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Zielona chemia i możliwości wykorzystania jej zasad
Streszczenie
Od chwili pojawienia się koncepcji zielonej chemii minęło ponad 20 lat, a więc dostatecznie długo, aby podsumować jej osiągnięcia i określić perspektywy jej dalszego rozwoju. Zielona chemia stanowi jedną z form działań zmierzających do zmniejszenia
zagrożeń środowiska i jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju.
W pracy dokonano przeglądu możliwości wykorzystania zielonej chemii, które opierają
się na 12 zasadach sformułowanych przez Anastasa i Warnera. Zielona chemia odgrywa
dużą rolę w ochronie środowiska. Działania na rzecz ochrony środowiska polegają
m.in. na ograniczeniu odpadów (lub ich wyeliminowaniu) oraz projektowaniu bezpiecznych chemikaliów. Według zasady 7. gdzie tylko jest to możliwe, powinno dążyć
się do stosowania surowców odnawialnych. Z surowców odnawialnych otrzymywane są
biopaliwa, które uważa się za najbardziej przyjazne dla środowiska. Założenia zielonej
chemii wdrażane są także w przemyśle spożywczym. Procesy chemiczne i technologiczne stosowane w przemyśle spożywczym mogą być prowadzone zgodnie z zasadami
zielonej chemii. Zasady zielonej chemii znalazły również zastosowanie w rolnictwie
(biopestycydy).
Ponadto w pracy przedstawiono przyczyny, które spowodowały powstanie zielonej
chemii oraz rys historyczny jej dotychczasowego rozwoju.
Problematyka zielonej chemii dotyczy aspektów badawczych, praktycznych i edukacyjnych. Zielona chemia powinna odegrać większą rolę edukacyjną, gdyż w społeczeństwie funkcjonuje negatywny wizerunek chemii i jej produktów. W tym zakresie jest
bardzo dużo do zrobienia, na co zwrócono uwagę w pracy.
Słowa kluczowe: zielona chemia; ochrona środowiska; dydaktyka chemii
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Wprowadzenie
W XX wieku nastąpił niebywały rozwój cywilizacji, który trwa nadal. Ważny
udział do tego rozwoju wniosła chemia, a przemysł chemiczny uzyskał pozycję jednej
z najważniejszych gałęzi światowej gospodarki. Powszechne wykorzystywanie wyrobów
przemysłu chemicznego podniosło standard życia szerokich kręgów społeczeństwa. Już
w 1935 roku koncern Du Pont propagował slogan: „better things for better living through
chemistry” („lepsze rzeczy dla lepszego życia dzięki chemii”).[1] Natomiast w Polsce znane
hasło z lat 60. ubiegłego wieku głosiło, że „chemia żywi, leczy i ubiera”. Burzliwy rozwój
przemysłu chemicznego sprawił, że pojawiła się ogromna ilość substancji chemicznych. Niestety taka sytuacja spowodowała niepożądane efekty uboczne w postaci skażeń
środowiska naturalnego. Skażenia chemiczne nie są rezultatem wyłącznie przemysłu chemicznego, mimo powszechnie panującej opinii. Z analizy źródeł skażeń środowiska naturalnego wynika, że praktycznie nie ma gałęzi gospodarki, która nie byłaby odpowiedzialna
za generowanie skażeń chemicznych.[2] Intensywny rozwój przemysłu chemicznego zwiększa ryzyko powstawania katastrof. Od połowy ubiegłego wieku wydarzyło się wiele tragicznych katastrof chemicznych, których przyczyny zostały dokładnie opisane w literaturze. W 1947 roku miał miejsce pożar azotanu(V) glinu na statku zacumowanym w porcie
Texas City (USA), co spowodowało eksplozje w pobliskiej fabryce polimerów styrenowych Monsanto, w wyniku których zginęło wiele osób.[1] W 1974 roku w Flixborough
(Wielka Brytania) z pękniętego rurociągu uwolniło się kilkadziesiąt ton gorącego cykloheksanu, a w dwa lata później w Seveso (Włochy) na skutek wybuchu reaktora z trichlorofenolem nastąpiło skażenie okolic dioksynami. Tragiczna w skutkach katastrofa miała miejsce w 1984 roku w Bhopalu (Indie), gdzie zostało uwolnione do atmosfery ok. 30 t metyloizocyjanianu. W 2000 roku w Baia Mare (Rumunia) przedostały się do Cisy i Dunaju duże
ilości cyjanków.[3] W 10 lat później w Ajce (Węgry) po przerwaniu tamy zbiornika w hucie
aluminium doszło do uwolnienia „czerwonego szlamu”. Skutkami tych katastrof były
ogromne straty w środowisku naturalnym, a często także ofiary śmiertelne (np. w Bohpalu
ponad 3800). Katastrofy chemiczne przyczyniły się do negatywnej konotacji chemii
w społeczeństwie. Minął czas fascynacji chemią i jej produktami, jaki miał miejsce w latach 60. W społeczeństwie pogłębia się chemiofobia, czyli lęk przed chemią. Często słyszy
się np. o żywności „bez chemii”, co można odbierać, jako przejaw ignorancji. Czym bowiem są węglowodany, tłuszcze czy białka, o których zapewne uczyli się w szkole autorzy
takich opinii? Wydaje się rzeczą konieczną, aby starać się zmienić negatywny wizerunek
chemii i jej produktów, w czym pomóc może propagowanie zielonej chemii.
W celu zapobieżenia degradacji środowiska naturalnego podjęte zostały działania
zmierzające do zahamowania niekorzystnych zmian. Początkowo działania te polegały na
rozpraszaniu zanieczyszczeń poprzez budowę wysokich kominów emitujących dwutlenek
węgla i pyły. Kolejny etap działań prośrodowiskowych polegał na redukowaniu zanieczyszczeń dzięki oczyszczaniu ścieków, odsiarczaniu i odpylaniu spalin (działania typu
„koniec rury” (ang. end-of-pipe). Analizując wpływ przemysłu na środowisko uwaga skoncentrowana jest na zanieczyszczeniach pochodzących z procesów przemysłowych,
a często nie bierze się pod uwagę losu samych produktów po ich wykorzystaniu. Najnowsze podejście obejmuje cały cykl życia (ang. life cycle) produktu „od kołyski aż po grób”
(ang. cradle-to grave), czyli od surowca do utylizacji i zagospodarowania produktu po
użyciu. W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu produkcji na środowisko wdra-
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żane są nowe technologie. W literaturze określa się je jako „zrównoważone technologie”
(ang. sustainable technologies), „czyste technologie” (ang. clean technologies) czy „zielone
technologie” (ang. green technologies).[4] A. Johansson wskazuje na rozwój „miękkiej
technologii”, wykorzystującej odnawialne surowce i dostarczającej wyroby biodegradowalne.[5] Przykłady technologii proekologicznych w przemyśle i energetyce zamieszczono
w monografii.[6]
Aby zwiększyć bezpieczeństwo chemiczne od lat 80. podjęto szereg inicjatyw
międzynarodowych, które opisano w [7]. Doniosłą rolę w działaniach na rzecz zmniejszenia zagrożeń chemicznych odgrywa zielona chemia.

1. Koncepcja zielonej chemii
Koncepcja zielonej chemii (ang. green chemistry) zrodziła się w 1991 roku, a za
jej ojca uznaje się Paula Anastasa. Termin „zielona chemia” znalazł się w programie amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency – EPA).
W 1993 roku nastąpiło formalne uznanie Programu Zielonej Chemii Stanów Zjednoczonych (US Green Chemistry Program). O randze zielonej chemii świadczy fakt ustanowienia
w 1995 roku w USA nagrody prezydenckiej za osiągnięcia w zakresie zielonej chemii (Presidential Green Chemistry Challenge Award). Dokonania w obszarze zielonej chemii zostały docenione także w innych krajach, gdzie przyznaje się podobne nagrody (np. w Wielkiej
Brytanii, Włoszech, Niemczech, Australii). W historii rozwoju zielonej chemii na uwagę
zasługują jeszcze następujące wydarzenia: rok 1993 – zorganizowanie pierwszej konferencji poświęconej tematyce zielonej chemii, rok 1997 – powołanie w USA Instytutu Zielonej
Chemii (Green Chemistry Institute) i rok 1999 – powstanie czasopisma Green Chemistry.[8,9,10] Ostatnia międzynarodowa konferencja pod auspicjami IUPAC (4th International
IUPAC Conference on Green Chemistry) odbyła się w 2012 roku. Natomiast w Polsce
pierwsza konferencja poświęcona zielonej chemii EkoChemTech’03 odbyła się we Wrocławiu w 2003 roku.
Historia zielonej chemii liczy ponad 20 lat, a więc dostatecznie długo, aby podsumować jej dotychczasowe dokonania. Ale wpierw warto wyjaśnić niektóre kwestie terminologiczne. Do jej określenia używa się także synonimów: chemia przyjazna dla środowiska, czysta chemia, chemia prośrodowiskowa i chemia proekologiczna. Definicyjnie rzecz
ujmując zielona chemia to projektowanie produktów i procesów chemicznych, redukujących lub eliminujących użycie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych.
Zielonej chemii nie należy mylić ze zrównoważoną chemią. Zrównoważona chemia uwzględnia koncepcje i osiągnięcia zielonej chemii oraz aspekty ekonomiczne i społeczne. Filozofia zielonej chemii opiera się na 12 zasadach, sformułowanych przez Anastasa i Warnera.[11] W literaturze można znaleźć pełne ich brzmienie (np. w [10,13]), a ich
skrócona wersja wygląda następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Zapobieganie,
Ekonomia atomowa,
Mniej niebezpieczne syntezy chemiczne,
Bezpieczniejsze chemikalia,
Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i materiały pomocnicze,
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8.
9.
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11.
12.
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Wydajność energetyczna,
Użycie surowców odnawialnych,
Redukcja pochodnych,
Kataliza,
Degradacja,
Analityka w „czasie rzeczywistym” dla zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska
Bezpieczniejsza chemia, zapobiegająca wypadkom.[14]

Analizując założenia zielonej chemii nasuwa się pytanie: czy są jakieś kryteria,
które pozwalają uznać chemię za „zieloną”? Otóż do scharakteryzowania zielonej (i zrównoważonej) chemii służą ilościowe miary jej efektywności takie jak: czynnik środowiskowy, współczynnik środowiskowy, wydajność masowa reakcji i efektywność atomowa.
Do oceny oddziaływania procesu technologicznego na środowisko naturalne służy
analiza cyklu życia produktu LCA (ang. Life Cycle Assessment).[15]

2. Możliwości wykorzystania koncepcji zielonej chemii
Zieloną chemię trzeba traktować jako jedną ze strategii działań zmierzających do
zmniejszenia zagrożeń środowiska naturalnego. Tym samym zielona chemia wpisuje się
w ramy rozwoju zrównoważonego. Wdrażanie zasad zielonej chemii przyczynia się do
skutecznej ochrony środowiska naturalnego poprzez:
projektowanie syntez chemicznych w oparciu o ekonomię atomową (zasada 2.),
prowadzenie syntez z udziałem bezpiecznych rozpuszczalników (zasada 5.),
wykorzystanie surowców odnawialnych (zasada 7.),
opracowanie nowych metod syntezy z użyciem selektywnych katalizatorów (zasada
9.).
Zasada ekonomii atomowej (oszczędności atomów) zaleca maksymalne wbudowanie atomów znajdujących się w wyjściowych reagentach w produkt reakcji, co pozwoli wyeliminować lub ograniczyć powstawanie produktów ubocznych, które najczęściej niekorzystnie
wpływają na środowisko. Niekorzystnie na środowisko naturalne wpływają także stosowane w przemyśle konwencjonalne rozpuszczalniki organiczne. W ostatnich latach podejmowane są udane próby projektowania nowych rozpuszczalników, które często nazywane są
rozpuszczalnikami XXI wieku.[16] Należą do nich ciecze jonowe i płyny nadkrytyczne.
Ciecze jonowe, określane jako „zielone rozpuszczalniki”, spełniają 3 zasady zielonej chemii:
w produkcji i użyciu generują znikome ilości odpadów i mogą być wielokrotnie
używane (zasada 5.),
reakcje w cieczy jonowej można prowadzić w temperaturze pokojowej z wysoką
wydajnością i selektywnością, co powoduje zmniejszenie ilości produktów ubocznych (zasada 6.),
są efektywnymi rozpuszczalnikami katalizatorów (zasada 9).[17]
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Wraz ze wzrostem standardu życia ludzi i postępem technologicznym rośnie ilość
powstających odpadów, co stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Zgodnie z zasadą 1. lepiej jest zapobiegać tworzeniu zanieczyszczeń i odpadów niż je
unieszkodliwiać. Zapobiegać zanieczyszczeniom można już na poziomie molekularnym.
Dokonuje się tego poprzez takie projektowanie struktury molekuł danego związku, aby
spełniał on swoje funkcje przy jednoczesnym wyeliminowaniu (lub ograniczeniu) jego
szkodliwości.
Zasada 7. zielonej chemii zaleca stosowanie wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe
surowców odnawialnych. Wykorzystanie surowców odnawialnych pozwoli zaoszczędzić
surowce kopalne i ograniczy niekorzystne dla środowiska konsekwencje ich przerobu.
Zasoby surowców kopalnych z każdym rokiem zmniejszają się. Najważniejszą pozycję
wśród surowców odnawialnych zajmuje biomasa, na którą składają się: ligninoceluloza,
skrobia, oleje roślinne, białka roślinne i izoprenoidy.[18,19] Biomasę wykorzystuje się jako
prekursory do syntez związków chemicznych oraz do produkcji biopaliw, które uważa się
za najbardziej przyjazne dla środowiska. Stosowanie biopaliw traktuje się jako krok ku
zrównoważonemu rozwojowi.[20]
W rozwiązywaniu problemów w przemyśle spożywczym pomocna okazuje się zielona chemia. Działania oparte na założeniach zielonej chemii w tej branży polegają na
zastosowaniu alternatywnych dróg syntezy związków chemicznych oraz zastosowaniu
takich warunków reakcji, które zwiększają selektywność i zmniejszają ilość odpadów oraz
emisji zanieczyszczeń.[21] Wdrażanie zasad zielonej chemii do przemysłu spożywczego jest
bardzo dobrze widoczne w przypadku reakcji enzymatycznych. O reakcjach katalitycznych
traktuje zasada 9. zielonej chemii. Reakcje enzymatyczne wykorzystuje się m.in. w syntezie
dodatków do żywności. Przykładem substancji smakowo-zapachowej może być otrzymywany na skalę przemysłową γ-dekalakton. Jego syntezę prowadzi się w obecności drożdży
Yarrowia lipolytica, a substratem jest kwas rycynolowy.[21]
W celu zwiększenia produkcji żywności stosuje się na dużą skalę pestycydy, które
niszczą chwasty i szkodniki atakujące rośliny uprawne i płody rolne. W 1946 roku do praktyki rolniczej wprowadzono syntetyczne substancje organiczne (m.in. DDT), co dało początek nowoczesnej ochronie roślin.[22] Niestety pestycydy stanowią potencjalne zagrożenie dla
środowiska rolniczego i konsumentów. Jednak współczesne rolnictwo nie może funkcjonować bez środków ochrony roślin. Z tego powodu prowadzone są badania nad przyjaznymi dla środowiska rolniczego środkami ochrony plonów, które winny charakteryzować się
niską toksycznością, działać selektywnie i w niskich dawkach oraz ulegać biodegradacji do
mineralnych metabolitów.[23] Otrzymane zgodnie z zasadami zielonej chemii biopestycydy
spełniają te wymagania. Za przykład może służyć insektycyd o nazwie spinosad. Jest on
mieszaniną dwóch makrocyklicznych laktonów o unikalnym tetracyklicznym pierścieniu:
spinosynu A i spinosynu D.[24] Za opracowanie tego insektycydu jego autorzy zostali wyróżnieni nagrodą prezydenta USA w kategorii „Bezpieczne chemikalia”.
Poza aspektami praktycznego wykorzystania koncepcji zielonej chemii, niezwykle
ważne są aspekty edukacyjne. Niestety w polskim piśmiennictwie brak jest opracowań
poświeconych edukacyjnym aspektom zielonej chemii (poza wzmiankami sygnalizującymi
problem). W innych krajach ukazało się wiele pozycji dotyczących edukacji w zakresie
zielonej chemii (np. [25, 26]).

12

Cz. Puchała

3. Edukacyjne znaczenie zielonej chemii
W społeczeństwie wytworzył się negatywny wizerunek chemii i jej produktów.
Nie poprawią tego obrazu nauczyciele, którzy w jednym z programów nauczania chemii
w gimnazjum mogli przeczytać: „program ma pokazać zagrożenia jakie niesie chemia dla
zdrowia człowieka oraz jego otoczenia: powietrza, wody i żywności”. Należy więc podjąć
działania, aby zmienić ten stan rzeczy i przedstawić problematykę ewentualnych zagrożeń
we właściwych proporcjach. Temu powinno służyć propagowanie idei zielonej chemii.
Wiedza na ten temat powinna być uwzględniona w kształceniu chemicznym i ekologicznym. Tematyka zielonej chemii znalazła się w programach kształcenia na wyższych
uczelniach. Jej realizacja przebiega dwutorowo: może być ona wkomponowana do programów przedmiotów chemicznych (np. chemii ogólnej, organicznej, technologii chemicznej)
lub stanowić odrębny przedmiot. W przypadku odrębnego przedmiotu są to wykłady, konwersatoria i zajęcia laboratoryjne. Ale zielona chemia może również stanowić przedmiot na
kierunkach niechemicznych. Tak jest np. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
gdzie na kierunku Ochrona Środowiska odbywają się zajęcia konwersatoryjne poświęcone
zielonej chemii. W celu oceny znajomości przez studentów chemii i ochrony środowiska
problematyki dotyczącej zielonej chemii zostały przeprowadzone badania sondażowe. Jako
technikę wybrano ankietę, a narzędziem badań był kwestionariusz. Odpowiadając na jedno
z pytań studenci mieli wskazać miejsce, które zajmuje wg statystyk przemysł chemiczny
w zanieczyszczaniu środowiska naturalnego. Najwięcej studentów wskazało na 2. miejsce,
co nie jest prawdą (przemysł chemiczny plasuje się na 3. pozycji). Wszyscy ankietowani
studenci chemii i ponad 86% studentów ochrony środowiska spotkało się z terminem „zielona chemia”. Ponad połowa studentów chemii i ochrony środowiska znała kiedy pojawił
się termin „zielona chemia”. Odpowiadając na kolejne pytanie należało podać inne określenia zielonej chemii. Najwięcej wybrało chemię przyjazną dla środowiska (82,9% studentów
chemii i 94,1% studentów ochrony środowiska) i czystą chemię (odpowiednio 63,4%
i 56,9%). Na czym polega idea zielonej chemii wiedziało prawie 88% studentów chemii
i ponad 80% studentów ochrony środowiska. Prawie 53% studentów ochrony środowiska
i prawie 49% studentów chemii uważa, że zielona chemia może przyczynić się do ochrony
środowiska. Ostatnie pytanie ankietowe dotyczyło propagowania koncepcji zielonej chemii.
Respondenci wybrali następujące sposoby: massmedia (85,4% studentów chemii i 76,5%
studentów ochrony środowiska), rozpowszechnianie wiedzy o zielonej chemii wśród pracowników przemysłu chemicznego (odpowiednio 80,5% i 56,9%) i jako przedmiot nauczania na studiach chemicznych (65,9% i 51,0%).[7]
W programach nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zielona chemia
nie znalazła należnego jej miejsca. Od 2012 roku do szkół ponadgimnazjalnych wkracza
reforma programowa,[27] a zgodnie z nią wprowadza się przedmiot uzupełniający Przyroda.
Podstawa programowa dopuszcza możliwość włączenia do realizacji przez nauczycieli
własnego wątku tematycznego. Zaproponowanie w programie nauczania Przyrody problematyki zielonej chemii wydaje się jak najbardziej wskazane.
Wspomniana w pracy ocena cyklu życia LCA pozwala określić uciążliwość środowiskową produktu. Obejmuje ona cały cykl życia produktu od wydobycia surowców,
poprzez transport, produkcję i recykling. Ocena życia LCA może być tematem szkolnych
projektów edukacyjnych, a korzyści z jej wykorzystania zostały opisane w pracy.[28]
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Dużą rolę w popularyzowaniu zielonej chemii w społeczeństwie mogą odegrać
środki masowego przekazu, które niestety przyczyniają się do przedstawiania negatywnego
obrazu chemii.

