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2. Uzasadnienie wyboru tematu
Na polskim rynku występuje bardzo szeroki i bogaty asortyment produktów chemii
gospodarczej w obszarze, którego można wyróżnić wiele kategorii produktów, które z kolei
występują w różnych postaciach. Należą do nich m.in. środki do prania, produkty
przeznaczone do zmywania naczyń, uniwersalne środki czystości czy preparaty przeznaczone
do utrzymania czystości toalet. Występują one w różnych formach, jak: płyny, kapsułki,
pasty, proszki, mleczka czy tabletki.
Ważnym obszarem polskiego rynku chemii gospodarczej (generującym około 10% jego
sprzedaży) jest kategoria środków do mycia naczyń. Chociaż jej rozwój jest głównie
wynikiem intensywnie rosnącego popytu na środki do zmywarek (produkty te stanowią około
30% wartości tego segmentu), w dalszym ciągu dominującą grupą produktów są płyny
przeznaczone do ręcznego mycia naczyń. Duże zainteresowanie tymi produktami wśród
konsumentów wynika z wygody użytkowania, ich niskiej ceny, w przeliczeniu na
jednostkowy proces mycia, jak również możliwość ich wykorzystania, jako uniwersalny
środek myjący, stosowany nie tylko do zmywania naczyń kuchennych, ale również jako
środek ogólnego przeznaczenia. Przyzwyczajenia konsumentów i wciąż niewielka ilość
gospodarstw domowych wyposażonych w zmywarki sprawiają, że sprzedaż produktów
przeznaczonych do ręcznego mycia naczyń od wielu lat plasuje się na stosunkowo wysokim
poziomie.
Konsumenci oprócz skuteczności działania coraz częściej zwracają uwagę na aspekty
związane z bezpieczeństwem stosowania, w szczególności związane z oddziaływaniem
produktu na skórę. Jak wynika z raportu Nielsen’a1 dotyczącego globalnych trendów
w obszarze środków czystości tylko około 45% europejczyków regularnie stosuje rękawiczki
ochronne w czynnościach związanych ze zmywaniem naczyń i sprzątaniem. Znaczna część
konsumentów z przyzwyczajenia, niewygody lub nietolerancji materiału, z jakiego są one
wykonane nie zabezpiecza dłoni, narażając je na bezpośredni kontakt z roztworem myjącym.
Na potrzeby konsumentów producenci płynów do ręcznego mycia naczyń wprowadzają nowe
rozwiązania dotyczące składu oraz formy.

Szczególnie często wprowadzane są nowe

surowce, pochodzenia roślinnego oraz komponenty pochodzenia naturalnego, które jak

1

Nielsen, The Dirt on Cleanings – Home Cleaning/Laundry Attitudes and Trends Around the World:
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/de/docs/Nielsen%20Global%20Home%20Care%20Report_
2016.pdf.
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deklarują producenci zapewniać mają również odpowiednio wysokie bezpieczeństwo
użytkowania.
Trendy rozwoje w obszarze preparatów przeznaczonych do ręcznego mycia naczyń
wskazują, że oprócz aspektów związanych z wykorzystaniem surowców pochodzenia
naturalnego oraz bezpieczeństwem stosowania obserwuje się duże zapotrzebowanie na
obecność na rynku zatężonych płynów do ręcznego mycia naczyń wynikające z aspektów
dotyczących ochrony środowiska. Brak jest na rynku płynów, które w dostatecznym stopniu
uwzględniałyby powyższe trendy. Istnieje, zatem potrzeba podjęcia głębokich studiów
towaroznawczych, których efektem będą nowoczesne, bezpieczne w stosowaniu płyny
do ręcznego mycia naczyń spełniające oczekiwania konsumentów.
Duże

zainteresowanie

tzw.

,,zieloną

chemią”,

rosnące

wymagania

związane

z bezpieczeństwem stosowania oraz zainteresowanie produktami w formie koncentratów
stanowią asumpt do podjęcia w niniejszej pracy próby opracowania nowoczesnych płynów
do ręcznego mycia naczyń, bazujących na surowcach roślinnych oraz innowacyjnych
surfaktantach.

3. Cel, teza i hipotezy badawcze
Celem pracy jest wykazanie na drodze empirycznej, możliwości wytwarzania płynów
do ręcznego mycia naczyń charakteryzujących się oczekiwanym przez konsumenta wysokim
bezpieczeństwem stosowania, z uwzględnieniem kluczowych parametrów związanych z ich
funkcjonalnością.
Realizacja

celu

pracy

wymagała

,,przeprowadzenia”

programu

badawczego

obejmującego:
analizę literatury fachowej w zakresie form, technologii, oceny jakości płynów
do ręcznego mycia naczyń,
wytypowanie do badań produktów handlowych i określenie przedziału wartości istotnych
cech związanych z bezpieczeństwem stosowania i funkcjonalnością,
opracowanie receptur i technologii wytwarzania innowacyjnych płynów do ręcznego
mycia naczyń ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem
ich stosowania,
empiryczna weryfikacja właściwości (jakości) prototypów wytworzonych według
opracowanych receptur i technologii,
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analiza ekonomiczna zasadności wytwarzania i stosowania innowacyjnych płynów do
ręcznego mycia naczyń.
Na podstawie badań literaturowych oraz dotychczas przeprowadzonych badań
empirycznych (badania wstępne) postawiono i udowodniono tezę pracy:
Istnieje możliwość wytworzenia innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń,
charakteryzujących się bardzo wysokim bezpieczeństwem stosowania i względnie niską
ceną, bez znaczącego zmniejszenia ich funkcjonalności.
Innowacyjność proponowanych rozwiązań jest związana z opracowaniem, wykazaniem
zasadności w doborze składu i technologii, a następnie wytworzeniem prototypów płynów
do ręcznego mycia naczyń w formie roztworów micelarnych lub koacerwatów, w których
zastosowano:
 nowej generacji ekstrakty roślinne pozyskiwane w warunkach nadkrytycznego CO2,
 nowoczesne, bardzo delikatne surfaktanty.
Na potrzeby realizacji pracy założono następujące hipotezy badawcze:
Hipoteza 1
Istnieje możliwość wytworzenia innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń,
zbliżonych cenowo do produktów rynkowych, charakteryzujących się bardzo wysokim
bezpieczeństwem, bez drastycznego zmniejszenia ich funkcjonalności.
Hipoteza 2
Ekstrakty roślinne otrzymywane w warunkach nadkrytycznego CO2 mogą stanowić istotny
składnik

płynów

do

ręcznego

mycia

naczyń,

warunkujący

uzyskanie

wysokiego

bezpieczeństwa stosowania.
Hipoteza 3
Wytwarzanie płynów do ręcznego mycia naczyń, zawierających ekstrakty roślinne
otrzymywane w warunkach nadkrytycznego CO2, w formie koacerwatu może warunkować
uzyskanie produktu bezpiecznego w stosowaniu.
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Hipoteza 4
Zastosowanie różnych innowacyjnych anionowych związków powierzchniowo czynnych,
jako podstawowe związki myjące w płynie do ręcznego mycia naczyń w formie koacerwatu,
może warunkować uzyskanie wysokiego bezpieczeństwa stosowania.

