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Nanocząstki magnetyczne w zastosowaniach –  

synteza, szanse i ograniczenia 

dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska, prof. UwB, agawilcz@uwb.edu.pl, Zakład 

Polimerów i Syntezy Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku,  

ul. Ciołkowskiego 1 K, 15-245 Białystok 

Nanocząstki magnetyczne (MNP) wzbudziły w ostatnich latach duże zain-

teresowanie ze względu na ich wyjątkowe właściwości (duża powierzchnia 

właściwa, superparamagnetyzm, wysokie pole nasycenia, temperatura bloko-

wania itp.) oraz potencjalne zastosowania w syntezie organicznej, biotech-

nologii i medycynie. Kluczowym czynnikiem determinującym zastosowanie 

MNP w wymienionych obszarach jest powłoka zbudowana wokół rdzenia 

magnetycznego, która: zapobiega aglomeracji rdzeni; zapewnia biokom-

patybilność i odporność na warunki fizjologiczne, takie jak pH lub enzymy; 

zapewnia dyspersję i stabilność tych nanocząstek w różnych rozpusz-

czalnikach, jak również dostarcza grup funkcyjnych do dalszej modyfikacji.  

MNP mogą być powlekane materiałami organicznymi, zwykle polime-

rowymi lub nieorganicznymi: siloksany i metale. Powłoki polimerowe mają 

pewne wyjątkowe zalety w porównaniu z innymi materiałami ze względu na 

elastyczność w kontrolowaniu składu chemicznego i funkcji polimerów.  

Przedstawione i porównane zostaną trzy metody tworzenia nanocząstek 

typu rdzeń magnetyczny-powłoka polimerowa: szczepienie z, szczepienie do 

i formowanie in situ. Modyfikacja powierzchni nośnika prowadzi do kilku 

ograniczeń, takich jak rozpuszczalność w mediach wodnych, skuteczność 

obciążenia lekiem, potencjał Z, wielkość itp.  

Omówione zostaną zalety i wady tych metod oraz przedstawione możli-

wości zastosowania uzyskanych nanomateriałów np. w  systemach dostar-

czania leków i diagnostyce medycznej.  

mailto:agawilcz@uwb.edu.pl
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Nanomateriały – wpływ na środowisko naturalne 

dr inż. Amelia Staszowska, a. staszowska@pollub.pl, Katedra Jakości Powietrza 

Wewnętrznego i Zewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska  

Nanomateriały to struktury o unikatowych właściwościach fizyko-che-

micznych i cechach użytkowych, co sprawia, że obszar ich zastosowania 

w wielu dziedzinach techniki i życia codziennego stale się zwiększa 

(medycyna, przemysł optyczny, rolnictwo, ochrona środowiska). Podstawowa 

zaleta nanomateriałów czyli ich rozmiar, może jednocześnie być powodem 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego i stanowić poważną 

