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1. Imię i Nazwisko 

Anna  Małysa 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz 

tytułu rozprawy doktorskiej 

 

2005 Tytuł zawodowy  magister inżynier kierunku technologia chemiczna , specjalności 
technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, praca magisterska pt. 
Mikroemulsyjny preparat do mycia rąk silnie zabrudzonych na bazie mydeł z kwasu 
oleinowego”, opiekun naukowy – dr inż.  Tomasz Wasilewski 
 

2010 Stopień naukowy doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo, 
Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, praca doktorska 
pt. „Wpływ estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymywanych z olejów 
roślinnych na jakość biopaliw i produktów chemii gospodarczej”, opiekun naukowy - 
dr hab. Marian Włodzimierz Sułek ,prof. nadzw. PR 
 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu 

 

01.10.2005 -
30.06. 2010 

Asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej i Nieorganicznej, Katedrze Chemii, 
Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa, Politechniki 
Radomskiej 

01.07.2010  
do obecnie 

Adiunkt w Zakładzie Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa Przemysłowego, 
Katedrze Chemii, Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa, 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1789), 

 

Jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę wniosku habilitacyjnego przedstawiam cykl 

powiązanych tematycznie 8 publikacji. 

 

a. Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Kształtowanie jakości innowacyjnych środków smarowych dla przemysłu spożywczego  

i kosmetycznego  

 

Prezentowane osiągnięcie naukowe obejmuje łącznie 8 publikacji w tym: 
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 2 samodzielne rozdziały w  monografii naukowej (poz. 1,4) 

 1  współautorski artykuł w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu IF 

(poz. 2), 

 1 samodzielny artykuł w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu IF (poz. 

3), 

 1 współautorski artykuł w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu IF, 

znajdujących się w bazie JCR (poz. 5), 

 2 współautorskie artykuły w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu 

IF  (poz. 6,7), 

 1 współautorski patent (poz. 8). 

 

b. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego :  

 

1. Małysa A., The safety and functionality of food grade lubricants, Current Trends in 
Commodity Science Challenges in Food Development and Processing, Editors Urszula 
Samotyja, Wojciech Zmudziński, Poznań 2017, 177-192. (liczba punktów MNiSW: 5 pkt) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dokładniej analizie najnowszych doniesień 

literaturowych z zakresu substancji smarowych stosowanych w urządzeniach przy produkcji 

żywności, analizie ich składu, wymagań jakościowych oraz norm i przepisów prawnych z zakresu 

substancji smarowych dopuszczonych do stosowanie przy produkcji żywności (klasy NSF H1). A 

także  analizie problemów związanych z zastosowaniem tradycyjnych substancji smarowych na 

bazie pochodnych ropy naftowej, a także smarów pochodzenia roślinnego, analizie zagrożeń 

wynikających z przedostania się substancji smarowej do żywności podczas procesu 

produkcyjnego, napisaniu rozdziałów manuskryptu i przejściu do procesu recenzji i publikacji.  

Mój udział procentowy szacuję na 100%.   

 
2. Małysa A., Ogorzałek  M., Zięba M., Klimaszewska E., Czerwonka D., Economical and 

tribologial aspects of usage of native oils obtained from waste berry seeds as alternative 
bases of lubricating substances, Polish Journal of Commodity Science 2(59) 2019, 81-92  
(liczba punktów MNiSW: 9 pkt) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: analizie literatury z zakresu nowoczesnych i 

ekologicznych substancji smarowych, analizie literaturowej ekonomicznych aspektów stosowania 

efektywnych substancji smarowych, zwłaszcza otrzymywanych z surowców odpadowych, 

zaplanowaniu doświadczeń polegających na doborze materiału badawczego, którym były bazy 

olejowe otrzymywane z odpadowych nasion roślin jagodowych otrzymane metodą ekstrakcji w 

warunkach nadkrytycznego dwutlenku węgla,  wykonaniu doświadczeń polegających na ocenie 

jakościowej otrzymanych kompozycji smarowych pod względem właściwości tribologicznych, 
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interpretacji wyników badań, graficznym opracowaniu wyników, napisaniu rozdziałów manuskryptu, 

przejście do procesu publikacyjnego i recenzji. 

Mój udział procentowy szacuję na 80%.   

 
3. Małysa A. Tribological properties of blackberry waste seed extract under supercritical CO2 

conditions with sorbitan esters compositions, Tribologia, 2, 2018, 89-93 (liczba punktów 
MNiSW: 15 pkt) 
 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie literatury z zakresu innowacyjnych substancji 

smarowych zwierających ekologiczne bazy oraz nietoksyczne dodatki smarnościowe,  samodzielnym 

opracowaniu koncepcji badań, opracowaniu i optymalizacji składu innowacyjnych kompozycji 

smarowych składających się z bazy olejowej – ekstraktu z odpadowych  nasion jeżyny oraz dodatku 

smarnościowego – trzech różnych pod względem budowy chemicznej  estrów sorbitanu: 

monolaurynianu sorbitanu,  oksyetylenowanego monolaurynianu sorbitanu oraz trioleinianu 

sorbitanu oraz  wykonaniu doświadczeń polegających na ocenie smarności otrzymanych kompozycji 

smarowych i porównaniu otrzymanych wyników do odpowiedników handlowych,  interpretacji 

wyników badań, napisaniu rozdziałów  manuskryptu, przejście do procesu publikacji i recenzji. 

Mój udział procentowy szacuję na 100%.   

 
4. Małysa A., Ocena smarności kompozycji ekstraktu z jeżyny otrzymywanego w warunkach 

nadkrytycznego ditlenku węgla z monolaurynianem sorbitanu, Wybrane problemy jakości 
wyrobów przemysłowych, Red. Paździor M., Żuchowski J, Zieliński R., Wyd. UTH Radom, 
2018, 131-138 (liczba punktów MNiSW: 4 pkt) 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na  zaplanowaniu koncepcji badań,  wykonaniu 

doświadczeń polegających na ocenie wpływu stężenia  monolaurynianiu sorbitanu na właściwości 

smarowe oleju z nasion jeżyny otrzymanego w warunkach ekstrakcji z nadkrytycznym CO2, 

wykonaniu, opracowaniu i interpretacji wyników badań tribologicznych, polegających  na 

wyznaczeniu charakterystycznych wyróżników jakości substancji smarowych, przeprowadzeniu  

testów przy stałym obciążeniu i z narastającym liniowo obciążeniem tzw. testów 

przeciwzatarciowych, merytorycznym i graficznym opracowaniu wyników badań,  napisaniu 

poszczególnych  rozdziałów  manuskryptu, udziale w procesie publikacji i recenzji. 

Mój udział procentowy szacuję na 100%     

 
5. Zięba M., Małysa A., Klimaszewska E., Silicone surfactants as potential lubricating 

substances and bases, Tribology Transactions 2017, 60 (1), 106-113, (IF 1.418 , liczba 
punktów MNiSW: 30pkt ) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie literatury tematu,  opracowaniu koncepcji i  

zaplanowaniu eksperymentu badawczego, opracowaniu i wykonaniu kompozycji smarowych, 
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wykonaniu badań tribologicznych, opracowaniu graficznym i analizie wyników, napisaniu rozdziałów 

manuskryptu, procesie publikacji i recenzji.  

 Mój udział procentowy szacuję na 75%     

 
6. Marian. W. Sułek, Anita Bocho-Janiszewska, Anna Małysa, Wpływ budowy łańcucha 

alkilowego na właściwości przeciwzatarciowe wodnych roztworów oksyetylenowanych 
alkoholi, Tribologia 5/2012,   183 - 190 (liczba punktów MNiSW: 15 pkt) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na  zaplanowaniu doświadczeń, wykonaniu części 

badań tribologicznych przy stałym obciążeniu, dotyczących wodnych roztworów 

oksyetylenowanych  alkoholi tłuszczowych o liniowych łańcuchach alkilowych,  analizie i 

interpretacji oraz opracowaniu graficznym otrzymanych wyników badań, udział w procesie 

publikacji i recenzji. 

 Mój udział procentowy szacuję na 30%     

 

7. Marian. W. Sułek, Tomasz Wasilewski, Anita Bocho-Janiszewska, Anna Małysa, Wpływ 
budowy łańcucha alkilowego na właściwości tribologiczne wodnych roztworów 
oksyetylenowanych alkoholi, Tribologia 1/2011, 141-158 (liczba punktów MNiSW: 15 pkt).  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie literatury z zakresu wodnych roztworów 

związków powierzchniowo czynnych jako substancji smarowych, ocenie jakościowej substancji 

smarowych  w aspekcie właściwości tribologicznych (testy właściwości przeciwzatarciowych), 

dotyczących wodnych roztworów oksyetylenowanych  alkoholi tłuszczowych o liniowych łańcuchach 

alkilowych,  analizie i interpretacji oraz opracowaniu graficznym otrzymanych wyników badań, udział 

w procesie publikacji i recenzji. 

Mój udział procentowy szacuję na 20%     

 

8. Sułek M.W., Małysa A , Bujak T., Ciecz chłodząco-smarująca do obróbki metali, PL 221761 z 
dnia 31.05.2016, Urząd Patentowy, Departament Zgłoszeń, Al. Niepodległości 188, 00-950, 
Warszawa, (liczba punktów MNiSW  30 pkt) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie literatury tematu, doborze jakościowym i 

ilościowym surowców do kompozycji cieczy chłodząco-smarującej,  wykonaniu testów 

tribologicznych przy stałym i wzrastającym obciążeniu, testów korozyjnych oraz interpretacji 

uzyskanych wyników, przygotowaniu zgłoszenia patentowego. 

