenie ich poprzez standaryzację
pomoże uzyskać większą efektywność.
W

przedsiębiorstwie

możliwe

jest

uzyskanie

doskonalenia

procesów

(zamkniętej pętli) w jej skład wchodzą następujące zadania:
● Zaprojektowanie
wszystkich

procesu w taki sposób aby zawrzeć w nim obieg

postępujących

po

sobie

211

działaniań

realizowanych

przez

pracowników. Proces taki powinien obejmować system eskalacji, informacji
oraz alerty o przestojach w czasie realizacji celu.
● Kształtowanie

procesu,

wszystkie opcje cyklu procesu
biznesowych są

którego

zadaniem

jest

zbadanie

czy

mogące wystąpić w realnych zdarzeniach

realizowane zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem

procesu.
● Realizacja

procesów,

których

zadaniem

jest

operacyjne

wdrażanie

zaprojektowanych projektów.
● Monitorowanie

realizacji procesu, z

szczególnym

uwzględnieniem

dokonania lub odstępstw od koncepcji efektywności.
● Przygotowanie
w trakcie

zbioru wytycznych przygotowanych do wykorzystania

projektowania

doświadczenia

następnych

wcześniejszych

procesów

wdrożeń

oraz

uwzględniających
nowych

wymagań

właścicielskich lub rynkowych.
Powyższe założenia umożliwiają wdrożenie systemu klasy BPM, natomiast system
ten efektywnie wpływa na etapy podnoszenia produktywności przedsiębiorstwa. Aby
wprowadzić system BPM istotnym elementem jest analiza opłacalności obrazującej
wszystkie koszty związane z wdrożeniem oraz wszystkie zalety tego rozwiązania.
Rozwiązania tej klasy obsługują procesy związane z obiegiem dokumentów
w przedsiębiorstwie. Przykładem jest dokumentacja związana z procesami akceptacji
faktury zakupowej oraz jej ekwiwalentów, dokumenty wewnętrzne, takie jak delegacje
czy wnioski urlopowe. Wdrożenie BPM wiąże się ze zmniejszeniem ilości błędów
występujących w procesach oraz wyeliminowaniem zbędnych czynności. Poprzez te
czynności skracamy czas potrzebny do przebiegu procesu. Część przedsiębiorstw,
zgodnie ze swoją polityką systemy klasy BPM opiera się o własne procesy
produkcyjne. Dlatego też systemy tej klasy mają największe szanse na wdrożenie
w małych i dużych przedsiębiorstwach niezależnie od sektora. Systemy tej klasy
znajdą swoje zastosowanie także w organizacjach państwowych.
Systemy ERP – określają systemy informatyczne służące wspomaganiu
zarządzania przedsiębiorstwem z wszelakich obszarów przedsiębiorstwa. System
klasy ERP składa się z wielu modułów. Synchronizacja modułów odbywa się bez
duplikacji informacji. System klasy ERP jest następcą systemów MRP II.
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Wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem obejmować może zarówno wszystkie,
jak i również część szczebli zarządzania co ułatwia optymalizację wykorzystania
zasobów przedsiębiorstwa, a także zachodzące w nim procesy. Systemy
informatyczne

klasy

ERP

są

oprogramowaniem

modułowym,

składają

się

z niezależnych od siebie ale współpracujących ze sobą aplikacji i zaliczyć je należy
do zintegrowanych systemów informatycznych. Podstawowym elementem klasy
systemów ERP jest baza danych, która to często jest wspólna dla wszystkich innych
modułów. Moduły te najczęściej obejmują następujące obszary:
● projektowanie i rozwój produktów,
● planowanie i sterowanie produkcją,
● zarządzanie zapasami,
● magazynowanie,
● zaopatrzenie,
● śledzenie realizowanych dostaw,
● zarządzanie jakością,
● zarządzanie urządzeniami i obiektami przemysłowymi,
● projektowanie i rozwój procesów,
● zarządzanie relacjami z

klientami,

● marketing i sprzedaż,
● zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry),
● finanse i księgowość,
● controlling.
Systemy

ERP

umożliwiają

dopasowanie

się

do

poszczególnych

branż

przedsiębiorstw, dlatego też, iż poszczególne moduły mogą się różnić od siebie (tzn.
mogą pracować bez występowania innych modułów).
Systemy CRM (z angielskiego Consumer Relationship Management CRM ) są to
systemy wspomagające zarządzanie stosunkami z klientami o zasięgu operacyjnym
i analitycznym, mający na celu podniesienie poziomu satysfakcji klientów co pozwoli
w czasie zwiększyć przychody przedsiębiorstwa. Systemy CRM pozwalają na lepsze
zrozumienie wymagań klientów za pośrednictwem szybszego dostępu do pełnej
informacji o wymaganiach klienta, co także, usprawnienia proces obsługi klienta.
Systemy CRM polegają na wspomaganiu i automatyzowaniu procesów związanych
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z obsługą potencjalnego oraz utrzymaniem dotychczasowego klienta przez
przedsiębiorstwo. CRM wspiera pracę poniższych działów przedsiębiorstw:
● Dział zarządu - pozwala menagerom na monitorowanie działań oraz efektów
pracy handlowców, a także śledzenie projektów, planowanie zadań oraz
generowanie protokołów sprzedażowych.
● Dział marketingu - ułatwia