4. Materiał i metodyki badawcze
Materiał badawczy obejmował 17 płynów do ręcznego mycia naczyń dostępnych zarówno
w małych sklepach jak i supermarketach. W ich wyborze sugerowano się ceną oraz składem
preparatów. Handlowe produkty przeznaczone do ręcznego mycia naczyń można podzielić,
uwzględniając cenę na 3 kategorie: preparaty z niskiej półki cenowej – są to produkty
zazwyczaj niemające znaku firmowego, przeważnie wykazujące niską jakość, preparaty
z średniej półki cenowej – ta grupa produktów posiada największą grupę odbiorców i cechuje
ją znaczna innowacyjność pod względem składu, oraz preparaty z wysokiej półki cenowej –
produkty renomowanych firm, pod względem jakościowym porównywalne ze średnią półką
cenową. Do badań wytypowano grupę środków reprezentujących produkty z każdej półki
cenowej.
Na potrzeby realizacji pracy opracowano receptury oraz technologie wytwarzania, a na ich
podstawie sporządzono prototypy płynów do ręcznego mycia naczyń, stanowiące
innowacyjne preparaty. Opracowano trzy serie produktów. W każdej serii zaproponowano
innowacyjne rozwiązania w aspekcie receptury i technologii. Dotyczą one:
wprowadzenia stosunkowo ,,nowej” grupy ekstraktów roślinnych otrzymywanych
w warunkach nadkrytycznego CO2,
otrzymania preparatów do mycia naczyń w formie koacerwatu z ekstraktami,
stanowiących innowacyjność formy,
zastosowania

nowoczesnych

związków

powierzchniowo

czynnych

w koacerwatach środków myjących, jako bazowe związki o działaniu myjącym.
Na podstawie literatury z zakresu oraz opisów dostępnych w patentach zaadaptowano,
zaplanowano

i

wykonano

badania

dla

wytypowanych

produktów

handlowych

oraz opracowanych prototypów produktów. Dla udowodnienia przedstawionych hipotez
badawczych oraz osiągnięcia założonego celu pracy wykorzystano różne metody badań
związane z oceną jakości płynów do ręcznego mycia naczyń, a w szczególności:
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 metody badań pozwalające określić stopień bezpieczeństwa produktów w kontekście
oddziaływania na skórę:
Określające działanie drażniące produktów, w stosunku do skóry poprzez
oznaczenie dla ich wodnych roztworów liczby zeinowej oraz pomiarów pH
roztworów albuminy wołowej po wprowadzeniu roztworu płynu do ręcznego
mycia naczyń.
Określające działanie wysuszające produktów na skórę, wykonano badania
korneometryczne i pomiary TEWL (transepidermalnej utraty wody) po aplikacji.
 metody badań pozwalające określić cechy jakościowe płynów do ręcznego mycia naczyń
w aspekcie ich funkcjonalności:
Metodę określającą działanie detergencyjne produktów. Wykonywano test według
polskiej normy PN-C-77003 pozwalający na ocenę zdolności myjącej produktów.
Metody uwzględniające określony etap procesu mycia: badanie zdolności
emulgowania zabrudzeń tłuszczowych (badanie normowe według PN-C-77003)
oraz ocenę zdolności płynów do samoczynnego wypierania zabrudzenia
tłuszczowego (metodyka własna).
Metodę służącą do określenia właściwości pianotwórczych. Wykonywano badanie
na podstawie opisu przedstawionego w normie PN-EN 12728: 2001 pozwalającego
określić zdolność pianotwórczą oraz wskaźnik trwałości piany wodnych roztworów
płynów do ręcznego mycia naczyń.
Badania reologiczne (reometr PVS Brookfield) oraz określające roztwarzalność
preparatów w wodzie (na podstawie opracowanej metodyki własnej). Badania te
miały na celu uzyskania informacji o zachowaniu płynów w różnych warunkach
przechowywania oraz dozowania, jak również określenia, w jaki sposób
zaproponowana forma i składniki wpływają na zachowanie płynów w momencie
aplikacji.
Inne metody badawcze stosowane w pracy:
 Określenie masy suchej pozostałości.
 Oznaczenie chlorków metodą Mohra na podstawie normy branżowej BN-87/6140-08/12.
 Pomiary mętności produktu przy użyciu urządzenia TN-100 Eutech Instruments.
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5. Struktura pracy
Materiał zawarty w pracy podzielony został na jedenaście rozdziałów. Cała dysertacja
zasadniczo dzieli się na dwie główne części – teoretyczną i eksperymentalną. Część
teoretyczna pracy obejmuje pierwszy i rozdział drugi. Ich układ i zawartość pozwalają na
ocenę stanu wiedzy w zakresie rynku, składu i jakości płynów do ręcznego mycia naczyń, jak
również bezpieczeństwa stosowania tego typu produktów ze szczególnym uwzględnieniem
ich oddziaływania na skórę. Rozważania zawarte w tym rozdziale stanowią punkt wyjścia do
określonego celu pracy i założonych hipotez oraz podstawę do badań prezentowanych
w kolejnych rozdziałach pracy.
W pierwszym rozdziale dokonano wnikliwej analizy rynku płynów do ręcznego mycia
naczyń. Scharakteryzowano wielkość sprzedaży tego typu produktów w latach 2014-2016,
prezentując ich pozycję na tle pozostałych produktów chemii gospodarczej. W części tej
przedstawiono największych producentów płynów do ręcznego mycia naczyń oraz wskazano
czynniki mające wpływ decyzje zakupowe konsumentów.

W dalszej części rozdziału

przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat płynnych środków przeznaczonych do ręcznego
mycia naczyń zwracając szczególną uwagę na ich skład, formę, kryteria, parametry i metody
oceny. W końcowej części rozdziału wskazano nowe trendy w kształtowaniu jakości tych
produktów.
W drugim rozdziale przedstawiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa stosowania
płynów do ręcznego mycia naczyń, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych
z ich oddziaływaniem na skórę. W rozdziale tym szczegółowo opisano mechanizm działania
drażniącego oraz dokonano analizy surfaktantów pod względem ich potencjału drażniącego.
W części tej omówiono również znane z literatury światowej sposoby obniżania potencjału
drażniącego surfaktantów i produktów na ich bazie, szczegółowo opisując mechanizmy z tym
związane.
Zasadniczą i najważniejszą częścią pracy stanowi część empiryczna, która została opisana
w rozdziałach 3 - 11.
W trzecim rozdziale został wskazany cel pracy, teza i hipotezy badawcze
oraz przedstawiony program badań.
W czwartym rozdziale scharakteryzowano materiał badawczy, który obejmował 17
produktów handlowych dostępnych w sprzedaży detalicznej. Ponadto w części tej
przedstawiono receptury oraz technologie wytwarzania prototypów płynów do ręcznego
mycia naczyń, stanowiących innowacyjne produkty. Preparaty podzielono na pięć serii,
9