Mój udział procentowy szacuję na 30%.   
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c. Omówienie celu naukowego  ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

Wprowadzenie 

Środki smarowe stosowane w branży spożywczej to specyficzna grupa produktów, która 

oprócz podstawowych funkcji, do których należy obniżanie oporów ruchu i zużycia współpracujących 

ze sobą elementów maszyn i urządzeń powinna spełniać dodatkowo uwarunkowania sanitarne i 

prawne wynikające z procedur: HACCP, BRC FOODS, IFS FOODS, ISO 22000, GMP. W Polsce jak i w 

całej Unii Europejskiej zakłady produkujące żywność muszą się stosować przede wszystkim do 

ogólnych rozporządzeń nr 178/202 (WE) i 852/2004 (WE) z późniejszymi zmianami, które regulują 

kwestie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności. Na ich podstawie w naszym kraju w 2006 roku 

wdrożono Ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ.U. z 2006 r nr 171, poz. 1225).  

Dokładnej analizy literatury z zakresu bezpieczeństwa stosowania i funkcjonalności środków 

smarowych branży spożywczej, nazywanych w literaturze także zamiennie lubrykantami, dokonano w 

artykule  (poz.1) pt. “The safety and functionality of food grade lubricants”. Artykuł ma charakter 

przeglądowy,  jednak stanowi cenne kompendium wiedzy w zakresie wymagań jakościowych 

stawianych nowoczesnym środkom smarowym, norm i zasad certyfikacji środków smarowych dla 

branży spożywczej, przeglądu nowych kierunków badań dla tej grupy produktów. Przedstawione 

dane z analizy rynku pozwalają na szersze spojrzenie na problemy eksploatacji urządzeń, a 

szczególności zagrożenia wynikające ze stosowania środków smarowych.  

Z formalnego punktu widzenia każdy producent branży spożywczej jest zobligowany do 

nadzorowania jakości, poziomu skażeń i ewentualnych zagrożeń swoich produktów i dodatkowo 

kontrolowany w tym zakresie przez odpowiednie służby, głównie Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska (WIOŚ) oraz Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS). Jak wynika z przeprowadzonych badań 

oraz licznych kontroli wymienionych służb, skażenia żywności spowodowane środkami smarnymi są 

znacznie rzadsze niż inne przyczyny. Według raportów skażenie środkami smarowymi produktów 

żywnościowych w latach 2008-2017 oscyluje na poziomie 5% spośród wszystkich innych czynników tj. 

zanieczyszczenia mikrobiologiczne, pozostałości pestycydów, metali ciężkich itp. Wynika to z dużego 

postępu technologicznego przejawiającego się w stosowaniu nowoczesnych urządzeń oraz 

zautomatyzowanych linii produkcyjnych.  Pozwala to na zmieszenie ryzyka zanieczyszczenia żywności 

smarami, będącego skutkiem awarii urządzeń. Jednak bezpośredni kontakt smaru z żywnością nie 

musi być spowodowany wyłącznie problemami technicznymi. Procesy technologiczne, takie jak 

mieszanie składników, ich transport taśmociągiem, umożliwiają kontakt produktów z elementami 

maszyn, przy których stosuje się środki smarowe. Ponadto istnieje ryzyko użycia niewłaściwego 

środka smarowego dla danego zastosowania lub zastosowanie nieodpowiednich lubrykantów w 
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miejscach „wrażliwych” higienicznie (w bezpośredniej strefie spożywczej). Już niewielka ilość smaru, 

która dostanie się do żywności może przynieść producentowi ogromne koszty związane przede 

wszystkim z: wyłączeniem linii produkcyjnej, karami finansowymi, wycofaniem produktów z rynku, 

utylizacją, itd. Skutkuje to znacznym osłabieniem pozycji firmy na rynku oraz utratą wiarygodności w 

oczach konsumenta oraz nasileniem kontroli odpowiednich służb.  

Celem wszelkich działań ochrony żywności przed zanieczyszczeniami jest bieżąca analiza 

zagrożeń oraz krytycznych punktów kontroli w zakładzie produkcyjnym, istotnych dla bezpieczeństwa 

żywności. Duże znaczenie odgrywa tu Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP), której zasady i działania 

opisane we właściwych dokumentach określają wymagane warunki środowiskowe, higieniczne i 

techniczne niezbędne do wytwarzania oraz dystrybucji żywności o właściwej jakości zdrowotnej.  

Do najlepszych praktyk należy także  stosowanie specjalnie certyfikowanych i rejestrowanych 

środków smarowych, aby utrzymać ryzyko zanieczyszczenia w zakładzie na możliwie najniższym 

poziomie.  Analiza literatury i badań rynkowych wskazuje, że środki smarowe przeznaczone dla 

branży spożywczej muszą spełniać normy Międzynarodowego Instytutu Sanitarnego (National 

Sanitation Foundation –NSF). Ten amerykański instytut zajmuje się opracowaniem standardów, 

certyfikacją produktów, a także edukacją i zarządzaniem w zakresie środków smarowych z 

przeznaczeniem dla przemysłu żywności. Obecnie dla przemysłu spożywczego klasyfikacja ta jest 

gwarantem bezpieczeństwa w zakresie produkcji środków smarowych i referencją międzynarodową. 

Na tej podstawie opracowano podział lubrykantów na odpowiednie kategorie. Najogólniej smary 

można podzielić na środki smarne klasy spożywczej, dopuszczone do incydentalnego kontaktu z 

żywnością klasy NSF H1 oraz standardowe środki smarne, niedopuszczone do kontaktu z żywnością, 

klasy NSF H2. Przedstawiona klasyfikacja oprócz typowych środków smarnych obejmuje także środki 

przeciwadhezyjne, myjąco-czyszczące, antykorozyjne oraz pomocnicze. Jeżeli dany smar posiada 

rejestrację NSF H1, to oznacza, ze jego skład jest zgodny z wytycznymi Agencji Żywności i Leków 

(Food and Drug Administration- FDA). Ta uznana na całym świecie lista zawiera wszystkie składniki 

dopuszczone w smarach do stosowania w technologii żywności.  W bazującej na tej liście białej 

księdze NSF opublikowane są wszystkie smary z atestem NSF. 

Dla producentów żywności jest to bardzo użyteczne narzędzie, pozwalające sprawdzić czy 

nabywany smar ma odpowiedni i aktualny certyfikat. Aby go uzyskać producenci środków smarowych 

mają do dyspozycji ograniczoną liczbę baz olejowych, zagęszczaczy oraz dodatków 

uszlachetniających. Można stosować następujące bazy olejowe: białe oleje medyczne, polialfaolefiny 

(PAO), polialkilenoglikole, dimetylopolisiloksany (silikony), niektóre oczyszczone polibuteny (PIB), 

niektóre alkilowane naftaleny, syntetyczne estry, perfluoroolietery (PFPE), oleje roślinne jadalne. Z 

substancji zagęszczających dozwolone są: odwodnione mydło wapniowe, oleinian wapnia, 

kompleksowe mydła wapniowe i glinowe, bentonit i silikaty, kompleksowy sulfonian wapnia. Wśród 
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stosowanych dodatków można wyrożnic disiarczek molibdenu, azotek boru, związki kompleksowe 

glinu, grafit. 

Analiza literatury w zakresie środków smarowych stosowanych w zakładach produkujących 

kosmetyki dowiodła, że  oprócz ogólnych wymagań dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i systemów 

zapewnienienia jakości HACCP, normy ISO 22000 brakuje oddzielnych wytycznych,  dotyczących 

właściwości i wymagań jakościowych dla  tej grupy produktów, stosowanych bezpośrednio na liniach 

produkcyjnych. W przeciwieństwie do środków smarowych dedykowanych dla branży spożywczej, 

których skład jest ściśle określony i zdefiniowany, w przypadku smarów stosowanych w zakładach 

produkujących kosmetyki, brak takich wymogów. Według  przeprowadzonych analiz rynkowych, na 

etykietach środków smarowych producenci nie podają składu.  Stwarza to sytuację, że producenci 

kosmetyków w doborze lubrykantów, bazują tylko i wyłącznie na materiałach informacyjnych 

producentów środków smarowych, które dostarczają informacji o przeznaczeniu i właściwościach 

produktu, ale nie o zawartych w nich surowcach.  Producenci kosmetyków stosują lubrykanty 

polecane najczęściej do określonego typu urządzenia tj. mieszalniki, homogenizatory, urządzenia 

dozujące, nie posiadając wiedzy na temat obecności w środkach smarowych ewentualnych 

niebezpiecznych dla konsumenta i  środowiska substancji. 

Producenci żywności i kosmetyków wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku stosują oleje 

roślinne jadalne jako  prośrodowiskowe środki smarowe. Są to najczęściej wytwarzane w Polsce 

rodzime oleje:  rzepakowy i słonecznikowy. Jednak ich stosowanie nie jest całkowicie bezpieczne, ze 

względu na ich zdolność do utleniania, zwłaszcza w warunkach tarcia, wysokich obciążeń i  

podwyższonej temperatury.  

Dużym osiągnięciem w zakresie nowoczesnych środków smarowych do specjalnych 

zastosowań są ciecze magnetoreologiczne, nazywane w skrócie cieczami magnetycznymi. Jednak ich 

zastosowanie wymaga odpowiedniego doboru materiałów i parametrów konstrukcyjno-

geometrycznych elementów trących oraz wytworzenia odpowiedniej wartości natężenia pola 

magnetycznego.  Jak wynika z licznych opracowań i informacji udostępnianych przez producentów 

cieczy oraz past magnetoreologicznych, ich zastosowanie jest kłopotliwe, ponieważ aby optymalnie 

zredukować tarcie, należy ustalić właściwe natężenie pola magnetycznego. Zbyt niska lub zbyt 

wysoka wartość natężenia pola magnetycznego negatywnie wpływa na sprawność współpracujących 

mechanizmów. Niedopasowanie natężenia wywołuje bowiem słabe smarowanie lub zbyt duże 

obciążenie, oraz wzmagające zużycie na skutek intensywnego wzajemnego oddziaływania 

współpracujących elementów. Z tych powodów smarowanie cieczami magnetycznymi jest 

nieefektywne a  ich zastosowanie ograniczone. 
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Uzasadnienie podjęcia tematyki badawczej 

W oparciu o wnikliwą analizę stanu wiedzy w zakresie składu środków smarowych 

stosowanych w zakładach produkujących żywność i kosmetyki, stwierdzono, że na rynku brakuje 

bezpiecznych w stosowaniu produktów tego typu. Nawet certyfikowane smary zawierają bazy 

pochodzenia naftowego, a także szkodliwe dodatki tj. disiarczek molibdenu, lit, grafit, związki siarki, 

azotek boru. Poprawiają one właściwości smarne baz mineralnych, jednak przy incydentalnym 

kontakcie z produktem kosmetycznym czy spożywczym np. podczas awarii, rozszczelnienia instalacji 

czy wycieku, mogą go zanieczyszczać  i wpływać niekorzystnie  na jakość produktów finalnych i 

bezpieczeństwo konsumenta po zastosowaniu skażonego produktu. Jak wynika z doniesień 

literaturowych mogą wywoływać alergie, podrażnienia skóry, czy zatrucia, przy dostaniu się wraz 

produktem spożywczym do organizmu drogą pokarmową. Po ewentualnym  skażeniu partii produktu 

stanowią trudny do utylizacji odpad, co generuje dodatkowe koszty dla producentów.   