przeszkodę w dalszym rozwoju nanotechnologii. Emisja nanomateriałów do 

środowiska odbywa się w sposób niekontrolowany podczas ich wytwarzania, 

przetwórstwa i użytkowania. Cykl życia tych struktur nadal jest mało 

rozpoznany. Zatem mając na uwadze powyższe przesłanki,  zagadnienie 

wpływu nanomateriałów na szeroko pojęte otoczenie człowieka i jego 

zdrowie jest obecnie tematem wielu badań z zakresu toksykologii, medycyny 

i chemii środowiska. Kwestią, która wymaga pilnej odpowiedzi jest ocena 

toksycznego działania nanomateriałów na organizmy żywe, poznanie czyn-

ników warunkujących przemiany nanomateriałów w środowisku i ich poten-

cjalna biomagnifikacja i bioakumulacja w łańcuchu troficznym. Dużym 

utrudnieniem w pozyskiwaniu nowych danych są ograniczenia w stoso-

wanych technikach analitycznych (niskie stężenia nanocząstek) a także 

złożoność matryc próbek środowiskowych. Problemem środowiskowym stają 

się również odpady zawierające nanocząstki, ponieważ nadal nie istnieją 

stosowne przepisy prawne regulujące ich składowanie i utylizację. W niniej-

szym przeglądzie omówiono krytyczną ocenę aktualnego stanu wiedzy na 

temat źródeł uwalniania do środowiska naturalnego różnych typów 

nanomateriałów, przemian tych struktur w środowisku oraz potencjalnego 

wpływu nanomateriałów na elementy ożywione i nieożywione środowiska 

narażenia i wpływu nanomateriałów na środowisko i zdrowie ludzi. Poznanie 

niezamierzonych zagrożeń, jakie nanomateriały stwarzają dla środowiska 

i zdrowia ludzkiego, ma zasadnicze znaczenie dla dalszego ich rozwoju 

w przyszłości.  

mailto:staszowska@pollub.pl
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Zielona nanotechnologia 

dr Monika Asztemborska, asztemborska@biol.uw.edu.pl, Pracownia Izotopowa, 

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski  

Nanotechnologia jest jedną z najintensywniej rozwijających się dziedzin 

wiedzy, charakteryzującą się ogromnym potencjałem aplikacyjnym. Bez wąt-

pienia przynosi ona korzyści społeczeństwu, nie mniej jednak jak każdy rozwój 

technologiczny, wywiera wpływ na środowisko naturalne. Wpływ ten obser-

wowany jest na każdym etapie – od syntezy nanocząstek, poprzez stosowanie 

produktów je zawierających, po utylizację nanomateriałowych odpadów.  

Jednym ze sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania nanotech-

nologii na środowisko jest podążanie drogą tzw. „zielonej nanotechnologii”. 

Jest to m.in. poszukiwanie ekologicznych metod syntezy nanocząstek. 

Doskonałą alternatywą dla fizycznych i chemicznych metod syntezy jest 

wykorzystanie organizmów – bakterii, grzybów czy roślin. Naturalnie obecne 

w komórkach tych organizmów związki umożliwiają nie tylko redukcję jonów 

metali, ale często zapewniają też stabilizację powstających nanocząstek. 

Biosynteza jest nie tylko metodą przyjazną środowisku, eliminującą zużycie 

niebezpiecznych odczynników, ale także relatywnie prostą, niedrogą i wydajną. 

Ograniczenie stosowania toksycznych związków ma szczególne znacznie 

w zastosowaniach biomedycznych i terapeutycznych nanocząstek.  

Organizmy takie jak rośliny czy grzyby mogą nie tylko syntetyzować 

nanocząstki w swoich komórkach, ale także akumulować je ze środowiska. 

Znajduje to swoje potencjalne zastosowanie w procesie bioremediacji, nie 

bez znaczenia jest też tworzenie sorbentów nanocząstek opartych na 

materiale biologicznym (biosorbetów).  

„Zielona nanotechnologia” poszukuje metod umożliwiających realizację 

założeń badawczych i aplikacyjnych związanych z nanostrukturami, jedno-

cześnie przyjaznych środowisku. Odpowiedzialnemu rozwojowi techno-

logicznemu musi bowiem zawsze towarzyszyć ocena potencjalnych skutków 

ekologicznych i dążenie do ich minimalizacji.  

  

mailto:asztemborska@biol.uw.edu.pl
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Analiza warstwy wierzchniej utlenionych kryształów 

SnTe i PbTe 

Małgorzata Trzyna-Sowa, malgorzata.trzyna@gmail.com, Instytut Nauk Fizycznych, 

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Mikołaj Berchenko, nberchen@gmail.com, Instytut Nauk Fizycznych, Kolegium 

Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Zrozumienie procesów zachodzących w skali nano pozwala dostarczyć 

istotnych informacji o właściwościach powierzchni materiałów. Jako główny 

obiekt badań wybrano tellurek cyny, jeden z półprzewodników grupy IV-VI, 

ceniony ze względu na swoje właściwości optoelektroniczne. Od niedawna 

SnTe również stał się także przedmiotem intensywnych prac ekspery-

mentalnych jako krystaliczny izolator topologiczny. Jednakże dotychczas 

procesy utleniania, które negatywnie wpływają na właściwości tego materiału , 

ciągle nie zostały poznane. W związku z powyższym celem prezentowanych 

badań było pozyskanie informacji o strukturze warstw tlenkowych na 

powierzchni wybranych półprzewodników – SnTe i PbTe. 