Podsumowanie
W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił intensywny rozwój zielonej chemii. Powstawały
placówki badawcze, rozwijała się współpraca międzynarodowa, odbywały się konferencje
krajowe i międzynarodowe, ukazywały się monografie, powstawały specjalistyczne czasopisma, zgłaszano „zielone” patenty, a przede wszystkim prowadzono badania w zakresie
zielonej chemii. Liczba publikacji poświęconych zielonej chemii rośnie z każdym rokiem.
Poszerzają się także obszary zainteresowań zielonej chemii, a jako przykłady można wymienić: surowce odnawialne, alternatywne rozpuszczalniki, biopestycydy, degradowalne
polimery, nowe metody prowadzenia reakcji chemicznych i zielona chemia analityczna.
Niestety koncepcja zielonej chemii nie jest znana szerokim kręgom społeczeństwa. Propagowanie idei zielonej chemii może przyczynić się do zmiany negatywnego wizerunku chemii w społeczeństwie.
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Green chemistry and use possibilities of its principles
Abstract
It has been more than twenty years since the green chemistry concept appeared, long
enough to summarize its achievements and describe its further perspectives. Green
chemistry as one of the activities aiming to reduce the environment threats plays a crucial role in the sustainable development.
In the paper the possibilities of green chemistry use are reviewed; they are based on
twelve principles formulated by Anastas and Warner. Green chemistry is very important
in the environmental protection; the activities involve here, among others, the waste restraint or elimination, and the design of safe chemicals. According to a principle number
7, if it is only possible, the renewable resources should be used; biofuels, considered as
the most environmentally friendly, are obtained from renewable resources. The green
chemistry principles are being also introduced in the food industry, since its processes
can be performed according to these rules. It is noteworthy that green chemistry principles have found their application in agriculture in the form of biopesticides.
Moreover, in the paper genesis of green chemistry is presented along with its historical
development.
The green chemistry topic concerns the research aspects, as well as practical and educational ones. Green chemistry should play a larger educational role, since in the society
the negative image of chemistry and of its products exists. It should be pointed out that
in this field there is still a lot to be done, and in the paper an attention was paid to this
viewpoint.
Keywords: green chemistry; environmental protection; didactics of chemistry
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Technologia pojedynczo, podwójnie i potrójnie luminoforowych sensorów luminescencyjnych (1): Materiały i zastosowanie
Streszczenie
W przeglądzie zaprezentowano charakterystykę luminoforów i matryc polimerowych
najczęściej stosowanych w konstrukcji współczesnych pojedynczo, podwójnie i potrójnie luminoforowych sensorów luminescencyjnych. Omówiono również mechanizmy
działania oraz zastosowanie tych sensorów.
Słowa kluczowe: sensory luminescencyjne; luminescencja; technologia; luminofory; matryce polimerowe
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Wykaz stosowanych skrótów, akronimów i symboli
E
d-d
DL-P
DL-PSP

DL-TSP

EC
[Eu(d2)]3+
[Eu(tdap)]3+
[Eu(tta)3]3+

– różnica energetyczna
– stan d-d
– farba podwójnie luminoforowa (ang. dual luminophore paint)
– farba podwójnie luminoforowa czuła na ciśnienie (tlen) i temperaturę (ang. dual luminophore pressure sensitive paint) lub farba podwójnie luminoforowa czuła na ciśnienie (tlen)
– farba podwójnie luminoforowa czuła na temperaturę (ang. dual
luminophore temperature sensitive paint)
– współczynnik molowej absorpcji
– etyloceluloza
– kompleks
europ(III)-1,10-fenantrolina-tris(3-(3-fenantreno)-1-(9fenantreno)propan-1,3-dion)
– kompleks europ(III)-4-amino-1,10-fenantrolina-tris(1,3-difenylopropan-1,3-dion)
– kompleks europ(III)-tris(tiofenotrifluoroaceton)
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– kompleks europ(III)-tris(tiofenotrifluoroaceton)-(2-(4-dietyloaminofenylo)-4,6-bis(3,5-dimetylopirazylo-1-yl)-1,3,5-triazyna
FIB
– poli(1,1,1,3,3,3-heksafluoroizopropylometakrylan-co-2,2,3,3,4,4,4heptafluoro-n-butylometakrylan); fluoro/izopropyl/butyl
FRET
– rezonans przeniesienia energii fluorescencji (ang. fluorescence resonance energy transfer)
– promieniowanie emisyjne
– promieniowanie wzbudzające
HPTS
– 8-hydroksypireno-1,3,6-trisulfolan
– kwantowa wydajność luminescencji
k
– współczynnik przejścia
k0
– współczynnik przejścia do stanu S0 niezależny od temperatury
kd-d
– współczynnik przejścia bezpromienistego 3MLCT → d-d
– współczynnik przejścia bezpromienistego do stanu S0
knr
kr
– współczynnik przejścia promienistego do stanu S0
– długość fali maksymalnej emisji
– długość fali maksymalnego wzbudzenia
L
– cząsteczka luminoforu w stanie podstawowym
– cząsteczka wzbudzonego luminoforu
L*
Lcompl
– luminofor uzupełniający
Lref
– luminofor odniesienia
Lsens
– luminofor czuły na mierzony parametr
MgTFPP
– kompleks magnez(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenylo)porfiryna
ML
– kompleks metal-ligand
MLCT
– stan przeniesienia ładunku metal-ligand (ang. metal-ligand charge
transfer state)
1
MLCT
– singletowy stan przeniesienia ładunku metal-ligand
3
MLCT
– trypletowy stan przeniesienia ładunku metal-ligand
pO2
– ciśnienie cząstkowe tlenu
pQ
– ciśnienie cząstkowe wygaszacza luminescencji
P
– współczynnik przepuszczalności tlenu
PAN
– poli(akrylonitryl)
PDMS
– poli(dimetylosiloksan)
PdOEP
– kompleks pallad(II)-2,3,7,8,12,13,17,18-oktaetyloporfiryna
PdOEPK
– kompleks pallad(II)-2,3,7,8,12,13,18,18-oktaetyloporfirynoketon
PdTFPP
– kompleks pallad(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenylo)porfiryna
PdTPTBP
– kompleks pallad(II)-5,10,15,20-tetrafenylotetrabenzoporfiryna
PHEMA
– poli(metakrylan 2-hydroksyetylu)
pHSL
– luminofor czuły na pH
PMMA
– poli(metakrylan metylu)
poli(IBM-co-TFEM) – poli(metakrylan izobutylu-co-metakrylan 2,2,2-trifluoroetylu)
PS
– polistyren
PSAN
– poli(styren-co-akrylonitryl)
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PSL
PSP
PtLCl
PTMSP
PtOEP
PtOEPK
PtP
PtTFPL
PtTFPP
PVA
PVC
PVMK
PVP
PWA
[Q]
Q
rhB
[Ru(bpy)3]2+
[Ru(dpp)3]2+
[Ru(phen)3]2+
[Ru(trpy)2]2+
S
S0
T
TL-P
TMPSTPT
TSL
TSP
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– luminofor czuły na ciśnienie (tlen) (ang. pressure sensitive luminophore)
– farba czuła na ciśnienie (tlen) (ang. pressure sensitive paint)
– kompleks chloro-platyna(II)-1,3,5-tri(2-pirydylo)benzen
– poli(1-trimetylosililo-1-propyn)
– kompleks platyna(II)-2,3,7,8,12,13,17,18-oktaetyloporfiryna
– kompleks platyna(II)-2,3,7,8,12,13,18,18-oktaetyloporfirynoketon
– porfirynowe kompleksy platyny(II)
– kompleks platyna(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenylo)porfolakton
– kompleks platyna(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenylo)porfiryna
– poli(alkohol winylowy)
– poli(chlorek winylu)
– poli(keton metylowinylowy)
– poli(winylopirolidon)
– policykliczne węglowodory aromatyczne
– stężenie wygaszacza luminescencji
– pasmo Q
– rodamina B
– kompleks ruten(II)-tris(2,2’-bipirydyna)
– kompleks ruten(II)-tris(4,7-difenylo-1,10-fenantrolina)
– kompleks ruten(II)-tris(1,10-fenantrolina)
– kompleks ruten(II)-bis(2,2’:6’,2”-terpirydyna)
– stała Henry’ego
– pasmo Soreta
– podstawowy stan singletowy
– czas życia luminescencji (ang. luminescence lifetime)
– temperatura
– farba potrójnie luminoforowa (ang. triple luminophore paint)
– jon 3-(trimetylosililo)-1-propanosiarczanowy(VI)
– termografia fosforami termograficznymi (ang. thermographic phosphor thermography)
– luminofor czuły na temperaturę (ang. temperature sensitive luminophore)
– farba czuła na temperaturę (ang. temperature sensitive paint)

Wprowadzenie
Pomiar stężenia tlenu jest niemal najistotniejszym pomiarem w wielu dziedzinach
nauki i przemysłu. Obok stężenia tlenu, ciśnienie (lub ciśnienie cząstkowe tlenu – pO2)
i temperatura należą do czynników często wpływających na pomiar innych parametrów.
Opracowanie pierwszej metody pomiaru ciśnienia atmosferycznego miało miejsce już
w XVII w. Jednak od tamtej pory musiało upłynąć dużo czasu do opracowania pierwszej
metody ciągłego pomiaru stężenia tlenu w ośrodkach ciekłych. Pionierski pomiar stężenia
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tlenu przeprowadzono za pomocą tzw. elektrody Clarka,[1] dającej jednoczesną możliwość
pomiaru pO2.
Na początku XX w. po raz pierwszy przedstawiono opis spadku intensywności
luminescencji związku organicznego pod wpływem tlenu.[2] Kilkadziesiąt lat później, efekt
ten wykorzystano w aerodynamice do badań przepływu powietrza na różnych powierzchniach;[3] w ten sposób narodził się pomysł stworzenia farby czułej na ciśnienie (i tlen)
(ang. pressure sensitive paint – PSP). W końcu lat ’80, pomysł ten przeistoczył się
w sprawdzoną technologię.[4] Od tego wydarzenia liczne ośrodki badań na całym świecie
stosowały i udoskonalały tę technologię.[5-8]
Luminescencja PSP (oprócz czułości na tlen) wykazuje również czułość na temperaturę, zakłócając tym samym pomiar. W związku z tym, pojawiło się zainteresowanie
farbami czułymi na temperaturę (ang. temperature sensitive paint – TSP). Praca TSP pozwala gromadzić informacje o wielowymiarowym obrazowaniu (mapowaniu) temperatury
na powierzchni badanego modelu, stanowiąc element odniesienia oraz rekompensując efekt
temperatury wpływający na obrazowanie przepływu powietrza za pomocą PSP. Pierwszymi
substancjami stosowanymi w tym celu były tzw. nieorganiczne fosfory. Obrazowanie temperatury na powierzchni modelu za ich pomocą było nazywane termografią fosforami termograficznymi (ang. thermographic phosphor thermography – TPT). Obecnie są one przypisywane do farb czułych na temperaturę.[9-13]
Obrazowanie nie ogranicza się tylko do badań aerodynamicznych. Gromadzenie
informacji o wielowymiarowym rozmieszczeniu stężenia tlenu oraz pO2 stanowi kluczowy
element badań w medycynie oraz biologii.[14-28] W tych dziedzinach nauki, mapowanie
temperatury (obok obrazowania pH[19,29]) stanowi równie istotny element pomiarowy. Na
podobnej zasadzie można uzyskiwać informacje o innych parametrach, m.in. dwutlenku
węgla[30] lub jonach metali.[31] Od czasu powstania technologii sensorów luminescencyjnych, w ciągu każdego roku obserwuje się silny wzrost różnorodności ich zastosowań.[32,33]
Jak powszechnie wiadomo z literatury, wykrywanie za pomocą sensorów luminescencyjnych jest wysoce selektywne, uniwersalne oraz nieinwazyjne.[34] Sensory luminescencyjne nie wykorzystują prądu elektrycznego, a zatem ich praca jest wolna od zakłóceń
elektromagnetycznych.[35] Co więcej, odpowiedź sensorów luminescencyjnych w postaci
sygnałów optycznych jest szybka i odwracalna. Za ich pomocą można oznaczać parametry
na obiektach w skali mikro i makro bez ograniczenia do pomiarów jednopunktowych.[36]
W celu wytwarzania sensorów tlenu, ciśnienia i temperatury stosuje się rozmaite
luminofory, czyli substancje zmieniające swoje właściwości optyczne pod wpływem działania określonego parametru (luminoforami nazywane są również substancje, których właściwości optyczne w ogóle występują). Luminoforami wykazującymi najlepsze właściwości
są związki metaloorganiczne: porfirynowe kompleksy platyny(II) i porfirynowe kompleksy
palladu(II) dla sensorów tlenu, związki kompleksowe europu(III) dla sensorów temperatury
oraz związki kompleksowe rutenu(II) dla sensorów tlenu i niekiedy temperatury. Przez
ostatnie lata, przeprowadzono liczne prace podążające w dwóch kierunkach: syntezy nowych luminoforów i poszukiwania właściwych kombinacji luminofor-matryca.
Niniejsza praca przedstawia charakterystykę głównych elementów współczesnych
pojedynczo, podwójnie i potrójnie luminoforowych sensorów luminescencyjnych, mechanizm działania oraz zastosowanie tych sensorów. Część druga „Technologii...” prezentuje
powszechnie stosowane metody separacji i kalibracji sygnałów wybranych sensorów omówionych w niniejszej części pierwszej. Zawartość obydwu części przedstawia zaledwie

22

B. Kalota, M. Tsvirko

fragment informacji dotyczących ogromnego obszaru jaki stanowi technologia sensorów luminescencyjnych.

1. Pojedynczo luminoforowe sensory luminescencyjne
1.1. Sensory czułe na tlen i ciśnienie
Sensory czułe na tlen i ciśnienie nazywane są często farbami czułymi na ciśnienie,
PSP. Nazwa „farba” pochodzi od sposobu nanoszenia sensora na powierzchnię badanego
modelu w postaci cienkiej warstwy poprzez malowanie lub rozpylanie. Farby czułe na
ciśnienie są optycznymi sensorami składającymi się z dwóch elementów: (i) luminoforów
wykazujących zmienność właściwości luminescencyjnych pod wpływem ciśnienia barometrycznego (nigdy mechanicznego) (ang. pressure sensitive luminophore – PSL) oraz (ii)
matrycy (zazwyczaj polimerowej), do której wprowadza się PSL.[36] Proces zmienności
właściwości luminescencyjnych PSP jest całkowicie odwracalny. Dzięki prawu Henry’ego
(Równ. 1), możliwy jest jednoczesny pomiar ciśnienia cząstkowego tlenu wywieranego na
model oraz stężenia tlenu wewnątrz PSP:
(Równ. 1)
gdzie

oznacza stężenie wygaszacza luminescencji,

stałą Henry’ego, a pQ ciśnienie
cząstkowe wygaszacza luminescencji. Stała Henry’ego
stanowi wielkość tablicową.
Skład PSP oraz schemat
pomiaru jej luminescencji
przedstawia Rysunek 1.
W porównaniu do
konwencjonalnych technik
pomiaru ciśnienia (m.in.
techniki ciśnieniowych zatyczek),[36] PSP zapewnia
uzyskanie wyników pomiaru
ciśnienia bez naruszenia
struktury modelu; PSP można delikatnie nanosić i łatwo
usuwać. Co więcej, otrzymane wyniki można przedRysunek 1. Schemat pomiaru luminescencji warstwy sensorostawiać w postaci wielowywej (farby), pokrywającej badany model. Źródło wzbudzenia
miarowego obrazu rozmiesz). Luminofory
wysyła promieniowanie wzbudzające (
czenia ciśnienia na powierzzawarte w matrycy pochłaniają to promieniowanie. Następnie,
chni modelu w wysokiej
luminofory emitują własne promieniowanie (
) w postaci
rozdzielczości. W związku
luminescencji zbieranej przez detektor. Luminescencja farby
z tym, często mówi się
ulega osłabieniu poprzez działanie czynników wygaszających
(ciśnienia, tlenu – PSP, temperatury – TSP).
o obrazowaniu bądź mapo-
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waniu ciśnienia lub stężenia tlenu za pomocą PSP. Mapowanie ciśnienia odbywa się najczęściej przy użyciu intensywności luminescencji. Obrazowanie za pomocą czasu życia
luminescencji (ang. luminescence lifetime – ) stanowiłoby kosztowną i stosunkowo skomplikowaną alternatywę.[36]

1.1.1. Mechanizm wygaszania luminescencji tlenem
Pomiar ciśnienia za pomocą PSP polega na dynamicznym wygaszaniu tlenem
cząsteczkowym luminescencji PSL. Po uprzednim wzbudzeniu warstwy PSP (Równ. 2)
w sposób przedstawiony na Rysunku 1, następuje dezaktywacja stanu wzbudzonego luminoforu tlenem (Równ. 3).
(Równ. 2)
(Równ. 3)
Przed kontaktem z luminoforem, tlen musi dostać się do luminoforu wewnątrz matrycy.
Czas dyfuzji tlenu silnie zależy od rodzaju zastosowanego polimeru.[37]
Następnie, w wzbudzonej farbie może nastąpić: (i) emisja, czyli promieniste przejście do stanu podstawowego (Równ. 4), (ii) wydzielenie ciepła poprzez bezpromieniste
przejście do stanu podstawowego (Równ. 5) lub (iii) przeniesienie energii wzbudzenia na
cząsteczkę tlenu w sposób bezpromienisty (Równ. 3).
(Równ. 4)
(Równ. 5)
Reakcja z Równania 3 rywalizuje z wcześniej wymienionymi sposobami osiągnięcia stanu
podstawowego przez wzbudzony luminofor.[36,38] Tym samym, dzięki tej reakcji, możliwe
jest obrazowanie ciśnienia na powierzchni modelu za pomocą luminescencji PSP
(Rys. 2).[8,36]
Niekiedy mogą pojawić się pewne komplikacje.[36] Należą do nich fotochemiczne
przejścia wzbudzonego luminoforu w postać innej cząsteczki (Równ. 6) oraz proces rozkładu luminoforu działaniem tlenu singletowego (Równ. 7 i 8).
(Równ. 6)
(Równ. 7)
(Równ. 8)
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Rysunek 2. Wygaszanie luminescencji PSP tlenem podczas pomiarów barometrycznych
w tunelu aerodynamicznym. (A): Obrazowanie ciśnienia na modelu oraz schemat wygaszania luminescencji PSP tlenem w miejscu (B): niskiego i (C): wysokiego ciśnienia barometrycznego. Zmodyfikowano.[8,36]

1.1.2. Materiały używane do konstrukcji PSP
Materiały stosowane w technologii PSP muszą spełniać pewne wymagania. Luminofory powinny wykazywać (i) duże wartości wydajności kwantowej luminescencji, (ii)
duży molowy współczynnik absorpcji (duża jasność), (iii) wysoką fotostabilność oraz (iv)
powinny być wzbudzane przy użyciu tanich źródeł światła. Polimery stosowane w technologii PSP powinny: (i) stanowić dobre rozpuszczalniki dla luminoforów, (ii) wykazywać
dużą i szybką przepuszczalność tlenu, (iii) dać nanosić się poprzez rozpylanie oraz (iv)
dobrze przylegać do podłoża.

1.1.2.1. Luminofory używane do konstrukcji PSP
Wśród różnorodnych związków wykazujących luminescencję, tylko wybrane nadają się do zastosowania w technologii PSP. W niniejszym podrozdziale przedstawiono
ważniejsze PSL stosowane w tej technologii. Ze względu na intensywność luminescencji,
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farby powinny wykazywać możliwie jak największą jasność. Jasność luminoforu jest definiowana jako iloczyn molowej absorpcji ( ) przy długości fali maksymalnego wzbudzenia
oraz wydajności kwantowej, . Na przykład, kompleks ruten(II)-tris(4,7-difenylo-1,1030,000 L/mol·cm oraz
0.36, zatem jego jasfenantrolina) ([Ru(dpp)3]2+) wykazuje
ność w warunkach beztlenowych wynosi 10,800. W warunkach tlenowych, jego maleje
do około 0.2, a w związku z tym jasność do 6,000.[39-43]

1.1.2.1.1. Policykliczne węglowodory aromatyczne
Jednymi z szerzej używanych cząsteczek w technologii PSP są policykliczne węglowodory aromatyczne (PWA), m.in. piren i jego pochodne.[44-51] Czas życia luminescencji
pirenu mieści się w przedziale nanosekund. W porównaniu do pirenu, kompleksy metalligand (ML) wykazują zwykle w zakresie od kilkuset nanosekund do kilku milisekund.
Tylko część z tych kompleksów posiada kwantową wydajność porównywalną do PWA.
Luminescencja PWA jest wygaszana tlenem z wysoką wydajnością, a zatem, cząsteczki te
jako pierwsze zastosowano w optycznych światłowodowych sensorach.[52,53] Policykliczne
węglowodory aromatyczne wykazują jasną emisję, lecz ich fotostabilność jest niska.
W związku z tym część z nich potrzebuje wzbudzenia krótkofalowego.

