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PRACOWNIA ANALIZ CHROMATOGRAFICZNYCH  
ZAKŁADU RADIOMETRII I MONITORINGU SKAŻEŃ

Pracownia analiz chromatograficznych zajmuje się szeroko pojętą analizą instrumentalną – spe-
cjalizuje się w analizie próbek środowiskowych pod kątem obecności bojowych środków trujących, 
materiałów wybuchowych i związków pokrewnych. Metody laboratoryjne pozwalają na analizę tych 
związków w śladowych ilościach w próbkach o skomplikowanych matrycach. Pracownia dysponuje 
wysokiej klasy aparaturą analityczną, taką jak: wysokorozdzielczy spektrometr mas typu orbitrap 
sprzężony z chromatografem cieczowym, tandemowe spektrometry mas typu potrójny kwadrupol 
sprzężone z chromatografem cieczowym i gazowym, spektrometr mas sprzężony z plazmą wzbudzaną 
indukcyjnie. W połączeniu z posiadaną aparaturą pomocniczą wykorzystywaną na etapie przygoto-
wania próbek (np. mineralizator mikrofalowy) wyposażenie pracowni pozwala wykonać niemal każdą 
analizę jakościową lub ilościową w dowolnej matrycy.

Pracowania analiz chromatograficznych uczestniczyła w realizacji projektów krajowych oraz mię-
dzynarodowych, takich jak CHEMSEA czy DAIMON. W trakcie realizacji tych prac laboratorium 
współpracowało z wieloma renomowanymi ośrodkami naukowymi, między innymi Finnish Institute 
for Verification of the Chemical Weapons Convention (VERIFIN). 

Pracownia bierze aktywny udział w analizie skażeń podczas realizacji przedsięwzięć reagowania 
kryzysowego w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Wydział Nowych Technologii i Chemii 
Jakub Nawała 

tel. 261 839 572 
e-mail: jakub.nawala@wat.edu.pl

Wpływ rozdzielczości (R) na otrzymane widmo mas za pomocą wysoko-
rozdzielczego spektrometru mas typu Orbitrap

Abstrakt graficzny publikacji: J. Nawała, M. Szala, D. Dziedzic, D. Gordon,  
B. Dawidziuk, J. Fabisiak, S. Popiel, Analysis of samples of explosives 
excavated from the Baltic Sea floor, Sci. Total Environ.,708 (2020) 135198

Spektrometr mas sprzężony z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Chromatograf cieczowy sprzężony z wysokorozdzielczym spektrometrem 
mas (LC-Orbitrap)
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DETEKTORY JONIZACYJNE DO WYKRYWANIA  
SKAŻEŃ CHEMICZNYCH I SUBSTANCJI  

NIEBEZPIECZNYCH

Wiele współczesnych metod analitycznych opartych jest na jonizacji, w wyniku której cząsteczki 
analizowanej substancji przekształcane są w jony. Właściwości tych jonów, takie jak masa, ruchliwość 
lub stabilność, pozwalają zidentyfikować różne substancje i określić ich stężenie. Metody jonizacyjne 
charakteryzują się bardzo wysoką czułością i są przydatne do wykrywania różnych materiałów nie-
bezpiecznych. Są uznawane za podstawowe techniki pomiarowe do wykrywania bojowych środków 
trujących i materiałów wybuchowych.