m.in. czynności reklamowych, umożliwiając

rozpowszechnianie korespondencji indywidualnej oraz zbiorowej, obsługę kont
firmy na

forach branżowych,

● Dział obsługi klienta umożliwia m.in. zarządzanie informacjami o klientach,
zawartych

umowach,

monitorowanie

poziomu

zadowolenia

klientów,

podejmowanie działań zmierzających do zacieśniania się dalszej współpracy
klienta z przedsiębiorstwem,
● Dział sprzedaży – umożliwia

m.in. na oszacowanie możliwej sprzedaży,

tworzenie i analizowanie systemów sprzedaży, management ustaleniami,
planowanie rozmów telefonicznych oraz spotkań biznesowych,
System CRM swoje zastosowanie znajdzie w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od jej branży czy wiekowości. Odpowiednio wykorzystywane narzędzie
tego typu jest cennym źródłem wiadomości o procesach sprzedażowych. Systemy
tego typu pozwalają zoptymalizować ofertę handlową przedsiębiorstwa oraz
usprawnić systemy pozyskiwania klientów248.
System

MRP

(ang.

Material

Requirements

Planning

–

Planowanie

zapotrzebowania materiałowego) - tworzy zbiór procesów, które umożliwiają badanie
potrzeb surowców na podstawie informacji o stanach magazynowych, strukturze
wyrobu, stanu zamówień w toku ich i projektu produkcji. Umożliwia kontrolę modeli
rodzajów, terminów oraz wielkości produkcji, sterowanie zapasami oraz ich
uzupełnieniem. System MRP najczęściej oparty jest na specjalnych aplikacjach
komputerowych jeśli są one niedostępne można użyć ręcznego systemu planowania.

248

Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa 2003.
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Aby system MRP spełnia następujące warunki:
● Pilnuje dostępności materiałów niezbędnych do produkcji oraz dostawy dla
klientów.
● Utrzymuje możliwie najniższy

poziom

materiałów

i

produktów

przedsiębiorstwie.
● Oparcie działalności

przedsiębiorstwa

na

harmonogramie

działań

i dostawach zakupowych.
Nadrzędnym celem systemu informatycznego MRP jest podgląd procesu produkcji
w przedsiębiorstwie, które działa w kręgu produkcyjnym. W systemie wprowadza się
informację

o

zaplanowanej

produkcji,

zamówieniach,

wielkości

sprzedaży.

Na podstawie tych informacji system MRP planuje dostawy niezbędnych materiałów
oraz produkcję elementów potrzebnych do wyprodukowania gotowego wyrobu.
Systemy tej klasy zbierają informacje z 3 źródeł:
● BOM (Bill of Materials) – stanowi

wykaz

niezbędnych

materiałów

do

wyprodukowania wyrobu,
● MPS (Master Plan Schedule)

Harmonogram Produkcji - zawiera on daty

oraz kwoty dostępności wyrobów
● Stan zapasów magazynowych.
Powyższe dane tworzą wynik będący planem produkcji dla każdego ze składników
(z

uwzględnieniem

ilości

niezbędnych

materiałów

oraz

terminów

zleceń

produkcyjnych) tworzy również plan zamówień (uwzględniający daty i wielkości
zamówień).
MES – (ang. Manufacturing Execulion System) system realizacji produktu. System
informatyczny służący do monitorowania procesów produkcyjnych. System tej klasy
zbiera informacje automatycznie o przebiegu produkcji. Zbierane dane są
w rzeczywistym czasie i mogą być nawet pobierane z maszyn produkcyjnych. Dzięki
bezpośredniemu

przesyłowi

informacji

z

maszyny

do

kierownictwa

można

podejmować decyzje i reagować na bieżąco na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.
Uzyskane dane pozwalają na obserwację właściwych wskaźników wydajności
produkcji co pozwoli uzyskać rzeczywisty wizerunek wykorzystania zdolności
produkcyjnych.
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Głównymi funkcjami systemów MES są:
● obserwacja w czasie rzeczywistym procesu produkcyjnego,
● tworzenie raportów pracy zasobów przedsiębiorstwa,
● przegląd oraz identyfikacja pochodzenia awarii, zakłóceń i automatyczne
wysyłanie wiadomości o jej wystąpieniu,
● zarządzanie wysyłaniem dokumentacji

z

produkcji

a

także

procesami

utrzymania ruchu,
● wymiana informacji z linii produkcyjnej i systemu ERP,
● sprawdzenie efektywności systemu
● tworzenie planu produkcji oraz

