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STAN OBECNY

NOWE ROZWI¥ZANIE - NOWE 
MO¯LIWOŒCI

Obecnie na rynku w³ókienniczym wykorzystywane 

s¹ ró¿norodne substancje o w³aœciwoœciach 

barwi¹cych. Wœród nich znaczn¹ grupê stanowi¹ 

zwi¹zki syntetyczne. Wœród grupy zwi¹zków 

barwi¹cych wyró¿niamy m.in. zwi¹zki znajduj¹ce 

równie¿ zastosowanie jako ligandy w chemii 

koordynacyjnej i w kompleksometrycznej analizie 

chemicznej. Tkaniny syntetyczne na szerok¹ skalê 

mo¿na wykorzystywaæ jako materia³y filtruj¹ce, co 

znajduje zastosowanie w oczyszczaniu roztworów i 

sorpcji zanieczyszczeñ na powierzchni filtrów 

materia³owych.

Przedmiotem wynalazku s¹ zwi¹zki azochinolinowe 

oraz ich zastosowanie do barwienia w³ókien 

poliestrowych na odcienie ¿ó³te, oran¿owe oraz 

br¹zowe, jak równie¿ sposób sorpcji jonów metali 

ciê¿kich z roztworu wodnego wykorzystuj¹c 

wybarwion¹ tkaninê z³o¿on¹ z tych w³ókien, 

charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e sorbowany roztwór 

wprowadza siê do reaktora wraz z tkanin¹ 

poliestrow¹. Sorbowane metale to zw³aszcza jony 

o³owiu, kadmu, chromu, kobaltu, niklu, miedzi, 

cynku, ¿elaza. Zwi¹zki u¿ywane do barwienia 

stanowi¹ cia³a sta³e o barwie czerwonej, 

ciemnoczerwonej lub ciemnobr¹zowej o wysokiej 

temperaturze rozk³adu lub topnienia. W strukturze 

cz¹steczek barwników wbudowane s¹ m.in. atomy 

chloru, bromu, grupy pirydynowa, metylowa, 

nitrowa, metoksylowa, hydroksylowa, sulfonowa 

lub karboksylowa. Tkanina poliestrowa wybarwiona 

zwi¹zkami azochinolinowymi stanowi filtr, przez 

który przepuszcza siê roztwór metali ciê¿kich celem 

jego oczyszczenia. Po zakoñczeniu procesu 

sorpcyjnego tkanina poliestrowa nadaje siê do 

regeneracji i ponownego wykorzystania. 

W y b r a n y m i  p r z y k ³ a d a m i  z w i ¹ z k ó w  

wykorzystywanych do barwienia tkaniny 

poliestrowej, bêd¹cych sorbentami jonów metali 

wg wynalazku s¹:

o 5-[(E)-(3-hydroksyfenylo)diazenylo]-2-

metylo-chinolin-8-ol o barwie ciemnobr¹zowej

o 2 - m e t y l o - 5 - [ ( E ) - ( 2 -

nitrofenylo)diazenylo]-chinolin-8-ol o barwie 

czerwonej
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Uniwersytet Œl¹ski: Marcin Szala, Karolina Czy¿, 

Rafa³ Jêdrszczyk, Karol Kuna, Barbara Feist, 

Grzegorz J. Ma³ecki, Jacek E. Nycz,

Politechnika £ódzka: Rados³aw Podsiad³y, Rafa³ 

Strzelczyk, Aleksandra Grzelakowska 

Politechnika Gdañska: Jacek Namieœnik, Jacek 

Gêbicki, Donata Konopacka-£yskawa

Na prezentowane rozwi¹zanie sk³adaj¹ siê dwa 

projekty wynalazcze zg³oszone w Urzêdzie 

Patentowym RP jako wynalazki pod nr P.409696 

(data zg³oszenia: 03.10.2014 r.) i P.411446 (data 

zg³oszenia: 02.03.2015 r.) z wnioskiem o udzielenie 

patentu. Wspó³uprawnionymi do uzyskania patentu 

na wynalazek P.409696 s¹ Politechnika £ódzka i 

Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach, natomiast na 

wynalazek P.411446 - Politechnika £ódzka, 

Politechnika Gdañska oraz Uniwersytet Œl¹ski w 

Katowicach.
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ZALETY ROZWI¥ZANIA

Wysoka odpornoœæ barwnika na dzia³anie œwiat³a, co 

minimalizuje proces blakniêcia barwionych tkanin i 

wysoka trwa³oœæ wi¹zania barwnika z w³óknami 

poliestrowymi.

Doskona³a g³êbia koloru uzyskanego w wyniku 

barwienia.

Mo¿liwoœæ wielokrotnego u¿ycia tkaniny jako filtra.

Wysoki, nawet 100%-owy stopnieñ skutecznoœci 

sorpcji jonów metali ciê¿kich z roztworów wodnych.

Wykorzystywane zwi¹zki azochinolinowe tworz¹ 

nierozpuszczalne w wodzie zwi¹zki kompleksowe z 

metalami, z wysok¹ zdolnoœci¹ do osadzania siê na 

materiale filtracyjnym wed³ug wynalazku.

Barwna tkanina poliestrowa, umo¿liwia skuteczny 

monitoring jej pracy i filtrowanych p³ynów.

Zwi¹zki azochinolinowe jako sorbenty jonów metali 
ciê¿kich w filtrach poliestrowych oraz ich zastosowanie
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