Powstała luka badawcza daje asumpt do podjęcia nowych kierunków badań towaroznawczych 

w zakresie opracowania innowacyjnych, funkcjonalnych, a przede wszystkim bezpiecznych w 

stosowaniu środków smarowych, które  zawierałby dodatki obecne w żywności i kosmetykach, a 

także bezpieczne dla środowiska bazy. Opracowane środki smarowe w razie wycieku, nie wpłynęłyby 

znacząco na jakość produktu finalnego, a przede wszystkim na zdrowie konsumenta przy 

incydentalnym kontakcie ze skórą czy w razie spożycia zanieczyszczonego produktu. Mogłyby one 

zastąpić powszechnie stosowane, niebiodegradowalne,  środki smarowe pochodzenia naftowego. 

Funkcjonalność środków smarowych jest związana głównie w ich właściwościami 

tribologicznymi,  a w szczególności zdolności do obniżania oporów ruchu współpracujących 

elementów maszyn i urządzeń , właściwościach przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych. Podjęcie 

tematyki badawczej w celu  opracowania efektywnych środków smarowych ma również uzasadnienie 

ekonomiczne. W literaturze tematu dostępnych jest szereg opracowań dotyczących badań okresu 

zużywania i wymiany części zamiennych maszyn i urządzeń, stosowanych w przemyśle spożywczym i 

kosmetycznym. Udowodniono w nich, że stosowanie środków smarowych o korzystnych 

właściwościach tribologicznych, przedłuża trwałość elementów mechanicznych maszyn i urządzeń w 

warunkach eksploatacji. Przyczynia się to bezpośrednio do obniżenia kosztów energii, części 

zamiennych oraz robocizny, przy jednoczesnym zwiększaniu produktywności.  

 

Cel badań i hipotezy badawcze 

Głównym celem moich badań składających się na prezentowane osiągnięcie naukowe było 

opracowanie nowej generacji środków smarowych dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego, 

bezpiecznych w stosowaniu, funkcjonalnych  i spełniających wymagania jakościowe stawiane tego 

typu produktom.  
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Tak wyznaczony cel główny realizowano poprzez cele szczegółowe obejmujące: 

- ocenę właściwości tribologicznych olejów z odpadowych nasion roślin jagodowych, otrzymanych w 

warunkach nadkrytycznego CO2 jako potencjalnych baz substancji smarowych (poz.1, 2) , 

- opracowanie kompozycji smarowych zawierających olej z nasion z jeżyny i estry sorbitanu oraz 

ocenę ich smarności (poz. 3,4), 

- opracowanie kompozycji smarowych na bazie wody i surfaktantów, ocenę ich aktywności 

powierzchniowej i właściwości tribologicznych (poz. 5,6,7,8). 

Na podstawie przeglądu literatury oraz wyników badań własnych sformułowano 3 hipotezy 

badawcze: 

H1  

Oleje otrzymywane z odpadowych nasion roślin jagodowych metodą ekstrakcji w warunkach 

nadkrytycznego CO2 mogą stanowić  funkcjonalne bazy substancji smarowych o korzystnych 

właściwościach tribologicznych.  

H2 

Estry sorbitanu, powszechnie stosowane jako składniki żywności i kosmetyków, mogą stanowić 

efektywne dodatki smarnościowe do oleju z nasion jeżyny jako bazy 

H3 

Opracowane substancje smarowe w postaci wodnych roztworów polieterów silikonowych oraz 

oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych o liniowych łańcuchach alkilowych wykazują aktywność 

powierzchniową, a warunkach tarcia, przeciwdziałają zużywaniu i zacieraniu elementów trących 

względem wody jako bazy. 

Omówienie wyników badań 

 

Weryfikacja hipotezy H.1 

Oleje otrzymywane z odpadowych nasion roślin jagodowych metodą ekstrakcji w warunkach 

nadkrytycznego CO2 mogą stanowić  funkcjonalne bazy substancji smarowych o korzystnych 

właściwościach tribologicznych  

Nowoczesne środki smarowe składają zazwyczaj się z bazy (90-100%obj.), która może stanowić 

samoistną substancję smarową, bądź zawierać odpowiednie dodatki uszlachetniające. Ponieważ 

dobór bazy olejowej jest bardzo istotny w projektowaniu składu środków smarowych, kolejna praca  

(poz. 2) pt. „Economical and tribologial aspects of usage of native oils obtained from waste berry 
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seeds as alternative bases of lubricating substances” dotyczy wyboru odpowiedniej bazy smarowej, o 

wysokiej odporności na utlenianie w wysokich temperaturach,  która mogłaby być dedykowana 

środkom smarowym branży spożywczej  i kosmetycznej. 

Obecnie w tematyce substancji smarowych silnie zaznaczają się także  trendy dotyczące tzw. 

„czystych technologii” poprzez  wykorzystanie surowców odpadowych oraz eliminację szkodliwych 

dodatków modyfikujących właściwości smarne. W pracy przedstawiono aspekty ekonomiczne i 

tribologiczne wykorzystania rodzimych ekstraktów, otrzymywanych z odpadowych nasion: jeżyny, 

maliny, czarnej porzeczki i aronii, jako prośrodowiskowych, alternatywnych baz substancji 

smarowych. Są one w literaturze nazywane zamiennie olejami, ze względu na zawartość w składzie 

triacylogliceroli, co czyni ich podobnymi w składzie do olejów roślinnych. 

Polska jest przodującym w Europie producentem owoców jagodowych, głównie porzeczek, 

truskawek i malin.  W produkcji soków i przetworów owocowych powstaje corocznie 200-300 tys. ton 

wytłoków, które zawierają ok. 30-40 % nasion, stanowią one odpad, który należy zagospodarować. 

Badania rozwojowe i przemysłowe o dużym potencjale innowacyjnym, są przyczyną do stopniowego 

rozwiązania problemu kompleksowego zagospodarowania wytłoków z korzyścią dla przedsiębiorców, 

środowiska, a także konsumentów, co wpisuje się w trend polityki zrównoważonego rozwoju. 

Najpopularniejszą metodą pozyskiwania olejów z nasion odpadowych jest metoda tłoczenia na 

zimno. Jest ona  jednak ekonomicznie nieopłacalna. Tłoczenie olejów z nasion jagodowych jest mało 

wydajne (60-80%) i prowadzi do niekorzystnej polimeryzacji składników oleju. Szczególnie 

interesujące są produkty otrzymane metodą ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych z 

wykorzystaniem dwutlenku węgla. Jest to nowoczesna i konkurencyjna technika, w której proces 

otrzymywania ekstraktu prowadzi się w temp. do 50oC, a głównym czynnikiem ekstrahującym jest 

dwutlenek węgla sprężony do ok. 300 bar. Po zakończeniu procesu CO2 ulatnia się z ekstraktu i jest 

zawracany do produkcji, a otrzymany ekstrakt, ze względu na brak dostępu powietrza, odznacza się 

bardzo dużą czystością (brakiem pozostałości rozpuszczalnika) oraz wydajnością. Dodatkowo 

dwutlenek węgla jest bezpiecznym w stosowaniu rozpuszczalnikiem, a niewielkie ilości mogące 

pozostać w otrzymanym ekstrakcie pełnią funkcję zabezpieczającą powstały ekstrakt przed rozwojem 

bakterii chorobotwórczych i grzybów. Dodatkową zaletą stosowania CO2 jako rozpuszczalnika jest 

jego selektywność oraz niska cena (ponieważ stanowi on często produkt uboczny innych procesów 

chemicznych), a także łatwa dostępność. Dotychczas metoda ekstrakcji nadkrytycznej była stosowana 

tylko sporadycznie w niewielkiej skali, jednak korzyści z otrzymania wysokiej czystości surowców oraz 

rosnący popyt na wysokiej jakości składniki szczególnie w przemyśle spożywczym,  kosmetycznym i 

farmaceutycznym przyczynia się do zainteresowania przedsiębiorców tą techniką pozyskiwania 

olejów.  
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 Podczas badań właściwości fizykochemicznych olejów z roślin jagodowych wykazano ich 

wysoką odporność na utlenianie do ok. 250 oC i wysoką temperaturę rozpadu 20% próbki (T20) nawet 

do 330 0C  (testy odporności na utlenianie w warunkach ciągłego przepływu tlenu i 

termograwimetryczne  - DSC) w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi rodzimymi olejami roślinnymi 

(rzepakowy, słonecznikowy), co dało asumpt do ich wykorzystania jako baz substancji smarowych, 

które mogłyby być dedykowane środkom smarowym stosowanym w podwyższonych temperaturach. 