w zakresie, których poszczególne kompozycje różniły się rodzajem ekstraktu roślinnego,
rodzajem podstawowego surfaktantu lub formą produktu. Pierwsza grupa modelowych
płynów do ręcznego mycia naczyń obejmowała pięć preparatów różniących się rodzajem
ekstraktu roślinnego. Do badań wytypowano ekstrakty roślinne z nasion polskich owoców
otrzymywane w warunkach nadkrytycznego CO2. Zastosowano ekstrakty z nasion: porzeczki,
truskawki, maliny, jeżyny i aronii. Druga serię prototypów produktów stanowiło sześć
preparatów, w których zastosowano ekstrakty z polskich ziół otrzymywane w warunkach
nadkrytycznego CO2. Stosowano ekstrakty: z liści mięty pieprzowej, liści szałwii lekarskiej,
liści pokrzywy, kwiatu nagietka lekarskiego, koszyczka rumianku oraz szyszek chmielu.
Kolejne dwie serie prototypów płynów do ręcznego mycia naczyń obejmowały produkty
w formie koacerwatu. Ich wytworzenie miało na celu analizę możliwości wykorzystania
ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2 (z nasion polskich
owoców oraz polskich ziół) do wytwarzania płynów w formie koncentratu. W preparatach
stosowano tego samego rodzaju ekstrakty, co w opracowanych w dwóch pierwszych seriach
płynach w formie tradycyjnej. Piątą serię innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń
stanowiło dziesięć preparatów w formie koacerwatu, w których połowa podstawowego
związku o działaniu myjących została zastąpiona innym rodzajem anionowego surfaktantu.
Zastosowano związki, które w płynach do ręcznego mycia naczyń do tej pory nie były
stosowane lub były wykorzystywane, jako związek pomocniczy.
W rozdziale piątym szczegółowo opisano wykorzystywane w pracy metodyki badawcze:
oznaczenie chlorków, oznaczenie suchej masy, oznaczenie mętności, oznaczenie liczby
zeinowej, test z albuminą wołową, badanie określające stopień wysuszenia skóry po aplikacji
preparatu, pomiar transepidermalnej utraty wody przez skórę po aplikacji preparatu, ocenę
właściwości

reologicznych,

oznaczenie

emulgowania

zabrudzeń

tłuszczowych,

zdolności
określenie

myjącej,

oznaczenie

właściwości

zdolności

pianotwórczych

oraz roztwarzalności płynów w wodzie.
W rozdziale szóstym przedstawiono wyniki badań dla handlowych płynów do ręcznego
mycia naczyń oraz poddano je analizie pod względem bezpieczeństwa stosowania
i funkcjonalności. Dokładna analiza produktów handlowych pozwoliła na określenie
zakresów dopuszczalnych wartości poszczególnych cech jakościowych, które jak założono są
akceptowalne przez konsumentów.
W rozdziałach siódmym do dziewiątego dokonano analizy jakościowej opracowanych
innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń. Wyniki badań zostały omówione pod
kątem bezpieczeństwa stosowania oraz funkcjonalności.
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Rozdział dziesiąty poświecony został analizie ekonomicznej i ekologicznej zasadności
wytwarzania bezpiecznych w stosowaniu nowoczesnych płynów do ręcznego mycia naczyń.
W części tej podjęto próbę uzasadnienia celowości wytwarzania opracowanych prototypów
produktów oraz udowodnienia, że możliwe jest opracowanie innowacyjnych płynów
do ręcznego mycia naczyń, które cechuje bardzo wysoka jakość, szczególnie w kontekście
bezpieczeństwem stosowania, a ich ceny nie są wyższe od ich odpowiedników handlowych.
W ostatnim jedenastym rozdziale przeprowadzono szczegółową dyskusję wyników.
Odnosząc się do źródeł literaturowych oraz uzyskanych rezultatów dla produktów
handlowych i opracowanych innowacyjnych prototypów produktów zweryfikowano
postawione hipotezy badawcze oraz potwierdzono prawidłowość tezy pracy.

6. Wyniki badań
Uzyskane

rezultaty

w

wyniku

przeprowadzonych

badań

stanowiły

podstawę

do weryfikacji postawionych hipotez badawczych.
Istnieje możliwość wytworzenia innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń, zbliżonych
cenowo do produktów rynkowych, charakteryzujących się bardzo wysokim bezpieczeństwem,
bez drastycznego zmniejszenia ich funkcjonalności.
Pierwsza z założonych hipotez badawczych dotyczyła możliwości wytwarzania
innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń, w których zaproponowane rozwiązania
recepturowe przekładają się na uzyskanie wysokiego bezpieczeństwa stosowania produktu,
jednocześnie nie wpływając znacząco na jego funkcjonalność oraz cenę finalną. Rozważania
w tym zakresie wymagały analizy towaroznawczej na kilku płaszczyznach.
Na podstawie dogłębnej analizy literatury z zakresu technologii, form oraz kryteriów
oceny jakości płynów do ręcznego mycia naczyń, a także zagadnień związanych
z bezpieczeństwem stosowania produktów w kontekście oddziaływania na skórę opracowano
i wytworzono trzy grupy preparatów. Innowacyjność zaproponowanych rozwiązań polega na
zastosowaniu dotychczas niestosowanych w tego typu produktach surowców oraz nowej jego
formy.
Tradyc yjne pł yny do ręcznego m ycia nacz yń zawierające ekstrakt y r oślinne
otrz ym ywane w warunkach nadkryt ycznego CO 2
Wytworzenie prototypów płynów do ręcznego mycia naczyń z ekstraktami roślinnymi
według opracowanych receptur wymagało opracowanie stosownej technologii. Założono stałe
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stężenia ekstraktów w kompozycjach na poziomie 0,5% wag., w przypadków ekstraktów
z nasion owoców oraz 0,3% wag. z ekstraktami ziołowymi.

Jako preparat odniesienia

do dalszych badań zaproponowano płyn referencyjny, otrzymany na podstawie tej samej
receptury, ale nie zawierający dodatku ekstraktu roślinnego. W celu uzyskania preparatów
o odpowiedniej lepkości niezbędny był dobór stężenia modyfikatora lepkości. Wyznaczone
zostały eksperymentalnie zależności lepkości od stężenia chlorku sodu. W pracy założono
otrzymanie preparatów o wartości lepkości w granicach 1000 mPa·s. Jako podstawowe
kryterium o charakterze wykluczającym z dalszych rozważań przyjęto mętność otrzymanych
prototypów. Na podstawie wyznaczonych wartości tego parametru oceniano stabilność
kompozycji. Spośród jedenastu płynów z ekstraktami roślinnymi, dla ośmiu określono
wartości mętności z przedziału wartości odpowiadającym analizowanym produktom
handlowym, pozostałe płyny wykazywały mętność na poziomie 150 – 200 NTU, a w ocenie
wizualnej