1.1.2.1.2. Kompleksy wykorzystujące policykliczne węglowodory aromatyczne
Znanymi kompleksami ML wykorzystującymi PWA są kompleksy pirydynowe rutenu(II).[54] Ich luminescencja nie jest tak jasna, jak luminescencja PWA, jednak zaletą tych
kompleksów jest stosunkowo długi czas życia luminescencji. Ponadto, kompleksy pirydynowe rutenu(II) wykazują wysoką fotostabilność i są wzbudzane przy użyciu niebieskiego
oraz fioletowego światła (więcej o kompleksach rutenu(II) → 1.2.2.1.2). W przeszłości ta
druga cecha stanowiła ogromną zaletę ze względu na kosztowne źródła promieniowania
UV.[55]

1.1.2.1.3. Porfirynowe kompleksy platynowców(II)
Porfirynowe kompleksy platyny(II) (PtP) odznaczają się intensywną luminescencją w temperaturze pokojowej, posiadają wysoką kwantową wydajność ( 50 %) i z tego
powodu są bardzo jasne. Na przykład, kompleks platyna(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,60.1 oraz
323,000 L/mol·cm dla
pentafluorofenylo)porfiryna (PtTFPP) posiada
pasma Soreta (pasma B) i
23,200 L/mol·cm dla pasma Q w temperaturze pokojowej
i ciśnieniu atmosferycznym.[56] Oczywiście jasność jest dużo większa, jeżeli wiązka promieniowania wzbudzającego jest ustawiona na długość fali wzbudzającą pasmo Soreta.
Dodatkowo PtP wykazują duże przesunięcie Stokesa ułatwiające oddzielenie luminescencji od promieniowania wzbudzającego.
Kompleksy platyna(II)-2,3,7,8,12,13,17,18-oktaetyloporfiryna (PtOEP) oraz pallad(II)-2,3,7,8,12,13,17,18-oktaetyloporfiryna (PdOEP) zawarte w matrycach polimerowych ulegają rozkładowi pod wpływem światła wzbudzenia (ang. photobleaching).[55,57]
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Kompleksy platyna(II)-2,3,7,8,12,13,18,18-oktaetyloporfirynoketon (PtOEPK) oraz pallad(II)-2,3,7,8,12,13,18,18-oktaetyloporfirynoketon (PdOEPK) wykazują 10x większą
stabilność niż ich OEP analogi.[55,57,58] Natomiast fluorowane pochodne PtP, np. PtTFPP
i jej lakton, platyna(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenylo)porfolakton (PtTFPL) stanowią jedne z najstabilniejszych metaloporfiryn.[59] Swoją wysoką stabilność zawdzięczają pentafluorofenylowym podstawnikom stanowiących silne grupy elektronoakceptorowe, które podnoszą potencjał redoks układu i zmniejszają tym samym gęstość elektronową makrocyklu porfirynowego, powodując obniżenie podatności na fotoutlenianie
i fotoredukcję.[55,59]

1.1.2.1.4. Zestawienie luminoforów
W celu wykrywania tlenu, prowadzi się intensywne badania nowych metaloporfiryn,[60,61] a także rozmaitych kompleksów ML wykorzystujących PWA (m.in. kompleksy
irydu(III),[62] europu(III)[63] oraz terbu(III)[64]). Omawiane w poprzednich podrozdziałach
PSL oraz ich właściwości zostały przedstawione w Tabeli 1.

Tabela 1. Nazwy, skróty, struktury chemiczne oraz właściwości luminescencyjne ważniejszych
luminoforów używanych do konstrukcji PSP. Oznaczenia:
– długość fali maksymalnego wzbu– długość fali maksymalnej emisji; S – pasmo Soreta; Q – pasmo Q.
dzenia;
Nazwa i skrót

Struktura chemiczna

Lit.

Piren

335 nm

395 nm
(monomer)
475 nm
(dimer)

Dekacyklen

385 nm

510 nm

[52,66,67]

337 nm
457 nm

610 nm

[39]

Ruten(II)-tris(4,7-difenylo1,10-fenantrolina)
[Ru(dpp)3]2+
(dowolne przeciwjony)

[7,8,65]
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Tabela 1. (cd.).
Nazwa i skrót

Platyna(II)-2,3,7,8,12,13,17,
18-oktaetyloporfiryna
PtOEP

Pallad(II)-2,3,7,8,12,13,17,
18-oktaetyloporfiryna
PdOEP

Platyna(II)-2,3,7,8,12,13,18,
18-oktaetyloporfirynoketon
PtOEPK

Pallad(II)-2,3,7,8,12,13,18,
18-oktaetyloporfirynoketon
PdOEPK

Platyna(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenylo)porfiryna
PtTFPP

Struktura chemiczna

Lit.

381 nm (S)
535 nm (Q)

646 nm

[55,68,69]

393 nm (S)
512 nm (Q)
546 nm (Q)

663 nm

[55,70]

396 nm (S)
589 nm (Q)

758 nm

[57]

408 nm (S)
600 nm (Q)

789 nm

[57]

395 nm (S)
541 nm (Q)

648 nm

[59,71]
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Tabela 1. (cd.).
Nazwa i skrót

Pallad(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenylo)porfiryna
PdTFPP

Platyna(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenylo)porfolakton

Struktura chemiczna

Lit.

407 nm (S)
518 nm (Q)
552 nm (Q)

653 nm

[72,73]

392 nm (S)
572 nm (Q)

745 nm

[74,75,76]

442 nm (S)
579 nm (Q)
628 nm (Q)

785 nm

[77,78,79]

PtTFPL

Pallad(II)-5,10,15,20-tetrafenylotetrabenzoporfiryna
PdTPTBP

1.1.2.2. Matryce polimerowe używane do konstrukcji PSP
Polimer stanowi bardzo ważny składnik PSP,[80,81] przytwierdzający PSL do powierzchni badanego modelu. Jednak nie wszystkie rodzaje polimerów są odpowiednie dla
technologii PSP. Polimer powinien rozpuszczać (lub chociaż dyspergować) luminofory
wrażliwe na ciśnienie. Ponadto, polimer powinien być rozpuszczalny w rozpuszczalniku
pozwalającym nanieść polimer poprzez rozpylanie lub nakładanie (malowanie) na powierzchni modelu. Polimer powinien także być inertny; nie powinien zawierać funkcyjnych
grup (m.in. karboksylowych) mogących wpływać na właściwości luminescencyjne PSL.
Dodatkowo polimer musi spełniać dwa ważne warunki. Powinien wykazywać stabilność mechaniczną oraz duży współczynnik przepuszczalności tlenu. Przepuszczalność ta
zależy od wielu czynników, natomiast nie zależy bezpośrednio od struktury chemicznej
polimeru; zależy raczej od ułożenia i gęstości makrocząsteczek oraz od grubości pokrycia.
Współczynnik przepuszczalności tlenu (P) określa się w sposób następujący:
(Równ. 9)
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Zależność P od temperatury jest wyrażana poprzez:
(Równ. 10)
gdzie P0 oznacza czynnik przedwykładniczy, EAP energię aktywacji przepuszczania, R stałą
gazową, a T temperaturę.[82] W celu zastosowania w technologii PSP, współczynnik przepuszczalności tlenu powinien być (mniej lub bardziej) stały w szerokim zakresie temperatury lub, najlepiej, być w ogóle niezależny od temperatury.
Polimery używane do konstrukcji PSP można podzielić na trzy główne klasy: silikony, „szkliste” polimery organiczne oraz fluorowane polimery.

1.1.2.2.1. Silikony
Silikony takie, jak poli(dimetylosiloksan) (PDMS) wyróżniają się dużą przepuszczalnością tlenu, jednak ich stabilność może ulegać zmianie w dłuższym okresie czasu.[83]
W przypadku poli(1-trimetylosililo-1-propynu) (PTMSP), podczas naświetlania niska stabilność podwójnego wiązania może obniżać silną przepuszczalność tlenu tego polimeru.[84]

1.1.2.2.2. „Szkliste” polimery organiczne
Do tej grupy polimerów należą m.in. polistyren (PS) oraz poli(styren-coakrylonitryl) (PSAN). Słowo szkliste dotyczy ich właściwości fizycznych. W porównaniu
do silikonów, „szkliste” polimery organiczne nie posiadają dużego P, lecz mimo to wykazują wyższą stabilność mechaniczną niż silikony, a ich właściwości nie ulegają zmianie
podczas nakładania na powierzchnię modelu. Jednak pomimo tego „szkliste” polimery
organiczne wykazują ograniczenia w postaci niskiej temperatury zmiękczenia (ang. glass
transition temperature) ( 90 oC dla PS) oraz niskiej temperatury topnienia ( 240 oC dla
PS).[85,86] W związku z tym, PS nie stanowi odpowiedniego polimeru dla PSP wykrywających tlen w wysokich temperaturach. Jednak poprzez prostą chemię „szklistych” polimerów organicznych możliwa jest modyfikacja składu w celu poprawy ich właściwości.

1.1.2.2.3. Fluorowane polimery
Ta odmiana polimerów zapewnia duży P oraz często wyższą stabilność niż
w przypadku silikonów. Fluorowane polimery wykazują większą odporność na fotoutlenianie, podobnie jak fluorowane PSL. Wysoce reaktywny tlen singletowy powstały po wzbudzeniu PSL nie narusza wiązania węgiel-fluor polimeru.[87] Ze względu na unikalne właściwości fluorowanych polimerów, poli(1,1,1,3,3,3-heksafluoroizopropylometakrylan-co2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-n-butylometakrylan) (fluoro/izopropyl/butyl – FIB) stał się powszechnie stosowanym polimerem technologii PSP w USA.[88] Wadą FIB jest konieczność
używania niebezpiecznych rozpuszczalników takich, jak 4-chloro- , , -trifluorotoluen
w celu nanoszenia roztworu PSP poprzez rozpylanie.
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1.1.2.2.4. Uretanopochodne polimery
W porównaniu do fluorowanego polimeru FIB, polimery typu poli(winylopirolidon) (PVP) bądź polimery poliuretanowe jako składniki PSP pozwalają na użycie rozpuszczalników mniej toksycznych i mniej szkodliwych dla środowiska. Przepuszczalność tlenu
polimerów uretanopochodnych silnie zależy od obecności śladowych ilości wody, dlatego
polimery uretanopochodne wykazują czułość na wilgoć. W związku z tym, ten rodzaj polimerów jest nieodpowiedni dla PSP pracujących w wysokich temperaturach.[9,89-91]

1.1.2.2.5. Zestawienie matryc polimerowych
Obserwuje się liczny wzrost badań mających na celu stworzenie wysoce tlenoprzepuszczalnych polimerów dla technologii PSP.[63,92-96] Ważniejsze polimery stosowane
do konstrukcji PSP oraz ich właściwości przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Nazwy, skróty, struktury chemiczne oraz współczynniki przepuszczalności tlenu (w podanych temperaturach) ważniejszych polimerów używanych do konstrukcji PSP. Oznaczenia: P –
współczynnik przepuszczalności tlenu; T – temperatura.
Nazwa i skrót

Struktura chemiczna

P
[10-13 cm2/s·Pa]

T [oC]

Lit.

695

35

[83]

-

-

[84]

0.116

34

[97,98]

1.9

25

[97,98]

0.0032

25

[14,97]

Poli(dimetylosiloksan)
PDMS
Poli(1-trimetylosililo1-propyn)
PTMSP
Poli(metakrylan metylu)
PMMA

Polistyren
PS

Poli(styren-co-akrylonitryl)
PSAN
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Tabela 2. (cd.).
Nazwa i skrót

Struktura chemiczna

Poli(1,1,1,3,3,3-heksafluoroizopropylometakrylan-co-2,
2,3,3,4,4,4-heptafluoro-nbutylometakrylan)

P
[10-13 cm2/s·Pa]

T [oC]

Lit.

-

-

[88,97]

-

-

[97,99]

-

-

[100]

11

25

[101]

FIB

Poli(metakrylan izobutyluco-metakrylan 2,2,2trifluoroetylu)
poli(IBM-co-TFEM)

Poli(winylopirolidon)
PVP

Etyloceluloza
EC

1.2. Sensory czułe na temperaturę
Luminescencja PSP jest wrażliwa na temperaturę. W związku z tym, narodził się
pomysł stworzenia sensorów czułych na temperaturę nazywanych często farbami czułymi
na temperaturę, TSP. Farby czułe na temperaturę zawierają luminofory wykazujące zmienność właściwości luminescencyjnych pod wpływem temperatury (ang. temperature sensitive luminophore – TSL) oraz matrycę (zazwyczaj polimerową) nieprzepuszczalną dla
tlenu; luminofory czułe na temperaturę znajdują się w tej matrycy.[36] Proces zmienności
właściwości luminescencyjnych TSP jest całkowicie odwracalny. Skład TSP oraz schemat
pomiaru jej luminescencji (analogiczny jak w przypadku PSP) przedstawia Rysunek 1.
Odczyt temperatury z powierzchni pokrytej TSP jest dokonywany za pomocą kamer podczerwieni. Ta metoda (termografia IR) stanowi ważne narzędzie dla bezpośredniej
wizualizacji gradientu temperatury. Jednak termografia IR odznacza się dwiema wadami:
(i) stosunkowo niską rozdzielczością oraz (ii) niedostateczną czułością temperatury w zak-
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resach niskich temperatur. Problem można zminimalizować poprzez obniżenie temperatury
mikroukładu detekcyjnego, np. matrycy CCD.[102]
Oprócz zastosowania w badaniach aerodynamicznych, pewne sensory czułe na
temperaturę są również używane w hipertermii i terapii fotodynamicznej nowotworów.
Należy podkreślić, że wiedza o temperaturze tkanki docelowej stanowi bardzo ważną informację w celu osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego.[103,104]

1.2.1. Mechanizm termicznego wygaszania luminescencji
W przeciwieństwie do wygaszania luminescencji tlenem, termiczne wygaszanie
luminescencji nie polega na interakcji między dwiema cząsteczkami. Termiczne wygaszanie luminescencji dotyczy bezpośrednio poziomów energetycznych cząsteczki. Wzrost
temperatury powoduje spadek intensywności luminescencji i czasu jej życia. Spadek ten
powstaje wskutek zwiększenia prawdopodobieństwa przejścia bezpromienistego.
Termiczne wygaszanie luminescencji w kompleksach ML dotyczy stanu d-d
wzbudzonego ligandu oraz stanu przeniesienia ładunku metal-ligand (ang. metal-ligand
charge transfer state – MLCT) metalu. Ażeby luminescencja mogła powstać, stan d-d musi
leżeć wyżej niż trypletowy stan przeniesienia ładunku metal-ligand (3MLCT).[105] Termiczne wygaszanie luminescencji w kompleksach ML polega na bezpromienistym przejściu
3
MLCT → d-d (Rys. 3). Przejście to jest odpowiedzialne za termiczne wygaszanie luminescencji, ponieważ tylko przejście 3MLCT → S0 powoduje powstawanie luminescencji.
Prawdopodobieństwo przejścia 3MLCT → d-d zwiększa się z wzrostem temperatury.[106]
Energia aktywacji termicznego wygaszania luminescencji kompleksów ML mieści się
w przedziale 2500-4500 cm-1 oraz pojawia się w temperaturze równej lub wyższej niż temperatura pokojowa.[107]
Energia stanów d-d oraz 3MLCT może ulegać zmianie wskutek dodatku energii
termicznej. Co więcej, pojawienie się dodatkowej energii termicznej zwiększa prawdopodobieństwo przejścia 3MLCT → d-d. Zjawisko to jest zależne od właściwości cząsteczki

Rysunek 3. Schemat termicznego wygaszania luminescencji w kompleksach metal-ligand. Oznaczenia: 1MLCT – singletowy stan przeniesienia ładunku metal-ligand metalu; 3MLCT – trypletowy stan
przeniesienia ładunku metal-ligand metalu; d-d – stan d-d ligandu; S0 – podstawowy stan singletowy; kr – współczynnik promienistego przejścia do S0; knr – współczynnik bezpromienistego przejścia
do S0; kd-d – współczynnik bezpromienistego przejścia 3MLCT → d-d; E – różnica energetyczna.
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i jest określane na podstawie współczynnika przejścia. Współczynnik przejścia (k) zmienia
się pod wpływem temperatury i może być opisany w następujący sposób:
(Równ. 11)
lub w formie scałkowanej:
(Równ. 12)
Zatem, czułość na temperaturę PSP lub TSP można opisać za pomocą:
(Równ. 13)
gdzie oznacza czas życia luminescencji, k0 współczynnik przejścia do S0 wzbudzonej
cząsteczki niezależny od temperatury (suma promienistego i bezpromienistego współczynnika przejścia do S0), k1 czynnik przedwykładniczy, E różnicę energetyczną pomiędzy
stanem emitującym (3MLCT) a wyższym stanem dezaktywującym wzbudzenie (d-d), R
stałą gazową, a T temperaturę. Równanie 13 często nazywane jest równaniem Arrheniusa.[12,108-110]

1.2.2. Materiały używane do konstrukcji TSP
Materiały stosowane w technologii TSP muszą spełniać wymagania podobne do
tych stawianym materiałom stosowanym w technologii PSP.

1.2.2.1. Luminofory używane do konstrukcji TSP
W niniejszym podrozdziale przedstawiono ważniejsze TSL stosowane w technologii TSP.

1.2.2.1.1. Termograficzne fosfory a kompleksy metal-ligand
W celu określenia temperatury (np. w kriogenicznych testach w tunelu powietrznym lub podczas badań zapłonu w turboładowarkach i turbinach) stosuje się luminofory
czułe na temperaturę, TSL. Niektóre z nich muszą oprzeć się temperaturom dochodzącym
do 2000 oC. Pierwszymi luminoforami stosowanymi w tym celu były nieorganiczne związki, tzw. termograficzne fosfory. Następnie powstały TSL składające się z kompleksów ML,
jednak te nadają się do użytku jedynie w temperaturach poniżej 200 oC.[9-13]
Istnieje duża różnorodność wśród termograficznych fosforów, np. La2O2S:Eu3+,
Y2O3:Eu lub YAG:Dy.[11] Związki te są wysoce termostabilne. Niemniej jednak, intensywnie poszukuje się TSL oparte na bazie kompleksów ML nadających się do zastosowania
w wysokich temperaturach. Przyczynę tych poszukiwań stanowi: (i) silny spadek intensyw-
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ności luminescencji kompleksów ML (silna czułość) w zakresie temperatur 0-100 oC, (ii)
ograniczona jasność termograficznych fosforów ze względu na ich niski współczynnik
molowej absorpcji oraz (iii) ograniczone użycie termograficznych fosforów w technologii
TSP, ponieważ w formie sproszkowanej termograficzne fosfory wykazują bardzo słabą
luminescencję.[111]

1.2.2.1.2. Kompleksy pirydynowe rutenu(II)
Kompleksy rutenu(II), których ligandy stanowią układy pirydynowe lub pirydynopochodne stanowią coraz częściej stosowane TSL w technologii TSP. Swoje rosnące znaczenie zawdzięczają spełnianiu wszystkich wymagań stawianym luminoforom czułym na
temperaturę, o których wcześniej była mowa. Kompleksy pirydynowe rutenu(II) pochłaniają i emitują światło widzialne. Niestety, wykazują one jednoczesną wrażliwość na tlen
i temperaturę (ang. cross-sensitivity), która nie jest pożądana w wielu zastosowaniach (więcej o kompleksach rutenu(II) → 1.1.2.1.2).[112] Użycie wysoce nieprzepuszczalnych dla
tlenu polimerów może znacznie minimalizować tę wrażliwość.

1.2.2.1.3. Kompleksy -diketonowe europu(III)
Najszerzej stosowanymi luminoforami służącymi do konstrukcji TSP są kompleksy ML z lantanowcami; najczęściej spotykanymi są kompleksy -diketonowe europu(III).
Czułość na temperaturę tych kompleksów pozwala mierzyć temperaturę w stosunkowo
szerokim zakresie jej skali. Ponadto, oprócz fotostabilności i wzbudzania w zakresie światła
widzialnego tych kompleksów, charakteryzują się one stosunkowo długim czasem życia
luminescencji. Co więcej, kompleksy -diketonowe europu(III) można uzyskiwać za pomocą stosunkowo prostych metod syntezy.[113,114]

1.2.2.1.4. Zestawienie luminoforów
Luminofory stosowane do konstrukcji wybranych TSP oraz ich właściwości
przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Nazwy, skróty, struktury chemiczne oraz właściwości luminescencyjne ważniejszych
luminoforów używanych do konstrukcji TSP. Oznaczenia:
– długość fali maksymalnego wzbudzenia;
– długość fali maksymalnej emisji.
Nazwa i skrót

Struktura chemiczna

La2O2S:Eu3+

stały stan skupienia

Lit.
385 nm

514 nm

[10,12]
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Tabela 3. (cd.).
Nazwa i skrót

Struktura chemiczna

Lit.

Rodamina B
rhB

400 nm

580 nm

[115]

448 nm

579 nm

[100,110,116]

320 nm
452 nm

588 nm

[117]

310 nm
475 nm

620 nm

[118]

350 nm

612 nm

[119]

(dowolny przeciwjon)

Ruten(II)-tris(1,10-fenantrolina)
[Ru(phen)3]2+
(dowolne przeciwjony)

Ruten(II)-tris(2,2’-bipirydyna)
[Ru(bpy)3]2+
(dowolne przeciwjony)

Ruten(II)-bis(2,2’:6’,2’’terpirydyna)
[Ru(trpy)2]2+
(dowolne przeciwjony)

Europ(III)-tris(tiofenotrifluoroaceton)
[Eu(tta)3]3+
(dowolne przeciwjony)
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Tabela 3. (cd.).
Nazwa i skrót

Struktura chemiczna

Europ(III)-tris(tiofenotrifluoroaceton)-(2-(4-dietyloamino-fenylo)-4,6-bis(3,5-dimetylopirazylo1-yl)-1,3,5-triazyna

Lit.