produkcyjnego,

sprawdzanie przydziału zadań oraz stopnia

zaawansowania produkcji
Zalety z wdrożenia systemu MES:
● Obniżone koszty produkcji,
● większa produktywność,
● zwiększone moce produkcyjne,
● zmniejszony czas cyklu produkcyjnego,
● mniejsze koszty produkcji,
● poprawiona jakość wyrobów,
● skrócony czas niezaplanowanych i planowanych przestojów,
● poprawienie się wizualizacji produkcji w toku249.
SCM – Zarządzanie łańcuchem dostaw system ten pozwala na projektowanie,
planowanie oraz na realizację, kontrolę a także ciągłą obserwację łańcucha dostaw.
Jego zadaniem jest obieg informacji, produktów oraz usług. Zewnętrznie SCM
umożliwia kontakt przedsiębiorstwa z jego dostawcami oraz odbiorcami. SCM
wewnętrznie zajmuje się zaopatrzeniem produkcją i dystrybucją.
Do korzyści niosących systemy SCM należy zaliczyć:
● możliwość globalnego planowania wielkości popytu na wybrane produkty,
● dokonywanie symulacji rynkowych pozwalających na szybką reakcję na
pojawiające się sygnały od klientów,
249

Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy informatyczne, PWE, Warszawa 2011.
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● poprawa i optymalizacja dostaw,
● odnalezienie ograniczeń istniejących sieci dostaw,
● równoczesne planowanie zapotrzebowania materiałowego oraz określenie
zdolności produkcyjnych,
● budowanie

planów obejmujących zaopatrzenie, magazynowanie, produkcję,

a także transport gotowych wyrobów,
● obrazowanie współzależności pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw250.
PLM – system zarządzania cyklem życia produktu. System ten umożliwia
wspieranie działalności przedsiębiorstwa w całym cyklu życia wyrobu wspomagając
wszystkie prace zaczynając od stworzenia koncepcji oraz projekt, produkcję oraz
kontrolę jakości a nawet obsługę, naprawę do momentu zakończenia eksploatacji.
W systemie PLM udział biorą pracownicy zaangażowanych w rozwój wyrobu tj.
konstruktorów, dostawców, produkcję, technologów oraz klientów. PLM oferuje
również funkcjonalności związane z analizą zgodności wyrobów ze stawianymi
wymogami prawnymi i zarządzanie nimi. Dzięki temu iż system PLM wspiera
wszystkie elementy związane z cyklem życia wyrobu, jest całkowitym systemem
składającym się z podsystemów:
● komputerowa symulacja cyklu procesów produkcyjnych,
● zarządzanie przedsięwzięciami – (ang. Project Management) PM,
● zarządzanie danymi wyrobu – (ang. Product Data Management) PDM,
● zarządzanie wiedzą o produkcie – (ang. Product Knowledge Management)
PKM
● zarządzanie informacjami o produkcie w ramach sieci dostaw – (ang.
Collaborative Product Definition Management) CPDM
● automatyzacja projektowania procesu (ang. Mechanical Design Automation).
Głównymi korzyściami ze stosowania systemu informatycznego PLM są:
● optymalizacja strategii sprzedażowych i marketingowych poprzez współpracę
w trakcie projektowania produktów,
● zarządzanie projektowaniem produkcji i produktu w tym także zarządzanie
dokumentacją projektową,
250

http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/mes.html] (data dostępu: 20.05.2017 r.)
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● posiadanie bazy danych o informacjach o produkcie,
● zapewnienie poprawności wymogów bezpieczeństwa oraz wymogach
formalno prawnych,
● zwiększenie mocy produkcyjnych nowych wyrobów,
● usprawnianie procesów ograniczających koszty projektu produktu wraz
z wprowadzaniem go do sprzedaży wraz ze zwiększaniem jego jakości251.

3. Podsumowanie
Systemy informatyczne zarządzania w przedsiębiorstwie stanowią kluczową
rolę w funkcjonowaniu i dalszym sukcesywnym rozwoju danego przedsiębiorstwa.
W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić średnie czy duże przedsiębiorstwo
bez tych systemów. Powyżej opisane systemy są tylko przykładowymi systemami.
Umożliwiającymi zarządzanie przedsiębiorstwem. Każdy z systemów pełni inną rolę
w przedsiębiorstwie. Systemy informatyczne są skomputeryzowaną częścią systemu
informacyjnego. Każda klasa systemów pełni swoją rolę w przedsiębiorstwie.
Dysponując odpowiednimi narzędziami przedsiębiorstwo może zwiększyć sprzedaż,
zmniejszyć wydatki, usprawnić przepływ towarów oraz materiałów. Należy pamiętać
o szkoleniu pracowników z obsługi odpowiednich programów. Gdyż obsługa tych
systemów nie należy do łatwych. Przedsiębiorstwa przed wdrożeniem systemów
muszą zrealizować szereg różnych zadań przed wdrożeniowych. Do zadań tych
należą między inny wybór systemy oraz dostawcy. Często przy wprowadzaniu
systemów przedsiębiorstwa zmieniają strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.
Programy Klasy ERP pozwalają na zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem na wielu
płaszczyznach. Systemy informatyczne ze względu na swoją specyfikację często są
dedykowane pod dane przedsiębiorstwo.