ujawiona

została

ich

niestabilność

w

postaci

występowania

licznych

zanieczyszczeń, fragmentów stałych oraz zmętnienia roztworu w całej objętości
najprawdopodobniej pochodzące z zastosowanego hydrofobowego ekstraktu roślinnego.
Płyny te zostały wykluczone z dalszych badań.
W pierwszej hipotezie weryfikowanej w niniejszej pracy, założono, że wytworzone płyny
będą cechować się wysokim bezpieczeństwem stosowania, a gwarantujące je rozwiązania
surowcowe nie będą miały znaczącego wpływu na ich funkcjonalność. Weryfikacji tego
założenia dokonano poprzez wykonanie dla nich licznych badania właściwości cech
użytkowych (Rozdział 7) porównując uzyskane rezultaty do płynu referencyjnego. Istotne
jest, że otrzymane wyniki poszczególnych parametrów mieściły się w przedziale wartości
wyznaczonych dla produktów handlowych. Analizę ekonomiczną uwzględniającą zasadność
wytwarzania tego typu preparatów przedstawiono w Rozdziale 10.
Pierwszymi z wykonywanych badań odnoszących się do bezpieczeństwa stosowania
płynów do ręcznego mycia naczyń było oznaczenie liczby zeinowej oraz pomiar wartości pH
roztworów albuminy wołowej. Badania te miały na celu ocenę działania drażniącego
produktów. Uzyskane rezultaty częściowo potwierdzają założenia postawionej hipotezy
o możliwości wytwarzania preparatów, które cechuje wysokie bezpieczeństwo stosowania.
Stwierdzono, że zastosowanie ekstraktów roślinnych wpływa na spadek wyznaczonych
parametrów, jednak zasięg zmian ich wartości zależy od rodzaju surowca roślinnego.
W przypadku płynów z ekstraktami otrzymywanymi z nasion owoców zaobserwowano
większe spadki wyznaczonych parametrów w porównaniu do płynu referencyjnego, niż
w przypadku prototypów z ekstraktami ziołowymi, dla których otrzymane wartości liczbowe
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w porównaniu do płynu nie zawierającego dodatku ekstraktu nie przekraczały wartości błędu
pomiarowego. Wprowadzenie do kompozycji tradycyjnych płynów do ręcznego mycia
naczyń tego rodzaju surowców roślinnych ma niewielki wpływ na ograniczenie działania
drażniącego preparatów, a obserwowane spadki wartości liczb zeinowej i pH roztworów
albuminy wołowej dla tej grupy preparatów nie są znacząco wysokie. Istotne jest jednak, że
uzyskane dla opracowanych i wytworzonych płynów wartości liczbowe mieszczą się
w przedziale wartości liczbowych obserwowanych dla produktów handlowych.
Kolejnymi

badaniami

odnoszącymi

się

do

oceny

bezpieczeństwa

stosowania

wytworzonych preparatów były pomiary TEWL oraz ocena stopnia wysuszenia skóry
po aplikacji. W tym przypadku potwierdzono hipotezę o możliwości wytwarzania płynów
cechujących się wysokim bezpieczeństwem stosowania. Dla serii płynów z różnymi
ekstraktami roślinnymi otrzymano zdecydowanie niższe wartości oznaczanych parametrów
niż dla płynu referencyjnego. Jak wskazano, spadki wyznaczonych w badaniach wartości
w porównaniu do płynu bez dodatku surowców roślinnych są znaczące, w szczególności
w kontekście działania wysuszającego. Uzyskane rezultaty są zbieżne

z danymi

literaturowych, w których postuluje się wprowadzenie do roztworów surfaktantów substancji
hydrofobowych w celu ograniczenia działania odtłuszczającego związków amfifilowych
oraz ich destrukcyjnego oddziaływania na cement międzykomórkowy warstwy rogowej
naskórka. Innym wyjaśnieniem uzyskanych rezultatów jest fakt, że wprowadzenie substancji
hydrofobowych do preparatów skutkuje ograniczeniem ich działania detergencyjnego.
W kąpieli myjącej cześć surfaktantów może być zużyta w procesie ich solubilizacji. Przez
co stężenie surfaktantów mających bezpośredni kontakt ze skórą jest zmniejszone, co ma
przełożenie na emulgowanie i wymywanie lipidów warstwy wierzchniej skóry. W efekcie
uszkodzenie bariery naskórka zapobiegającej parowaniu wody ze skóry jest mniejsze,
co przekłada się na uzyskane wyniki w badaniach. Otrzymane w badaniach wyniki dla
tradycyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń potwierdzają jednocześnie słuszność
założonej hipotezy II, że ekstrakty roślinne otrzymywane w warunkach nadkrytycznego
CO2 mogą stanowić istotny składnik płynów do ręcznego mycia naczyń, warunkujący
uzyskanie wysokiego bezpieczeństwa stosowania.
Uzyskanie wysokiego bezpieczeństwa stosowania płynów poprzez zastosowanie
hydrofobowych ekstraktów roślinnych niesie za sobą niebezpieczeństwo w postaci
pogorszenia ich właściwości związanych z funkcjonalnością. Jest to spowodowane
zaangażowaniem

części

surfaktantów

w

proces

solubilizacji

ekstraktu.

Z badań

przeprowadzonych w ramach pracy wynika, że dodatek tego typu substancji wpływa
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w niewielkim stopniu na wyznaczone w badaniach wartości odnoszące się do działania
detergencyjnego oraz właściwości pianotwórczych produktu.

W przypadku zdolności

myjącej oraz zdolności emulgowania zabrudzeń tłuszczowych odnotowano kilkuprocentowe
spadki wartości wyznaczanych parametrów w porównaniu do płynu referencyjnego. Z kolei
w przypadku określonych objętości wytwarzanej przez preparaty piany obserwowano spadki
na poziomie około 10%. Warto zaznaczyć, że dodatek ekstraktu ma również nieznaczny
wpływ na pozostałe określone w pracy parametry związane w funkcjonalnością, to jest
zdolność do odrywania zabrudzenia z powierzchni szklanej oraz roztwarzalność w wodzie.
Uzyskane we wszystkich badaniach, odnoszących się do funkcjonalności preparatów wartości
mieszczą się w przedziałach uzyskiwanych dla produktów dostępnych na rynku.
Potwierdzono tym samym słuszność postawionej hipotezy badawczej o możliwości
wytwarzania bezpiecznych w stosowaniu płynów, bez drastycznego obniżania ich
funkcjonalności.
Jak wskazano w Rozdziale 10 wprowadzenie do płynów ekstraktów otrzymywanych
w warunkach nadkrytycznego CO2 niesie za sobą zwiększenie ponoszonych kosztów
związanych z wkładem surowcowym, co będzie miało przełożenie na cenę oferowanego
konsumentowi towaru. Z wykonanych szacunkowych wyliczeń wynika, że cena
opracowanych w ramach pracy płynów z ekstraktami roślinnymi powinna wynosić około 7,09
zł oraz 7,49 zł za litr. Jak wskazano w przeprowadzonej przez autora analizie produktów
handlowych, za obecnie występujące na rynku płyny należy zapłacić od 2,40 zł do 17 zł za
litr. Oferowane w pracy preparaty mieszczą się wiec w tym przedziale cenowym i można je
zakwalifikować do produktów ze średniej półki cenowej. Założenie hipotezy I, że wartość
ceny wytwarzanych płynów powinna być zbliżona do produktów rynkowych jest pojęciem
względnym i nie powinna być rozpatrywana tylko wyłącznie pod względem wartości towaru.
Przez każdego konsumenta atrakcyjność ceny towaru rozpatrywana jest indywidualnie
i uwzględnia szereg aspektów, m in. dochody konsumenta, oczekiwania względem danego
towaru czy jego marka. Z przeprowadzonej analizy towaroznawczej produktów handlowych
wynika, że nie istnieje wyraźna korelacja pomiędzy ceną a jakością. W większości
przypadków wysoka cena płynu nie przekładała się na zadawalające wyniki pozwalające
określić ich jakość, w szczególności rozpatrywanej pod względem bezpieczeństwa
stosowania. W przypadku analizowanej grupy prototypów płynów oszacowana cena, przy
wynikającym z przeprowadzonych badań wysokim bezpieczeństwie oraz akceptowalnej
funkcjonalności nie jest wygórowana. Należy zaznaczyć, że uzyskanie znacząco
korzystniejszych parametrów jakościowych w kontekście bezpieczeństwa stosowania poprzez
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zastosowanie ekstraktów roślinnych szacunkowo wpływa na wzrost ceny produktów o około
15% w porównaniu do płynu referencyjnego. Można stwierdzić, że biorąc pod uwagę tak
znaczącą poprawę parametrów jakościowych przy niewielkim wzroście ceny jest to
rozwiązanie korzystne ekonomicznie. Dla konsumenta mając do wyboru tańszy płyn,
ale wykazujący się gorszymi właściwościami, w szczególności biorąc pod uwagę obecnie
występujące trendy dotyczące bezpieczeństwa zarówno użytkownika i środowiska
naturalnego, może okazać się atrakcyjniejszy wybór płynu o wysokim bezpieczeństwie,
akceptowalnej funkcjonalności i nieznacznie wyższej cenie jednostkowej.
Podsumowując, przedstawione wyniki oraz argumenty pozwalają stwierdzić, że w pracy
potwierdzono hipotezę I, że istnieje możliwość wytworzenia innowacyjnych płynów do
ręcznego