417 nm

614 nm

[14,100,120]

[Eu(tta)3(dpbt)]3+
(dowolne przeciwjony)

1.2.2.2. Matryce polimerowe używane do konstrukcji TSP
Podobnie jak w przypadku PSP, polimery stosowane w technologii TSP muszą (i)
przytwierdzać luminofor do badanej powierzchni, (ii) rozpuszczać (lub chociaż dyspergować) luminofor, (iii) dać się nanosić na badaną powierzchnię poprzez rozpylanie lub nakładanie, (iv) być inertne oraz (v) wykazywać mechaniczną stabilność. Ponadto, ich współczynnik przepuszczalności tlenu i innych gazów powinien być jak najmniejszy.[81] Mały
współczynnik przepuszczalności tlenu matrycy polimerowej pozwala na eliminację wrażliwości TSL na tlen. Ponadto, mały P zapobiega dyfuzji tlenu singletowego do wnętrza TSP,
chroniąc stabilność matrycy oraz TSL. Fotostabilność i stabilność chemiczna stanowią
również bardzo ważne cechy, ponieważ TSP wykazuje tendencję do pękania z powodu
nierównomiernego kurczenia i rozszerzania się matrycy polimerowej (i termograficznych
fosforów) pod wpływem temperatury.[10-12]

1.2.2.2.1. Matryce polimerowe używane do konstrukcji TSP
Polimery stosowane do konstrukcji wybranych TSP oraz ich właściwości przedstawia Tabela 4.
Tabela 4. Nazwy, skróty, struktury chemiczne oraz współczynniki przepuszczalności tlenu ważniejszych polimerów używanych do konstrukcji TSP. Oznaczenia: P – współczynnik przepuszczalności
tlenu.
Nazwa i skrót
Poli(akrylonitryl)
PAN

Struktura chemiczna

P
[10-13 cm2/s·Pa]

Lit.

0.00015

[82,100]
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Tabela 4. (cd.).
Nazwa i skrót

Struktura chemiczna

Poli(styren-co-akrylonitryl)
PSAN

Poli(alkohol winylowy)
PVA
Poli(chlorek winylu)
PVC

P
[10-13 cm2/s·Pa]

Lit.

0.0032

[82,100]

0.00665 a

[82]

0.034 b

[82]

-

[100]

Poli(keton metylowinylowy)
PVMK
a
b

Przy 0 % względnej wilgotności.
Niesplastyfikowany.

2. Podwójnie luminoforowe sensory luminescencyjne
2.1. Sensory podwójnie luminoforowe czułe na odmienne parametry
Jak wspominano wcześniej, istotnym problemem PSL jest wykazywanie czułości
na temperaturę, powodując powstawanie wprowadzających w błąd właściwości luminescencyjnych PSL. Natomiast na właściwości luminescencyjne pewnych TSL (np. kompleksy pirydynowe rutenu(II)) wpływa tlen. W związku z tym, interesującym pomysłem
było stworzenie farby (sensora) zawierającej jednocześnie PSL i TSL w wspólnej matrycy.[121,122] Takie połączenie dało tzw. farbę podwójnie luminoforową czułą na ciśnienie
(tlen) i temperaturę (ang. dual luminophore pressure sensitive paint – DL-PSP) (Rys. 4).
Dzięki wprowadzeniu PSL i TSL do wspólnej matrycy, możliwe jest określanie
w stosunkowo wygodny sposób wpływu temperatury na właściwości luminescencyjne PSL.
Jednak przede wszystkim
sensory DL-PSP pozwalają
obrazować dwa parametry
równolegle: ciśnienie i temperaturę (Rys. 5).[121-123] Dobór odpowiednich luminoforów i matrycy do konstrukcji
farb podwójnie luminoforoRysunek 4. Przekrój poprzeczny przez warstwę sensora pod- wych (ang. dual luminophore
paint – DL-P) pozwala miewójnie luminoforowego wrażliwego na odmienne parametry.
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Rysunek 5. Obrazowanie (A): ciśnienia (za pomocą PSL) oraz (B): temperatury (za pomocą TSL)
przy użyciu DL-PSP, pokrywającej badaną powierzchnię. Zmodyfikowano.[123]

rzyć za pomocą właściwości luminescencyjnych DL-P również inne parametry (m.in. stężenie tlenu i pH).[29,124,125] Sensory podwójnie luminoforowe znajdują w ostatnich latach
rosnące zainteresowanie.[6,74,126,127]

2.1.1. Skróty nazw sensorów DL-P a stosowane luminofory
Skrót DL-PSP jest stosowany względem farb (sensorów) podwójnie luminoforowych czułych na ciśnienie (tlen) i temperaturę zawierających PSL i TSL w wspólnej matrycy. Ten skrót można stosować również względem farb zawierających jednocześnie PSL
(Lsens) oraz luminofor odniesienia (Lref) lub luminofor uzupełniający (Lcompl) (wyjaśnienie
funkcji Lref oraz Lcompl w następnym podrozdziale). Wówczas skrót DL-PSP oznacza farbę
podwójnie luminoforową czułą wyłącznie na ciśnienie (tlen).
Jeżeli sensor zawiera luminofor czuły na temperaturę, TSL (Lsens) oraz luminofor
odniesienia (Lref) lub luminofor uzupełniający (Lcompl), powinno stosować się skrót DL-TSP
oznaczający farbę podwójnie luminoforową czułą wyłącznie na temperaturę (ang. dual
luminophore temperature sensitive paint).
Obydwa typy farb podwójnie luminoforowych (DL-PSP i DL-TSP) mogą być
określane za pomocą skrótu DL-P (Tab. 5).
Tabela 5. Przyporządkowanie nazw sensorów podwójnie luminoforowych względem odpowiednich
luminoforów.
DL-P
DL-PSP
PSL & Lref

PSL & Lcompl

DL-TSP
PSL & TSL

TSL & Lref

TSL & Lcompl
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2.2. Sensory podwójnie luminoforowe czułe na ten sam parametr
Niekiedy, DL-P są czułe tylko na jeden parametr.[128] W celu otrzymania farby
podwójnie luminoforowej tego typu, do PSL lub TSL zawartego w matrycy dodaje się inny
luminofor (Rys. 6). Luminescencja dodanego luminoforu wobec luminescencji luminoforu
pierwszego może odgrywać wówczas dwojaką rolę: luminescencji odniesienia lub luminescencji uzupełniającej.

Rysunek 6. (A): Przekrój poprzeczny przez warstwę sensora podwójnie luminoforowego wrażliwego
na ten sam parametr oraz (B): cztery optymalne składy luminoforów.

2.2.1. Luminofor odniesienia w DL-P
Typ farby podwójnie luminoforowej zawierającej luminofor odniesienia jest szeroko stosowany ze względu na możliwość przeprowadzenia stosunkowo wygodnej, prostej
oraz wysoce skutecznej kalibracji PSP lub TSP. Co więcej, kalibracja może zostać przeprowadzona zarówno względem wpływu temperatury na pracę luminoforu, fluktuacji promieniowania wzbudzającego jak i drobnych ruchów modelu podczas pomiarów. Kalibrację
względem wpływu temperatury na pracę luminoforu prowadzi się również przy użyciu
sensora zawierającego jednocześnie PSL i TSL – DL-PSP.
Luminescencja luminoforu odniesienia (Lref) wprowadzonego do matrycy zawierającej PSL lub TSL (luminofor czuły na mierzony parametr – Lsens) jest niezależna (lub bardzo słabo zależna) od mierzonego parametru (Rys. 6). W związku z tym, luminescencja Lref
pełni tym samym rolę wzorca, korygując odchylenia luminescencji Lsens.
Przykładem luminoforu odniesienia jest kompleks magnez(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenylo)porfiryna (MgTFPP) (
= 650 nm), którego właściwości
luminescencyjne wykazują bardzo niską zależność od tlenu. Kompleks magnezu został
= 740 nm).[74,129]
wprowadzony do matrycy zawierającej PtTFPL (
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2.2.2. Luminofor uzupełniający w DL-P
Użycie luminoforu uzupełniającego (Lcompl) zamiast luminoforu odniesienia (Lref)
stanowi nowatorską i rzadko spotykaną metodę konstrukcji DL-P (Rys. 6). Jej celem jest
powiększenie zakresu czułości Lsens na mierzony parametr. Luminofor uzupełniający wykazuje czułość na parametr w zakresie niskiej (lub przy braku) czułości na ten sam parametr
luminoforu pierwszego (Lsens).
Przykład takiego DL-P stanowi sensor „światła drogowego” (ang. traffic light).
Jeden z luminoforów wykazuje zieloną emisję (kompleks chloro-platyna(II)-1,3,5-tri(2= 506 nm), podczas gdy drugi odznacza się czerwoną
pirydylo)benzen – PtLCl) (
emisją (PtOEP) (
= 646 nm). W nieobecności tlenu emitują obydwa, jednak ze względu na znaczną przewagę molowego współczynnika absorpcji PtOEP dominuje czerwień.
Natomiast przy wzroście stężenia tlenu, czerwona luminescencja PtOEP jest silniej wygaszana niż PtLCl, powodując przejście emisji sensora do fal krótszych. W związku z tym,
odpowiedź sensora „światła drogowego” stanowi zmieniającą się emisja w zakresie czerwono-pomarańczowo-zielonej barwy – analogicznie do barw drogowej sygnalizacji świetlnej.[130]

2.3. Kryteria wyboru układów luminofor-luminofor i luminofor-matryca w DL-P
Bardzo ważnym elementem doboru składników w celu konstrukcji DL-P jest dobór zgodnych luminoforów. Niezależnie od tego, czy jest to układ Lsens-Lref, Lsens-Lcompl
(DL-P) lub dwóch Lsens (DL-PSP lub DL-TSP) obydwa luminofory muszą być wzbudzane
przy użyciu tego samego źródła. Ponadto, luminescencja pierwszego luminoforu musi dać
się wyodrębnić z widma luminescencji drugiego. Najlepiej, gdy przesunięcie między widmami luminescencji obydwu luminoforów jest na tyle duże, że do ich rozdziału wystarczy
użycie filtru optycznego (Rys. 7) (w przeciwnym razie, stosuje się bardziej wyszukane metody rozdziału emisji → Część 2. „Technologii...”).[32] Dodatkowo luminofory nie powinny
ingerować z sobą w wspólnej matrycy,
ponieważ niezgodne luminofory mają
tendencję do agregacji w skali mikro
i nano, obniżając jakość czułości luminoforów na mierzony parametr.[131]
Natomiast jeżeli luminofor jest niewłaściwie dobrany względem matrycy polimerowej (zazwyczaj jest to niewłaściwa polarność matrycy względem
luminoforu), wówczas pojawiają się
trudności związane z zmienną przepuszczalnością tlenu przez matrycę
(więcej o kryteriach wyboru → 3.1).[132]
Dobór zgodnego układu luminofor-luminofor
jest trudny i wymaga
Rysunek 7. Emisja sensora DL-PSP, którego luminofory wykazują znaczne przesunięcie pomiędzy przeprowadzenia licznych badań. Jednak w przypadku układu luminoforswoimi sygnałami emisji.[32]
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matryca sytuacja jest nieco prostsza. Zgodność luminofor-matryca można zwiększać poprzez dobór substancji wiążących się w sposób kowalencyjny[116] oraz poprzez dodatkową
modyfikację matrycy, np. poprzez modyfikacje krzemianów zol-żelowej matrycy.[15,133,134]
Interesującym sposobem zwiększenia zgodności składników DL-P jest zastosowanie enkapsulacji, o której jest mowa w następnym podrozdziale.

2.4. Rodzaje DL-P
Obserwuje się trzy główne rodzaje DL-P (Rys. 8). Otrzymuje się je poprzez: (i)
bezpośrednie dodanie luminoforów do wspólnej matrycy,[74] (ii) nakładanie osobnych
warstw PSP i TSP jedna na drugą[112,130] oraz (iii) uprzednie wprowadzenie luminoforów
w polimerowe mikrokapsuły sferyczne (enkapsulacja) (ang. nanoparticles) i wprowadzenie
ich do wspólnej matrycy polimerowej.[37] Mikrokapsuły
sferyczne są wykonane z odmiennego rodzaju polimeru
niż matryca. Co więcej, nie
używa się tego samego rodzaju polimeru do enkapsulacji
PSP i TSP, ponieważ ważnym czynnikiem determinującym dobór polimeru jest
jego współczynnik przepuszczalności tlenu (więcej o doborze polimeru do luminoforu
→ 1.1.2.2 oraz 1.2.2.2).
Enkapsulacja luminoforów pozwala (i) chronić
ich właściwości odpowiedzi
luminescencyjnej i tym samym minimalizuje (ii) agreRysunek 8. Przekrój poprzeczny przez trzy warstwy sensorów gację luminoforów, (iii) interpodwójnie luminoforowych otrzymanych poprzez (A): bezpoś- ferencję emisji luminoforów
rednie dodanie luminoforów do matrycy, (B): nałożenie osoboraz (iv) transfer energii
nych warstw sensorowych oraz (C): bezpośrednie dodanie enwzbudzenia między luminokapsulowanych luminoforów do matrycy.
forami w wspólnej matrycy.
Dodatkowo mikrokapsuły sferyczne (v) zapewniają odpowiednią rozpuszczalność luminoforów w matrycy, umożliwiając przygotowanie wysoce homogenicznych DL-P.[37] Ponadto, enkapsulacja (vi) pozwala dokładniej dostosować czułość sensora do mierzonego parametru oraz (vii) zmniejsza efekt jednoczesnej wrażliwości na tlen i temperaturę luminoforu.[135,136]
Obserwuje się stosowanie niekiedy dodatkowego podłoża polimerowego wchodzącego w skład sensora. Jest ono umieszczane między sensorem a badaną powierzchnią.
Używane podłoża są inernte i mają na celu zwiększenie mechanicznej stabilności warstwy
sensorowej.[37,123]
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2.5. Zestawienie wybranych układów DL-P
Charakterystykę materiałów stosowanych do konstrukcji wybranych podwójnie
luminoforowych sensorów luminescencyjnych przedstawia Tabela 6.

Pierwszy czuły
składnik sensora

Drugi czuły
składnik sensora

Lit.

Tabela 6. Skróty i struktury chemiczne luminoforów, polimerów enkapsulujących luminofory
i matryc polimerowych wchodzących w skład ważniejszych DL-P. Przedstawione są także funkcje oraz właściwości luminescencyjne luminoforów. Oznaczenia:
– długość fali maksymalnego wzbudzenia luminoforu;
– długość fali maksymalnej emisji luminoforu; p – luminofor
wrażliwy na ciśnienie (tlen); T – luminofor wrażliwy na temperaturę; r – luminofor odniesienia;
c – luminofor uzupełniający; e – polimer enkapsulujący luminofor.
Matryca a

e

p

395 nm

645 nm

405 nm

615 nm

PVC
PtTFPP

PSAN
[Eu(tta)3(dpbt)]3+
(dowolne przeciwjony)

Hydrożel
poliuretanowy

[37]

T

e
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Pierwszy czuły
składnik sensora

Drugi czuły
składnik sensora

Lit.

Tabela 6. (cd.).
Matryca a

p
392 nm

738 nm

372 nm

613 nm

390 nm

750 nm

450 nm

580 nm

395 nm

740 nm

418 nm

650 nm

PtTFPL

[74]

T

FIB

[Eu(d2)]3+
(dowolne przeciwjony)

p

e
PAN

[123]

T

PtTFPL
FIB

[Ru(phen)3]2+
(przeciwjon: TMPS–)

p

[129]

r
PtTFPL

FIB

MgTFPP
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Pierwszy czuły
składnik sensora

Drugi czuły
składnik sensora

Lit.

Tabela 6. (cd.).
Matryca a

p

p

380 nm

506 nm

380 nm

646 nm

490 nm

615 nm

415 nm

615 nm

c
[130]

EC
PtLCl

PtOEP

EC

p

silikon

[111]

T

[Ru(dpp)3]2+
(dowolne przeciwjony)

PMMA
[Eu(tdap)]3+
(dowolne przeciwjony)
a

Jeden polimer oznacza, że sensor posiada wspólną matrycę; dwa polimery oznaczają, że sensor
składa się z dwóch matryc (warstw) nałożonych jedna na drugą.

3. Potrójnie luminoforowe sensory luminescencyjne
Jak już wiadomo, technologia sensorów luminescencyjnych polega na wykorzystaniu materiałów zmieniających właściwości luminescencyjne wskutek działania określonego parametru.[137-144] Wielofunkcyjne sensory luminescencyjne są projektowane tak,
ażeby udostępniały przejrzyste informacje o kilku mierzonych parametrach jednocześnie
poprzez odczyt pojedynczego sygnału. Ważne jest, aby sygnał ten mógł być skutecznie
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rozdzielany metodami,
o których będzie mowa
w części drugiej „Technologii...”.
Stężenie tlenu
(w formie gazowej lub
rozpuszczonej), temperatura i pH stanowią
bez wątpienia jedne
Rysunek 9. Przekrój poprzeczny przez warstwę sensora potrójnie z najczęściej wyznaczanych parametrów. Powluminoforowego wrażliwego na odmienne parametry.
stało już wiele sprawdzonych konstrukcji wielofunkcyjnych sensorów luminescencyjnych umożliwiających jednoczesny pomiar tlenu i temperatury,[37,74,121,145-147] tlenu i pH[148,149] za pomocą dwóch luminoforów czułych na pojedyncze parametry oraz sensorów zawierających jeden luminofor
wrażliwy na więcej niż jeden parametr.[150] Znając liczne kryteria związane z doborem
odpowiednich materiałów do konstrukcji DL-P, konstrukcja sensora potrójnie luminoforowego, zwanego potrójnie luminoforową farbą (ang. triple luminophore paint – TL-P)
(Rys. 9) stanowi zatem niemałe wyzwanie.

3.1. Kryteria wyboru układów luminofor-luminofor i luminofor-matryca w TL-P
Wydaje się, że jednoczesna potrójna detekcja może zostać osiągnięta poprzez
wprowadzenie do matrycy polimerowej trzech najlepiej pracujących luminoforów o odmiennych właściwościach optycznych (jeden czuły na stężenie tlenu – PSL, drugi na temperaturę – TSL – i trzeci na pH – pHSL). Jednak w rzeczywistości zagadnienie okazuje się
nieco bardziej skomplikowane.
Oprócz spełnienia wymagań związanych z materiałami używanymi do konstrukcji
DL-P (więcej o tych wymaganiach → 2.3), materiały stosowane do konstrukcji TL-P muszą
dodatkowo wykazywać odpowiedź luminescencyjną mieszczącą się w powszechnym zakresie rejestracji (zazwyczaj 400-750 nm). Ponadto, odpowiedzi luminescencyjne poszczególnych luminoforów nie mogą znacząco się nakładać, ponieważ istnieje ryzyko pojawienia
się rezonansu przeniesienia energii fluorescencji (ang. fluorescence resonance energy
transfer – FRET) potęgującego interferencję nałożonych sygnałów i utrudniającego ich
interpretację (minimalny dystans powstawania FRET: 5-7 nm);[123] jest to istotne z punktu
widzenia dwóch postaci odpowiedzi luminescencyjnej pHSL (dla formy kwasowej i zasadowej). Co więcej, każdy z trzech luminoforów wymaga dobrania odpowiedniego rodzaju
polimeru. Polimer powinien nadawać stabilność mechaniczną luminoforom oraz wykazywać przepuszczalność tylko dla tlenu i protonów, ograniczając wpływ czynników interferencyjnych. W związku z tym, że pewne TSL wykazują czułość na tlen (a TSL i PSL znajdują się w wspólnej matrycy), enkapsulacja TSL polimerem o małym współczynniku przepuszczalności tlenu jest niezbędna.
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3.2. Zestawienie wybranych układów TL-P
Ilość sprawnie działających sensorów spełniających wspomniane wyżej wymagania jest niewielka. W przedstawionym podrozdziale omówiono dwa typy TL-P.[123]
Pierwszy potrójnie luminoforowy sensor składa się z PtTFPL (PSL), Eu(tta)3(dpbt)
(TSL) oraz 8-hydroksypireno-1,3,6-trisulfolanu (HPTS) (pHSL) umieszczonych w matrycy
wykonanej z hydrożelu poliuretanowego; ten rodzaj matrycy wykazuje znakomitą przepuszczalność dla tlenu i protonów. Luminofor czuły na tlen enkapsulowano polimerem
PSAN, ponieważ polimer ten wykazuje umiarkowany współczynnik przepuszczalności
tlenu, pozwalając na ograniczenie dostępu tlenu atmosferycznego do tego luminoforu. Luminofor czuły na temperaturę umieszczono we wnętrzu mikrokapsuły sferycznej wykonanej z PVC; użycie tego polimeru miało na celu ograniczenie czułości tego TSL na tlen.
W celu ochrony przed wydostawaniem się pHSL z matrycy spowodowanym kontaktem
z ciekłymi substancjami badanymi, HPTS enkapsulowano aminową pochodną poli(metakrylanu 2-hydroksyetylu) (PHEMA); HPTS określa pH w zakresie fizjologicznym.
Warstwa TL-P posiada dodatkowe podłoże stabilizujące (więcej o podłożach tego typu →
2.4). Wszystkie luminofory wzbudzano promieniowaniem o długości fali 405 nm. Do rozdziału rejestrowanego sygnału używano trzech odmiennych filtrów wraz z zastosowaniem
czasowej metody rozdziału.
Drugi typ TL-P wykorzystuje PtTFPP/PSAN (PSL), Eu(tta)3(dpbt)/PVC (TSL)
oraz HPTS/PHEMA (aminowa pochodna PHEMA) (pHSL) wprowadzone w hydrożel
poliuretanowy (matryca). O ile w przypadku TL-P wymienionego wcześniej wszystkie
sygnały były wyraźnie rozdzielone, w przypadku tego TL-P występuje nałożenie sygnałów
pochodzących od PSL i TSL (Rys. 10).[123] Jednak czasy życia luminescencji tych luminoforów znacznie się różnią: PtTFPP: 50 μs, Eu(tta)3(dpbt): 600 μs, a HPTS: 4 ns. W związku

Rysunek 10. Widma emisji omawianych farb potrójnie luminoforowych czułych na tlen, temperaturę i pH wraz z przepuszczalnością używanych filtrów. (A): Typ TL-P, którego sygnały luminoforów są oddzielane przy użyciu filtrów oraz (B): typ TL-P, którego sygnały TSL i PSL nakładają
się, jednak mogą zostać rozdzielone poprzez wykorzystanie różnicy długości czasu życia ich luminescencji. Oznaczenia: A – fluorescencja pHSL (HPTS/aminowa pochodna PHEMA); B – przepuszczalność filtru 530/50; C – luminescencja TSL (Eu(tta)3(dpbt)/PVC); D – przepuszczalność filtru D
610/60M; E – luminescencja PSL (PtTFPL/PSAN); F – przepuszczalność filtru RG 695; G – luminescencja PSL innego rodzaju (PtTFPP/PSAN) w toluenie. Zmodyfikowano.[123]
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z tym, informacje o intensywności nałożonych sygnałów mogą zostać rozdzielone za pomocą jednej z czasowych metod rozdziału – DLD (więcej o tej metodzie → Część 2.
„Technologii...”). Jak poprzedni rodzaj TL-P, ten również posiada dodatkowe podłoże
stabilizujące. Omówione typy TL-P przedstawia Tabela 7.