251

Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy informatyczne, PWE, Warszawa 2011.
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Adrian Machajski

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY

Streszczenie: Osób niepełnosprawnych w Polsce jest nieco ponad 4,5 miliona. Definicja osoby
niepełnosprawnej mówi, że osobą niepełnosprawną jest osoba z dysfunkcją uniemożliwiająca
sprawne funkcjonowanie. Nieznaczną większość osób niepełnosprawnych stanowią kobiety. Znaczna
część osób z niepełnosprawnością w wieku produktywnym nie podejmuje pracy zawodowej. Jest to
spowodowane wieloma czynnikami. Nowe technologie w znacznym stopniu ułatwiają pracę oraz
codzienne funkcjonowanie. Przykładem są programy oraz urządzenia umożliwiające pracę przy
komputerze osobom niewidomym lub niedowidzącym, a także osobom sparaliżowanym. Za ich
pomocą mogą pracować równie wydajnie jak osoby widome. Istnieją również różnego rodzaju
lokalizatory umożliwiające swobodne poruszanie się oraz podróżowanie. Montowane podesty, niższe
krawężniki, windy oraz oznaczenia także w znacznym stopniu ułatwiają sprawne przemieszczanie się
oraz funkcjonowanie.

Słowa kluczowe: Osoby niepełnosprawne, nowe technologie, bezrobocie, wykształcenie

Wprowadzenie
W Polsce jest od 1,7 mln do 2,3 mln przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość
stanowią przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 9 osób. Przedsiębiorstwo jest to
wyodrębniona ekonomicznie i prawnie jednostka gospodarcza. Rozróżniamy
przedsiębiorstwa produkcyjne oraz nastawione na świadczenie usług. Głównym
celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb
klientów. Przedsiębiorstwo jest podmiotem praw oraz obowiązków i jest zależna od
regulacji prawnych. Nowe odkrycia technologiczne i naukowe pozwalają na rozwój
oraz wprowadzanie coraz nowocześniejszych rozwiązań z dziedzin: informatyki,
farmacji, medycyny, biotechnologii, inżynierii materiałowej, budownictwa, robotyka,
telekomunikacja. Nowe technologie nie omijają także rehabilitacji oraz poprawy
stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki internetowi pracę można
wykonywać zdalnie z domu. Do tego zadania niezbędny jest komputer z dostępem
do Internetu, a dla osób niepełnosprawnych potrzebny jest jeszcze specjalistyczny
sprzęt lub oprogramowanie253.

252

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania,

253 Panek Paweł Marcin, Wymiar niepełnosprawności, wydawnictwo Novae Res 2012.
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1. Niepełnosprawność w Polsce i Unii Europejskiej
W Unii Europejskiej 15% osób to osoby z niepełnosprawnością. W krajach
członkowskich nie ma jednej wspólnej definicji „niepełnosprawności”. Często bywa
tak, że w jednym kraju używa się kilku definicji, Systemy orzecznictwa różnią się
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Z tego też powodu może dochodzić do
sprzeczności

ponieważ

osoba

posiadająca

status

osoby

niepełnosprawnej

w jednym kraju tego statusu może nie otrzymać w drugim kraju. Różne definicje
osoby niepełnosprawnej służą do różnych celów, np. opieki medycznej, rehabilitacji
zawodowej i zatrudnienia oraz edukacji254.
Polska Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), definiuje osoby
niepełnosprawne jako: „Niepełnosprawnymi są to osoby, których stan fizyczny,
psychiczny lub umysłowy trwale, lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia
wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania
pracy zawodowej”. Definicja sformułowana przez Światową organizację zdrowia
(WHO) mówi, że: „Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia
i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie,
utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc
pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne”.
Ustawa określa trzy stopnie niepełnosprawności lekki, umiarkowany i znaczny.
W Polsce jest 4 697 000 osób niepełnosprawnych według narodowego spisu
powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku. Mężczyźni stanowili 46,1 %
a kobiety 53,9 % wszystkich osób niepełnosprawnych. W naszym kraju w roku 2014
osób niepełnosprawnych w wieku produktywnym było 1 901 000 osób. Stopa
bezrobocia osób niepełnosprawnych w roku 2014 równa była 16,1%255.
Znaczna część osób z niepełnosprawnością ma słabe kwalifikacje zawodowe.
Osoby z niepełnosprawnością często mają zaniżoną samoocenę, co ma duży wpływ
na podnoszenie kwalifikacji i chęci zdobywania nowych umiejętności co w efekcie
utrudnia znalezienie jakiejkolwiek pracy. Niepełnosprawni często czują się odrzuceni