mycia

charakteryzujących

naczyń,
się

zbliżonych

bardzo

cenowo

wysokim

do

produktów

bezpieczeństwem,

bez

rynkowych,
drastycznego

zmniejszenia ich funkcjonalności. Innowacyjność rozwiązania polega na zastosowaniu
ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2 w tradycyjnych
płynach do ręcznego mycia naczyń. Ponadto zaproponowane innowacyjne surowce, jak
wynika z przeprowadzonych badań gwarantują uzyskanie wysokiego bezpieczeństwa
stosowania płynów do ręcznego mycia naczyń, a tym samym pozytywnie zweryfikowano
hipotezę II, że ekstrakty roślinne otrzymywane w warunkach nadkrytycznego CO 2
mogą stanowić istotny składnik płynów do ręcznego mycia naczyń, warunkujący
uzyskanie wysokiego bezpieczeństwa stosowania.
Płyny do ręcznego mycia nacz yń w formie koacerwatu zawierające ekstrakt y
roślinne otrz ym ywane w warunkach nadkryt ycznego CO 2
Zasadność postawionej w pracy hipotezy I, że istnieje możliwość wytworzenia
innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń, zbliżonych cenowo do produktów
rynkowych, charakteryzujących się bardzo wysokim bezpieczeństwem, bez drastycznego
zmniejszenia ich funkcjonalności zweryfikowano zakładając wytworzenie płynów w formie
koacerwatu. Analiza literatury oraz doświadczenia własne z zakresu tematycznego pozwoliły
stwierdzić, że jest to ciekawa alternatywa dla obecnie występujących na rynku płynów do
ręcznego mycia naczyń. Wysokie bezpieczeństwo stosowania tego typu preparatów wynika
nie tylko z zaproponowanej formy, ale również z zastosowanych do ich wytworzenia
surowców. W pracy podjęto próbę opracowania i wytworzenia płynów w formie koacerwatu,
z dodatkiem ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach CO2. Założono, że wysokie
bezpieczeństwo stosowania produktu zostanie osiągnięte poprzez zastosowanie tego typu
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surowców (Hipoteza III). Dla przygotowanych preparatów według opracowanego składu
jakościowego i ilościowego zostały przeprowadzone badania, których celem było określenie
cech jakościowych związanych z ich bezpieczeństwem stosowania i funkcjonalnością.
W rozdziale 10 dokonano analizy ekonomicznej zasadności wytwarzania tego typu
produktów.
Analiza towaroznawcza dotycząca jakości płynów w formie koacerwatu z ekstraktami
roślinnymi rozpatrywana była w trzech aspektach.

Na potrzeby weryfikacji założonych

hipotez badawczych (Hipoteza I i III) konieczne było określenie, jak wprowadzenie
hydrofobowych ekstraktów roślinnych wpływa na poszczególne parametry jakościowe oraz
szacunkową cenę finalną tego typu towarów. Na podstawie przeprowadzonych badań
(Rozdział 8 i 10.) określono charakter zmian poszczególnych najważniejszych, ocenianych
parametrów jakościowych oraz wpływ na cenę po zastosowaniu dodatku proponowanych
surowców roślinnych do produktów w formie koacerwatu. Odniesieniem był płyn
referencyjny w formie koacerwatu wytworzony według tej samej receptury, ale nie
zawierający ekstraktów roślinnych.
Wzrost bezpieczeństwa stosowania płynów w formie koacerwatu związany jest
z ograniczeniem ich działania drażniącego oraz wysuszającego na skórę rąk. W przypadku
produktów w formie koacerwatu mamy do czynienia ze znacznie wyższym stężeniem
substancji aktywnych w porównaniu do kompozycji wyjściowej do ich otrzymania.
Z przeprowadzonego oznaczenia liczby zeinowej dla koacerwatów z ekstraktami roślinnymi
otrzymanymi w warunkach nadkrytycznego CO2 wynika, że uzyskane wartości tego
parametru są wyższe niż w przypadku płynów w formie tradycyjnej. Uzyskane rezultaty są
zbieżne z danymi literaturowymi, z których wynika, że wzrost stężenia surfaktantów
w roztworze wpływa na zwiększenie jego działania drażniącego. Rozpatrując wpływ
ekstraktów roślinnych na parametry jakościowe płynów związane z bezpieczeństwem
w stosunku do skóry uzyskane rezultaty wskazują, że zastosowanie tego typu dodatków
prowadzi do ograniczenia działania drażniącego preparatu. Dla analizowanej serii płynów
odnotowano spadki wartości wyznaczonych parametrów: liczby zeinowej (o około 8,8%) oraz
pH roztworu albuminy wołowej (o około 3,2%) w porównaniu do koacerwatu referencyjnego,
nie zawierającego w składzie tego typu komponentów pochodzenia roślinnego.
Aspekt bezpieczeństwa stosowania płynów w formie koacerwatu, w kontekście
oddziaływania na skórę powinien być również analizowany pod względem ich działania
wysuszającego oraz ingerencji w funkcje barierowe naskórka. Z przeprowadzonego badania
oceny działania wysuszającego dla koacerwatów z ekstraktami roślinnymi wynika,
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że uzyskiwane wartości tego parametru w porównaniu do preparatu nie zawierającego tego
typu dodatku są znacząco niższe (o około 36%). Tożsame rezultaty otrzymano dla
wyznaczonych wartości TEWL, gdzie dla serii preparatów z dodatkiem hydrofobowych
ekstraktów roślinnych odnotowano spadki tego parametru w porównaniu do płynu
referencyjnego o około 26,9%. Otrzymane w przeprowadzonych badaniach odnoszących się
do oceny bezpieczeństwa produktów, zadawalające wyniki pozwalają stwierdzić słuszność
założonej w pracy hipotezy III, że wytwarzanie płynów do ręcznego mycia naczyń,
zawierających ekstrakty roślinne otrzymywane w warunkach nadkrytycznego CO 2,
w formie