 Przykładem takich środków są stosowane obecnie tzw. oleje wysokotemperaturowe, głównie 

pochodne ropy naftowej. Znajdują one zastosowanie przy smarowaniu łańcuchów np. systemach 

transportowych w urządzeniach do wypalania i suszenia, w maszynach do przetwórstwa żywności i 

urządzeniach piekarniczych. Właściwe smarowanie jest niezwykle istotne w przypadku urządzeń 

piekarniczych np. wytwarzaniu pizzy. Są one wypiekane w piecu kamiennym, w którym znajdują się 

specjalne płyty kamienne poruszane za pomocą łańcuchów transportowych. Płyty te powodują że 

łańcuch jest silnie obciążony, a temperatura wypieku wynosi ok. 200 oC. Łańcuch transportowy musi 

być smarowany, ponieważ prawidłowe smarowanie zmniejsza tarcie i zużycie, co się przekłada na 

oszczędność energii. Duże tarcie prowadzi z kolei do przedwczesnej wymiany łańcucha i 

dodatkowych kosztów.  

Kolejnym przykładem smarowania w podwyższonych temperaturach jest przemysł 

opakowaniowy, w którym ważną rolę odgrywa smarownie łańcuchów transportowych, poddanych 

działaniu wysokich temperatur i pracujących z dużymi prędkościami (transportery do produkcji 

puszek do napojów). Po głębokim tłoczeniu puszki są lakierowane, a następnie wypalane w temp. ok. 

200oC. Transport puszek poprzez szczególne etapy produkcji odbywa się za pomocą łańcuchów, które 

w piecu  mogą mieć długość nawet do 100 m. Aby zapewnić właściwą przepustowość ok. 20 000 

puszek na godzinę, łańcuchy muszą poruszać się z dużą prędkością, a to zapewnia stosowanie 

odpowiednich lubrykantów spełniających rygorystyczne wymogi spożywcze wg klasy NSF H1. W 

procesie produkcji smar z łańcucha może przedostać się do puszki i wtedy może dojść do 

zanieczyszczenia produktu spożywczego.  

Zatem proponowane ekstrakty olejowe z nasion roślin jagodowych mogłyby znaleźć 

zastosowanie w tego typu aplikacjach. 

W artykule (poz.2) dokonano oceny  wpływu rodzaju ekstraktu jako bazy na opory ruchu i 

zużycie oraz właściwości przeciwzatarciowe. Wykonano dwa rodzaje testów: zatarciowe, z liniowym 

narostem obciążenia oraz przy stałym obciążeniu (aparat czterokulowy-tester T02). Otrzymane wyniki 

badań odniesiono do rezultatów otrzymanych dla oleju rzepakowego i parafinowego, jako najczęściej 

stosowanych baz- mineralnej i roślinnej. Po testach tribologicznych dokonano analizy topografii 

powierzchni stalowych kulek poddanych tarciu przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego 

(SEM) oraz trójwymiarowego profilometru optycznego (z matrycą 3D). Wykazano, że w testach przy 
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stałym obciążeniu zaproponowane bazy roślinne charakteryzują się większymi zdolnościami do 

obniżania oporów ruchu i zużycia niż w przypadku oleju parafinowego, oraz porównywalnymi 

właściwościami tribologicznymi z olejem rzepakowym. Natomiast wykazano, że olej z nasion czarnej 

porzeczki wykazywał najkorzystniejsze właściwości przeciwzatarciowe. Można je zatem zastosować 

jako bezpieczne dla środowiska i funkcjonalne bazy wykorzystywane  do ekstremalnych warunków 

pracy, podczas przenoszenia wysokich obciążeń. Otrzymane rezultaty badań wskazują, że hipoteza nr 

1 została potwierdzona. 

 

Weryfikacja hipotezy H.2 

Estry sorbitanu, powszechnie stosowane jako składniki żywności i kosmetyków, mogą stanowić 

efektywne dodatki smarnościowe do oleju z nasion jeżyny jako bazy 

Drugi kierunek badań obejmował, dobór do zaproponowanych ekologicznych baz (ekstrakty z 

odpadowych nasion roślin jagodowych) bezpiecznych w stosowaniu dodatków smarnościowych. 

Zaproponowano użycie związków powierzchnio czynnych (estrów sorbitanu) stosowanych jako 

popularne składniki żywności i kosmetyków. Są to surfaktanty tłuszczowo- cukrowe stosowane jako 

emulgatory w kosmetykach i żywności:  biodegradowalne, nietoksyczne, dobrze tolerowane przez 

skórę i błony śluzowe człowieka.  

W artykułach  pt. „Tribological properties of blackberry waste seed extract under supercritical 

CO2 conditions with sorbitan esters compositions” (poz.3) i pt. „Ocena smarności kompozycji 

ekstraktu z jeżyny otrzymywanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla z monolaurynianem 

sorbitanu (poz.4) przedstawiono wyniki badań tribologicznych kompozycji smarowych zawierających 

jako bazę ekstrakt z odpadowych nasion jeżyny pozyskany metodą ekstrakcji w warunkach 

nadkrytycznego dwutlenku węgla i jako dodatki estry sorbitanu: trioleinian sorbitanu (STO), 

monolaurynian sorbitanu (MLS) i oksyetylenowany 20 molami tlenku etylenu monolaurynian 

sorbitanu (EO20MLS). Analizowano wpływ stężenia i rodzaju surfaktantów na opory ruchu, zużycie 

oraz właściwości przeciwzatarciowe otrzymanych środków smarowych. Wykonano dwa rodzaje 

testów: zatarciowe, z liniowym narostem obciążenia oraz przy stałym obciążeniu (aparat czterokulowy-

T02). Otrzymane wyniki badań odniesiono do rezultatów otrzymanych dla bazy (czysty ekstrakt) oraz 

do oleju rzepakowego i parafinowego. 

Przedstawione rezultaty badań wskazują na zasadność zastosowania estrów sorbitanu jako 

dodatków do ekstraktu z nasion jeżyny otrzymanego w warunkach nadkrytycznego dwutlenku węgla. 

Należy podkreślić, że w testach tribologicznych przy stałym obciążeniu 2 kN nie zaobserwowano 

znaczącego wpływu stężenia i rodzaju analizowanych surfaktantów w ekstrakcie na opory ruchu i 

zużycie elementów pary trącej. Wartości średnicy śladu zużycia oraz współczynnika tarcia były 
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porównywalne z bazą, oraz olejem rzepakowym, natomiast przeszło dwa razy niższe względem oleju 

parafinowego. Natomiast w testach przeciwzatarciowych rodzaj estru wpływał znacząco na 

właściwości przeciwdziałające zatarciu . 

W  testach z liniowym narostem obciążenia stwierdzono zdecydowany wzrost wszystkich wartości 

obciążenia zacierającego, obciążenia zatarcia oraz   granicznego nacisku zatarcia wraz ze wzrostem 

stężenia dla monolaurynianu sorbitanu w ekstrakcie, co jest korzystne i świadczy o dobrych 

właściwościach przeciwzatarciowych i wysokiej efektywności środka smarowego. Przedstawione 

wartości omawianych wielkości są wyższe niż dla oleju rzepakowego oraz parafinowego jako 

punktów odniesienia. W  praktyce oznacza to większą trwałość filmu smarnego oraz zdolność 

otrzymanych kompozycji smarowych do przeciwdziałania zużyciu i zatarciu elementów węzła tarcia. 

Reasumując, zaproponowane kompozycje, szczególnie te z dodatkiem monolaurynianu sorbitanu 

mogą stanowić alternatywę dla środków smarowych otrzymywanych na bazie olejów roślinnych.  

Przedstawione rezultaty badań potwierdzają  hipotezę nr 2. 

 

Weryfikacja hipotezy H.3 

Opracowane substancje smarowe w postaci wodnych roztworów polieterów silikonowych oraz 

oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych o liniowych łańcuchach alkilowych wykazują aktywność 

powierzchniową, a warunkach tarcia, przeciwdziałają zużywaniu i zacieraniu elementów trących 

względem wody jako bazy. 

W przemyśle spożywczym i kosmetycznym stosuje się urządzenia, w których nie zawsze jest 

możliwe zastosowanie olejowych środków smarowych ze względu na specyficzną formę smarowania, 

z np. smarowanie natryskowe z dyszy rozpylającej czy w zamkniętych układach chłodząco-

smarujących. Przykładem urządzenia, w którym stosuje się takiego rodzaju smarowanie jest 

obrotowa matryca do wytwarzania masy czekoladowej, która jest umieszczona na ruchomej 

przekładni, smarowanej z dyszy natryskowej. Masa musi być cały czas w ruchu obrotowym, a matryca 

jest od spodu podgrzewana, aby czekolada nie uległa zastygnięciu. Ciągły ruch matrycy pracującej w 

podwyższonej temperaturze, wymaga smarowania cieczą chłodząco-smarującą, aby zmniejszyć  

opory ruchu i  zużycie energii.   

Stosowane w zakładach spożywczych i kosmetycznych środki chłodząco-smarujące tego typu to 

zazwyczaj emulsje typu olej w wodzie o niskiej lepkości, zawierających ok. 95% wody. Zaletami tych 

cieczy są dobre właściwości przeciwzużyciowe oraz kompatybilność z materiałami konstrukcyjnymi 

układu oraz uszczelnieniami. Wady to niestabilność mikrobiologiczna oraz słaba biodegradowalność. 

Drugi rodzaj cieczy to wodne dyspersje polimerów o stężeniu substancji aktywnych w granicach 35-

50%, ponadto zawierają ok. 10% dodatków uszlachetniających, najczęściej substancji 
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antykorozyjnych i antypiennych. Są one zazwyczaj biodegradowalne, mniej podatne na 

mikrobiologiczny rozkład, jednak ze względu na nienajlepsze właściwości smarne nie zaleca się 

stosowania takich cieczy, w układach gdzie występuje duże obciążenie węzłów tarcia. Jako 

niskolepkie ciecze chłodząco-smarujące stosuje się również estry fosforanowe. Są one bezwodne, 

nietoksyczne, biologicznie obojętne, jednak nie ulegają biodegradacji i charakteryzują się wysoką 

agresywnością w stosunku do uszczelnień gumowych, ich wadą jest także higroskopijność ,  rozkład 

hydrolityczny w podwyższonej temperaturze. 