254 http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/medycyna/hasla/334543,niepelnosprawnosc.html
odczyt 05.05.2017
255 http://niepelnosprawni.powiat.tczew.pl odczyt 05.05.2017
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i niepotrzebni przez co skazani są często na życie w samotności lub na utrzymanie
rodziców256. Wyróżniamy następujące rodzaje niepełnosprawności:
Tabela 1: Rodzajów i Symboli niepełnosprawności:
Nr

Rodzaj niepełnosprawności

Symbol

1

upośledzenie umysłowe

01-U

2

choroby

02-P

3

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

4

choroby

5

upośledzenie narządu ruchu

05-R

6

epilepsja

06-E

7

choroby

układu oddechowego i krążenia

07-S

8

choroby

układu pokarmowego

08-T

9

choroby

układu moczowo-płciowego

09-M

10

choroby

neurologiczne

10-N

11

inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne,
zaburzenia

psychiczne

narządu wzroku

03-L
04-0

11-I

enzymatyczne, choroby zakaźne i

odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
12

całościowe zaburzenia rozwojowe t.j.: Autyzm, Zespół

12-C

Aspergera.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ odczyt
20.04.2017.

256 Struck-Peregończyk M., Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy, Wydawnictwo Aspra 2015 .
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2. Praca zawodowa
Podjęcie pracy zależy od kilku czynników m.in. od: stopnia sprawności, możliwości
realizowania wyznaczonych zadań, specjalnych zdolności i umiejętności, a także od
wykształcenia. Osoba niepełnosprawna chcąca podjąć pracę powinna zastanowić się
nad formą zatrudnienia, swoimi możliwościami oraz nad warunkami pracy. Decyzja
o podjęciu pracy oznacza wejście na rynek pracy, a także przełamanie lęków
i zaprezentowanie swoich umiejętności, kwalifikacji i mocnych stron. To w znacznym
stopniu od osoby niepełnosprawnej zależy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby
z niepełnosprawnościami często spotykają się z odrzuceniem, z powodu swojej
niepełnosprawności, to w ostatnim czasie organizowanych jest coraz więcej różnego
rodzaju imprez charytatywnych, spotkań integracyjnych co sprawia, że osoby
niepełnosprawne coraz śmielej wychodzą z domu, a także chcą podejmować pracę
i otwierają się na nowe znajomości257.
3. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
Zatrudnionej osobie niepełnosprawnej przysługują różnego rodzaju dodatki. Osobą
ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje 10 dni
dodatkowego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Maksymalny czas
pracy osoby z niepełnosprawnością bez względu na stopień niepełnosprawności
wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, W przypadku osób ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności limit czasowy wynosi 35 godzin
tygodniowo i 7 godzin dziennie. Obniżone normy czasu pracy nie mogą wpływać na
niższe

wynagrodzenie.

Dodatkowo

osoba

niepełnosprawna

nie

może

być

zatrudniona w godzinach nadliczbowych oraz w porach nocnych. Na wniosek
zatrudnionego, lekarz może wydać pozwolenie na dłuższą pracę. Istnieje także
specjalna forma zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, najczęściej dotyczy to
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nazywana zatrudnieniem
wspomaganym. Zatrudnienie to polega na zatrudnieniu instruktora wspomagającego
lub asystenta zawodowego, który pomaga osobie niepełnosprawnej zaadaptować się
do pracy, do życia społecznego oraz fizycznego środowiska pracy.

257 Klaro-Celej L., Szostak B., Pewny start w dorosłość. Co mogę robić ?, Wydawnictwo PWN 2016.
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Osoba niepełnosprawna może starać się o zatrudnienie na otwartym rynku pracy
oraz w zakładzie pracy chronionej258.

4. Rynek pracy
Otwartym rynkiem pracy nazywamy zatrudnienie osób niepełnosprawnych
w zwykłych zakładach pracy. Zadaniem prawodawcy jest wybór pracownika który ma
wyższe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe czy inne cechy charakteru. W takiej
sytuacji

pracodawca

nie

powinien

sugerować

się

niepełnosprawnością

a możliwościami zawodowymi. Zatrudnienie odbywa się na takich samych prawach
co zatrudnienie osoby pełnosprawnej. Charakterystyką chronionego rynku pracy jest
to, iż jego głównym celem nie jest tylko osiąganie zysku lecz aktywizacja osób
z niepełnosprawnością, mających problem z zatrudnieniem na otwartym rynku pracy.
W Polsce istniało w 2016 roku około 3000 zakładów pracy chronionej. Pracodawca
ma obowiązek przystosować stanowisko pracy w odpowiedni sposób do potrzeb dla
niepełnosprawnego

pracownika.