koacerwatu

może

warunkować

uzyskanie

produktu

bezpiecznego

w stosowaniu.
Fakt opracowania płynów w formie koacerwatu z dodatkiem ekstraktów roślinnych
otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2 oraz otrzymane dla nich korzystne wyniki
oznaczenia liczny zeinowej, oznaczenia pH roztworu albuminy wołowej oraz działania
wysuszającego i pomiarów TEWL, potwierdzają ich wysokie bezpieczeństwo stosowania.
Istotne jest, w jaki sposób zastosowane dodatki wpływają na funkcjonalność tego typu
produktów. Z przeprowadzonych badań oceny zdolności myjącej i emulgowania zabrudzeń
tłuszczowych wynika, że płyny w formie koacerwatu cechują się bardzo dobrymi
właściwościami detergencyjnymi. Otrzymane wyniki były porównywalne do obserwowanych
dla produktów handlowych). Podobne rezultaty uzyskiwano dla płynów w badaniach:
roztwarzalności, zdolności do samoczynnego usuwania zabrudzenia z powierzchni i w ocenie
właściwości pianotwórczych. Analizując wpływ dodatku ekstraktów roślinnych w płynach
na parametry jakościowe związane z funkcjonalnością zaobserwowano, że tylko w przypadku
oceny zdolności myjącej uzyskiwane wartości dla preparatów były nieznacznie niższe
(o około 2,5%) niż dla koacerwatu referencyjnego. Chociaż wprowadzenie substancji
hydrofobowych do tego typu kompozycji powinno wpływać na pogorszenie ich
funkcjonalności, w przypadku oceny zdolności do emulgowania zabrudzeń tłuszczowych oraz
zdolności pianotwórczej dla większości koacerwatów obserwowano wzrost ocenianych
parametrów, w porównaniu do płynu nie zawierającego ekstraktu. Wydaje się, że może to być
spowodowane obserwowaną mniejszą objętością wydzielanych faz koacerwatu z kompozycji
wyjściowych, jak również oznaczonym wyższym stężeniem substancji aktywnych
w gotowych produktach, w porównaniu do płynu referencyjnego.
Istotną cechą płynów w formie koacerwatów jest możliwość modyfikacji ich lepkości
poprzez wprowadzenie do nich odpowiedniej ilości wody. Daje to możliwość konsumentowi
samodzielnie regulowania konsystencji produktu, daje przeświadczenie użytkownikowi
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o możliwości regulowania stężenia substancji aktywnych, co może przekładać się na
możliwość modyfikacji jego parametrów jakościowych. Ważne jest, że czas mieszania
koacerwatów z wodą jest stosunkowo krótki, a w wielu przypadkach jest znacznie niższy niż
w przypadku produktów handlowych. W przypadku analizowanej serii płynów konieczne
było określenie, w jaki sposób wprowadzenie do kompozycji dodatku hydrofobowych
ekstraktów roślinnych wpłynie na możliwość ich zagęszczania wodą. Z wyznaczonych
zależności lepkości w funkcji masy dodawanej wody wynika, że charakter zmian
wyznaczonych wartości lepkości jest analogiczny do zależności tego parametru wynikającej
z wprowadzenia odpowiednich ilości soli. Chociaż uzyskiwane wartości badanego parametru
przy określonej masie wody dla preparatów z ekstraktami roślinnymi są znacznie niższe niż
dla płynu referencyjnego, mieszczą się w zakresie wartości określonym dla odpowiedników
handlowych w formie tradycyjnej. Maksymalne wartości lepkości osiągnięto dla każdego
z koacerwatów przy wprowadzeniu około 50g wody na 100g produktu, z czego wynika, że
możliwe jest uzyskanie płynu o akceptowalnej przez konsumentów konsystencji poprzez jego
znaczne rozcieńczenie.
Istotnym aspektem analizy jakościowej wytworzonych płynów do ręcznego mycia naczyń
w formie koacerwatu z ekstraktami roślinnymi jest efektywność cenowa zastosowanych
rozwiązań, zarówno w zakresie formy, jak i dodatku komponentów roślinnych w celu
uzyskania bezpiecznych w stosowaniu produktu. Opisane w Rozdziale 10 przesłanki
zasadności ekonomicznej wytwarzania płynów w formie koacerwatu wskazują, że mogą one
być ciekawą alternatywą dla odpowiedników handlowych w formie tradycyjnej. W celu
weryfikacji założeń hipotezy I istotne jest określenie przełożenia zastosowania ekstraktów
na cenę finalną zaoferowanego konsumentowi towaru. Z przeprowadzonej analizy wynika, że
wprowadzenie ekstraktów do koacerwatu determinuje wzrost ceny o około 38%
w porównaniu do preparatu referencyjnego. Ponadto, w porównaniu do opracowanych
tradycyjnych płynów określona cena za litr jest znacznie wyższa. Wynika to, z faktu, że aby
otrzymać litr płynu w formie koacerwatu należy do jego wytworzenia zastosować przeciętnie
2 litry kompozycji wyjściowej. Jest to istotny wzrost, który może wpłynąć zarówno na
decyzje producenta o opłacalności wytwarzania, jak również konsumenta, któremu oferowany
jest towar. Biorąc pod uwagę wysokie zatężenie koacerwatów, które przekłada się na ich
korzystne właściwości użytkowe, uzyskanie wysokich parametrów jakościowych związanych
z bezpieczeństwem stosowania oraz możliwość zagęszczania wodą, a więc uzyskiwania
większej ilości pełnowartościowego produktu oszacowana cena może zostać zaakceptowana
na rynku. Istotne jest, że jej wartość mieści się w przedziale cen obserwowanych dla
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produktów handlowych, często, jak wynika z przeprowadzonej w pracy analizy jakościowej
płynów

wykazujących

się

gorszymi

właściwościami,

szczególnie

związanymi

z bezpieczeństwem w stosunku do skóry.
Podsumowując uzyskane rezultaty można jednoznacznie stwierdzić prawidłowość
postawionej hipotezy I, że istnieje możliwość wytworzenia innowacyjnych płynów do
ręcznego