Dwuwymiarowe sygnały analityczne uzyskane z różnicowego spektrometru ruchliwości jonów i z układu 
GC-IMS – pomiary wykonane w ZRiMS

Miniaturowy spektrometr ruchliwości 
jonów przeznaczony do wykrywania 

bojowych środków trujących 

Detektor IMS – konstrukcja opracowana w ZRiMS Detektor IMS na stanowisku pomiarowym przeznaczonym do kalibracji 
– konstrukcje opracowane w ZRiMS

W Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń (ZRiMS) prowadzone są badania różnych  
detektorów jonizacyjnych. Prace te obejmują opracowania konstrukcji detektorów i układów współ-
pracujących z nimi, badania zjawisk związanych z transportem jonów, a także testowanie urządzeń 
detekcyjnych. Szczególne miejsce w działalności Zakładu zajmuje technika pomiarowa zwana spek-
trometrią ruchliwości jonów (IMS, Ion Mobility Spectrometry). Detektory IMS są obecnie bardzo 
często wykorzystywane w sposób umożliwiający uzyskanie dwuwymiarowego sygnału analitycznego. 
Zwiększa to selektywność detekcji i wpływa na zmniejszenie ryzyka fałszywych alarmów. 
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FORS – ŚWIATŁOWODOWY  
SEJSMOGRAF ROTACYJNY

Światłowodowy sejsmograf rotacyjny (FORS) to innowacyjny system do rejestracji efektów  
rotacyjnych wykorzystujący techniczną implementację światłowodowego interferometru Sagnaca. 
Skonstruowane układy: AFORS (Autonomous Fibre-Optic Rotational Seismograph) oraz FOSREM 

Efekty rotacyjne zmierzone przez systemy AFORS i FOSREM

(Fibre-Optic System for Rotational 
Events & Phenomena Monitoring) 
zrealizowano z zastosowaniem specy-
ficznych rozwiązań optoelektronicznych 
mających na celu maksymalizację 
czułości. AFORS przeznaczony jest 
do rejestracji efektów rotacyjnych 
mających miejsce podczas trzęsień 
ziemi, natomiast FOSREM ma mo-
nitorować ruchy skrętne budowli 
inżynieryjnych.

Światłowodowy sejsmograf rotacyjny AFORS. Parametry urządzenia:
pętla czujnika – D = 0,63 m, L = 15 km

czułość – 1,97E–9 rad/s/Hz1/2

pasmo detekcyjne – 0,1–100 Hz
zakres pomiarowy – 1,97E-9–6,4E-3 rad/s

rejestracja danych – FORS-Telemetric Server

Światłowodowy sejsmograf rotacyjny FOSREM. Parametry urządzenia:
pętla czujnika – D = 0,214 m, L = 5 km

czułość – 2,0E–8 rad/s/Hz1/2

pasmo detekcyjne – DC – 328,125 Hz
zakres pomiarowy – 2,0E-8–10 rad/s

rejestracja danych – FORS-Telemetric Server
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POROWATE MATERIAŁY OTRZYMYWANE  
METODĄ MECHANOCHEMICZNĄ 

Obecnie aktualnym zagadnieniem jest poszukiwanie przyjaznych środowisku metod syntezy różnych 
porowatych materiałów, w tym krzemionek, tlenków metali, węgli, struktur metaloorganicznych czy 
zeolitów, które wykazują bardzo dobre właściwości adsorpcyjne i katalityczne, np. do pochłaniania 
dwutlenku węgla czy magazynowania czystych nośników energii takich jak wodór i metan.

Mielenie kulowe można wykorzystać do ekonomicznego i ekologicznego otrzymywania różnych 
funkcjonalnych materiałów porowatych, w tym struktur z jednorodnie rozmieszczonymi (uporządko-
wanymi) porami o jednakowym wymiarze. Energia kinetyczna wytwarzana podczas mielenia kulowego 
wystarczy, by rozerwać już istniejące i utworzyć nowe wiązania chemiczne. Taki proces jest nazywany 
syntezą mechanochemiczną. Metodę tę wykorzystano w syntezie tlenku glinu z naturalnego mine-
rału bemitu czy w syntezie wysoce porowatych węgli aktywnych oraz węgli z jednorodnymi porami 
z ekstraktów roślinnych. Ponadto z powodzeniem uzyskano krystaliczne struktury metaloorganiczne 
zawierające jony miedzi oraz kompozyty na bazie tych kryształów. Otrzymane mechanochemicznie 
materiały charakteryzowały się dużą porowatością oraz wyjątkowymi właściwościami adsorpcyjnymi 
względem różnych gazów. Materiały te opisano w następujących naszych pracach:

1. B. Szczęśniak, J. Phuriragpitikhon, J. Choma, M. Jaroniec, 
Mechanochemical synthesis of three-component graphene oxide/ 
ordered mesoporous carbon/metal-organic framework compo-
sites and their carbon dioxide adsorption properties, Journal of 
Colloid and Interface Science, 2020, 577, 163. 