Drugi czuły
składnik sensora

Trzeci czuły
składnik sensora

Lit.

Pierwszy czuły
składnik sensora

Matryca

Tabela 7. Skróty i struktury chemiczne luminoforów, polimerów enkapsulujących luminofory
i matryc polimerowych wchodzących w skład ważniejszych TL-P. Przedstawione są także funkcje
oraz właściwości luminescencyjne luminoforów. Oznaczenia:
– długość fali maksymalnego
wzbudzenia luminoforu;
– długość fali maksymalnej emisji luminoforu; p – luminofor wrażliwy na ciśnienie (tlen); T – luminofor wrażliwy na temperaturę; pH – luminofor wrażliwy na pH;
e – polimer enkapsulujący luminofor.

745 nm

405 nm

p

T
PtTFPL

[123]

615 nm
510 nm

(dowolne przeciwjony)

(jego aminowa pochodna)

405 nm

[Eu(tta)3(dpbt)]3+

405 nm

PHEMA

PSAN

Hydrożel poliuretanowy

e

e

pH

e

PVC
HPTS
(przeciwjon: Na+)
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Drugi czuły
składnik sensora

Trzeci czuły
składnik sensora

Lit.

Pierwszy czuły
składnik sensora

Matryca

Tabela 7. (cd.).

640 nm

405 nm

p

T
PtTFPP

[123]

615 nm
510 nm

(dowolne przeciwjony)

(jego aminowa pochodna)

405 nm

[Eu(tta)3(dpbt)]3+

405 nm

PHEMA

PSAN

Hydrożel poliuretanowy

e

e

pH

e

PVC
HPTS
(przeciwjon: Na+)

3.3. Modyfikacja TL-P w celu wykrywania określonego parametru
Przedstawione TL-P mogą zostać zmodyfikowane w celu dostosowania ich czułości do określonego parametru. Dokonuje się to poprzez okrycie warstwy sensorowej polimerem; typ polimeru okrywającego jest wybierany w zależności od tego, jaki parametr ma być
określany. Przy użyciu polimeru przepuszczalnego dla gazów a nieprzepuszczalnego dla
protonów,[15,137,151] możliwe jest wykrywanie np. dwutlenku węgla[152] lub amoniaku[153,154].
Jeżeli do układu TL-P zostanie wprowadzona oksydaza glukozowa (enzym) (a wprowadzanie tego enzymu do układów sensorowych miało już miejsce[155,156]), wówczas TL-P zacznie wykazywać czułość na glukozę, temperaturę i pH, ponieważ PSL będzie informować

Technologia pojedynczo, podwójnie i potrójnie luminoforowych...

49

o spadku poziomu tlenu wskutek aktywności enzymatycznej, TSL o wartości temperatury,
a pHSL o poziomie pH.
Podziękowania: Autorzy pragną podziękować MNiSzW za częściowe sfinansowanie badań
ze środków przeznaczonych na naukę w ramach Grantu N N313 442737 (2009-2012).
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Technologia pojedynczo, podwójnie i potrójnie luminoforowych sensorów luminescencyjnych (2): Metody kalibracji
i separacji sygnałów
Streszczenie
W przeglądzie zaprezentowano charakterystykę powszechnie stosowanych metod kalibracji współczesnych pojedynczo, podwójnie i potrójnie luminoforowych sensorów luminescencyjnych. Omówiono również główne metody separacji sygnałów współczesnych podwójnie i potrójnie luminoforowych sensorów luminescencyjnych.
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3. Potrójnie luminoforowe sensory luminescencyjne
3.1. Metody separacji sygnałów wieloluminoforowych sensorów oparte na modelu
przestrzeni barw RGB

Wykaz stosowanych skrótów, akronimów i symboli
A1, A2, ...
CCD
CMOS

– przedziały czasu (ang. time gates)
– matryca CCD (ang. charge-coupled device); mikroukład detekcyjny
– matryca CMOS (ang. complementary metal oxide semiconductor); mikroukład detekcyjny
– przesunięcie fazy
DLD
– podwójne określanie czasu życia (ang. dual lifetime determination)
DL-P
– farba podwójnie luminoforowa (ang. dual luminophore paint)
DL-PSP
– farba podwójnie luminoforowa czuła na ciśnienie (tlen) i temperaturę (ang.
dual luminophore pressure sensitive paint) lub farba podwójnie luminoforowa czuła na ciśnienie (tlen)
DLR
– porównywanie stosunku faz (ang. dual lifetime referencing)
FLIM
– obrazowanie czasem życia fluorescencji (ang. fluorescence lifetime imaging)
FOVEON X3 – typ matrycy CMOS; mikroukład detekcyjny
I
– intensywność luminescencji
Iref
– intensywność luminescencji w warunkach odniesienia
Lref
– luminofor odniesienia
Lsens
– luminofor czuły na mierzony parametr
ML
– kompleks metal-ligand
p
– ciśnienie
p0, pref
– ciśnienie w warunkach odniesienia
PDR
– stosunek faz (ang. phase delay rationing)
PSL
– luminofor czuły na ciśnienie (tlen) (ang. pressure sensitive luminophore)
PSP
– farba czuła na ciśnienie (tlen) (ang. pressure sensitive paint)
r
– stosunek Ssens/Sref przy podmuchu powietrza
r’
– stosunek r/r0
r0, rref
– stosunek Ssens/Sref w warunkach odniesienia
R1,2; R1,3
– stosunki intensywności poszczególnych przedziałów czasu
RGB
– czerwony, zielony, niebieski (ang. red, green, blue); model przestrzeni
barw
RLD
– szybkie określanie czasu życia (ang. rapid lifetime determination)
Sref
– sygnał optyczny (luminescencja) luminoforu odniesienia
Ssens
– sygnał optyczny (luminescencja) luminoforu czułego na mierzony parametr
– czas życia luminescencji (ang. luminescence lifetime)
t
– czas
T
– temperatura
T0, Tref
– temperatura w warunkach odniesienia
TSL
– luminofor czuły na temperaturę (ang. temperature sensitive luminophore)
TSP
– farba czuła na temperaturę (ang. temperature sensitive paint)
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Wprowadzenie
Sensory luminescencyjne nazywane są często farbami. Nazwa „farba” pochodzi od
sposobu nanoszenia sensora na powierzchnię badanego modelu w postaci cienkiej warstwy
poprzez malowanie lub rozpylanie. Sensory luminescencyjne składają się głównie z dwóch
elementów: (i) luminoforów wykazujących zmienność właściwości luminescencyjnych pod
wpływem określonego parametru (np. ciśnienia, stężenia tlenu, temperatury) oraz (ii) matrycy (zazwyczaj polimerowej), do której wprowadza się luminofory.[1]
Jak już wspominano w części pierwszej „Technologii...”, istnieją m.in. różnego
typu (i) farby czułe na ciśnienie (ang. pressure sensitive paint – PSP) zawierające luminofory czułe na ciśnienie (ang. pressure sensitive luminophore – PSL), (ii) farby czułe na
temperaturę (ang. temperature sensitive paint – TSP) zawierające luminofory czułe na
temperaturę (ang. temperature sensitive luminophore – TSL) oraz (iii) farby wieloluminoforowe, które w zależności od posiadanych rodzajów luminoforów, są czułe na kilka wybranych parametrów jednocześnie.
Wszystkie PSP są w większym lub mniejszym stopniu czułe także na temperaturę,
natomiast TSP na działanie tlenu (ciśnienia) (zależność stężenia od ciśnienia opisuje prawo
Henry’ego → Część 1. „Technologii...”). Dodatkowo odpowiedź optyczna obydwu typów
sensorów jest wrażliwa na kilka innych czynników takich, jak fluktuacji promieniowania
wzbudzającego i drobnych ruchów modelu podczas przeprowadzania pomiarów.
W związku z tym, powstało wiele metod kalibracji odpowiedzi optycznej sensorów.
Prace nad nowymi metodami kalibracji PSP i TSP dały początek farbie podwójnie
luminoforowej czułej na ciśnienie (tlen) i temperaturę (ang. dual luminophore pressure
sensitive paint – DL-PSP).[2-5] Farba ta, oprócz możliwości określania w stosunkowo wygodny sposób wpływu wyżej wymienionych czynników na pracę zawartych w farbie luminoforów, oferuje obrazowanie dwóch parametrów jednocześnie.[2-6] W przypadku każdego
rodzaju farb wieloluminoforowych bardzo ważne jest, aby przed kalibracją emisji użyć
skutecznej metody rozdziału emisji farby. W ten sposób możliwa jest dokładna kalibracja
pojedynczych sygnałów (od każdego rodzaju luminoforów farby) z osobna.
Niniejsza praca prezentuje charakterystykę powszechnie stosowanych metod kalibracji oraz główne metody separacji sygnałów współczesnych pojedynczo, podwójnie
i potrójnie luminoforowych sensorów luminescencyjnych. Część pierwsza „Technologii...”
przedstawia charakterystykę, mechanizm działania oraz zastosowanie sensorów luminescencyjnych, do których odnoszą się prezentowane w niniejszej części drugiej metody kalibracji i separacji sygnałów. Zawartość obydwu części przedstawia zaledwie fragment informacji dotyczących ogromnego obszaru jaki stanowi technologia sensorów luminescencyjnych.

1. Pojedynczo luminoforowe sensory luminescencyjne
1.1. Kalibracja sensorów czułych na tlen i ciśnienie
Odpowiedź optyczna sensorów czułych na tlen i ciśnienie zależy nie tylko od
wpływu temperatury, lecz także od kilku innych czynników. W niniejszym podrozdziale
przedstawiono metody kalibracji obejmujące wszystkie te czynniki.
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1.1.1. Kalibracja względem wpływu temperatury
Wszystkie PSP są w większym lub mniejszym stopniu czułe także na temperaturę.
Dzieje się tak z dwóch powodów: (i) termicznego wygaszania luminescencji PSP oraz (ii)
zależnej od temperatury przepuszczalności tlenu; ten drugi powód dotyczy matrycy polimerowej. Podczas podmuchu powietrza, wraz z wzrostem ciśnienia na powierzchni modelu
wzrasta również temperatura. Zatem do obliczeń barometrycznych informacja
o temperaturze jest niezbędna. W związku z tym, dla pomiarów ciśnienia tworzy się warunki odniesienia.[7] W tym celu PSP poddaje się kalibracji polegającej na odczycie luminescencji PSP w kilku ustalonych temperaturach (Rys. 1).[8] Następnie przy użyciu właściwej
kalibracji, obniża się wartości otrzymane z pomiarów barometrycznych.
Komora kalibracyjna PSP pozwala w sposób prosty i wygodny określać zależność
między wpływem ciśnienia a wpływem temperatury na właściwości luminescencyjne PSP
(Rys. 2). Mały płat aluminium jest malowany farbą czułą na ciśnienie. Następnie aluminium z PSP jest umieszczane na podstawce grzejnej wewnątrz komory ciśnieniowej. Temperatura i ciśnienie są sterowane komputerowo. Źródło wzbudzenia oświetla PSP, a detektor rejestruje jej luminescencję. Kalibracja rozpoczyna się od rejestracji luminescencji PSP
w warunkach T = 298 K i p = 14.696 psi (1 atm) służących za warunki odniesienia. Później
następuje odczyt luminescencji PSP w ustalonych warunkach T i p. Luminescencja PSP jest
rejestrowana poprzez stosunek intensywności luminescencji w warunkach odniesienia
(Iref (Tref, pref)) do intensywności luminescencji w ustalonych warunkach (I(T, p)).[9] Wyniki
kalibracji są przedstawiane za pomocą funkcji:
(Równ. 1)

Rysunek 1. Przykład kalibracji PSP poprzez odczyt jej
luminescencji w wybranych temperaturach. Wyniki kalibracji PSP przedstawiają, że PSL wykazuje stosunkowo dobrą
czułość na ciśnienie (-5.5 %/psi) oraz stosunkowo niską
czułość na temperaturę (-0.5 %/K).[8]

gdzie p oznacza wartości ciśnienia w ustalonych warunkach,
a pref w warunkach odniesienia.
Istnieje
dogodniejsza
i bardziej obiecująca metoda
minimalizująca wpływ temperatury na pracę PSP. Metoda ta polega na wprowadzeniu luminoforu
czułego na temperaturę do matrycy zawierającej luminofor czuły
na ciśnienie, tworząc podwójnie
luminoforowy sensor luminescencyjny – DL-PSP (więcej o tej
metodzie kalibracji → 2.1). Równie dobry efekt można otrzymać
dodając do matrycy z luminoforem czułym na ciśnienie luminofor odniesienia, którego właściwości luminescencyjne są niezależne od mierzonego parametru –
farba podwójnie luminoforowa
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Rysunek 2. Układ kalibracyjny dla sensorów pojedynczo luminoforowych.

(ang. dual luminophore paint – DL-P) (więcej o tej metodzie kalibracji → 2.2).

1.1.2. Kalibracja względem pozostałych czynników
Praca PSP zależy także od (i) fluktuacji promieniowania wzbudzającego, (ii) drobnych ruchów modelu pokrytego PSP podczas przeprowadzania pomiaru, (iii) stężenia PSL
(zbyt duże stężenie prowadzi do efektu samowygaszania[10]), (iv) grubości warstwy PSP
oraz (v) czułości detektora. Wpływ wymienionych czynników polega na fluktuacji intensywności luminescencji PSL rejestrowanej przez detektor.
Fluktuacje promieniowania wzbudzającego polegają na braku równomiernego
oświetlenia każdego punktu powierzchni modelu pokrytego PSP. Przyczyną tego zjawiska
są drobne zmiany intensywności promieniowania wzbudzającego wychodzącego z lampy
lub (co jest bardziej powszechne) drobne ruchy modelu w obszarze oświetlenia podczas
pomiaru aerodynamicznego.
Błędy powstałe wskutek nierównomiernego oświetlenia są większe przy mniejszych prędkościach podmuchu powietrza, ponieważ odchylenia ciśnienia wywieranego na
powierzchnię (< 1 psi) powodują odchylenia czułości luminescencji PSP na ciśnienie
( 1 %). W związku z tym, fluktuacje promieniowania wzbudzającego obniżają jakość
wyników pomiarów barometrycznych przeprowadzonych przy małych prędkościach. Natomiast przy stosowaniu dużych prędkości podczas pomiarów barometrycznych, błąd dominujący stanowią drobne ruchy modelu.
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W celu zminimalizowania wpływu obydwu błędów, oblicza się stosunek intensywności luminescencji w warunkach pomiarowych (przy podmuchu powietrza) (I) do
intensywności luminescencji w warunkach odniesienia (w warunkach bezwietrznych) (Iref).
Opracowane wyniki przedstawia się za pomocą funkcji podanej w Równaniu 1. Wynaleziony został również algorytm zaznaczający konkretne punkty na powierzchni modelu
w warunkach bezwietrznych i łączący je z punktami w warunkach podmuchu powietrza.[11]
Jednak obydwie metody wykazują pewną niedokładność w porównaniu z metodą dodania
luminoforu odniesienia do farby czułej na ciśnienie (więcej o tej metodzie kalibracji
→ 2.2).

1.2. Kalibracja sensorów czułych na temperaturę
Intensywność luminescencji TSP nie jest zależna wyłącznie od temperatury.
Oprócz czułości pewnych TSP na tlen, praca wszystkich TSP zależy także od (i) fluktuacji
promieniowania wzbudzającego, (ii) drobnych ruchów modelu pokrytego TSP podczas
przeprowadzania pomiaru, (iii) stężenia TSL (podobnie jak w przypadku PSL może dojść
do efektu samowygaszania[12]), (iv) grubości warstwy TSP oraz (v) czułości detektora.
Wpływ wymienionych czynników polega na fluktuacji intensywności luminescencji TSL
rejestrowanej przez detektor.
Podobnie jak w przypadku kalibracji PSP, zarówno fluktuacje promieniowania
wzbudzającego, jak i drobne ruchy modelu podczas pomiarów mogą zostać zminimalizowane poprzez (i) obliczenie stosunku intensywności luminescencji w warunkach pomiarowych do intensywności luminescencji w warunkach odniesienia, (ii) zastosowanie algorytmu zaznaczającego i łączącego
konkretne punkty na powierzchni modelu w warunkach pomiarowych i warunkach odniesienia[11] oraz (iii)
połączenie TSL z luminoforem
odniesienia w wspólnej matrycy (więcej o tej metodzie kalibracji → 2.2).
Pierwsza z trzech
przedstawionych wyżej możliwych kalibracji TSP polega
na określeniu zależności pomiędzy temperaturą a właściwościami luminescencyjnymi
TSP. Dokonuje się tego poprzez pomalowanie małego
płata farbą czułą na temperaturę, poczym następuje poddanie
Rysunek 3. Przykład kalibracji dwóch TSP poprzez odczyt ich
pomalowanego
płata na dziaznormalizowanej luminescencji w temperaturze odniesienia.
Farba UniT-02 wykazuje stosunkowo dobrą czułość na tempe- łanie kilku temperatur, wśród
których jedna z temperatur
raturę (-1 %/K).[8]
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(zazwyczaj T = 298 K) jest uznawana za warunki odniesienia. Podczas tej kalibracji, intensywności luminescencji TSP przy każdej z temperatur są rejestrowane. Na koniec, odczyty
luminescencji są normalizowane poprzez korektę tych wyników wynikami pomiarów temperatury uznanych za warunki odniesienia (Tref) i przedstawiane są za pomocą funkcji:
(Równ. 2)
Efekt opisywanej kalibracji przeprowadzonej na dwóch różnych TSP prezentuje Rysunek 3.[8]

2. Podwójnie luminoforowe sensory luminescencyjne
2.1. Kalibracja sensorów podwójnie luminoforowych czułych na odmienne parametry
Od czasu powstania DL-PSP czułej na ciśnienie (tlen) i temperaturę, można
w sposób prosty określać wpływ temperatury na właściwości luminescencyjne PSL. Dokonuje się tego w sposób podobny do kalibracji PSP względem temperatury w komorze kalibracyjnej. Metoda ta umożliwia również jednoczesną kalibrację właściwości luminescencyjnych PSL względem TSL.
Mały płat aluminium pokrywa się DL-PSP i umieszcza się go wewnątrz komory
kalibracyjnej. Następnie ustala się wybrane warunki ciśnienia i temperatury wewnątrz komory (Rys. 4). Układ kalibracyjny wyposażony jest ponadto w obracany bębenek umożliwiający szybką zmianę filtru.1 Użycie filtrów ma na celu separację emisji poszczególnych
rodzajów luminoforów wchodzących w skład kalibrowanej DL-PSP. Niekiedy użycie filtrów optycznych w celu separacji emisji obydwu rodzajów luminoforów bywa niewystarczające (więcej o metodach rozdziału sygnałów → 2.3). Po wzbudzeniu DL-PSP, kalibracja
rozpoczyna się od odczytu sygnału PSL, a następnie odczytu TSL w warunkach T =
= 298 K i p = 14.696 psi (1 atm) służących za warunki odniesienia. W dalszym etapie,
wartości T i p zmienia się w szerokim zakresie skali. Po każdej zmianie przeprowadza się
rejestrację emisji obydwu rodzajów luminoforów. Wyniki otrzymane z odczytów zostają
opracowane za pomocą analogicznych równań, jak w przypadku kalibracji DL-P zawierających luminofor odniesienia (więcej o tej metodzie kalibracji → 2.2). Na koniec opracowane
wyniki przedstawia się za pomocą funkcji:
(Równ. 3)
gdzie p oznacza wartości ciśnienia w warunkach ustalonych, a pref w warunkach odniesienia
(znaczenie pozostałych symboli → 2.2).
Za pomocą kalibracji DL-PSP przeprowadzonej w komorze kalibracyjnej, czułość
PSL na temperaturę została zmniejszona do -0.003 %/K (Rys. 5).[8] Zatem, ta metoda kalibracji jest bardziej korzystna niż metoda kalibracji pojedynczej PSP przeprowadzonej w tej
1

Chodzi o filtr optyczny i tylko o tego typu filtrach jest mowa w niniejszej pracy.
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Rysunek 4. Układ kalibracyjny dla sensorów wieloluminoforowych.

samej komorze kalibracyjnej, ponieważ czułość PSL na temperaturę w metodzie kalibracji
PSP została zmniejszona do -0.5 %/K.

