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P O D C Z A S  P A N D E M I I

Jak wyjaśnia prof. Bogdan Wal-
kowiak z Zakładu Biofizyki w Insty-
tucie Inżynierii Materiałowej PŁ, 
baza wiedzy o COVID-19 w czasach 
trwającej wciąż pandemii ma być 
szczególną pomocą dla personelu 

medycznego pochłoniętego walką 
z tą chorobą.

– Wielu wydawców na całym 
świecie zgodziło się na bezpłatne 
udzielenie dostępu do swoich baz 
danych artykułów. Z tych różnych 

naukowych źródeł wybieramy 
najnowszą literaturę na temat 
diagnostyki i leczenia COVID-19 
i udostępniamy ją na stronie in-
ternetowej https://covid-19treat.
de/ – mówi profesor Walkowiak. 
– Przeglądając tysiące publikacji, 
wykonujemy pracę, na którą nie 
wystarcza czasu personelowi kli-
nicznemu toczącemu codzienną 
walkę z COVID-19.

Platforma zarządzająca bazą 
COVID-TREAT znajduje się na nie-
mieckiej uczelni. Dostęp do unika-
towego zasobu wiedzy jest prosty 
i możliwy za pośrednictwem zwy-
kłego komputera, notebooka lub 
nawet smartfona.

n Ewa Chojnacka

Naukowcy z Hamburg University of Applied Sciences wraz z polskimi part-
nerami z Bionanoparku i Politechniki Łódzkiej oraz z włoskiego University of 
Urbino „Carlo Bo” stworzyli bazę wiedzy COVID-TREAT.

Internetowa baza o COVID-19

Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów 
i Kompozytów Polimerowych Wydziału 
Technologii Materiałowych i Wzornictwa 
Tekstyliów PŁ przeprowadził na prośbę Wy-
działu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Łodzi badania właściwości ochron-
nych masek, które zostały uszyte przez łódz-
kich społeczników i łódzkie firmy.

Zespół pod kierunkiem prof. Izabelli Krucińskiej 
określił zdolność filtracyjną masek, wyznaczając 
przenikanie mgły oleju parafinowego i analizując 
stopień oddychania w warunkach przepływu przez 
testowaną maskę strumienia zanieczyszczonego 
powietrza. Głównym celem było określenie jakości 
i wskazanie najlepszych modeli masek, które mogłyby 
być wykorzystywane do użytku prywatnego.

Jak mówi prof. Izabella Krucińska – W sytuacji pa-
nującej pandemii koronawirusa zalecane jest osłanianie 
twarzy przez osoby znajdujące się w miejscach publicz-

nych. Każda forma ochrony, która może zapewnić nam 
większe bezpieczeństwo jest wskazana. Należy jednak 
pamiętać, że maski szyte przez firmy czy osoby, które 
do tej pory nie specjalizowały się w takiej produkcji, nie 
zapewniają nam 100% ochrony i – co oczywiste – nie są 
przeznaczone dla pracowników z sektora służby zdrowia. 

Zdaniem prof. Krucińskiej uzyskanie lepszych 
właściwości badanych masek można byłoby osią-
gnąć wprowadzając dodatkową warstwę włókniny 
filtracyjnej wykonanej z cienkich włókien. Należałoby 
wówczas ponownie zbadać parametry filtracyjne 
tych produktów, aby sprawdzić czy opory przepływu 
powierza nie wzrosły nadmiernie, co skutkowałoby 
dużą uciążliwością w ich użytkowaniu (utrudnionym 
oddychaniem).

Badania zostały przeprowadzone 20 marca nieod-
płatnie, a ich wyniki przekazano do Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

n Ewa Chojnacka

Naukowcy z PŁ zbadali 
jakość masek ochronnych