Główną metodą wykorzystywaną do badań SnTe jest spektrometria 

masowa, dzięki której przeprowadzono pomiar rozkładu głębokościowego, 

a także modyfikowana metoda XPS (AR XPS (ang. Angle-Resolved X-Ray 

Photoelectron Spectroscopy) oraz spektroskopia Ramanowska. Analiza formo-

wania tlenków na powierzchni SnTe była przeprowadzona w porównaniu do 

materiału tej samej grupy – PbTe.  

W wyniku przeprowadzonych analiz dowiedziono, że złożona struktura 

tlenków SnTe składa się głównie z pierwiastkowego telluru, nieutlenionego 

całkowicie telluru w postaci TeOx (0 < x < 2), dwutlenku telluru TeO2 

i dwutlenku cyny SnO2. Podczas utleniania PbTe powstają związki trójskład-

nikowe zgodnie z układem równowagi Pb-Te-O oraz związki dwuskład-

nikowe, których obecność jest uzależniona od warunków utleniania. Dodatkowo 

pokazano, że zastosowanie modelu Ploga umożliwia wykrywanie tlenków 

pierwiastka ze stopniem utleniania mniejszym od wartości charakte-

rystycznej dla stabilnego tlenku. 
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Badania aktywności monometalicznych i bimetalicznych 

nanocząstek metali szlachetnych 

Polina Ivanova, pivanova@ch.pw.edu.pl, Katedra Biotechnologii Medycznej, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, www.pw.edu.pl, Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, 

www.uw.edu.pl; Centrum zaawansowanych materiałów i technologii CEZAMAT, 

www.cezamat.eu 

Mariusz Pietrzak, mariusz@ch.pw.edu.pl, Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział 

Chemiczny, Politechnika Warszawska, www.pw.edu.pl; Centrum zaawansowanych 

materiałów i technologii CEZAMAT www.cezamat.eu 

Sławomir Sęk, slasek@chem.uw.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej i Anali-

tycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl; Centrum Nauk 

Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, https://cnbch.uw.edu.pl/ 

Maciej Trzaskowski, m.trzaskowski@cezamat.eu, Centrum zaawansowanych 

materiałów i technologii CEZAMAT, www.cezamat.eu 

Nanocząstki (NPs) metali szlachetnych w zależności od warunków syntezy,  

metod stabilizacji i redukcji wykazują różne właściwości fizykochemiczne 

i katalityczne. Połączenie dwóch metali daje możliwość uzyskach NPs 

o odmiennych właściwościach w porównaniu do właściwości monometa-

licznych NPs.  

W literaturze odnaleźć można przykłady, z których wynika, że nanocząstki 

złota tworzą biokoniugaty z białkami, przeciwciałami, RNA oraz DNA. 

Jednakże w porównaniu do nanocząstek innych metali szlachetnych AuNPs 

wykazują zazwyczaj niższą aktywność katalityczną. Synteza bimetalicznych 

NPs, które składają się Au i katalitycznie aktywniejszego metalu szla-

chetnego daje możliwość stworzenia nowego rodzaju NPs. Takie NPs 

powinny mieć zarówno wysoką aktywność katalityczną jak również zdolność 

do tworzenia biokoniugatow.  

W ramach tej pracy zsyntetyzowano monometaliczne nanocząstki Au, Pt 

i Ru, oraz zoptymalizowano syntezę NPs bimetalicznych Pt/Au i Ru/Au. 