2.2. Kalibracja sensorów podwójnie luminoforowych czułych na ten sam parametr
Typ farby podwójnie luminoforowej zawierającej luminofor odniesienia jest szeroko stosowany ze względu na możliwość przeprowadzenia stosunkowo wygodnej, prostej
oraz wysoce skutecznej kalibracji PSP lub TSP. Co więcej, kalibracja może zostać przeprowadzona zarówno względem wpływu temperatury na pracę luminoforu, fluktuacji promieniowania wzbudzającego, jak i drobnych ruchów modelu podczas pomiarów. Kalibrację
względem wpływu temperatury na pracę luminoforu prowadzi się również przy użyciu
sensora zawierającego jednocześnie PSL i TSL – DL-PSP.
Luminescencja luminoforu odniesienia (Lref) wprowadzonego do matrycy zawierającej PSL lub TSL (luminofor czuły na mierzony parametr – Lsens) jest niezależna (lub bardzo słabo zależna) od mierzonego parametru. W związku z tym, luminescencja Lref pełni
tym samym rolę wzorca, korygując odchylenia luminescencji Lsens. Kalibrację wykonuje się
poprzez określenie stosunku (r) luminescencji Lsens (Ssens) do luminescencji Lref (Sref):
(Równ. 4)
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Rysunek 5. Przykład kalibracji DL-PSP. Po kalibracji,
zawarty w DL-PSP luminofor PSL wykazuje stosunkowo
dobrą czułość na ciśnienie (-4.5 %/psi) oraz bardzo niską
czułość na temperaturę (-0.003 %/K).[8]
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Stosunek ten zakłada,
że iloraz Ssens i Sref jest zależny
od temperatury i ciśnienia.
Oprócz tego, stosunek r jest
wprost proporcjonalny do ilorazu stężeń odpowiadających im
luminoforów.
W teorii, stosunek Ssens/
Sref powinien być stały. Jednak
w praktyce tak nie jest. Nierównomierność stosunku Ssens/Sref
jest spowodowana wpływem
temperatury na pracę PSL
oraz fluktuacją promieniowania
wzbudzającego i drobnymi ruchami modelu podczas pomiarów wpływającymi na pracę PSL
i TSL. W celu zmniejszenia odchylenia wartości r (Równ. 4),
spowodowanego nierównomiernym stosunkiem Ssens/Sref, używa
się stosunku r’:
(Równ. 5)

Rysunek 6. Przykład korzystnego wpływu kalibracji na
odpowiedź luminescencyjną sensora podwójnie luminoforowego pokrywającego badaną powierzchnię. Zmodyfikowano.[8]

gdzie r oznacza stosunek Ssens/
Sref przy podmuchu powietrza,
a r0 (rref) ten sam stosunek
w warunkach bezwietrznych
(odniesienia).[7,13]
Proces kalibracji opisany w Równaniu 5 odbywa się
w dwóch etapach. W pierwszym
obliczane są wartości r oraz r0.
W drugim, zobrazowane na
powierzchni modelu wartości r
oraz r0 nakłada się na siebie,
tworząc r’. Skuteczność tej kalibracji przedstawia Rysunek 6
ukazujący obraz przed kalibracją
i po kalibracji.[8] Zakłócenia
powstałe wskutek nierównomiernego stosunku Ssens/Sref
zostały znacznie zmniejszone,
a tym samym Lsens wykazuje
nienaruszoną czułość na ciśnie-
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nie (tlen) lub temperaturę w zależności od rodzaju kalibrowanego sensora (charakterystyka
bardziej wyszukanych metod kalibracyjnych → 2.3).[7,13]

2.3. Metody separacji sygnałów pojedynczo i wieloluminoforowych sensorów
opartych na częstotliwościowej i czasowej metodzie rozdziału (FLIM)
Istnieje wiele różnorodnych metod separacji sygnałów DL-P i analizy sygnałów
PSP, TSP oraz DL-P. Tytułowa metoda stanowi jedną z najlepszych metod rozdziału sygnałów warstw sensorowych w przypadkach, gdy użycie filtrów optycznych nie przynosi
pożądanych rezultatów. W bezpośrednim tłumaczeniu skrót FLIM oznacza obrazowanie
czasem życia fluorescencji (ang. fluorescence lifetime imaging). Jednak metoda FLIM nie
oznacza obrazowania przy użyciu czasu życia luminescencji, ponieważ stanowiłoby to
kosztowny i skomplikowany zabieg. Istotą metody FLIM jest określanie czasu życia luminescencji luminoforu za pomocą częstotliwościowej (ang. frequency domain) lub czasowej
(ang. time domain) metody rozdziału (Rys. 7).[14-19] Zaletą obydwu postaci metody FLIM
jest brak wpływu na mierzony sygnał sygnałów powstałych wskutek rozproszenia lub odbicia. Metodę FLIM można stosować w celu separacji sygnałów zarówno pojedynczo, jak
i wieloluminoforowych sensorów luminescencyjnych.

Rysunek 7. Metoda FLIM będąca w postaci (A): częstotliwościowej lub (B): czasowej metody rozdziału. Zmodyfikowano.[20]

W częstotliwościowej metodzie rozdziału luminofor jest wzbudzany przy pomocy
światła zmodulowanego sinusoidalnie. Sygnał luminescencji wyprzedza sygnał wzbudzenia
o wartość przesunięcia fazy ( ). Ta wartość jest zależna od czasu życia luminescencji
i jej określenie stanowi główny cel pomiaru częstotliwościowej metody rozdziału.
Czasowa metoda rozdziału wymaga impulsu światła wzbudzającego zmodulowanego w sposób standardowy (ang. square shaped). Metoda ta stanowi klasyczny pomiar
kinetyki luminescencji. Na początku odpowiedź optyczna luminoforu wzrasta, po czym
maleje z pewnym opóźnieniem zależnym od czasu życia luminescencji danego luminoforu.
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Na podstawie różnic wartości czasu życia luminescencji (ang. luminescence lifetime – )
można dokonywać rozdziału emisji luminoforów.
Częstotliwościowa metoda rozdziału może zostać skonwertowana na czasową metodę rozdziału (i na odwrót) przy użyciu transformacji Fouriera. Co ciekawe, sprzęt niezbędny do pomiarów czasu życia luminescencji przy pomocy czasowej metody rozdziału
jest tańszy, a jego konfiguracja jest mniej skomplikowana w porównaniu z częstotliwościową metodą rozdziału. Dalsze podrozdziały przedstawiają charakterystykę metod należących do rodziny czasowej metody rozdziału znajdującej zastosowanie zarówno dla pojedynczo jak i wieloluminoforowych sensorów luminescencyjnych (więcej o innej metodzie
rozdziału sygnałów wieloluminoforowych sensorów → 3.1).

2.3.1. Stosunek faz (PDR)
Metoda stosunku faz (PDR) (ang. phase delay rationing) polega na ustaleniu przedziałów czasu (ang. time gate) odpowiedzialnych za rejestrację intensywności luminescencji. Ustala się dwa przedziały czasu. Pierwszy znajduje się w fazie wzbudzenia luminoforu
(A1), a drugi w fazie emisji luminoforu (A2) (Rys. 8). Stosunek intensywności sygnałów
z obydwu przedziałów czasu (A1 i A2) jest zależny od czasu życia luminescencji luminoforu. Tym samym, stosunek ten stanowi skalibrowaną
odpowiedź luminescencyjną sensora.[21,22] W związku z tym,
metoda PDR może stanowić
jedną z metod kalibracyjnych
sensorów.
W praktyce ustalanie
dokładnych wartości czasu życia
luminescencji nie jest konieczne,
ponieważ metoda PDR głównie
określa zmiany czasów życia
luminescencji. Natomiast wadą
tej metody jest rejestracja fluorescencji tła w przedziale czasu
A1, ponieważ jest to obszar fazy
wzbudzenia. W związku z poRysunek 8. Schemat działania metody PDR. Po wzbudzeniu
wyższym, metoda PDR jest
luminoforu, luminescencja jest rejestrowana za pomocą
rzadko wykorzystywana w zasdwóch przedziałów czasu. Pierwszy jest umieszczony
tosowaniach biologicznych lub
w fazie wzbudzenia (A1), drugi w fazie emisji (A2). Zmodyfikowano.[20]
medycznych.

2.3.2. Porównywanie stosunku faz (DLR)
Metoda porównywania stosunku faz (DLR) (ang. dual lifetime referencing) jest
ściśle powiązana z metodą PDR, o której była mowa w poprzednim podrozdziale. Co wię-

66

B. Kalota, M. Tsvirko

cej, metoda DLR jest częściej stosowana w celu rozdziału emisji luminoforów różniących
się czasem życia luminescencji niż metoda PDR.
Po wzbudzeniu luminoforów, przedziały czasu A1 i A2 znajdują się w tych samych
pozycjach, co w metodzie PDR (Rys. 8). Przedział czasu A1 będący w fazie wzbudzenia
rejestruje intensywność wzbudzenia obydwu rodzajów luminoforów jednocześnie. Natomiast przedział czasu A2 będący w fazie emisji rejestruje intensywność emisji tylko jednego z luminoforów. Rejestracja intensywności emisji drugiego luminoforu jest możliwa
poprzez przeniesienie przedziału czasu A2 w inny przedział czasu t. To znaczy, że jeżeli
wartość drugiego luminoforu jest mniejsza niż luminoforu pierwszego, przedział czasu A2
należałoby przenieść w obszar początkowej fazy emisji. Podobnie jak w przypadku metody
PDR, stosunek A1 do A2 z metody DLR stanowi skalibrowaną odpowiedź luminescencyjną
sensora.[23,24] Ponadto, uzyskuje się informacje na temat wkładu poszczególnych luminoforów w krzywą kinetyki luminescencji (Rys. 8).
Metoda DLR charakteryzuje się analogiczną wadą jak metoda PDR, tj. na intensywność z przedziału czasu A1 wpływa fluorescencja tła próbki. Co więcej, metoda DLR
odznacza się wrażliwością na efekt rozkładu luminoforu pod wpływem światła wzbudzenia.
To znaczy, że gdy jeden z luminoforów ulega temu efektowi, intensywność luminescencji
obydwu rodzajów luminoforów rejestrowana w przedziale czasu A1 ulega zmianie, a zatem,
stosunek A1 do A2 staje się niezgodny z prawdą.

2.3.3. Szybkie określanie czasu życia (RLD)
W odróżnieniu od poprzednich metod, metoda szybkiego określania czasu życia
(RLD) (ang. rapid lifetime determination) opiera się na wykorzystaniu dwóch przedziałów czasu będących razem w fazie emisji (Rys. 9). Czas życia luminescencji oblicza się
za pomocą wyrażenia:
(Równ. 6)

Rysunek 9. Schemat działania metody RLD. Po wzbudzeniu
luminoforu, luminescencja jest rejestrowana za pomocą
dwóch przedziałów czasu, umieszczonych w fazie emisji (A1
i A2). Zmodyfikowano.[20]

gdzie oznacza czas życia luminescencji, t1 i t2 czasy rozpoczęcia rejestracji intensywności luminescencji w ustalonych
przedziałach czasu, a A1 i A2
wartości zarejestrowanych intensywności z tych przedziałów.[16,17,25,26] W celu prawidłowego pomiaru
przy użyciu
Równania 6, przedziały A1 i A2
muszą posiadać równą szerokość, a krzywa kinetyki luminescencji musi być jednoeksponencjalna.[27-29] Użycie Równania 6
wiąże się z kalibracją odpowiedzi optycznej sensora.
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Metoda RLD stanowi poręczne narzędzie z powodu swoich licznych zalet. Są to:
(i) niska podatność na interferencje, (ii) brak konieczności korekcji obszaru, w którym
rozchodzi się promieniowanie wzbudzające (ponieważ jest niezależny od intensywności),
(iii) wykazywanie tolerancji na niskie poziomy światła z otoczenia oraz na przesunięcia
sprzętu pomiarowego między kalibracją a pomiarami,[25] (iv) brak wrażliwości na fotodegradację luminoforu oraz (v) zwiększanie dokładności pomiaru za pomocą Równania 6
poprzez 50 % nałożenie przedziałów czasu (A1 i A2) na siebie.[30]
Ostatnia zaleta wiąże się z możliwością pracy z krzywymi dwueksponencjalnymi
kinetyki luminescencji występującymi często przy kompleksach metal-ligand (ML). Szerokość przedziałów A1 i A2 oraz ich pozycja względem siebie odgrywa istotną rolę w określaniu .[31] Właściwe rozmieszczenie A1 i A2 w czasie t wpływa na otrzymaną wartość . To
znaczy, że jeżeli przedziały czasu A1 i A2 zostaną umieszczone na początku krzywej dwueksponencjalnej kinetyki luminescencji, wartość będzie mniejsza niż gdyby A1 i A2 znajdowały się na końcu krzywej.

2.3.4. Podwójne określanie czasu życia (DLD)
Sygnały sensorów podwójnie luminoforowych powinny być oddzielane poprzez
wykorzystanie różnic występujących w widmach i/lub czasach życia luminescencji luminoforów.[24,32] Metoda podwójnego określania czasu życia (DLD) (ang. dual lifetime determination) pozwala rozdzielać sygnały pochodzące od dwóch rodzajów luminoforów emitujących jednocześnie (Rys. 10). Metoda DLD jest najskuteczniejsza, jeżeli czas życia luminescencji jednego z luminoforów
różni się co najmniej 10x od
czasu życia luminescencji drugiego.
W metodzie DLD stosuje się cztery przedziały czasu
umieszczane w fazie emisji.
Pierwsze dwa, równie szerokie,
przedziały (A1 i A2) są umieszczane w obszarze fazy emisji
obydwu rodzajów luminoforów.
Przedziały te rejestrują łączną
intensywność, a tym samym
obydwu rodzajów luminoforów.
Kolejne dwa przedziały (A3
i A4) o tej samej szerokości są
umieszczane w obszarze t,
Rysunek 10. Schemat działania metody DLD. Po wzbudzegdzie luminescencja jednego
niu luminoforu, luminescencja jest rejestrowana za pomocą
z luminoforów już wygasła.
czterech przedziałów czasu umieszczonych w fazie emisji.
Zatem, przedziały te nabywają
Dwa z nich (A1 i A2) rejestrują sygnał obydwu luminoforów,
informacje o luminescencji
natomiast dwa pozostałe (A3 i A4) sygnał luminoforu wykaluminoforu wykazującego dłużzującego dłuższy czas życia luminescencji. Zmodyfikowano.[20]
szy . Przedziały czasu umiesz-
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czone na początku fazy emisji (A1 i A2) nie odzwierciedlają prawdziwej wartości luminoforu wykazującego krótszy , ponieważ sygnał ten stanowi połączenie sygnałów obydwu
rodzajów luminoforów. Informacja o dokładnym luminoforu wykazującego krótszy jest
uzyskiwana poprzez rejestrację zmian czasów życia luminescencji przy pomocy Równania
6.[33,34] A zatem, metoda DLD stanowi dwie metody RLD przeprowadzane w innych obszarach t, umożliwiając określanie zmian dwóch różnych rodzajów luminoforów w tym
samym czasie.

2.3.5. Odmiana metody DLD
Metody RLD i DLD opierają się na stosowaniu kilku przedziałów czasu w fazie
emisji luminoforu na krzywej kinetyki luminescencji. Im większa liczba stosowanych przedziałów czasu, tym wyższa rozdzielczość i precyzja wyników.[31] Wysoka rozdzielczość
i precyzja wyników może
zostać utrzymana również
przez odpowiednie ustawienie
przedziałów czasu w czasie t,
gdy wartości obydwu rodzajów luminoforów są już znane.[28] Poprzez ustawienie
przedziałów czasu na właściwych pozycjach czasu t oraz
poprzez odpowiednią szerokość tych przedziałów, możliwe jest określanie nawet
dwóch parametrów jednocześnie (ciśnienia i temperatury) za
pomocą jednego pomiaru.
W ten sposób powstała
Rysunek 11. Schemat działania odmiany metody DLD. Po
wzbudzeniu luminoforu, luminescencja jest rejestrowana za
odmiana metody DLD słupomocą trzech przedziałów czasu (A1, A2 i A3) umieszczonych
żąca do kalibracji odpowiew fazie emisji. Parametry każdego przedziału czasu są ustadzi luminescencyjnej sensorów
wione tak, by rejestrowana była taka sama intensywność emi(Rys.
11).[35]
sji. Zmodyfikowano.[20]
Ta metoda pozwala
obliczyć z krzywej kinetyki luminescencji kilkueksponencjalnej. Szerokość i ustalenie
obszaru przedziałów czasu (A1, A2 i A3) są dostosowane tak, aby wszystkie rejestrowały tę
samą intensywność. Stosunki intensywności przedziałów czasu (R1,2 i R1,3) są obliczane
przy użyciu metody RLD:
(Równ. 7)
(Równ. 8)
Skoro otrzymywane są dwa równania stosunku intensywności z jednego pomiaru, to możliwe jest jednoczesne określanie dwóch nieznanych parametrów (ciśnienia i temperatury).
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W związku z tym, obydwa parametry mogą być określane na podstawie emisji już nawet
jednego luminoforu.

3. Potrójnie luminoforowe sensory luminescencyjne
3.1. Metody separacji sygnałów wieloluminoforowych sensorów oparte na modelu
przestrzeni barw RGB
Detektory oparte na matrycach CCD (ang. charge-coupled device) należą do szeroko stosowanych urządzeń służących do rejestracji odpowiedzi optycznej sensorów luminescencyjnych, dając możliwość przestrzennego obrazowania wyników. Jeżeli rejestrowany sygnał pomiarowy powstaje z nałożenia się odpowiedzi optycznych od dwóch lub więcej rodzajów luminoforów sensora, odpowiedzi te muszą być od siebie oddzielone. Zazwyczaj dokonuje się tego poprzez optyczny rozdział za pomocą obracanego bębenka z filtrami
(więcej o tej metodzie rozdziału → 2.1) lub poprzez czasowy rozdział przy użyciu metody
FLIM (więcej o tej metodzie rozdziału → 2.3).[13,33]
Jednak powstała jeszcze inna metoda separacji. Wykorzystuje ona jeden z podstawowych modeli przestrzeni barw: czerwony, zielony, niebieski (ang. red, green, blue –
RGB). Tę metodę separacji można stosować względem mikroukładów detekcyjnych opartych (i) na matrycach CCD i CMOS (ang. complementary metal oxide semiconductor) lub
(ii) na matrycy CMOS typu FOVEON X3.
W przypadku matryc CCD i CMOS, zasada polega na nakryciu obiektywu detektora trzema różnymi filtrami optycznymi (kolejno niebieskim, zielonym i czerwonym).
Każdy z filtrów jest uformowany w inny sposób. Umożliwia to wzajemne uzupełnianie się

Rysunek 12. Układ elementów dwóch metod separacji sygnałów opartych na modelu przestrzeni
barw RGB. (A): Metoda stosowana względem matryc CCD i CMOS wykorzystująca trzy filtry
optyczne (kolejno niebieski, zielony i czerwony) uformowane w odmienny sposób oraz (B): metoda stosowana względem matryc CMOS typu FOVEON X3 wykorzystująca trzy warstwy (kolejno
niebieską, zieloną i czerwoną) absorbujące promieniowanie o odmiennym zakresie długości fali.
Zmodyfikowano.[20]
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struktur filtrów (Rys. 12).[20] Rozkład barw jest rozpoznawany przez mikroukład detekcyjny.[36,37]
Natomiast przy zastosowaniu matrycy CMOS typu FOVEON X3, zamiast optycznych filtrów o odmiennej strukturze, używa się trzech różnych warstw (w tej samej kolejności jak wyżej). Każda z warstw jest dostosowana do innego zakresu długości fal. Pierwsza z warstw absorbuje niebieski zakres wpadającego światła, druga zielony zakres, a pozostały czerwony zakres jest rejestrowany przez ostatnią warstwę (Rys. 12).[38-40] Intensywność każdej z barw jest rejestrowana i przetwarzana w odmiennym obszarze mikroukładu
detektora. Informacje o intensywności są przenoszone za pomocą trzech różnych kanałów
(każdy dla jednej barwy), a następnie obliczane, dając kolorowy obraz. Jeżeli pozwala na to
detektor, poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień, możliwe jest rejestrowanie czasów życia zamiast intensywności luminescencji.
Zatem, metoda przestrzennego rozkładu RGB w mikroukładach detekcyjnych
umożliwia rejestrację intensywności trzech odmiennych barw od różnych luminoforów
z jednego sygnału pomiarowego.
Podziękowania: Autorzy pragną podziękować MNiSzW za częściowe sfinansowanie badań
ze środków przeznaczonych na naukę w ramach Grantu N N313 442737 (2009-2012).
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Single, double and triple luminophore luminescent sensors
technology (2): Calibration and signal separation methods
Abstract
In this review, characteristics of commonly used calibration methods in contemporary
single, double and triple luminophore luminescent sensors was presented. Main signal
separation methods of contemporary double and triple luminophore luminescent sensors
were discussed, as well.
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Structure data at 150 K for diammonium oxalate monohydrate, [NH4]2[C2O4][H2O]
Abstract
The single crystals of perfectly quality of the diammonium oxalate monohydrate,
[NH4]2[C2O4][H2O], were obtained by the improved methods of crystal growth from solution. The crystal structure of title compound was studied at 150 K using modern X-ray
equipment. At this temperature, as well as at room temperature, this compound crystallizes in the orthorhombic symmetry wiith P21212 space group. The unit cell of the title
compound is formed by four amonium cations, two oxalate anions and water molecules,
with a 2:1:1 cation-anion-water ratio. At 150 K oxalate ion is twisted by 26.9 (1)o. The
similar twist angle (26.6 (4)o) was observed at the room temperature. Central carboncarbon bond in oxalate ion is insignificantly longer (1.568 Å) in comparing with this
bond at room temperature (1.559 Å).
Keywords: oxalates; crystal structure; X-ray diffraction

Introduction
The first data about the crystallographic structure of ammonium oxalate (AO)
monohydrate crystals [(NH4)2C2O4·H2O] were given by Groth,[1] while the first X-ray
analysis of AO structure was conducted by Hendricks and Jefferson.[2] The results of more
precise measurements of the AO crystallographic structure were reported later by Jeffrey
and Parry,[3] Robertson[4] and Cadene and Fournel.[5] At room temperature AO crystallizes
in the orthorhombic system (space group P21212) and has lattice parameters a = 8.035 Å,
b = 10.309 Å and c = 3.795 Å.[6]
In recent years several papers have been published on ammonium oxalate monohydrate crystals obtained from pure aqueous solutions[7,8] and from solutions containing
impurities: Cu(II),[9] Fe(III),[10] Cr(III),[11] Mn(II),[12] Co(II) and Ni(II).[13] These papers
have been devoted to growth kinetics, crystal surface morphology and habit, and impurity
segregation.[14] It was found that the growth kinetics of AO crystals and segregation coeffi-
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cient of different impurities in the crystals obtained from aqueous solutions differ enormously. Impurities responsible for inducing changes in crystal growth kinetics simultaneously build into the crystal structure. This phenomenon is known as impurity segregation.
Supersaturation used for growth and growth temperature are the factors which influence
growth kinetics and impurity segregation. This means that there is a relationship between
processes responsible for changes in morphology and the value of segregation coefficient.