 Dobór środka smarowego do takich układów wymaga niskiej lepkości, nietoksyczności, 

kompatybilności z materiałami konstrukcyjnymi, zdolności do obniżania oporów ruchu i zużycia, 

stabilności w podwyższonych temperaturach (do ok. 60-70oC), oraz o dobrych właściwości 

chłodzących.  Środki takie powinny także rozpraszać ciepło i wykazywać działanie uszczelniające. W 

wielu gałęziach przemysłu spożywczego i kosmetycznego występuje często kombinacja tych 

wymagań, co jeszcze bardziej komplikuje dobór odpowiedniego środka smarowego. 

Dlatego w kolejnym etapie prac podjęto próby opracowania środków smarowych stanowiących 

rzeczywiste wodne roztwory związków aktywnych powierzchniowo, które mogłyby stanowić 

alternatywę dla obecnie stosowanych niskolepkich środków smarowych. Cechują się one dobrą 

stabilnością, nie są wrażliwe na rozkład mikrobiologiczny, są nie palne, nie generują trujących 

odpadów, obojętne dermatologicznie, wykazują właściwości chłodzące.  

Opracowanie innowacyjnych środków smarowych dla przemysłu kosmetycznego przedstawiono w 

publikacji pt”. „Silicone surfactants as potential lubricating substances and bases” (poz. 5). 

Według danych literaturowych woda może być bazą w alternatywnych środkach smarowych.  

Jest ona tania, ogólnodostępna, niepalna, a także przyjazna dla środowiska naturalnego. Ze względu 

na wysoką pojemność cieplną i przewodnictwo cieplne woda charakteryzuje się bardzo dobrymi 

właściwościami chłodzącymi. Woda posiada także wady: działanie korozyjne wobec metali, niską 

lepkość, słabe właściwości smarne. Smarność wody można niwelować poprzez wprowadzenie do niej 

odpowiednich dodatków. Jako dodatki były już stosowane: alkilopoliglukozydy, laurylosiarczan sodu i 

oksyetylenowany laurylosiarczan sodu, oksyetylenowane: olej rycynowy, aminy laurylowe oraz estry 

metylowe kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego. Wyniki badań przeprowadzone dla tych grup 

związków dały zadowalające rezultaty i dały asumpt do zastosowania jako środków smarowych 

wodnych roztworów związków krzemoorganicznych, a dokładniej polieterów silikonowych. Są to 

związki łączące w sobie właściwości hydrofobowe, charakterystyczne dla polidimetylosiloksnanów i 

tlenku propylenu, oraz hydrofilowe, uwarunkowane obecnością grup tlenku etylenu. Dzięki obecności 

grup tlenku etylenu rozpuszczają się w wodzie. Z uwagi na fakt, iż polietery silikonowe są obecnie 

popularnie stosowanymi komponentami kosmetyków można rozważać zastosowanie układów 

dwuskładnikowych woda-silikon jako potencjalnych substancji smarowych dla przemysłu 
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kosmetycznego. W przypadku awarii systemu, przecieku i ewentualnym kontaktem smaru z 

produktem (kosmetykiem), nie dochodziłoby do skażenia kosmetyku, tak jak ma to miejsce w 

przypadku standardowych: baz, inhibitorów zużycia i modyfikatorów tarcia.  

Testom poddano trzy rodzaje związków aktywnych powierzchniowo o różnym stosunku  

liczby grup tlenku etylenu do liczby grup tlenku propylenu w cząsteczce: PEG/PPG-25/25-

Dimethicone,  PEG/PPG-20/20 Dimethicone oraz Bis - PEG/PPG- 20/20 Dimethicone. Wybrane 

związki charakteryzowała także odmienna budowa przestrzenna cząsteczek: budowa grzebieniowa 

(związek A i C) oraz blokowa (związek B). Jako miarę aktywności powierzchniowej związków przyjęto: 

napięcie powierzchniowe (σ)  i kąt zwilżania (Θ), a także obrazy powierzchni stali w obecności 

substancji smarowych wykonane z użyciem mikroskopu sił atomowych (AFM). Natomiast właściwości 

smarne scharakteryzowano poprzez zmiany oporów ruchu i zużycia.  

Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów napięcia powierzchniowego można 

następująco uszeregować związki względem malejących wartości σ:  PEG/PPG-25/25-Dimethicone > 

PEG/PPG-20/20 Dimethicone > Bis-PEG/PPG- 20/20 Dimethicone. Reasumując, odnotowano ogólną 

tendencję do zmniejszania wartości napięcia powierzchniowego w funkcji rosnącego stężenia związku 

silikonowego. Już dodatek związków w stężeniu 0.01% obniża badany parametr o blisko 40%. Po 

przekroczeniu stężenia 1% wartości σ ulegają stabilizacji. Wpływ budowy związku na wartości 

napięcia powierzchniowego nie jest znaczący. Zarówno związek o budowie grzebieniowej (A) jak 

również związek o budowie blokowej (B) charakteryzują się zbliżonymi wartościami napięcia 

powierzchniowego. Otrzymane wartości kąta zwilżania powierzchni stali można uszeregować dla 

roztworów poszczególnych związków:  Θ Bis 20/20 > Θ 20/20  > Θ 25/25 . Można to  tłumaczyć w oparciu o 

zwiększenie w wodzie rozpuszczalności związków o większej liczbie moli przyłączonego tlenku 

etylenu, na skutek czego tendencja do przechodzenia na granicę faz cząsteczek związku jest mniejsza. 

Na podstawie analizy wyników można postulować, że budowa przestrzenna cząsteczki nie wywiera 

większego wpływu na wartości kąta zwilżania. Zaobserwowano, że zarówno związek o budowie 

blokowej (Bis-PEG/PPG-20/20 Dimethicone) jak i związek o budowie grzebieniowej (PEG/PPG-20/20 

Dimethicone) charakteryzowały się zbliżoną zwilżalnością powierzchni stali.  Obrazy powierzchni stali 

wykonane w obecności omawianych związków amfifilowych (AFM) pozwalają na zaobserwowanie 

wygładzenia powierzchni stali względem powierzchni stali w obecności wody. Można zatem 

postulować, że cząsteczki polieterów silikonowych wykazują zdolność do adsorpcji na granicy faz 

ciecz-ciało stałe. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny właściwości  fizykochemicznych stwierdzono, że 

wodne roztwory silikonów oraz ich czyste związki charakteryzują się także pożądanymi 

właściwościami tribologicznymi. W skojarzeniu kulka - tarcza przy obciążeniu 10 i 50 N (tester T-11) 

większość z przebadanych roztworów stosowanych jako substancje smarowe obniża opory ruchu i 
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zużycie w odniesieniu do wody.  Dla niższych stężeń wodnych roztworów silikonów rzędu od 1 do 

20%, współczynnik tarcia (μ) dla obciążenia 10N jest nieznacznie niższy względem bazy. Natomiast 

dla stężeń powyżej 40% obserwuje się blisko 3 - krotne zmniejszenie wartości μ. W przypadku 

pomiarów średnicy skazy d przy obciążeniu 10N obniżenie zużycia zaobserwowano już przy 10% 

dodatku. Świadczy to o powstawaniu trwałego filmu smarnego w warunkach tarcia. Przy wyższym 

obciążeniu (50N) w stężeniach od 1 do 40%  jedynie zastosowanie jako substancji smarowej wodnych 

roztworów PEG/PPG 20/20 Dimethicone prowadzi do spadku współczynnika tarcia w porównaniu z 

wodą. Natomiast w zakresie stężeń od 60 do 100% odnotowano gwałtowny spadek wartości μ dla 

wszystkich badanych roztworów. Można stwierdzić, że najkorzystniejsze właściwości smarne 

wykazywały wodne roztworów silikonów w wysokich stężeniach (60 -100%) o czym świadczą niższe 

wartości μ i d względem otrzymanych po użyciu wody. Przypuszcza się, że tworzona w tych 

warunkach warstwa adsorpcyjna związków powierzchniowo czynnych przekształca się w tworzony w 

warunkach tarcia film smarny. Na powierzchniach trących konstytuuje się z udziałem omawianych 

związków warstwa wierzchnia, która wpływa na poprawę właściwości tribologicznych. Zgromadzony 

materiał doświadczalny pozwala na stwierdzenie, że wytypowana grupa związków charakteryzuje się 

niespodziewanie korzystnymi właściwościami tribologicznymi. Stwierdzenie to dotyczy głównie 

roztworów o wysokim stężeniu silikonów. Niskie stężenia silikonów (c≤10%) można rozważać jako 

dodatki smarowe, natomiast związki te użyte w wyższych stężeniach (c≥20%) mogą stanowić bazę 

substancji smarowych. Na tym etapie badań proponowane układy dwuskładnikowe należy traktować 

jako modelowe substancje smarowe, które mógłby by zastąpić tradycyjnie stosowane smary dla 

przemysłu kosmetycznego . 

Interesujące z punktu widzenia aplikacyjnego badania właściwości tribologicznych wodnych 

roztworów oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych jako alternatywnych substancji smarowych 

przedstawiono w dwóch pracach pt. Wpływ budowy łańcucha alkilowego na właściwości 

przeciwzatarciowe wodnych roztworów oksyetylenowanych alkoholi (poz. 6) oraz pt. „Wpływ budowy 

łańcucha alkilowego na właściwości tribologiczne wodnych roztworów oksyetylenowanych 

alkoholi”(poz.7) 

W publikacji 6. przedmiotem badań były wodne roztwory mieszaniny dwóch alkoholi 

laurylowego i mirystylowego, oksyetylenowanych 7 i 10 molami tlenku etylenu (C12- C14EO7 i C12-

C14 EO10)  oraz dwa alkohole izotridecylowe, oksyetylenowane 7 i 9 molami tlenku etylenu (izo-

C13EO7 i izo-C13EO9). Są to związki powierzchniowo czynne, które są stosowane jako składniki 

kosmetyków, zatem mogą być użyte w substancjach smarowych dedykowanych dla przemysłu 

kosmetycznego. Są one rozpuszczalne w wodzie i w zależności od stężenia tworzą w niej roztwory: 

monomerów, micelarne i liotropowe ciekłe kryształy, szczególnie te ostatnie wykazują dobre 

właściwości smarne. W tym artykule szczególną uwagę poświęcono właściwościom 
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przeciwzatarciowym alkoholi różniących się budową łańcucha alkilowego. Badaniom poddano 

alkohole o łańcuchach rozgałęzionych (izoalkohole) i liniowych łańcuchach alkilowych. Do badań 

tribologicznych wytypowano wodne roztwory oksyetylenowanych alkoholi o stężeniu z zakresu 1–5%, 

tak wiec można je traktować jako aktywne dodatki do wody.  