Scharakteryzowano morfologię NPs przy pomocy spektrofotometrii, skanin-

gowej mikroskopii elektronowej oraz metody dynamicznego rozpraszania światła. 
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Udowodniono, przy pomocy metody spektrofotometrycznej, że otrzymane 

NPs wykazują aktywność typu peroksydazy chrzanowej. Aktywność typu 

peroksydazy chrzanowej nanozymów mono i bimetalicznych zbadana została 

w różnych warunkach pH przy wykorzystaniu szeregu substratów.  

Praca wykonana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Projekt nr POWR.03.02.00-00-I007 / 16-00 (POWER 2014-2020) 
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Badania kontaktów elektrycznych wykonanych 

na półprzewodnikowych studniach kwantowych 

HgTe/HgCdTe 

Ewa Bobko, baranewa@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Fizyki, 

Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Dariusz Płoch, dploch@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Fizyki, 

Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Jakub Grendysa, grendysa@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut 

Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Jerzy Wróbel, jwrobel@ifpan.edu.pl, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, 

Warszawa, www.ifpan.edu.pl 

Studnie kwantowe HgTe/ HgCdTe wykorzystywane są  w badaniach np. 

jako detektory dwu-pasmowe, kropki kwantowe na średnią podczerwień oraz 

dwu-wymiarowe izolatory topologiczne. Materiały te ze względu na swoje 

właściwości wymagają specjalnej obróbki na wszystkich etapach technolo-

gicznych procesu nanostrukturyzacji, w tym wytwarzania kontaktów elektrycznych. 

 Podczas wystąpienia zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące 

pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych kontaktów elektrycznych 

wykonanych na dwuwymiarowych izolatorach topologicznych HgTe/HgCdTe. 

Przedstawione zostaną wyniki dla dwóch rodzajów kontaktów elektrycznych: 

kontaktów wykonanych standardową metodą lutowania, oraz kontaktów 

wykonanych bez podgrzewania próbki, aby nie uszkodzić studni kwantowej. 

Dodatkowo dla wykonanych kontaktów przeprowadzono pomiary w ciekłym 

azocie, aby sprawdzić stabilność kontaktów w trakcie schładzania próbek. 

Podziękowania: Badania wykonywane w ramach grantu Preludium  NCN 

2016/23 / N / ST3 / 03500 
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Badania spektroskopowe efektów podwójnej 

fluorescencji wybranych związków z grupy  

1,3,4-tiadiazoli: rola efektów agregacyjnych  

w układach micelarnych 

Lidia Ślusarczyk, lidia.slusarczyk@up.lublin.pl, Katedra Biofizyki, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

Arkadiusz Matwijczuk, arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl, Katedra Biofizyki, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

Grzegorz Czernel, grzegorz.czernel@up.lublin.pl, Katedra Biofizyki, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

Dariusz Karcz, dkarcz@chemia.pk.edu.pl, Katedra Chemii Analitycznej (C1), 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, Warszawska 

24, 31-155 Kraków 

Współczesna farmacja poszukuje nowych systemów dostarczania leków 

(drug delivery systems, DDS), które znacznie mogą poprawić biodystrybucję, 

cechy farmakokinetyczne oraz zmniejszą toksyczność stosowanych już 

aktualnie farmaceutyków. Wciąż również z dużą intensywnością poszukuje 

się nowych molekuł, które cechują się działaniem antynowotworowym oraz 

neurodegeneracyjnym. Spektroskopia molekularna umożliwia badanie znanych  

już cząsteczek, jakimi są układy micelarne, pod kątem ich przydatności 

w próbie rozwiązania powyższych problemów.  

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań spektroskopowych organizacji 

molekularnej związku z grupy 1,3,4-tiadiazoli: 2-(4-fluorophenylamino)-5-

(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole (FABT) w układach micelarnych. 