2. B. Szczęśniak, S. Borysiuk, J. Choma, M. Jaroniec, Mecha-
nochemical synthesis of highly porous materials, Materials 
Horizons, 2020, 7, 1457.

3. B. Szczęśniak, J. Choma, M. Jaroniec, Major advances in 
the development of ordered mesoporous materials, Chemical 
Communications, 2020, 56, 7836. 

4. B. Szczęśniak, J. Choma, M. Jaroniec, Facile mechanochemical 
synthesis of highly mesoporous γ-Al2O3 using boehmite, Micropo-
rous and Mesoporous Materials, 2021, 312, 110792.

5. S. Głowniak, B. Szczęśniak, J. Choma, M. Jaroniec, Mechano-
chemistry: toward green synthesis of metal-organic frameworks, 
Materials Today 2021, 46, 109.

6. S. Głowniak, B. Szczęśniak, J. Choma, M. Jaroniec, Highly 
porous carbons synthesized from tannic acid via a  combined 
mechanochemical salt-templating and mild activation strategy, 
Molecules 2021, 26, 1826.

7. B. Szczęśniak, J. Choma, M. Jaroniec, Recent advances in me-
chanochemical synthesis of mesoporous metal oxides, Materials 
Advances, 2021, DOI: 10.1039/d1ma00073j.
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STANOWISKO DYNAMOMETRYCZNE  
W WYKONANIU EX DO BADANIA SILNIKÓW  

ZASILANYCH CNG WRAZ Z NOWOCZESNĄ  
APARATURĄ BADAWCZĄ

Stanowisko dynamometryczne w wykonaniu 
EX (iskrobezpieczeństwo) jest przeznaczone do 
badania silników spalinowych wyposażonych 
w instalacje zasilania paliwami gazowymi takimi 
jak CNG, LNG, LPG, HCNG, biometan, gazy 
koksownicze, gazy syntetyczne, paliwa wodorowe. 
Stanowisko zostało zabudowane w iskrobezpiecz-
nej kabinie wyposażonej w instalację wykrywania 
gazów palnych, pożaru oraz współdziałający z nią 
system wentylacji do usuwania gazów wybucho-
wych w przypadku ich wykrycia. Stanowisko 
posiada własny magazyn gazów, znajduje się  
w nim nowoczesna aparatura pomiarowa.

Obszary zastosowania:
– wyznaczanie charakterystyk silników spali-

nowych,
– badania rozwojowe silników spalinowych,
– badania wpływu paliw alternatywnych i bio-

paliw na parametry silników i skład spalin.
Stanowisko w wykonaniu EX powstało w ramach 

realizacji Projektu MAZOWSZE/0123/19-00.
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PROTOTYP MAŁEJ TURBINY WIATROWEJ  
DOSTOSOWANEJ DO WARUNKÓW WIATROWYCH  

PANUJĄCYCH NA TERENIE POLSKI

Analiza potrzeb energetycznych polskich go-
spodarstw pokazała, że uzasadnione jest zaprojek-
towanie małej turbiny wiatrowej dostosowanej do 
polskich warunków wiatrowych. Turbina miałaby 
poprawiać bilans energetyczny małych gospodarstw 
wiejskich lub domów jednorodzinnych. Projektując 
turbinę, założono niski koszt jej wytworzenia i moc 
znamionową 3 kW. Ostatecznie zdecydowano się 
na otunelowaną turbinę trójłopatową z poziomą 
osią obrotu.