W oparciu o uzyskane rezultaty badań testów zatarciowych (aparat czterokulowy- tester T-02) 

stwierdzono, że wielkości charakteryzujące zatarcie: obciążenie zacierające (Pt), obciążenie zatarcia 

(Poz) i graniczny nacisk zatarcia (poz) przyjmowały zdecydowanie niższe wartości dla roztworów 

izoalkoholi niż dla roztworów alkoholi o liniowym łańcuchu. Poza wszelką wątpliwością można 

twierdzić, że alkohole z liniowymi łańcuchami wykazują większą zdolność do przenoszenia wysokich 

obciążeń. Względem wody następuje prawie 3-krotne zwiększenie wartości poz, podczas gdy 

izoalkohole zmniejszają maksymalnie tę wartość tylko 1,8 razy. Analiza wielkości charakteryzujących 

zatarcie (Pt, Poz, poz) wskazuje, że alkohole z rozgałęzionymi łańcuchami mają, w porównaniu z 

alkoholami liniowymi, zdecydowanie niższą efektywność przeciwdziałania zacieraniu. W warunkach 

wysokich wymuszeń mechanicznych nie są one zdolne do tworzenia trwałego filmu smarnego.  

Uzyskane wyniki oraz ich analiza potwierdzają, że alkohole o rozgałęzionych łańcuchach nie są 

efektywnymi dodatkami, które mogą zwiększać właściwości przeciwzatarciowe w odniesieniu do 

wody jako bazy. Tworzony w warunkach tarcia film smarny w przypadku roztworów alkoholi o 

łańcuchu rozgałęzionym charakteryzuje się niższą trwałością niż alkoholi liniowych.  

W artykule 7. przedstawiono wpływ budowy łańcucha alkilowego oksyetylenowanych 

alkoholi tłuszczowych na właściwości fizykochemiczne i tribologiczne ich wodnych roztworów. 

Przedmiotem badań były wodne roztwory mieszaniny dwóch alkoholi, zawierających 12 i 14 atomów 

węgla w łańcuchu alkilowym, oksyetylenowanych 7 i 10 molami tlenku etylenu oraz dwa alkohole 

izotridecylowe, oksyetylenowane 7 i 9 molami tlenku etylenu. Miarą aktywności powierzchniowej 

były zmierzone wartości napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania powierzchni stali. 

Charakterystyki tribologiczne były wyrażone poprzez opory ruchu i zużycie przy stałym nacisku. 

Wykorzystano tribometr  ze skojarzeniem kula–tarcza (tester  T-11). Stwierdzono, że izoalkohole 

wykazują wyższą zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego, natomiast mniejszą zdolność do 

zwilżania powierzchni stali w stosunku do alkoholi o liniowych łańcuchach alkilowych. Udowodniono, 

że dla niewielkich obciążeń (10, 50 N) dodatek alkoholi o rozgałęzionych łańcuchach w zdecydowanie 

mniejszym stopniu wpływa na obniżenie oporów ruchu i zużycia niż ich odpowiedników liniowych. 

Obserwowane zmiany wielkości tribologicznych są interpretowane w kategoriach niższej trwałości 

filmu smarnego tworzonego przez izoalkohole z ich wodnych roztworów. Tworzony w warunkach 

tarcia film smarny nie jest trwały i nie zabezpiecza wystarczająco współpracujących elementów pary 

ciernej przed zużyciem. Dlatego wodne roztwory izoalkoholi nie mogą stanowić efektywnych 

substancji smarowych, w przeciwieństwie do roztworów, w których zastosowano oksyetylenowane 
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alkohole tłuszczowe o liniowych łańcuchach alkilowych, które charakteryzowały się korzystnymi 

właściwościami tribologicznymi.  

Innowacyjność opracowanej cieczy chłodząco-smarującej potwierdza patent (poz.8) pt. „Ciecz 

chłodząco-smarująca do obróbki metali”. Pomimo, iż tytuł patentu wskazuje na bezpośrednie  

przeznaczenie tej cieczy do obróbki metalu, w badaniach wykazano jej właściwości chłodząco-

smarujące, antykorozyjne, przeciwpienne, przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, które są pożądane  

dla środków smarowych stosowanych w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Ponadto skład 

cieczy został tak zaprojektowany aby spełniać wymogi bezpieczeństwa dla środków smarowych klasy  

NSFH1 stosowanych w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Zawarte w recepturze składniki są 

bezpieczne dla środowiska i człowieka, zatem opracowany produkt może być dedykowany dla 

przemysłu kosmetycznego i spożywczego.  

Opracowane środki smarowe, poza oksyetylenowanymi izoalkoholami, są efektywne, ze 

względu na tworzenie w warunkach tarcia trwałego filmu smarnego, mogą zatem wpływać na 

zmniejszenie zużycia energii na pokonywanie oporów ruchu, co może wiązać się  z większa trwałością 

trących elementów mechanicznych, a przez to  obniżeniem kosztów eksploatacji maszyn i  urządzeń. 

Przedstawione wyniki badań dotyczące opracowanych wodnych kompozycji surfaktantów jako 

substancji smarowych potwierdzają hipotezę nr 3. 

Na podstawie przeprowadzonych badań towaroznawczych i weryfikacji postawionych 

hipotez można stwierdzić, że cel pracy został osiągnięty. Opracowano funkcjonalne środki smarowe 

o korzystnych właściwościach tribologicznych,  których skład został zaprojektowany w oparciu o 

surowce obecne w produktach żywnościowych i kosmetycznych. Takie podejście do kształtowania 

jakości środków smarowych może przyczynić do poprawy ich bezpieczeństwa stosowania, przede 

wszystkim w aspekcie środowiskowym: zastosowanie olejów pozyskanych z surowców 

odpadowych, wytworzenie bezpiecznych dla środowiska środków smarowych, ograniczenie 

stosowania szkodliwych dodatków i baz pochodzenia naftowego, a także ochroną produktów przed 

skażeniem wywołanym np. niekontrolowanym wyciekiem środka smarowego podczas procesu 

produkcyjnego.  

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo badawczych, dydaktycznych  

i organizacyjnych  

Pracę zawodową podjęłam w 2005 roku jako asystent na Wydziale Materiałoznawstwa i 

Technologii Obuwia. Od tego okresu moje zainteresowania badawcze koncentrowały się w trzech 

zasadniczych obszarach: 

1. Pierwszy obszar badawczy 
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Projektowanie i doskonalenie jakości kosmetyków i produktów farmaceutycznych z uwzględnieniem 

innowacyjnych surowców i wymagań konsumentów  

2. Drugi  obszar badawczy 

Ocena konsumencka i wartości użytkowej innowacyjnych produktów chemii gospodarczej 

3. Trzeci obszar badawczy 

Kształtowanie właściwości użytkowych paliw z biododatkami w aspekcie ich smarności  

Ad 5.1 

Po obronie pracy doktorskiej w  2010 roku moje zainteresowania badawcze dotyczyły 

projektowania i doskonalenia jakości produktów kosmetycznych i farmaceutycznych zawierających 

składniki roślinne. Istotny był dobór jakościowy i ilościowy poszczególnych składników w recepturze 

kosmetyków, aby uzyskać produkty o właściwościach fizykochemicznych i użytkowych 

porównywalnych, a nawet korzystniejszych względem produktów handlowych, spełniających 

wymagania konsumentów. Badania w tym zakresie, w części dotyczącej kosmetyków realizowałam 

we współpracy z pracownikami Katedry Chemii, kierując projektami badawczymi dla młodych 

naukowców, finansowanymi przez MNiSW pt. „Badania fizykochemiczne i użytkowe surowców 

pochodzenia naturalnego z punktu widzenia proponowanych kierunków zastosowań w: 

kosmetykach, wyrobach chemii gospodarczej i przemysłowej (ciecze eksploatacyjne) w 2011 roku 

oraz projektem pt. „Kształtowanie właściwości fizykochemicznych i użytkowych nowoczesnych 

kosmetyków i produktów chemii gospodarczej  i przemysłowej poprzez właściwy dobór ich składu” w 

2014 roku (załącznik 5, pkt. IIG) . 

Efektem prac były publikacje dotyczące dwufazowych płynów do kąpieli, zawierających 

skwalan z oliwy z oliwek (zał. 5, pkt IIB, poz. 18, 20). Opracowane płyny do kąpieli charakteryzowały 

się innowacyjną dwufazową formą produktu. Dolna faza preparatu zawierała wodę i związki 

powierzchniowo czynne, dzięki czemu wykazywał on działanie myjące, natomiast górną fazę 

stanowiła emulsja kosmetyczna zawierająca składniki hydrofobowe, w tym skwalan z oliwy z oliwek. 

Uzyskanie takiej formy preparatu pozwoliło na połączenie właściwości myjących i pielęgnacyjnych w 

jednym produkcie. Potwierdzeniem innowacyjności produktu był przyznany patent (zał. 5, pkt IIB, 

poz. 39) oraz medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich „Beauty Vision” w 2011 roku 

(załącznik 5, pkt II H).   