Experimental
Computing details
Data collection: CrysAlis PRO (Agilent Technologies, 2011);[15] cell refinement:
CrysAlis PRO (Agilent Technologies, 2011);[15] data reduction: CrysAlis PRO (Agilent
Technologies, 2011);[15] program used to solve structure: SHELXS97 (Sheldrick, 1990);[16]
program used to refine structure: SHELXL97 (Sheldrick, 1997);[16] molecular graphics:
DIAMOND (Brandenburg, 2006).[17]

Crystal growth
The experimental procedure for the growth of amonium oxalate monohydrate crystals has been described in detail in our earlier studies.[7,13] They were grown on seeds from
solutions of known supersaturation (s), at a temperature of 30 oC (stabilization ±0.02 oC)
in 1 liter round-bottomed flasks containing supersaturated solutions surrounded by a water
jacket. A glass stirrer and a hanging seed, tied by a polyacryl thread to the stirrer blade,
were first dipped in distilled water heated to a temperature of about 5-10 oC above the
growth temperature for a few seconds and then inserted in the solution. The stirrer and the
mounted seed were connected to an auxiliary mechanism which enabled growth with stirring. The solutions were prepared from doubly-distilled water and analytically pure
[(NH4)2C2O4·H2O]. The solution supersaturation s was calculated from the solubility
data,[18] using the relation s = (c–c0)/c0 where c0 is the equilibrium solubility and c is the
actual solubility at the growth temperature 30 oC. The supersaturation (s) used for growth
was 4 %.

Results and discussion
Since the last X-ray analyses of the AO crystal structure date back to 1977 and these
crystals are still being investigated, it was thought worthwhile to carry out a structure refinement for ammonium oxalate monohydrate crystals at 150 K. This is the aim of the present communication.
Obtained single-crystal data show that the title compound at 150 K crystallizes with
the orthorhombic space group P21212. Only h00 : h = 2n; 0k0 : k = 2n (for general) and
hk0 : h+k = 2n (for special) reflections were observed in the recorded data set, clearly
indicating that this crystal structure possesses a P-orthorhombic unit cell. Possible space
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groups for the title compound were P21212 (№ 18) and P212121 (№ 19). The test of
statistical distribution of intensities |E2–1| gives 0.736 with strong indication of
non-centrosymmetrical character. In fact the adequate structural model was deduced from
an automatic interpretation of direct methods with the SHELX-97 package programs in the
non-centrosymmetric P21212 space group; this model is also associated with the lowest
combined figure of merit. Crystal refinement and data collection for [NH4]2[C2O4][H2O] are
given in Table 1.
Table 1. Crystal refinement and data collection for [NH4]2[C2O4][H2O].
Crystal data
[NH4]2[C2O4][H2O]

F(000) = 152

Mr = 142.12

Dx = 1.513 Mg m-3

Orthorhombic, P21212

Mo K radiation,

Hall symbol: P 2 2ab

= 0.71073 Å

Cell parameters from 468 reflections

a = 8.0320 (2) Å

= 3.2-27.9°

b = 10.3110 (4) Å

= 0.15 mm-1

c = 3.7663 (1) Å

T = 150 K

3

V = 311.92 (2) Å

Prismatic platelet, colourless

Z=2

0.09 × 0.06 × 0.02 mm
Data collection

Xcalibur, Eos, Gemini ultra diffractometer

468 independent reflections

Radiation source: Enhance (Mo) X-ray Source

462 reflections with I > 2 (I)

graphite

Rint = 0.014

scans

max

= 27.9°,

min

= 3.2°

Absorption correction: multi-scan
CrysAlis PRO (Agilent Technologies, 2011)

h = -10 10

Tmin = 0.984, Tmax = 0.999

k = -13 12

3647 measured reflections

l = -4 4
Refinement

Refinement on F2

Hydrogen site location: structure-invariant
direct methods

Least-squares matrix: full

All H-atom parameters refined

R[F2 > 2 (F2)] = 0.023

w = 1/[ 2(Fo2) + (0.0405P)2 + 0.0192P]
where P = (Fo2 + 2Fc2)/3

wR(F2) = 0.066

( / )max = 0.001

S = 1.29

max

= 0.30 e Å-3

468 reflections

min

= -0.13 e Å-3
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Table 1. (cont.).

Refinement
Extinction correction: SHELXL,
Fc* = kFc [1 + 0.001x Fc2 3/sin(2 )]-1/4

64 parameters
0 restraints

Extinction coefficient: 0.15 (3)

Primary atom site location: structure-invariant
direct methods

Absolute structure: Flack H. D., Acta Cryst.,
1983, A39, 876-881

Secondary atom site location:
difference Fourier map

Flack parameter: 0 (10)

The projection of the unit cell is shown in Figure 1. The geometrical parameters are
presented in Table 2. At 150 K oxalate ion is twisted by 26.9 (1)o, similar to that at room
temperature (26.6 (4)o). Central carbon-carbon bond in oxalate ion is longer (1.568 Å)
compared with that bond at room temperature (1.559 Å). This insignificant abnormal
change in carbon-carbon bond probable is the result of the use of modern and more precision equipment.

Figure 1. The unit-cell contents viewed along c and cation-anion packing.
Table 2. Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters
(Å2).
Atoms

x

y

z

Uiso*/Ueq

O1A

0.0000

0.0000

0.1851 (4)

0.0241 (3)

H1A

0.427 (2)

0.342 (2)

0.537 (5)

0.032 (4)*
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Table 2. (cont.).
Atoms

x

y

z

Uiso*/Ueq

N1

0.38822 (13)

0.27426 (10)

0.4263 (3)

0.0212 (3)

H1

0.469 (2)

0.2330 (16)

0.291 (5)

0.036 (5)*

H2

0.3549 (18)

0.2126 (18)

0.581 (6)

0.030 (4)*

H3

0.300 (2)

0.2980 (16)

0.286 (5)

0.024 (4)*

H4

0.086 (2)

0.015 (2)

0.044 (5)

0.040 (5)*

C1

0.09298 (14)

0.47680 (11)

0.0698 (3)

0.0190 (3)

O1

0.11927 (10)

0.35935 (8)

0.0020 (3)

0.0239 (3)

O2

0.20197 (10)

0.55974 (8)

0.1401 (3)

0.0249 (3)

Atomic displacement parameters (Å2)
Atoms

U11

U22

U33

U12

U13

U23

O1A

0.0183 (5)

0.0256 (6)

0.0285 (7)

-0.0003 (5)

0.000

0.000

N1

0.0219 (5)

0.0197 (5)

0.0220 (5)

0.0015 (4)

-0.0001 (4)

0.0002 (4)

C1

0.0178 (5)

0.0208 (6)

0.0184 (5)

0.0019 (4)

-0.0003 (4)

0.0010 (4)

O1

0.0214 (4)

0.0194 (5)

0.0310 (5)

0.0031 (3)

-0.0039 (4)

-0.0037 (4)

O2

0.0188 (4)

0.0231 (5)

0.0328 (5)

-0.0011 (3)

0.0001 (4)

-0.0054 (4)

Geometric parameters (Å, º)
O1A—H4

0.886 (19)

N1—H3

0.919 (19)

N1—H1A

0.87 (2)

C1—O2

1.2521 (14)

N1—H1

0.926 (18)

C1—O1

1.2555 (14)

i

N1—H2

0.902 (19)

C1—C1

H1A—N1—H1

112.5 (15)

H2—N1—H3

109.2 (14)

1.568 (2)

H1A—N1—H2

111.3 (18)

O2—C1—O1

125.75 (11)

i

H1—N1—H2

103.7 (15)

O2—C1—C1

117.22 (12)

H1A—N1—H3

109.7 (17)

O1—C1—C1i

117.03 (12)

H1—N1—H3

110.2 (18)

Symmetry code: (i) -x, -y+1, z.

Conclusions
1) The single crystals of perfectly quality of the diammonium oxalate monohydrate,
[NH4]2[C2O4][H2O] growth from solution.
2) The crystal structure the diammonium oxalate monohydrate was studied at 150 K
using modern X-ray equipment.
3) At 150 K oxalate ion is twisted by 26.9 (1)o. Central carbon-carbon bond in oxalate
ion is longer at 150 K compare to room temperature.
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Zadrzewienia i odnowienia z użyciem preparatów mikoryzowo-bakteryjnych
Streszczenie
Dla roślin wprowadzanych na tereny trudno odnawialne – zalesienia porolne, stanowiska poprzemysłowe czy gleby zdegradowane, znaczącą rolę odgrywają grzyby mikoryzowe i bakterie wspomagające. Pomocne dla stanowisk pozbawionych naturalnych
komponentów biotycznych są, stosowane coraz częściej, sztuczne szczepionki mikoryzowo-bakteryjne. Ich efektywność zależy w dużej mierze od gatunków, a raczej szczepu
grzyba i bakterii aktywnych w procesie symbiotycznym. Znaczenie ma także pochodzenie mikroorganizmów używanych do mikoryzacji. Oporność grzybów nawet tego samego gatunku na wysokie stężenia metali ciężkich jest większa, gdy izolowane są z terenów skażonych, a efektywność w dostarczaniu wody i soli mineralnych roślinom
wzrasta, gdy symbionty pochodzą ze stanowisk suchych. Efektywne zalesienie czy zadrzewienie trudnoodnawialnych stanowisk bez pomocy symbiontów jest niemożliwe.
Słowa kluczowe: mikoryza; grzyby mikoryzowe; bakterie MHB; ryzosfera

Wprowadzenie
Na terenach porolnych i powierzchniach zdegradowanych, będących pod wpływem emisji przemysłowych, istotnym problemem jest rekultywacja i zadrzewienie terenów.
Od lat zajmują się tym zespoły badawcze, które często w swoich działaniach traktują glebę
tylko jako miejsce przyczepu dla roślin, a nie uwzględniają istotnych oddziaływań, jakie
zachodzą między korzeniami roślin a mikroorganizmami zasiedlającymi ich ryzosferę.
Fizyczne i chemiczne zabiegi bez uwzględnienia aspektu biologicznego nie dają pozytywnych rezultatów. Choć obecnie wiadomo, że na takich trudnoodnawialnych terenach wzrost
i rozwój roślin w dużej mierze jest uzależniony od czynników biologicznych, często przy
opracowaniu strategii zadrzewień znaczenie mikroorganizmów jest pomijane. Skutkiem
tego jest zamieranie roślin po ok. 1-2 latach od odnowienia. Nawet, gdy rekultywację prowadzi się z użyciem siewek mikoryzowanych rzadko obserwujemy trwałe odnowienie
terenów w glebach, których brak naturalnych symbiontów. Przyczyną takiego stanu rzeczy
jest często nieodpowiedni dobór grzybów mikoryzowych, które nie są zdolne do zasiedlania gleb silnie przekształconych, porolnych czy naturalnych nieleśnych. Nie uwzględnia się
także bakterii ryzosferowych i wspomagających mikoryzy, które jak pokazują wyniki wielu

80

A. Ząbkiewicz, M. Myga-Nowak, K. Bandurska, P. Krupa

badań naukowych, w znaczący sposób wpływają na infekcję mikoryzową, a co za tym idzie
wzrost i rozwój sadzonek.
Tylko odpowiednio wyselekcjonowane grzyby i bakterie, przystosowane do lokalnych warunków środowiskowych, mogą stanowić podstawę szczepionek wykorzystywanych do efektywnej inokulacji siewek przeznaczonych do nasadzeń w terenach trudno
odnawialnych.

1. Grzyby mikoryzowe
Grzyby mikoryzowe występują powszechnie i w naturalnych warunkach tworzą
układy symbiotyczne z prawie wszystkimi drzewami. Symbioza ta, często o charakterze
mutualistycznym, jest bardzo korzystna szczególnie dla roślin. Postuluje się, że na terenach
inicjalnych, stepach, powierzchniach porolnych, czy na tak zwanych terenach trudnoodnawialnych, wzrost i rozwój roślin drzewiastych bez współżycia z partnerami grzybowymi
praktycznie nie jest możliwy. Dotyczy to także plantacji drzew i krzewów ze względu na
odbywającą się tam silną intensyfikację produkcji masy roślinnej. Same korzenie roślin bez
współpracy z grzybami mikoryzowymi nie są w stanie zaspokoić potrzeb wzrostowych
drzew. Mikoryza wzmaga efektywność pobierania wody i biogennych pierwiastków przez
co wydatnie wpływa na wzrost i rozwój roślin.[3,7,15,16,19] Grzyby mikoryzowe mogą skutecznie bronić swojego gospodarza – roślinę przed patogenami.[9,20]
Zbita zewnętrzna opilśń grzybowa zwana mufką, która szczelnie otula korzenie
stanowi zarówno barierę mechaniczną, jak i fizjologiczną dla potencjalnych mikroorganizmów patogenicznych. Przykładowo, Stenstrőm (1997) udowodnił, że wydzieliny grzybów
ektomikoryzowych mogą inaktywować toksyny i enzymy patogenów wnikających do korzeni.[21] Wykazano ponadto zdolność symbiontów mikoryzowych do produkcji wielu substancji antybiotycznych, bądź statyków takich jak: terpeny, fenole czy fitoaleksyny hamujących wzrost patogenów. Mikoryzy mogą także stymulować w ryzosferze rozwój mikroorganizmów antagonistycznych w stosunku do wielu patogenów korzeniowych. Nie mniej
ważne wydają się zagadnienia z dziedziny ekologii mikoryz. Bez znajomości biologii grzybów mikoryzowych, poznania ich predyspozycji, a w końcu odpowiedniej selekcji i sztucznych szczepień, nie jest możliwa odnowa terenów zdegradowanych.[12,13] Prowadzone przez
lata obserwacje terenowe wyraźnie wskazują, że jedynie grzyby i bakterie, bytujące na
takich stanowiskach są odpowiednimi partnerami dla rosnących tam roślin.[13] Dla przykładu wieloletnia adaptacja do podwyższonych stężeń metali ciężkich zaowocowała wyselekcjonowaniem szczepów bakterii i grzybów, zdolnych do przeżycia w tych niekorzystnych
warunkach. Hamowanie translokacji metali z gleby do roślin przyczynia się w istotny sposób do ich ochrony przed toksycznym działaniem polutantów.[2,6,8,13,23] Kowalski (1997)
wskazuje na możliwość poprawy zdrowotności i udatności w hodowli drzew leśnych, jaką
jest mikoryzacja sadzonek na plantacjach, w szkółkach i uprawach.[9,11,14] Pogląd ten jest
zgodny z tendencjami obserwowanymi w rolnictwie i szkółkarstwie światowym. Problemami są natomiast: dobór odpowiednich gatunków, szczepów grzybów, ich zdolność do
przeżycia w nowym środowisku i tworzenia układów symbiotycznych, a także nośniki
grzybni i sposoby zaszczepiania podłoży. Poznanie wzajemnych zależności mikoryzosferowych ma duże znaczenie jako istotny element tzw. walki zintegrowanej. Jej celem jest
ograniczenie do minimum kosztownych i często zbyt silnie ingerujących w środowisko
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technologii, na rzecz stymulowania rozwoju autochtonicznych grzybów symbiotycznych
lub stosowaniu wyselekcjonowanych szczepionek mikoryzowych.[9,12]

2. Bakterie wspomagające mikoryzy
Od kilku lat uwagę badaczy, zajmujących się funkcjonowaniem i rolą mikoryz,
zajmują bakterie występujące obok grzybów w mikoryzosferze. Ryzosfera, dzięki wydzielinom korzeniowym stanowiącym łatwo dostępne źródło węgla i energii, jest licznie zasiedlana przez bakterie należące głównie do rodzajów Pseudomonas, Burkholderia, Bacillus
czy Flavobacterium. Wśród nich znaczącą grupę stanowią bakterie PGPR – promujące
wzrost roślin (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) oraz bakterie MHB – wspomagające
mikoryzy (Mycorrhization Helper Bacteria). Bakterie MHB, zwane potocznie helperami,
mogą występować zarówno na powierzchni korzeni mikoryzowych, jak też w wewnętrznej
przestrzeni między strzępkami grzybów i sieci Hartiga.[1,17] Tworzą razem z grzybami mikoryzowymi swoistego typu konsorcja oddziaływujące jednocześnie na fitobionta, jak
i mikobionta oraz uczestniczące jednocześnie w formowaniu i funkcjonowaniu symbioz
mikoryzowych.[2] W fazie tworzenia mikoryz helpery stymulują kiełkowanie zarodników,
sklerocjów i innych form spoczynkowych grzybów, co zwiększa prawdopodobieństwo
spotkania się dwóch kompatybilnych partnerów. Pobudzająco na rozwój strzępek grzybów
działa obniżenie pH gleby spowodowane przez kwasy organiczne wydzielane przez bakterie MHB. Wiele bakterii kolonizujących korzenie może wytwarzać auksynę, która pobudza
wzrost korzeni krótkich, szczególnie wrażliwych na infekcję grzyba mikoryzowego.[18]
Ponadto helpery ułatwiają wzajemny kontakt mykobionta i fitobionta, współtworząc tzw.
powierzchnię zamocowania. Bakterie mogą przylegać do komórek ryzodermy i za pośrednictwem wydzielanych enzymów takich jak: pektynazy, celobiazy, zmiękczają ściany komórkowe i rozpuszczają blaszki środkowe w komórkach kory pierwotnej, ułatwiając w ten
sposób penetrację strzępek grzyba do przestworów międzykomórkowych.[5,20,22]
Wyżej przytoczone argumenty jednoznacznie wykazują, że aktywność mikroorganizmów ryzosferowych, a w szczególności grzybów i bakterii wspomagających, jest jednym z głównych czynników warunkujących wzrost roślin na terenach trudnoodnawialnych.
Efektywne zalesienie czy zadrzewienie w tych warunkach bez pomocy symbiontów jest
niemożliwe.
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Reforestration and restoration using mycorrhizal-bacteria
preparation
Abstract
Mycorrhizal fungi and mycorrhization helper bacteria play an important role for plants
in the post - agricultural areas and in the degraded land which are under the influence of
industrial emissions. The artificial mycorrhizal-bacteria inoculum can be helpful for areas without natural biotic components. Their effectiveness depends largely on the species, but rather a strain of fungus and bacteria, which are active in the process of symbiosis. The origin of the microorganism used in mycorrhization is also significant. Fungal
resistance, even of the same species, at high concentrations of heavy metals is higher
when they are isolated from contaminated areas, and the efficiency in the delivery of
water and mineral salts for the plant is increased when symbionts come from dry position. Effective land rehabilitation and reforestation in the post-agricultural areas are impossible without the help of fungal and bacteria symbionts.
Keywords: mycorrhiza; mycorrhizal fungi; MHB bacteria; rhizosphere
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Właściwości fizykochemiczne produktów enzymatycznego
utleniania skrobi
Streszczenie
Reakcje enzymatyczne coraz częściej uzupełniają i zastępują wszelkie reakcje chemiczne. Są wysoce selektywne i precyzyjne, gdyż enzymy działają na konkretne grupy czy
wiązania chemiczne. Przykładem enzymów wykorzystywanych w procesach utleniania
są lakazy oraz peroksydazy – ligninowa (LiP) i manganozależna (MnP).
Niniejsza praca została poświęcona badaniom właściwości fizykochemicznych skrobi
utlenionych enzymatycznie przy użyciu peroksydazy ligninowej (LiP) oraz manganozależnej (MnP). Badaniom zostały poddane utlenione skrobie kukurydziane oraz ziemniaczane.
Badania wykazały, że we wszystkich analizowanych próbkach doszło do utlenienia enzymatycznego. Produkty modyfikacji odznaczały się odmiennymi właściwościami fizykochemicznymi w stosunku do próbek natywnych skrobi tego samego gatunku. Zmianie
uległa zdolność pochłaniania wody, rozpuszczalność w wodzie i trwałość w wysokich
temperaturach.
Słowa kluczowe: skrobia; skrobia utleniona; utlenianie enzymatyczne; peroksydaza ligninowa (LiP); peroksydaza manganozależna (MnP)