Decyzję podjęto na bazie wyników symulacji 
aerodynamicznych wykorzystujących kompute-
rową mechanikę płynów (CFD). Pozwoliły one 
dobrać optymalną geometrię łopat turbiny i kształt 
dyfuzora. Analizy wspierane były badaniami 
tunelowymi różnych wariantów wirnika i dyfu-
zora wykonywanymi przy użyciu odpowiednio 
przeskalowanych modeli wytworzonych techniką 
druku 3D. W końcowym etapie stworzono projekt 
mechaniczny turbiny i model obliczeniowy umoż-
liwiający sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji. 
Równolegle opracowano unikatową konstrukcję 
wsporczą turbiny, której rozwiązanie objęte jest 
patentem.OC
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Na bazie wypracowanego projektu turbiny 
zbudowano model w skali 1 : 2. Pomiary wykonane 
na modelu zainstalowanym na dachu budynku 
potwierdziły osiągnięcie założonych parametrów 
i pozytywnie zweryfikowały wyniki wcześniejszych 
analiz.

Prace prowadzone były w ramach projektu 
Small Wind Turbine Optimized for Wind Low  
Speed Conditions, finansowanego przez mechanizm 
polsko-norweskiej współpracy badawczej. Uczest-
niczyły w nim: Wojskowa Akademia Techniczna, 
Politechnika Łódzka, Universitetet i Agder.
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POJAZD DO TRANSPORTU BIOMASY  
W ŚRODOWISKU WODNO-BŁOTNYM

Pojazd zaprojektowany przez zespół pracowników Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn WAT 
stanowi element technologii opracowanej do zabezpieczania terenów wodno-błotnych przed sukcesją 
roślinności. Jego zadaniem jest wywóz zbelowanej biomasy z obszarów podlegających ochronie śro-
dowiska naturalnego. Pojazd wyróżnia się autorskim układem bieżnym, który nie degraduje struktury 
biologicznej podłoża. Gwarantują to ekstremalnie niskie naciski jednostkowe oraz niewielkie siły 
niezbędne do realizacji procesu skrętu. Uzyskano to m.in. dzięki opracowanemu w WAT i opatento-
wanemu „Kompaktowemu składanemu podwoziu gąsienicowemu” – patent nr PAT.231600. System 
ten umożliwia zsunięcie gąsienic do szerokości obrysowej 3 m, co ułatwia proces transportu maszyny, 
a także ich rozsunięcie na czas pracy do rozstawu ok. 5 m. Pojazd posiada osprzęt do samodzielnego 
podejmowania bel biomasy oraz platformę transportową o ładowności 3500 kg z mechanizmem sa-
morozładowczym i pozycjonowania ładunku. Zapewniają one bieżące utrzymywanie symetryczności 
obciążenia gąsienic, co korzystnie wpływa na współpracę układu bieżnego z podłożem. Zadbano 
także o ergonomię operatora, którego kabina może zmieniać swoje położenie, dostosowując się do 
aktualnego trybu roboczego. Ze względów bezpieczeństwa maszyna cechuje się także pływalnością  
i możliwością sterowania w trybie teleoperacji. 

Pojazd w położeniu transportowym (a) i roboczym (b) – zmiana konfiguracji realizowana za pomocą opracowanego i opatentowanego  
przez naukowców z WAT systemu składania podwozia gąsienicowego

Pojazd podczas pracy

a) b)

Pojazd opracowano w ramach 
projektu NCBiR pt. Rodzina pojaz-
dów specjalistycznych do prowadzenia 
zabiegów renowacyjnych i ochron-
nych w środowisku wodno-błotnym 
(WND-DEM-1-145/00) w ramach 
konsorcjum: Hydromega Sp. z o.o., 
Wojskowa Akademia Techniczna, 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rol-
niczych oraz Instytut Odlewnictwa.