Państwowy

fundusz

rehabilitacji

osób

Niepełnosprawnych zobowiązuje pracodawcę zatrudniającego więcej niż 25 osób
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu do dokonywania wpłat na wymienioną
instytucję. Natomiast jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
wynosi 6% wszystkich osób zatrudnionych, pracodawca jest zwolniony z takiej
wpłaty259. Orzeczenie o nadaniu statusu chronionego zakładu produkcyjnego wydaje
wojewoda. Aby otrzymać status zakładu chronionego, przedsiębiorstwo ma
obowiązek:
 zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty,
 prowadzić działalność dłużej niż rok,
 posiadać pomieszczenia, obiekty zgodne z przepisami BHP,
 spełniać

wymagania

dostępności

uwzględniając

potrzeby

osób

niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
 zapewnić specjalistyczną i doraźną opiekę medyczną, poradnictwo oraz usługi
rehabilitacyjne.

258 http://www.niepelnosprawni.pl , odczyt 20.05.2017
259 Stramińska-Mietlińska A. ,Zatrudnienie Niezdolność do pracy Niepełnosprawność, Wydawnictwo PWE,
Warszawa 2015.
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 przez co najmniej 6 miesięcy osiągać następujące wskaźniki zatrudnienia
osób niepełnosprawnych: co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu
zatrudnionych, stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności albo o co najmniej 30% pracowników stanowią osoby
niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo, zaliczone do
znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Status zakładu pracy chronionego nie jest przyznawany na zawsze, pracodawca
może stracić takowy status jeżeli nie przestrzega wyżej wymienionych warunków.
ZPChr zwolniony jest z:
 podatku leśnego,
 podatku od nieruchomości,
 podatku rolnego,
 podatku od czynności cywilnoprawnych.
Ze środków zaoszczędzonych na podatkach tworzony jest Zakładowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Pieniądze z tego funduszu
wykorzystywane są w głównej mierze na rehabilitację społeczną, zawodową oraz
leczniczą pracowników. Pracodawca nieprawidłowo wydający pieniądze zmuszony
jest je zwrócić na rachunek ZFRON oraz zapłacić karę dla PFRON w wysokości 30%
źle wydanych pieniędzy. Ponadto zakład pracy chronionej dostaje od PFRON
dofinansowanie w wysokości:
Tabela 2. Dofinansowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej260
450 zł

w

przypadku

osób

niepełnosprawnych

z

lekkim

stopniem

niepełnosprawności;
1125 zł

w przypadku osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności;

1800 zł

w przypadku osób niepełnosprawnych
niepełnosprawności.

260

www.pfron.pl ,odczyt 2.05.2017
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z

znacznym

stopniem

Kwoty te są zwiększone o 600 zł jeżeli u osoby niepełnosprawnej orzeczono
upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, epilepsję, osoby niewidome oraz
osoby z wadami rozwojowymi261.
5. Bezrobocie osób z niepełnosprawnością w powiecie Kłobuckim
Powiat kłobucki liczy około 86 000 mieszkańców. W powiecie Kłobuckim osób
niepełnosprawnych

bezrobotnych

na

koniec

roku

2016

było

105

osób.

Niepełnosprawnych z lekkim stopniem było 77 osób, ze stopniem umiarkowanym 27
osób natomiast ze znacznym stopniem 1 osoba w tym samym okresie czasowym.
Znaczna część osób z niepełnosprawnością są bezrobotnymi powyżej 24 miesięcy
z czego 15 osób orzeczenie o niepełnosprawności ma z tytułu niepełnosprawności
ruchowej. Poniżej w Tabeli 3 i 4 zawarte są dane dotyczące wieku i wykształcenia
osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Kłobuckim.

Tab. 3. Wiek osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie
pracy w Kłobucku w roku 2016262
wiek

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

18-24

4

4

8

25-29

3

1

4

30-39

8

12

20

40-44

10

4

14

45-49

7

3

10

50-54

9

9

18

55-59

12

4

16

60 i więcej

0

15

15

261
262

Ibidem
Ibidem
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Tab. 4. Poziom wykształcenia osób bezrobotnych w powiecie Kłobuckim263
Wykształcenie