mycia

charakteryzujących

naczyń,
się

zbliżonych

bardzo

cenowo

wysokim

do

produktów

bezpieczeństwem,

bez

rynkowych,
drastycznego

zmniejszenia ich funkcjonalności. Ponadto wytwarzanie płynów do ręcznego mycia
naczyń w formie koacerwatów z ekstraktami roślinnymi otrzymywanymi w warunkach,
CO2, warunkuje uzyskanie ich wysokiego bezpieczeństwa stosowania. Otrzymane wyniki
badań wskazują tym samym na zasadność postawionej hipotezy III.
Płyny do ręcznego mycia nacz yń w formie koacerwatu zawierające różne
innowacyjne anionowe surfaktant y
Znane są anionowe surfaktanty o udowodnionym łagodnym działaniu na skórę.
Ze względu na stosunkowo wysoką cenę jednostkową surowców są one stosowane
stosunkowo rzadko i najczęściej tylko i wyłącznie w kosmetykach myjących, w szczególności
przeznaczonych dla dzieci i niemowląt. Założone w pracy wytworzenie innowacyjność
płynów do ręcznego mycia naczyń z tego rodzaju surfaktantami, nie wynika tylko i wyłącznie
z braku tego typu związków w składzie obecnie występujących na rynku płynów, ale również
otrzymania produktu w formie koacerwatu. Nieliczne doniesienia literaturowe z zakresu
procesu koacerwacji dotyczą w niewielkim stopniu wytwarzania produktów chemii
gospodarczej i kosmetyków, a podejmowana tematyka nie uwzględnia analizy problemu pod
względem wykorzystania zaproponowanych przez autora grup anionowych surfaktantów.
W ramach realizacji niniejszej pracy opracowano i wytworzono dziewięć płynów w formie
koacerwatu, natomiast preparatem odniesienia była wytworzona na podstawie tej samej
receptury kompozycja, w której jako składnik o działaniu myjącym zastosowano powszechnie
stosowany etoksylowany laurylosiarczan sodowy (SLES). Założono, że otrzymane płyny będą
wykazywać się odpowiednimi parametrami związanymi z funkcjonalnością i wysokim
bezpieczeństwem stosowania oraz charakteryzować się optymalną ceną. Weryfikacja
założonych hipotez badawczych (hipoteza I i IV) dotyczących tej części pracy wymagała
przeprowadzenia dogłębnej analizy towaroznawczej wytworzonych prototypów.
W celu określenia bezpieczeństwa stosowania w stosunku do skóry wytworzonych
prototypów płynów do ręcznego mycia naczyń założono i wykonano cztery rodzaje badań.
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Pierwsze badania związane było określeniem potencjału drażniącego preparatów na skórę
poprzez wyznaczenie liczby zeinowej. Jak wskazano jej wartość zależy od rodzaju
zastosowanego anionowego surfaktantu. W badaniu potwierdzono doniesienia literaturowe
dotyczące ograniczonego działania drażniącego tych związków na skórę. Uzyskiwane dla
niektórych koacerwatów wartości poniżej 100 jednostek, i jak w przypadku płynu K_5 13 mg
N/100 ml, wskazują, że mogą być one klasyfikowane, jako produkty mało drażniące lub
niedrażniące. W przypadku analizowanej serii płynów uzyskane wartości wyznaczonego
parametru (32,5% spadek wartości liczby zeinowej) wskazują na znaczącą poprawę
bezpieczeństwa w stosunku do koacerwatu referencyjnego. Potwierdzeniem określonych
w badaniu właściwości preparatów były określone dla nich zmiany pH roztworu albuminy
wołowej. Obserwowana uśredniona zmiana tego parametru dla całej grupy płynów
w porównaniu do płynu odniesienia plasowała się na poziomie w granicach 4,8%.
Obserwowane spadki wartości pH wskazują na niższe działanie drażniące koacerwatów.
Kolejnym badaniem odnoszącym się do aspektów związanych z oddziaływaniem na skórę
było określenie działania wysuszającego płynów na podstawie przeprowadzonych pomiarów
korneometrycznych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono mniejsze wysuszenie
skóry po zastosowaniu analizowanych koacerwatów. Określone wartości w przedziale 20 –
30% były niższe od uzyskanego dla płynu referencyjnego o 10%. Interesujący rezultaty
uzyskano dla płynu K_7, po zastosowaniu, którego wysuszenie skóry określono na bardzo
niskim poziomie 8%. Jak wykazano modyfikacja składu płynu pod względem wykorzystania,
jako podstawowy związek myjący różnych anionowych surfaktantów, określonych jako
łagodne wpływa na uzyskanie korzystniejszych właściwości produktów pod względem ich
działania wysuszającego. Określony spadek wartości tego parametru w stosunku do płynu
referencyjnego o 28,9% wskazuje, że wytworzone płyny w formie koacerwatu są
bezpieczniejsze w stosowaniu.
Oddziaływanie płynu na skórę związane jest z ingerencją jego składników (surfaktantów)
w struktury cementu międzykomórkowego naskórka. Skutkuje to zaburzeniem jego funkcji
barierowych i intensyfikacją parowania wody z jego powierzchni. W celu określenia tego
rodzaju działania płynów na skórę przeprowadzono pomiary TEWL. Badanie to, jak wskazują
dane literaturowe określa stopień uszkodzenia naskórka. W przypadku analizowanej grupy
płynów uzyskane wartości wyznaczonej wielkości są znacząco niższe od otrzymanych po
aplikacji na skórę koacerwatu referencyjnego. Dla niektórych preparatów wartości TEWL są
zbliżone do określonych dla powierzchni skóry, na której nie stosowano płynów, co świadczy
o znikomym oddziaływaniu tych preparatów na skórę. Jak wskazano zastosowanie różnych
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anionowych surfaktantów ma przełożenie na spadek wartości TEWL w stosunku do preparatu
odniesienia o 22,6%, co świadczy, że wytworzone płyny cechują się wyższym
bezpieczeństwem stosowania.
Uzyskane rezultaty badań odnoszących się do aspektów związanych z oddziaływaniem na
skórę wskazują, że otrzymane koacerwaty z różnymi anionowymi surfaktantami wykazują
wysokie bezpieczeństwo stosowania w tym kontekście. Jak wykazano korzystne
charakterystyki preparatów wynikają z wprowadzenia do składu preparatów innowacyjnych
anionowych surfaktantów. Można, więc stwierdzić słuszność założonej w pracy hipotezy
IV, że zastosowanie różnych innowacyjnych anionowych związków powierzchniowo
czynnych, jako podstawowe związki myjące w płynie do ręcznego mycia naczyń
w formie koacerwatu, może warunkować uzyskanie wysokiego bezpieczeństwa
stosowania.
Uzyskanie bezpiecznych w stosowaniu płynów do ręcznego mycia naczyń w formie
koacerwatu zagwarantowane poprzez zastosowanie nowych, innowacyjnych dla tej grupy
produktów anionowych surfaktantów niesie za sobą możliwość pogorszenia ich cech
użytkowych. Konieczne było, zatem przeprowadzenie gruntownych badań, na podstawie
których wyznaczono cechy danego produktu związane z jego głównym przeznaczeniem.
Uzyskane dane liczbowe pozwoliły na weryfikację założonej w pracy hipotezy o możliwości
wytwarzania płynów charakteryzujących się wysokim bezpieczeństwem stosowania oraz
akceptowalnymi przez konsumentów parametrami związanymi z funkcjonalnością.
Z danych literaturowych dotyczących procesu koacerwacji wynika, że specyficzna budowa
otrzymanych poprzez jego zastosowanie produktów daje możliwość zwiększania ich lepkości
przy rozcieńczaniu wodą. Z wyznaczonych zależności lepkości w funkcji dodawanej wody
dla analizowanej grupy produktów wynika, że możliwe jest samodzielne kształtowanie tej
cechy produktów przez konsumentów. W prawdzie w zależności od rodzaju zastosowanego
anionowego surfaktantu do wytworzenia koacerwatu podatność na zmiany lepkości jest różna,
ale w większości preparatów można było uzyskać lepkości obserwowane dla płynów
handlowych, przy niewielkim udziale wprowadzanej wody. Otrzymane charakterystyki dla
koacerwatów pozwalają ponadto stwierdzić, że niemal dwukrotne rozcieńczenie produktu
pozwala na otrzymanie konsystencji produktu akceptowalnej przez konsumenta. Cecha ta
niesie za sobą możliwość nie tylko samodzielnego regulowania lepkości, ale powala
użytkownikowi dostosować poziom zatężenia płynu w zależności od jego potrzeb. Ważne
jest, że czas mieszania z wodą tego typu produktów jest stosunkowo krótki i nie przekracza
obserwowanych dla produktów handlowych.
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Mając na uwadze fakt, że otrzymane produkty są fazą zawierającą wysokie stężenie
surfaktantów, wydzieloną z kompozycji wyjściowej powinny wykazywać się one wysoką
skutecznością i efektywnością działania. Na podstawie badania oceny zdolności myjącej
stwierdzono, że analizowana grupa koacerwatów charakteryzuje się bardzo dobrymi
właściwościami detergencyjnymi, korzystniejszymi niż ich odpowiedniki w formie
tradycyjnej. Istotne jest jednak, w jaki sposób rodzaj innowacyjnego anionowego surfaktantu
wpływa na tą cechę produktu. Z określonej korelacji odnoszącej się do koacerwatu
referencyjnego wynika, że częściowa zamiana surfaktantu podstawowego na inny rodzaj
związku wpłynęło na 19% wzrost zdolności myjących koacerwatów, a otrzymane wyniki były
zbliżone bądź lepsze od uzyskiwanych dla produktów handlowych.
Kolejna ważną cechą płynów do ręcznego mycia naczyń jest zdolność do emulgowania
zabrudzeń