Znacząca część prac badawczych dotyczyła wykorzystania surowców roślinnych pod względem 

ich aplikacji w kosmetykach pielęgnacyjnych, głównie preparatach kosmetycznych do pielęgnacji ciała 

i włosów takich jak:  kremy, peelingi, maseczki kosmetyczne, odżywki do włosów, oliwki do ciała, 

(załącznik 5, pkt IIA, poz.13, pkt IIB, poz.14-16, 20-22, 25,28, 30-32). Składniki, pozyskiwane z roślin 

pełniły rożne funkcje w projektowanych prototypach kosmetyków tj. zmielone ziarna kawy stanowiły 

ścierniwo peelingów, olej jojoba, masło karite składniki  odżywcze i natłuszczające, ekstrakty z ziół w 
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maseczkach kosmetycznych funkcje odżywcze, oczyszczające, bakteriobójcze, ściągające, 

hydrolizowany jedwab pełnił  funkcje kondycjonującą w odżywkach do włosów. W przypadku emulsji  

kosmetycznych istotny był taki dobór stężeń omawianych dodatków w recepturze, aby uzyskać 

preparat stabilny, o właściwościach pielęgnacyjnych względem skóry  (wysokim stopniu nawilżenia, 

niskim stopniu transepidermalnej utraty wody z naskórka) i korzystnych właściwościach 

reologicznych ułatwiających aplikację preparatu z opakowania (wartości parametrów: lepkości, 

tekstury, granicy płynięcia były zbliżone do zakresów wyznaczonych dla produktów handlowych). 

Istotny w ocenie jakości omawianych kosmetyków był dobór metodyk badawczych 

uwzględniających także oczekiwania konsumentów. Punktem odniesienia względem 

przeprowadzonych testów  laboratoryjnych były wykonane testy analizy sensorycznej oraz testy 

konsumenckie. Przeprowadzone rezultaty badań wykazały, że zaprojektowane produkty są 

innowacyjne i spełniają wymagania jakościowe stawiane nowoczesnym kosmetykom pielęgnacyjnym, 

czego potwierdzeniem były przyznane dla opracowanych kosmetyków patenty i zgłoszenia 

patentowe (załącznik 5, pkt IIB,  poz.35-39, 40-45) oraz liczne nagrody i medale na 

Międzynarodowych Targach Poznańskich i Międzynarodowych Salonach Wystawienniczych w 

Moskwie i  Norymberdze (załącznik 5, pkt IIH).  

Badania dotyczące aplikacji ekstraktu ziołowego z rumianku, pozyskanego metodą ekstrakcji w 

warunkach nadkrytycznego dwutlenku węgla do produktów farmaceutycznych jakimi były maści 

zostały przedstawione w publikacji (załącznik 5,pkt IIA,  poz.9). Wykonane testy właściwości 

reologicznych potwierdziły, że zawartość ekstraktu z rumianku w stężeniach 3,5- 5% pozawala 

uzyskać stabilne preparaty o dobrej adhezji do skóry i  odpowiedniej granicy płynięcia zapewniającej 

dobrą rozsmarowalność produktu na skórze. 

Część prac badawczych realizowanych przez mnie we współpracy z pracownikami Katedry 

Chemii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu i Katedry Technologii i Analizy 

Instrumentalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dotyczyła aplikacji nowo zsyntezowanych 

związków amfoterycznych (sulfobetain) do nowoczesnych kosmetyków myjących, głównie 

szamponów do włosów, żeli myjących do twarzy, mydeł w płynie przeznaczonych do cery wrażliwej, 

płynów do kąpieli (załącznik 5,pkt II A,  poz. 10,12, pkt IIB poz. 17,18,20,23,26). Dużym osiągnięciem 

było opracowanie prototypów kosmetyków, zawierających w składzie sulfobetainy, zachowujących 

dobre właściwości pianotwórcze i emulgowania zabrudzeń tłuszczowych, przy jednoczesnym 

obniżeniu potencjału drażniącego kosmetyku względem skóry. 

 

Ad 5.2 

Drugi obszar badawczy obejmował prace, dotyczące kształtowania jakości produktów chemii 

gospodarczej, w tym środków czyszczących to twardej powierzchni, zawierających bezpieczne w 
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stosowaniu i biodegradowalne rozpuszczalniki w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych z 

oleju rzepakowego (załącznik 5,pkt II B,  poz.27, 34), preparatów czyszczących do  usuwania farb 

malarskich (załącznik 5,pkt II B,  poz.29), płynów czyszczących z octem owocowym (Załącznik 5,pkt II 

A,  poz.34) oraz płynów do płukania tkanin (załącznik 5,pkt II A,  poz.11). Omawiany kierunek badań 

był kontynuacją i rozszerzeniem prac podjętych podczas  realizacji pracy doktorskiej. W trakcie badań 

wykazano, że opracowane środki czyszczące w postaci nowoczesnej formy mikroemulsji, dzięki 

wysokiej zawartości rozpuszczalnika (50-70 %) i specjalnie dobranej kompozycji surfaktantów 

wykazują wyższą efektywność usuwania rożnego typu zabrudzeń z powierzchni ceramicznych niż 

obecne na rynku produkty handlowe (załącznik 5,pkt II B,  poz.34).  

W kolejnej pracy dla opracowanych produktów czyszczących dokonano oceny konsumenckiej 

(Załącznik 5,pkt IIB,  poz.27).  Celem artykułu było ustalenie rankingu cech jakościowych 

charakteryzujących produkty typu „heavy duty”, które mogą stanowić podstawę do zbudowania 

modelu preferencji konsumentów w odniesieniu do tego rodzaju środków czyszczących. Opracowano 

ankietę, w której wzięło udział 300 konsumentów w różnym wieku, płci i wykształceniu. W arkuszu 

umieszczono pytania mające na celu wskazać, jakie produkty są najczęściej kupowane oraz jakimi 

przesłankami kierują się konsumenci przy wyborze środków czyszczących. Zaprezentowano 

informacje dotyczące: formy oferowanych produktów, częstotliwości zakupów, czynników  

determinujących zakup środków czystości, najczęściej używanych marek oraz miejsca zakupów. 

Stwierdzono, że najistotniejszymi cechami jakościowymi, które wpływają na wybór produktu są: 

skuteczność i jakość, a także reklama. Ponadto badanie ankietowe umożliwiło opracowanie wzorca 

preferencji konsumenckich, w którym wyróżniki jakości produktów chemii gospodarczej 

uszeregowano względem ich ważności 

Zadowalające rezultaty badań uzyskano dla produktów „paint stripper” przeznaczonych do 

usuwania farby z różnego rodzaju powierzchni (załącznik 5,pkt IIB,  poz.29). Należy podkreślić, że 

obecne w handlu produkty tego typu zawierają agresywne i lotne rozpuszczalniki, które mogą 

wpływać niekorzystnie na zdrowie konsumenta poprzez działanie drażniące na skórę i drogi 

oddechowe. Opracowane kompozycje oprócz efektywności usuwania zanieczyszczeń, 

charakteryzowały się bezpieczeństwem stosowania ze względu na użycie rozpuszczalnika w postaci 

estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego, nietoksycznego, nielotnego, 

biodegradowalnego.  

Interesujące wyniki badań uzyskano także dla nowoczesnych preparatów czyszcząco-

nabłyszczających do powierzchni ceramicznych, zawierających ocet owocowy jako rozpuszczalnik 

hydrofilowy (załącznik 5,pkt II B,  poz.33). Skład kompozycji zaprojektowano w oparciu o dane 

literaturowe i doświadczalne. Analizowano wpływ stężenia octu owocowego na wybrane właściwości 

fizykochemiczne i użytkowe otrzymanych preparatów. Z przeprowadzonych badań wynika, że 
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wytworzone środki czyszcząco-nabłyszczające z dodatkiem wytypowanego surowca były wysokiej 

jakości. Charakteryzowały się właściwościami użytkowymi porównywalnymi, względnie 

korzystniejszymi, w odniesieniu do tych bez octu i produktów handlowych. Wykazywały wysoką 

efektywność, usuwania zabrudzeń, po czyszczeniu pozostawiały  powierzchnię nabłyszczoną, bez 

smug. 

Kolejna praca dotyczyła wykorzystania polieterów silikonowych jako składników 

kondycjonujących płynów do płukania tkanin (załącznik 5,pkt II A,  poz.11). Rezultaty badań wskazują, 

że zastosowane dodatki wykazują aktywność powierzchniową i mają zdolność do adsorpcji na 

włóknach tkaniny bawełnianej, dzięki czemu wpływają korzystnie na miękki chwyt tkanin, nie 

powodują efektu zażółcenia i nadmiernej hydrofobizacji tkaniny, co jest typowymi niekorzystnymi 

efektami w przypadku handlowych kondycjonerów tkanin.  

Ad. 3  

Trzeci obszar badawczy dotyczył badań oceny smarności kompozycji paliw otrzymanych z 

estrów metylowych kwasów tłuszczowych pozyskanych z różnych olejów roślinnych z olejem 

napędowym. Rezultaty badań przedstawiono w samodzielnym rozdziale w monografii naukowej 

(załącznik 5,pkt II B,  poz.24) . Smarność paliw jest jednym z najważniejszych wyróżników ich jakości. 

Niewystarczająca smarność paliwa może prowadzić do przyspieszonego zużycia pomp i wtryskiwaczy 

w silniku z zapłonem samoczynnym, a w niektórych przypadkach nawet niesprawności całego układu 

zasilania, a także wzrostu emisji substancji szkodliwych z układu wydechowego.  

