Sprawozdanie z II zjazdu Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych,
Sopot, 19-20.11.2015
Drugi zjazd doktorantów drugiego roku Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych
odbył się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie w dniach 19-20
listopada 2015 roku. Przez dwa dni trwały intensywne zajęcia z bloku „ Badania
Geochemiczna Arktyki – część II”.

Rysunek 1. Slajd tytułowy zjazdu po lewej, studenci na wykładzie po prawej.

Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się wykładem prof. dr hab. Kseni Pazdro na temat
„Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, rodzaje zanieczyszczeń, źródła i obieg
zanieczyszczeń w ekosystemach wodnych”. Oprócz informacji zawartych w temacie wykładu
została wyjaśniona różnica między zanieczyszczeniem oraz skażeniem, omówiono również
między innymi model rozprzestrzeniania zanieczyszczeń i ich transport oraz parametry
szkodliwości związków chemicznych. Następnie zapoznano nas z metodyką pomiarów
zanieczyszczeń chemicznych w formie krótkiego seminarium, gdzie przedstawiono etapy
procesu analitycznego oraz metody analiz różnego rodzaju zanieczyszczeń. Informacje
zawarte w seminarium stanowiły wstęp do ćwiczeń laboratoryjnych.

Rysunek 2. Wykład prof. hab. Kseni Pazdro.

Na czas zajęć laboratoryjnych podzielono studentów na trzy grupy, gdzie każda z grup
odbyła 3 ćwiczenia o różnej tematyce. Pierwsza grupa miała zajęcia z dr Agatą Zaborską oraz
dr Anią Malengą, gdzie oznaczano zawartość materii organicznej na podstawie strat przy
prażeniu osadów fiordów Spitsbergenu. Ćwiczenie polegało na zważeniu przez każdego
studenta 3 porcelanowych tygielków (rysunek 3.), następnie naważeniu 0.5 g suchego osadu
wybranego fiordu do każdego z tygli (trzy powtórzenia) oraz zważeniu tygielków z osadem
na wadze z dokładnością do tysięcznej grama. Tygielki z próbkami wstawiono do pieca
muflowego na 5 godzin i prażono w temperaturze 450 °C, po czym zostały przeniesione przez
prowadzącą ćwiczenie do eksykatora. Ćwiczenie było kontynuowane kolejnego dnia, gdzie
studenci ponownie ważyli tygielki z wyprażoną próbką. Na podstawie zapisanych mas
tygielków oraz osadu obliczono straty przy prażeniu dla różnych osadów. Wyniki porównano
dla wszystkich grup.

Rysunek 3. Ważenie tygielków na wadze analitycznej.

Druga grupa zaczęła od ćwiczenia z prof. dr hab. Kseni Pazdro, na którym zapoznano się
z technikami analitycznymi stosowanymi do określenia stężeń zanieczyszczeń.
Dowiedzieliśmy się jakie są możliwości analiz w laboratorium chemicznym oraz do czego
służy znajdująca się tam aparatura pomiarowa. Został nam zaprezentowany między innymi
liofilizator (rysunek 4.) służący do suszenia substancji w bezpieczny sposób pod
zmniejszonym ciśnieniem. Poznaliśmy metody przygotowania do analiz chemicznych
zanieczyszczeń organicznych oraz osadów. Omówiona została również chromatografia
cieczowa. Na koniec ćwiczenia jako ciekawostkę oglądaliśmy hodowle sinic w innym
laboratorium (rysunek 6.).

Rysunek 4. Liofilizator

Rysunek 5. Wyparka próżniowa ułatwiająca odparowanie rozpuszczalnika

Rysunek 6. Sinice

Rysunek 7. Liofilizator

Trzecia grupa odbyła zajęcia z dr Grzegorzem Siedlewiczem, na których omówiona została
dokładnie metoda chromatografii gazowej. Pokazane zostały nam przykładowe wyniki
otrzymane z chromatografu. Zapoznaliśmy się z budową oraz schematem przeprowadzania
analizy omawianą metodą (rysunek 8.). Przeprowadziliśmy również analizę osadu metodą
granulometrii sitowej, gdzie rozdzielono osad na 7 frakcji wielkościowych i sprawdzono
udział procentowy każdej frakcji w masie osadu (rysunek 9 i 10). Po odbyciu wszystkich
trzech ćwiczeń studenci oraz wykładowcy udali się na wspólny posiłek.

Rysunek 8. Omawianie chromatografii gazowej.

Rysunek 9. Analiza sitowa

Rysunek 10. Otrzymane frakcję z analizy sitowej

Po przerwie seminarium poprowadził dla nas dr Grzegorz Siedlewicz. Seminarium
było przeznaczone zagadnieniom precyzji i szacowania dokładności metod analitycznych.
Oprócz obliczeń dokładności wyników pomiarów z analizy sitowej otrzymanych w różnych
grupach na ćwiczeniach przedstawione nam były parametry, które należy braż pod uwagę
podczas walidacji metod analitycznych, do których należą: specyficzność, zakres metody,
liniowość, elastyczność oraz granica wykrywalnośći i oznaczalności. Seminarium kończyło
pierwszy dzień zjazdu.
Drugi dzień zjazdu rozpoczęliśmy serią wykładów, z których pierwszy był na temat
źródeł zanieczyszczeń chemicznych w rejonie Arktyki, prowadzony przez prof. dr hab.
Ksenię Pazdro. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się o źródłach lokalnych oraz wtórnych,
a także o drogach transportu zanieczyszczeń chemicznych do Arktyki. Kolejne dwa wykłady
poprowadziła dr Agata Zaborska na temat stężeń zanieczyszczeń w Arktyce oraz eksploracji
i eksploatacji zasobów środowiska i wpływu tych działań na zanieczyszczenie środowiska.
Ciekawym problemem poruszanym na tych wykładach było zanieczyszczenie środowiska
energią, a dokładniej hałasem, światłem oraz ciepłem bądź zimnem.
Po wykładach studenci udali się na kontynuację ćwiczeń laboratoryjnych w grupach
z poprzedniego dnia. Mgr Jolanta Miotk przekazała nam szczegółową wiedzę na temat
atomowej spektrometrii mas, od budowy aparatury pomiarowej (rysunek 11.) do metodyki
pomiarów. Następnie dr Agata Zaborska wprowadziła nas w tematykę analiz pomocniczych
stosowanych do określenia tła środowiskowego stosowanych przy analizie zanieczyszczeń.
Po ćwiczeniach laboratoryjnych udaliśmy się na obiad.

Rysunek 11. Spektrometr mas.

Zjazd zakończył wykład dr hab. Kseni Pazdro na temat skutków obecności zanieczyszczeń
w ekosystemie oraz wpływu zmian klimatycznych na dopływ i obieg zanieczyszczeń w Arktyce.
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