tłuszczowych.

Zbyt

wysoka

wartość

tego

parametru

niesie

za

sobą

niebezpieczeństwo w postaci intensyfikacji wymywania cennych lipidów z naskórka, a więc
pośrednio wpływa na bezpieczeństwo produktu. Ponadto ze względu na dość znaczną ilość
związków w produktach spożywczych, które pod względem budowy są surfaktantami,
od płynów do ręcznego mycia naczyń nie wymaga się już zbyt wysokiego działania
odtłuszczającego. W przeprowadzonym badaniu oceny zdolności emulgowania tłuszczy dla
koacerwatów otrzymano wartości odpowiadające płynom handlowym. Ponadto istotne jest,
że w przypadku badanej grupy produktów wpływ na wartość ocenianego parametru ma rodzaj
stosowanego surfaktantu. Niewielki spadek jego wartości dla wszystkim płynów z grupy
w porównaniu do kompozycji odniesienia (K_0), może wynikać z określonych dla większości
z nich niższych stężeń substancji aktywnych w porównaniu do koacerwatu referencyjnego.
Podobne rezultaty uzyskiwano w ocenie właściwości pianotwórczych, na podstawie której dla
analizowanej serii koacerwatów określono niewielki (3,2% wartości) spadek zdolności
pianotwórczej w porównaniu do płynu referencyjnego.
Wytworzenie płynów w formie koacerwatu, których wysokie bezpieczeństwo stosowania
uzyskano poprzez dobór odpowiedniego rodzaju anionowego surfaktantu wpływa na znaczny
wzrost oszacowanej ceny dla oferowanych towarów. Jak wynika z analiz zastąpienie
w połowie w kompozycji wyjściowej do wytworzenia koacerwatu podstawowego surfaktantu,
najczęściej wykorzystywanego w produkcji (SLES), na inny rodzaj związku przekłada się na
ponad 33% wzrost oszacowanej ceny. Istotne jest jednak, że jej oszacowana wartość dla
płynów nadal mieści się w przedziale obserwowanym dla produktów handlowych, natomiast
same produkty odznaczają się zdecydowanie wyższym bezpieczeństwem stosowania oraz
w większości przypadków korzystniejszymi parametrami związanymi z funkcjonalnością.
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Zatężona forma płynu oraz możliwość modyfikacji lepkości poprzez rozcieńczanie wodą daje
możliwość uzyskania większej ilości produktu i jego większą wydajność. Forma koncentratu
niesie za sobą korzystne skutki ekologiczne i ekonomiczne (zmniejszenia objętości opakowań
płynów przełoży się na ograniczenie ilości generowanych odpadów, koszty ich składowania
i utylizacji). Ponadto wyższe bezpieczeństwo w stosunku do środowiska naturalnego wynikać
może z ograniczenia transportowanej masy produktu (niższa masa produktu, mniejsze
opakowania jednostkowe, mniejsze opakowania zbiorcze, a co za tym idzie mniejsze zużycie
paliw i jego koszt).
Podsumowując, założona w celu realizacji pracy hipoteza I, że istnieje możliwość
wytworzenia innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń, zbliżonych cenowo
do produktów rynkowych, charakteryzujących się bardzo wysokim bezpieczeństwem,
bez drastycznego zmniejszenia ich funkcjonalności jest słuszna. Jej potwierdzeniem jest
opracowanie i wytworzenie płynów w formie koacerwatu, w których zastosowano
innowacyjne

anionowe

surfaktanty.

Z

przeprowadzonych

badań

wynika,

że

są

to pełnowartościowe produkty o wysokich walorach jakościowych. Odpowiednie parametry
jakościowe, w szczególności założone w celu pracy wysokie bezpieczeństwo stosowania
zostało osiągnięte poprzez wprowadzenie, jako podstawowe związki o działaniu myjącym
dotychczas

niewykorzystywanych

rodzajów

anionowych

surfaktantów.

Pozytywnie

zweryfikowano, tym samym założoną hipotezę IV, że zastosowanie różnych
innowacyjnych anionowych związków powierzchniowo czynnych, jako podstawowe
związki myjące w płynie do ręcznego mycia naczyń w formie koacerwatu, może
warunkować uzyskanie wysokiego bezpieczeństwa stosowania.
Empiryczna weryfikacja wszystkich hipotez badawczych pozwala, zgodnie z zasadami
logiki, na stwierdzenie prawidłowości sformułowanej tezy pracy. Istnieje możliwość
wytworzenia innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń, charakteryzujących się
bardzo wysokim bezpieczeństwem stosowania i względnie niską ceną, bez znaczącego
zmniejszenia ich funkcjonalności.
Zaprezentowana problematyka, zaproponowane autorskie rozwiązania oraz wnioski
wynikające z realizacji badań empirycznych stanowią realizację zasadniczego celu rozprawy.
Niezależnie od zaproponowanych koncepcji w obszarze rozwiązań recepturalnych w obszarze
wytwarzania i oceny jakości płynów do ręcznego mycia naczyń, wykazanym na drodze
analizy towaroznawczej wysokim bezpieczeństwem stosowania należy uznać, że istnieje
wiele problemów i zagadnień szczegółowych wymagających pogłębionych studiów, co
w ocenie autora stanowi pole do dalszych badań naukowych.
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