Szczególnie interesujące były badania smarności estrów pozyskiwanych z innych olejów innych 

niż rzepakowy, które nie były dotychczas publikowane.  Przedstawione rezultaty badania dotyczyły 

oceny smarności kompozycji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) otrzymanych z olejów 

roślinnych: sojowego, słonecznikowego, rycynowego i lnianego w oleju napędowym, które znalazłyby 

zastosowanie jako ekologiczne paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (diesla). Jako 

potencjalne dodatki modyfikujące właściwości smarne oleju napędowego zaproponowano 10% 

roztwory FAME  w oleju napędowym. Badania wykonano także dla oleju napędowego i samych 

estrów. Dla wytypowanych kompozycji biopaliw wykonano badania tribologiczne, z wykorzystaniem 

aparatu realizującego ruch posuwisto-zwrotny kulki po płaszczyźnie z wysoką częstotliwością (HFRR - 

High Frequency Reciprocating Ring Ball on-Flat). Badania prowadzone były dla skojarzenia 

materiałowego stal - stal i styku skoncentrowanego. Właściwości tribologiczne określono przez opory 

ruchu, zużycie oraz stopień pokrycia filmem smarnym. Do oceny zmian morfologii powierzchni po 

tarciu wykorzystano profilometr oraz mikroskop sił atomowych (AFM).  Celem przeprowadzonych 

bada było podjęcie próby otrzymania korelacji między mierzonymi wielkościami charakteryzującymi 

tarcie, a udziałem procentowym biododatków w oleju napędowym. Wykazano, że 10% dodatek 

FAME powoduje obniżenie współczynnika tarcia od ok. 20% do 30% względem oleju napędowego, 



25 

 

natomiast grubość filmu smarnego jest na poziomie 93%-96%.  Zaobserwowano także znaczące 

zmniejszenie skorygowanej średnicy śladu zużycia o ponad 40% względem bazy. Wykonane badania 

profilometryczne potwierdzają zmniejszenie głębokości śladu zużycia dla 10% roztworów FAME w 

oleju napędowym względem oleju referencyjnego. Natomiast obrazy topografii powierzchni próbki 

stalowej po tarciu w obecności omawianych kompozycji wskazują na zmianę struktury warstwy 

wierzchniej poprzez jej wygładzenie. Wykazano zatem, że podczas tarcia na współpracujących 

powierzchniach jest wytwarzany film smarny, zabezpieczający elementy pary ciernej przed 

nadmiernym zużyciem, co świadczy o korzystnych właściwościach smarnych opracowanych 

kompozycji paliw. 

Za mój wkład własny w rozwój dyscypliny towaroznawstwo rozumianej jako nauki o jakości 

można uznać: 

 identyfikację zagrożeń wynikających ze stosowania środków smarowych w branży spożywczej 

i kosmetycznej,  

 wskazanie możliwości opracowania środków smarowych opartych na składnikach obecnych 

w żywności i kosmetykach jako produktów o większym bezpieczeństwie stosowania 

względem środowiska i konsumenta, niż obecne na rynku produkty, 

 wskazanie możliwości projektowania efektywnych środków smarowych dla branży 

spożywczej i kosmetycznej o korzystnych właściwościach tribologicznych, które zastosowane 

w urządzeniach pracujących na liniach produkcyjnych mogą wpływać na  obniżenie ich 

kosztów eksploatacji , 

 doskonalenie jakości innowacyjnych kosmetyków i produktów farmaceutycznych poprzez 

zastosowanie składników pochodzenia roślinnego oraz uwzględnienie wymagań 

konsumentów,  

 wykazanie możliwości opracowania efektywnych w działaniu środków czyszczących 

zawierających bezpieczne i biodegradowalne rozpuszczalniki hydrofobowe i hydrofilowe, 

które mogłyby zastąpić powszechnie stosowane produkty, zawierające w składzie drażniące 

skórę i układ oddechowy, toksyczne i lotne składniki, 

 opracowanie wzorca preferencji konsumenckich w zakresie środków czyszczących typu heavy 

duty do trudnousuwalnych zabrudzeń, 

 potwierdzenie możliwości kształtowania właściwości użytkowych płynów do płukania tkanin 

poprzez dobór stężenia i rodzaju polieterów silikonowych jako składników kondycjonujących, 

  wykazanie korzystnych właściwości smarnych estrów metylowych kwasów tłuszczowych 

pochodzących z olejów: sojowego, słonecznikowego, rycynowego i lnianego, które mogłyby 

stanowić biododatki do oleju napędowego oraz wskazanie na możliwość wykorzystania 
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nowoczesnej metody HFRR do oceny właściwości tribologicznych  opracowanych kompozycji 

paliw. 

Poza dorobkiem publikacyjnym, rezultaty prac naukowych były również prezentowane na 

konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu towaroznawstwa w postaci  7 plakatów i 3 

wygłoszonych referatów (załącznik 5 , pkt.II I). Ponadto w mojej działalności naukowej byłam 

wykonawcą w 13 projektach badawczych, w dwóch pełniłam rolę kierownika (załącznik 5 , pkt.II G.) 

Duże doświadczenie w projektowaniu i doskonaleniu jakości środków czyszczących uzyskałam 

wykonując wraz z współpracownikami Katedry Chemii UTH Rad. ekspertyzę w ramach projektu pt. 

„Badania stężeń ekstraktów, poziomu degradacji przy uwalnianiu ze struktur preparatu oraz 

weryfikacja składów recepturowych prototypów multifunkcyjnego ekopreparatu czyszcząco-

myjącego,  gdzie współpracowałam z GRUPĄ INCO (załącznik 5 , pkt III M) oraz podczas prac, przy 

udziale w Konsorcjum:  UTH w Radomiu (lider), Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Instytut 

Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze w ramach Programu 

Badań Stosowanych nr PBS1/A5/18/2012 pt.: „Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, 

bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów 

roślinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2” prowadzonego w latach   2012-2016 

(załącznik 5 , pkt IIIE). 

Potwierdzeniem pionierskich badań w zakresie opracowania receptur i kształtowania jakości 

kosmetyków i produktów chemii gospodarczej są także liczne nagrody i medale na krajowych i 

międzynarodowych targach innowacji oraz salonach wystawienniczych (załącznik 5 , pkt H). 

Byłam również recenzentem dwóch artykułów w monografii Current Trends in Commodity 

Science, Development and Assesment of Non-Food Products pod red. Katarzyny Michockiej i 

Mariusza Tichoniuka (załącznik 4 , pkt P) oraz członkiem komisji oceniającej w zespole eksperckim do 

oceny wygłoszonych referatów przez studentów i doktorantów w ramach Dni Młodych 

Towaroznawców w Poznaniu w 2017 (załącznik 5 , pkt IIIN).   

Brałam aktywny udział jako organizator sesji tematycznej w Komitecie Organizacyjnym I 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Innowacyjne Technologie i Metody Oceny Jakości 

Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej pt. „Zastosowanie ekstraktów roślinnych 

pozyskiwanych w warunkach nadkrytycznego CO2 do wytwarzania kosmetyków i produktów chemii 

gospodarczej”, której organizatorami były: Katedra Chemii, Uniwersytet Technologiczno – 

Humanistyczny w Radomiu, Konsorcjum: UTH w Radomiu (lider), Politechnika Krakowska, 

Politechnika Łódzka, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach , Polskie Towarzystwo 

Towaroznawcze, która się odbyła 24 listopada 2015 roku w Radomiu (załącznik 5, pkt IIIC).  
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Moje zainteresowania naukowe łączą się również z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i 

popularyzacyjną naukę. Byłam promotorem 6 prac magisterskich, 3 inżynierskich, 12 licencjackich 

oraz recenzentem w 10 pracach  licencjackich. Pełniłam funkcję opiekuna koła naukowego studentów 

trzeciego roku na kierunku technologia chemiczna w ramach Projektu Nr POKL.04.01.02-00-192/12, 

realizowanego w latach 2014-2015 oraz opiekunem zawodowych praktyk studenckich na kierunku 

kosmetologia w latach 2013-2018. Pełniłam także opiekę nad studentką z Kaunas University of 

Technology z  Litwy, odbywającej dwumiesięczny staż na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i 

Wzornictwa, UTHRad. w ramach programu ERASMUS w 2015 roku (załącznik 5, pkt IIIJ). 

Do istotnych osiągnięć dydaktycznych zaliczam również stworzenie podstaw naukowych oraz 

organizacyjnych oraz prowadzenie pracowni towaroznawstwa kosmetyków wielofunkcyjnych, 

działającej od 2012 roku do chwili obecnej. Pełniłam także funkcję koordynatora zespołu ds. 

wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na kierunku towaroznawstwo w 2011 roku oraz 

członkiem komisji ds. przygotowania raportu dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach 

towaroznawstwo i technologia chemiczna (załącznik 5, pkt IIIQ). Odbyłam także staż zagraniczny w 

ramach Programu Erasmus Plus dla wykładowców w Kaunas Univeristy of Technology na Litwie, w 

październiku 2016, gdzie wygłosiłam cykl wykładów z tematyki nowoczesnych kosmetyków myjących 

zawierających delikatne dla skóry surfaktanty oraz roślinne składniki renatłuszczające (załącznik 5 , 

pkt IIIL).  

Ponadto brałam aktywny udział w popularyzacji nauki, pełniąc funkcję przewodniczącego  

komitetu organizacyjnego w Pikniku  Naukowym organizowanym w Parku Naukowo-

Technologicznym w Puławach w ramach Dni Inwestycji Miejskich 25-27 w 2012 roku oraz w Piknikach 

Naukowych organizowanych przez Urząd Miasta Radomia, w latach 2010-2012 jako koordynator 

specjalności biotechnologia i technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej oraz 

kierunków kosmetologia i towaroznawstwo. Organizowałam także sesje tematyczne w ramach 

spotkań naukowych organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pt. „Dlaczego warto 

studiować kierunki techniczne” jako  koordynator specjalności biotechnologia i technologia 

kosmetyków i produktów chemii gospodarczej oraz kierunku towaroznawstwo (załącznik 5, pkt III I). 

Pełnię funkcję redaktora z uprawnieniami do decydowania o przyjmowaniu prac do druku w 

czasopiśmie naukowym Towaroznawcze Problemy Jakości od 2016 roku. Jestem członkiem 

Towarzystwa Towaroznawczego (od 2010)  i Tribologicznego (od 2007 roku) (załącznik 5, pkt IIIG, 

IIIH). 

 

 

 