Część teoretyczna
Skrobia jest głównym polisacharydem żywnościowym. Występuje w roślinach
w postaci okrągłych, owalnych lub nieregularnych ziarenek, których kształt, wielkość,
skład oraz właściwości fizyczne i chemiczne zależą od gatunku rośliny. Zbudowana jest
z dwóch frakcji – amylozy (20 %) i amylopektyny (80 %). Amyloza jest polimerem liniowym składającym się z kilkuset monomerów α-D-glukozy połączonych wiązaniami α-1,4glikozydowymi. Amylopektyna z kolei posiada liczne rozgałęzienia, w których monomery
glukozy połączone są wiązaniami α-1,6-glikozydowymi.[12,27]
Skrobia jest białą substancją stałą. Nie posiada smaku ani zapachu. Jest nierozpuszczalna w zimnej wodzie. Natomiast w wodzie gorącej tworzy roztwór koloidalny, tak
zwany kleik skrobiowy. Po ochłodzeniu ulega on zgęstnieniu. Dzieje się tak dlatego, że
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skrobia ma silne właściwości higroskopijne. Pochłanianie wody przez ziarna skrobiowe
następuje nawet w dość niskich temperaturach. Jest ono jednak na tym etapie prawie niezauważalne z uwagi na powolność procesu – ziarna nie zmieniają swojego rozmiaru
i kształtu. Jednak w miarę wzrostu temperatury zaczynają one intensywnie wiązać wodę,
w wyniku czego następuje znaczne zwiększenie ich objętości – w przypadku skrobi ziemniaczanej prawie stukrotnie.[20] Zachodzący proces nosi nazwę pęcznienia. Po osiągnięciu
temperatury kleikowania, ziarna zaczynają tracić swoją dotychczasową postać i rozlewają
się wskutek rozerwania między- i wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych. Woda
wymywa amylozę z ziaren i tworzy z nią koloid. Zachodzi hydratacja – powstają nowe
wiązania wodorowe między polimerem a wodą. W wyniku dalszego podgrzewania skrobi,
dochodzi do sytuacji, w której wszystkie ziarna skrobiowe tracą swoją ziarnistą strukturę.
Temperatura, w której to następuje nazywa się temperaturą kleikowania. Powyżej temperatury kleikowania skrobia nie wykazuje struktury ziarnistej. Otrzymany wodny kleik skrobiowy posiada dużą lepkość i jest lekko opalizujący.[23]
Wskutek kleikowania zmienia się struktura krystaliczna skrobi. Na początku staje
się ona w większym stopniu bezpostaciowa, po czasie jednak jej struktura ulega uporządkowaniu, głównie poprzez odpowiednie rozmieszczenie cząsteczek amylozy – dzięki międzycząsteczkowym wiązaniom wodorowym tworzą się agregaty podwójnych helis. Są one
nierozpuszczalne w wodzie i ulegają wydzieleniu z kleiku skrobiowego w postaci dendrytów (mikrokryształów). Zjawisko to nazywa się retrogradacją i jest procesem nieodwracalnym. Zachodzi z największą szybkością w temperaturze od -10 °C do +20 °C. Przy czym –
im wyższa temperatura, tym proces retrogradacji zachodzi wolniej. Nie zachodzi ona już
w temperaturze 60–70 °C. W przeciwieństwie do amylozy, amylopektyna nie retrograduje.
Następstwem opisanego procesu jest znaczne zmniejszenie przestrzeni międzycząsteczkowych, w wyniku czego następuje wypychanie cząsteczek wody ze struktury żelu czy kleiku. Dochodzi do odwodnienia makrostruktury i wydzielenia wody na powierzchni żelu
(zjawisko synerezy).[17,20]
Skrobie różnego pochodzenia kleikują w odmiennych temperaturach – jest to wynik dostarczania różnych ilości energii, zależny od zawartości amylozy w ziarnie danej
odmiany botanicznej. Im większa ilość amylozy, tym potrzeba więcej energii. Związane
jest to ze zdolnością amylozy do tworzenia agregatów i wydzielania się z roztworów.[23]
Dzięki swoim właściwościom i łatwej dostępności oraz niskiej cenie skrobia jest
szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysłu. Naukowcy wciąż próbują znaleźć kolejne
zastosowania dla tego biopolimeru. Metodami zmieniającymi zarówno strukturę, jak i właściwości fizykochemiczne skrobi są jej modyfikacje. Skrobię można modyfikować metodami fizycznymi, chemicznymi, enzymatycznymi lub poprzez kombinację tych metod.
W czasie tych procesów dochodzi do niewielkich zmian w budowie cząsteczki. Dzięki
temu zwiększa się jednak pula możliwych zastosowań powstałych produktów.[9,25,27]
Modyfikacje fizyczne polegają na zmianie makrostruktury ziaren skrobiowych
bądź też spowodowaniu rozpadu łańcucha polisacharydu. Można do tego doprowadzić
działając na skrobię czynnikami fizycznymi takimi jak: wysoka i niska temperatura, ciśnienie, ultradźwięki, promieniowanie. Najczęściej wykorzystywanymi metodami są: termoliza
suchej skrobi oraz piroliza.[26,27]
Metody chemiczne polegają na wprowadzeniu do związku nowych grup chemicznych, zmieniających właściwości. Do najczęściej stosowanych metod chemicznych zalicza
się hydrolizę, utlenianie, estryfikację i eteryfikację.[18,27,30] Są one wypierane jednak coraz
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częściej przez metody enzymatyczne. Obecnie znana jest duża liczba opcji enzymatycznej
modyfikacji skrobi. Są wysoce selektywne i precyzyjne, gdyż enzymy działają na konkretne grupy czy wiązania chemiczne. Mogą zachodzić w mniej drastycznych warunkach, tj.
przy niższej temperaturze i mniejszym ciśnieniu, w środowisku nietoksycznym w stosunku
do modyfikacji chemicznych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku stosowania produktów modyfikacji skrobi w przemyśle spożywczym. Skrobia modyfikowana jest bowiem
oficjalnym dodatkiem do żywności. Dlatego celem modyfikacji enzymatycznych skrobi jest
otrzymanie produktów nietoksycznych, o odpowiednich właściwościach reologicznych,
spełniających przepisy dopuszczające je do użycia w przygotowywaniu produktów spożywczych oraz dostosowywana do wymagań aktualnych sposobów produkcji artykułów
spożywczych i zasad racjonalnego żywienia.[4,27,28,30,31]
Do najważniejszych rodzajów modyfikacji enzymatycznych należą: hydroliza enzymatyczna oraz utlenianie enzymatyczne, które jest stosunkowo nowym typem przekształceń skrobi. Przykładem enzymów wykorzystywanych do utleniania są enzymy ligninolityczne, a w szczególności lakazy oraz peroksydazy – ligninowa (LiP) i manganozależna
(MnP).[1-7,13-16,19,22,24,27-29,31]
Celem pracy było zbadanie właściwości fizykochemicznych produktów utleniania
enzymatycznego skrobi kukurydzianej oraz ziemniaczanej przy zastosowaniu takich metod
analizy jak: pomiar pH i przewodnictwa 1 %-owych wodnych zawiesin, badanie pochłaniania wody oraz rozpuszczalności w wodzie.

Materiały i metody
Badaniom poddano próbki skrobi kukurydzianej i ziemniaczanej uprzednio poddane utlenianiu enzymatycznemu. Jako odnośniki posłużyły próbki natywnej skrobi kukurydzianej oraz ziemniaczanej (SIGMA-ALDRICH, Poznań, Polska).
Do utleniania próbek użyto enzymów takich jak: peroksydaza ligninowa (LiP)
z Phanerochaete chrysosporium (Sigma) o aktywności 5,3 U/mg, oraz peroksydaza manganozależna (MnP) z Nematoloma frowardii (Sigma) o aktywności 0,24 U/mg. Zestawienie
wszystkich próbek wraz z działającymi na nie enzymami, ich dawką i czasem reakcji
przedstawiono w Tabeli 1.

Oznaczanie zdolności pochłaniania wody i rozpuszczalności w wodzie[11]
We wcześniej zważonej próbówce wirówkowej odważono na wadze analitycznej
0,5 g skrobi utlenionej i zawieszono w 30 ml wody destylowanej. Następnie do probówki
z zawiesiną wrzucono mieszadełko i mieszano na mieszadle magnetycznym przez 30 minut. Po tym czasie próbkę odwirowano (9000 rpm, 20 minut). Supernatant zdekantowano
do wcześniej wysuszonego do suchej masy i zważonego krystalizatora i suszono w 105 °C
przez 24 h. Następnie próbkę ochłodzono do temperatury pokojowej i zważono. Probówkę
z osadem pozostałym po zlaniu supernatantu również zważono na wadze analitycznej.
Oznaczenie wykonywano w temperaturze 25 °C i powtórzono trzykrotnie dla każdej z badanych próbek. Dokładność oznaczania wynosiła ± 0,01.
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Tabela 1. Warunki utleniania enzymatycznego skrobi kukurydzianej i ziemniaczanej.
Próbka

Czas inkubacji
[h]

Enzym

Dawka enzymu
[mkat/g skrobi]

pH

Skrobia kukurydziana
K1

2

LiP

0,005

3,0

K2

4

LiP

0,005

3,0

K3

8

LiP

0,005

3,0

K4

16

LiP

0,005

3,0

K5

24

LiP

0,005

3,0

K6

2

MnP

0,005

4,5

K7

4

MnP

0,005

4,5

K8

8

MnP

0,005

4,5

K9

16

MnP

0,005

4,5

K10

24

MnP

0,005

4,5

Skrobia ziemniaczana
Z1

2

LiP

0,00232

3,0

Z2

4

LiP

0,00232

3,0

Z3

6

LiP

0,00232

3,0

Z4

2

MnP

0,0083

4,5

Z5

4

MnP

0,0083

4,5

Z6

6

MnP

0,0083

4,5

Zdolność pochłaniania wody (SP) obliczono ze wzoru 1, natomiast rozpuszczalność
w wodzie (WSI) ze wzoru 2:
ܵܲ ൌ

భ ିబ

మ ିሺೖభ ିೖబ ሻ

ܹܵ ܫൌ

ሺೖభ ିೖబ ሻήଵ
మ

(Równ. 1)
(Równ. 2)

gdzie mp1 – masa probówki z osadem [g]; mp0 – masa pustej probówki [g]; mp2 – masa
próbki w przeliczeniu na suchą masę [g]; mk1 – masa krystalizatora z osadem, po suszeniu
[g]; mk0 – masa pustego krystalizatora [g].

Oznaczanie pH
Pomiary pH przeprowadzono za pomocą pH-metru (model HI223, Calibration
Check Microprocessor pH Meter, HANNA INSTRUMENTS) dla 1 % roztworów skrobi
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kukurydzianej (natywnej oraz utlenionej) oraz ziemniaczanej (natywnej oraz utlenionej)
w trzech powtórzeniach dla każdej próbki. Dokładność oznaczania wynosiła ± 0,1.

Oznaczanie przewodnictwa
Przewodnictwo zostało zmierzone za pomocą konduktometru (laboratoryjny przyrząd wielofunkcyjny firmy Elmetron, model CX-505) dla 1 % roztworów skrobi kukurydzianej (natywnej oraz utlenionej) oraz ziemniaczanej (natywnej oraz utlenionej) w trzech
powtórzeniach dla każdej próbki. Dokładność oznaczania wynosiła ± 0,1.

Wyniki badań
Zdolność pochłaniania wody i rozpuszczalność w wodzie
W Tabeli 2 zebrano obliczone za pomocą wzorów 1 i 2 wartości zdolności pochłaniania wody (SP) oraz rozpuszczalności w wodzie (WSI) dla próbek utlenionej skrobi kukurydzianej i ziemniaczanej.
Wyniki przedstawione na Rysunkach 1 i 2 pokazują, że zdolność pochłaniania
wody przez próbki utlenionej enzymatycznie skrobi kukurydzianej nieznacznie zmniejszyła
się w porównaniu ze skrobią natywną (KN). Jedynie próbka K5 charakteryzowała się niewiele wyższą zdolnością pochłaniania wody. Najmniejszą wartość SP wykazywały próbki
K7 oraz K10 utlenione za pomocą enzymu MnP. Na podstawie uzyskanych wyników zdolności pochłaniania wody można stwierdzić, ze największa zmiana zaszła w czasach odpowiednio 4 i 24 h.
Rozpuszczalność w wodzie preparatów utlenionej skrobi kukurydzianej była wyższa od rozpuszczalności natywnej skrobi kukurydzianej. Jedynie próbka K2 (utleniana
enzymem LiP w czasie 4h) wykazywała mniejszą rozpuszczalność, a próbka K5 (utleniana
przez LiP w czasie 24 h) wartość taką samą.
Najwyższą rozpuszczalność wykazywały próbki K8 i K7 (utleniane enzymem
MnP w czasach odpowiednio 8 i 4 h) oraz próbka K1 (utleniana przez LiP w czasie 2h).
Reasumując można stwierdzić, że wzrost rozpuszczalności próbek skrobi po utlenieniu enzymatycznym powodował zmniejszenie zdolności pochłaniania wody przez te
próbki.
Wyniki przedstawione na Rysunkach 3 i 4 pokazują, że zdolność pochłaniania
wody przez próbki utlenionej enzymatycznie skrobi ziemniaczanej zwiększyła się w stosunku do natywnej skrobi ziemniaczanej (ZN). Jedynie próbka Z4 (utleniana przez MnP
przez 2 h) charakteryzowała się niewiele niższą zdolnością pochłaniania wody. Największą
SP wykazywała próbka Z5 (utleniana przez MnP w czasie 4 h).
Rozpuszczalność w wodzie preparatów utlenionej skrobi ziemniaczanej (Rys. 3
i 4) była niższa w porównaniu ze skrobią natywną. Jedynie próbka K1 (utleniana enzymem
LiP w czasie 2 h) była nieco lepiej rozpuszczalna w wodzie.
Rozpuszczalność skrobi utlenionych za pomocą enzymu LiP była wyższa niż próbek skrobi utlenionych za pomocą enzymu MnP.
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Tabela 2. Zdolność pochłaniania wody i rozpuszczalność w wodzie utlenionych skrobi kukurydzianej
i ziemniaczanej.
Próbka

Enzym

Czas inkubacji
[h]

Zdolność pochłaniania wody
‒ SP [g/g]

Rozpuszczalność
w wodzie ‒ WSI
[%]

Skrobia kukurydziana
KN
(natywna)
K1

-

-

2,29

0,52

LiP

2

2,04

1,57

K2

LiP

4

2,18

0,18

K3

LiP

8

2,12

0,69

K4

LiP

16

2,20

0,86

K5

LiP

24

2,32

0,52

K6

MnP

2

2,19

0,83

K7

MnP

4

1,92

1,58

K8

MnP

8

2,17

1,99

K9

MnP

16

2,05

1,13

K10

MnP

24

1,87

1,26

Skrobia ziemniaczana
ZN
(natywna)
Z1

-

-

2,07

0,76

LiP

2

2,09

0,79

Z2

LiP

4

2,09

0,58

Z3

LiP

6

2,14

0,38

Z4

MnP

2

2,04

0,37

Z5

MnP

4

2,42

0,10

Z6

MnP

6

2,17

0,14

Na podstawie uzyskanych wyników (Rys. 3 i 4) można dojść do wniosku, że im
większa była zdolność pochłaniania wody przez próbki, tym ich rozpuszczalność w wodzie
była niższa. Podobna zależność występowała w przypadku skrobi kukurydzianej, z tym że
pochłanianie wody malało, a rozpuszczalność rosła.

Analiza wyników pomiarów pH i przewodnictwa
W Tabeli 3 zebrano wyniki pomiarów przewodnictwa i pH dla 1 %-owych wodnych zawiesin próbek utlenionych skrobi kukurydzianej i ziemniaczanej.

Właściwości fizykochemiczne produktów enzymatycznego utleniania skrobi

91

Rysunek 1. Zdolność pochłaniania wody i rozpuszczalność w wodzie utlenionych za pomocą enzymu LiP skrobi kukurydzianych.

pH próbek utlenionej skrobi kukurydzianej było niższe od pH skrobi natywnej
(KN). Najniższą wartość pH wśród preparatów utlenionej skrobi kukurydzianej wykazywała próbka K2 (utleniana przez LiP w czasie 4 h).
Próbki utleniane za pomocą enzymu LiP wykazywały niższe wartości pH
w stosunku do próbek utlenianych za pomocą enzymu MnP. Wykazywały wyższy stopień
utlenienia.

Rysunek 2. Zdolność pochłaniania wody i rozpuszczalność w wodzie utlenionych za pomocą enzymu MnP skrobi kukurydzianych.
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Rysunek 3. Zdolność pochłaniania wody i rozpuszczalność w wodzie utlenionych za pomocą enzymu LiP skrobi ziemniaczanych.

Przewodnictwo 1 %-owych wodnych zawiesin próbek utlenionej skrobi kukurydzianej było wyższe od przewodnictwa zmierzonego dla skrobi natywnej. Największym
przewodnictwem charakteryzowały się próbki utleniane przy użyciu enzymu LiP.
pH próbek utlenionej skrobi ziemniaczanej było niższe od pH natywnej skrobi
ziemniaczanej.

Rysunek 4. Zdolność pochłaniania wody i rozpuszczalność w wodzie utlenionych za pomocą enzymu MnP skrobi ziemniaczanych.
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Tabela 3. Wartości pH i przewodnictwa 1 %-owych wodnych zawiesin utlenionych skrobi kukurydzianej i ziemniaczanej.
Próbka

Enzym

Czas inkubacji
[h]

pH

Przewodnictwo
[mS]

Skrobia kukurydziana
KN
(natywna)
K1

-

-

5,3

8,1

LiP

2

4,9

11,6

K2

LiP

4

4,4

13,2

K3

LiP

8

4,5

13,3

K4

LiP

16

4,6

14,2

K5

LiP

24

4,6

11,6

K6

MnP

2

5,1

9,5

K7

MnP

4

4,9

9,6

K8

MnP

8

5,1

9,8

K9

MnP

16

4,9

9,5

MnP

24

5,1

9,7

6,5

2,2

K10

Woda (W)
Skrobia ziemniaczana
ZN
(natywna)
Z1

-

-

6,3

6,02

LiP

2

5,5

6,0

Z2

LiP

4

4,4

6,8

Z3

LiP

6

5,5

5,7

Z4

MnP

2

4,3

6,18

Z5

MnP

4

4,4

5,5

Z6

MnP

6

4,4

7,1

6,5

2,2

Woda (W)

Wartości przewodnictwa potwierdziły, że w próbkach Z6, Z2 oraz Z4 zaszło utlenianie. Przewodnictwo tych próbek było wyższe od przewodnictwa zmierzonego dla natywnej skrobi ziemniaczanej.
Z porównania wyników pH i przewodnictwa można wywnioskować, że obniżeniu
pH 1 % wodnych roztworów próbek skrobi utlenionych towarzyszyło zwiększenie przewodnictwa elektrolitycznego.

Wnioski
1. Analizy potwierdziły, że zmiany struktury skrobi kukurydzianej towarzyszące procesami utleniania doprowadziły do zmniejszenia stopnia pochłaniania przez nią wo-
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dy oraz do zwiększenia jej rozpuszczalności w wodzie. W przypadku skrobi ziemniaczanej zaszedł proces odwrotny. Rozpuszczalności utlenionych produktów uległy
pogorszeniu, a wartości pochłaniania wody – zwiększyły się.
2. pH badanych próbek zmniejszyło się w porównaniu do ich natywnych odpowiedników, natomiast wartości przewodnictwa zwiększyły się, co potwierdza zajście procesu utleniania skrobi i towarzyszące temu procesowi zmiany strukturalne i fizykochemiczne.
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Physicochemical properties of products of enzymatic oxidation of starch
Abstract
The enzymatic reactions increasingly replace and complement any chemical reactions.
They are highly selective and precise, because the enzymes act on specific groups or
chemical bonds. The examples of enzymes applied in the oxidation processes are
laccases, lignin (LiP) and manganese (MnP) peroxidases.
This work has been devoted to the studies on physicochemical properties of the enzymatically oxidized starches using lignin (LiP) and manganese (MnP) peroxidases. The
studies were performed on oxidized corn and potato starches.
The studies have shown that the enzymatic oxidation had occurred in all of the analyzed
samples. The products of modification showed different physicochemical properties in
comparison to native starch samples of the same species. The water absorption capacity,
water solubility and stability at high temperatures have been altered.
Keywords: starch; oxidized starch; enzymatic oxidation; lignin peroxidase (LiP); manganese peroxidase (MnP)