Niepełnosprawni
ogółem

Wyższe

5

Policealne średnie i zawodowe

28 w tym 1 specjalne

Średnie ogólnokształcące

6 tym 0 specjalne

Zasadnicze zawodowe

43 w tym 0 specjalne

gimnazjalne

1 w tym 0 specjalne

Podstawowe ukończone i

22

nieukończone

6. Sprzęt

ułatwiający

oraz

umożliwiający

pracę

osobom

niewidomym

i niedowidzącym.
Programy udźwiękawiające
Istnieje kilka rodzajów programów oraz urządzeń umożliwiających pracę za
pomocą komputera osobom z wadą wzroku. Osoby niewidome i niedowidzące także
mogą korzystać z komputera w podobnym zakresie co osoby widome. Taka praca na
komputerze wygląda nieco inaczej natomiast efekty pracy są podobne. Mysz
komputerowa może być zastąpiona klawiaturą brajlowską natomiast za pomocą
syntezatora mowy odczytywane są treści z ekranu. Istnieje wiele różnych programów
typu syntezatorów mowy przykładowymi są między innymi:
IVONA - Rehabilitacyjny Pakiet Głosów - jest to pakiet rehabilitacyjny dla osób
niedowidzących i niewidomych aktywnie korzystających z Internetu za pomocą
komputera. Ważnym uzupełnieniem tego programu jest zupełnie darmowy screender
NVDA, został on dostosowany do potrzeb głosów IVONA 2. Pakiet ten zawiera

263

Ibidem
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program Speech to Go umożliwiający odczytywanie dokumentów tekstów a także
strony internetowe.
Speech2Go jest to uniwersalne oprogramowanie pozwalające na całkowite
wykorzystanie możliwości syntezatora mowy. Pozwala on na odczytywanie oraz
odsłuchiwanie tekstu z dokumentów oraz aplikacji. Wbudowany moduł OCR
umożliwia odczytywanie tekstu z obrazu. Program Speech2Go umożliwia tworzenie
plików mp3. Program ten odczytuje następujące formaty plików tekstowych: DOC,
DOCX, RTF, ODT, ODS, PDF, HTML, PPT, XLS, ODP, FODS, ODG, FODP, FODT,
XLSX, EML, PAGES, KEYNOTE, NUMBERS, PPTX.

Screen

reader

rozpoznawanie

oraz

jest

to

program

interpretowanie

komputerowy
wyświetlanych

którego
informacji

zadaniem
na

jest

monitorze

komputera w następnym kroku przedstawia te informacje za pomocą wiadomości
głosowej lub przekazuje je do monitora brajlowskiego. Przykładami takich programów
są między innymi:
JAWS - jest to światowy potentat w dziedzinie programów udźwiękawiających.
Umożliwia on niewidomemu użytkownikowi najdokładniejsze poruszanie

się

w systemie operacyjnym oraz po pracujących pod jego kontrolą aplikacjach. Za jego
pomocą użytkownicy mogą korzystać z typowych aplikacji oraz programów
profesjonalnych różnego typu (do tworzenia muzyki, edukacyjnych, biurowych itd.).
Współpracuje z systemem operacyjnym Windows 8.1 oraz Windows 10 oraz
z ekranami dotykowymi. Zalety programu to:
 obsługa pakietu Microsoft Office, przeglądarek internetowych i wiele innych,
 obsługa aplikacji internetowych,
 mówiący instalator,
 czytanie wyrażeń matematycznych zapisanych w języku MathML,
 czytanie zeskanowanych plików PDF za pomocą OCR oraz szybkie ich
czytanie,
 czytanie przeglądowe,
 Sprawne wyszukiwanie informacji w Internecie,
 możliwość pisania oraz czytania językiem brajla na monitorze,
 wbudowany odtwarzacz DAISY ze zbiorem książek szkoleniowych w formacie
DAISY,
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 wielojęzyczne syntezatory: Eloquence, Vocalizer Expressive, Vocalizer Direct,
Realspeak Solo,
 skróty klawiszowe,
 nowoczesne menu aplikacji,
 i wiele innych zaawansowanych funkcji.

Maszyna brajlowska
Maszyna brajlowska działa podobnie jak zwykła maszyna do pisania z tą różnicą,
że na kartce zapisywany jest tekst z literami brajlowskimi zamiast standardowej
drukowanej czcionki. Wygląd klawiatury maszyny brajlowskiej różni się od klasycznej
klawiatury. Znaki kodu brajla zbudowane są z 6 punktów. Dlatego też maszyna ma 6
znaków, klawisz spacji oraz ewentualnie klawisze funkcyjne. Dużą zaletą maszyny
brajlowskiej jest tworzenie tekstu bez dostępu do prądu.

Monitor brajlowski
Monitor brajlowski jest to urządzenie komputerowe wejścia-wyjścia służące do
wyświetlania pisma Braille’a. Użytkowany jest przez użytkowników nie mogących
korzystać ze standardowych monitorów. Monitor Braille’a posiada kolumny oraz
rzędy prostokątnych komórek. Komórki zawierają

dwie kolumny i cztery rzędy

kropek których użytkownik dotyka w celu interpretacji napisu.
7. Urządzenia specjalistyczne umożliwiające pracę komputerową osobą
z niepełnosprawnością ruchową

Klawiatury specjalistyczne
Klawiatury specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo skierowane są do
osób mających problem manualny. Większość tego typu posiada powiększone oraz
lekko działające klawisze. Do części modeli klawiatur dostępne są także specjalne
nakładki których zadaniem jest zapobieganie przypadkowemu wciśnięciu innego
klawisza w trakcie pisania264.

264 http://www.harpo.com.pl, odczyt 19.05.2017
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Urządzenie zastępujące mysz
Urządzenia zastępujące mysz komputerową posiadają różną postać, ich głównym
celem

jest

umożliwienie

pracy

przy

komputerze.

Dla

wielu

osób

z niepełnosprawnością ruchową z porażeniami, uszkodzeniem rdzenia to właśnie
komputer

jest

podstawowym

narzędziem

pracy,

dzięki

zastosowaniu

specjalistycznego sprzętu. Każda osoba z niepełnosprawnością niezależnie od
ograniczeń motorycznych może liczyć na odpowiednie rozwiązanie zastępujące
mysz komputerową. Poniżej przedstawiono kilka przykładowych urządzeń tego typu
skierowanych do osób z różnymi problemami.

TRACKBALL specjalistyczna mysz optyczna (KidTrack)
Jest to duża mysz komputerowa wykonana z trwałego tworzywa, posiada duży
trackball oraz duże przyciski. Ergonomiczny kształt zaprojektowany został w taki
sposób, aby odpowiadać konturowi dłoni. Mysz taką mogą obsługiwać osoby
leworęczne i praworęczne jak również osoby o małych i dużych dłoniach. KidTrac
posiada

wiele

usprawnień

skierowanych

do

użytkowników

z

problemami

motorycznymi. Urządzenie posiada blokadę umożliwiającą komendę „przeciągnij
i upuść” bez konieczności trzymania przycisku. Duży Trackball w znacznym stopniu
usprawnia i przyśpiesza nawigację co sprawia że minimalizowane są ruchy
nadgarstka265.

Rys. 1 .KidTrack specjalistyczna mysz optyczna typu TRACKBALL

Źródło: http://sklep.altix.pl/, odczyt 10.06.2017

265 http://www.phuimpuls.pl, odczyt 20.05.2017
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Orbit Elite Trackball Mouse specjalistyczna mysz komputerowa
Jest to specjalistyczna mysz optyczna zapewniająca precyzyjne posługiwanie się
kursorem oraz ergonomię pracy odciążająca mięśnie przedramienia oraz nadgarstek.
Specjalistyczna mysz komputerowa skierowana jest dla osób leworęcznych
i praworęcznych.
Oprogramowanie

Urządzenie współpracuje z systemami Mac i Windows.
TrackWorks

załączone

jest

bezpłatnie

oraz

umożliwia

przypisywanie różnych funkcji dla użytkowników, a także dopasowywanie Orbit Elite
Trackball Mouse do indywidualnych potrzeb. Urządzenie współpracuje z komputerem
poprzez port USB266.

8. Podsumowanie
Największym problemem dla osób niepełnosprawnych wydają się być nadal
bariery architektoniczne, rodzaj niepełnosprawności oraz uprzedzenia. Osoby
niepełnosprawne muszą borykać się z niechęcią pracodawców, ponieważ zakładają
oni, iż osoba niepełnosprawna będzie mniej wydajna od osoby niepełnosprawnej.
PFRON

oraz

innego

rodzaju

instytucje

państwowe,

fundacje

organizacje

pozarządowe organizują wszelkiego rodzaju szkolenia z późniejszym stażem
i możliwością stałego zatrudnienia. Przykładem tutaj może być Fundacja Widzialni
która organizuje 2-3 miesięczne szkolenia z zakresu informatyki z późniejszymi 6miesięcznymi

płatnymi

stażami.

Przed

odbyciem

kursu

i

stażu

osoby

niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc doradcy zawodowego. Część osób
z niepełnosprawnością po odbyciu stażu ma możliwość dalszej współpracy. Oferty
pracy dla osób z niepełnosprawnością znajdujące się zarówno w Powiatowych
biurach pracy oraz na portalach pracy dotyczą głównie sprzątania, ochrony oraz
sprzedaży. Istnieją także inne oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością lecz
zdarzają się sporadycznie. Bariery architektoniczne zaczynają się dla osoby
niepełnosprawnej już przy wyjściu z domu i dotyczą głównie nierównych chodników,
wysokich krawężników oraz problemów z dojazdami do zakładu pracy, czy chociażby
lekarza. Budynki użytku publicznego są już w znacznym stopniu przystosowane dla
osób z niepełnosprawnością. Szkoły oraz uczelnie wyższe stają się coraz lepiej
dostosowywać

do

uczniów

z

niepełnosprawnościami.

266 http://www.phuimpuls.pl ,odczyt 20.05.2017
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Nowe

technologie

w znacznym stopniu ułatwia edukację oraz pracę, natomiast znaczący problem mogą
stanowić ceny specjalistycznych urządzeń niezbędnych osobom niepełnosprawnym
do efektywnej pracy czy nauki.
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