W pomiarach fluorescencyjnych zauważono występowanie  w układzie 

micelarnym (z Tritonem X-100) efektu podwójnej fluorescencji, którego 

indukowanie może być powiązane zarówno z odpowiednią organizacją 

molekularną związku zależną od stężenia detergentu, jak i  samego związku. 

Efekt podwójnej fluorescencji dla FABT w układzie micelarnym został 

zaobserwowany dla wybranego 1,3,4-tiadiazolu rozpuszczonego w metanolu, 

czyli w rozpuszczalniku, w którym wcześniej go nie obserwowano (jak 
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również dla żadnego analogu z tej grupy molekuł). Na podstawie interpretacji 

widm UV-Vis, RLS, widm wzbudzenia fluorescencji podjęto próbę powiązania 

występowania tego efektu ze zjawiskiem agregacji molekularnej zachodzącej 

pomiędzy cząsteczkami FABT w danym systemie micelarnym. Widma emisji 

fluorescencji jak również czasowo-rozdzielcze pomiary czasów życia fluores-

cencji, wskazują wyraźnie, na powiązanie efektu podwójnej fluorescencji  ze 

stężeniami związku i detergentu, umożliwiających powstawanie niejonowych 

układów micelarnych, które z kolei ułatwiają procesy związane z agregacją 

cząsteczek FABT. Powiązanie zaobserwowanych efektów fluorescencyjnych  

z wcześniejszymi wynikami badań dla innych analogów z tej grupy, wskazuje 

również na możliwość transferu ładunku (CT) w molekułach tiadiazolu, 

w zakresie stężeń detergentu gdzie obserwujemy wyżej wymienione efekty 

fluorescencyjne.  
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Badanie właściwości nanodrutów AlGaN/AlN/GaN 

z wykorzystaniem spektroskopii Ramana 

Radosław Szymon, 245058@student.pwr.edu.pl, Katedra Technologii Kwantowych, 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże 

Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław 

Aktualnie obserwowany jest prężny rozwój tele-informacyjny i elektro-

niczny, równolegle cywilizacja stawia czoła wyzwaniu zmian klimatycznych, 

które są efektem rewolucji energetycznej. Sposobem na poradzenie sobie 

z tym kryzysem są między innymi odnawialne źródła energii w tym 

i fotowoltaika. Tak dochodzimy do wspólnego mianownika obu tematów, 

jakim są półprzewodniki. Te materiały wywarły niezaprzeczalnie wielki 

wpływ na rozwój ludzkości i dziś nikogo nie dziwi ich wszechobecność. Choć 

ich historia sięga dekad, to w technologii ich wytwarzania nie powiedziano 

jeszcze ostatniego słowa, szczególnie biorąc pod uwagę współczesne 

osiągnięcia inżynierii materiałowej, której przejawem jest nanotechnologia. 

W miarę doświadczeń odkryto, że ustrukturyzowanie próbek na poziomie 

nano prowadzi do nowych, zaskakujących zjawisk, stąd potrzeba dalszych 

badań nawet tych dobrze znanych materiałów.  

Stąd za cel niniejszych badań postawiono sobie określenie właściwości 

optycznych, strukturalnych i elektrycznych nanodrutów AlGaN/AlN/GaN 

wzrastanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych (PA-MBE). Pomiary 

przeprowadzono w oparciu o spektroskopię Ramana w temperaturze 

pokojowej, wykorzystując lasery z zakresu światła widzianego oraz ultra-

fioletowego bez detekcji polaryzacji. Główną obserwacją było wystąpienie 

modów fononowych E_2^high charakterystycznych dla AlN oraz GaN, a także 

modu A1(LO) dla GaN, zaś dokładna analiza przebiegów widm dostarczyła 

szerszych informacji na temat wyprodukowanych próbek.  

Technologie wytwarzania struktur na bazie GaN są obecnie prężnie 

rozwijane ze względu na ich potencjał dla przemysłu, cechują je bowiem 

wysoka odporność chemiczna i termiczna, zaś fakt, że posiada on dużą 

przerwę energetyczną około 3.4eV, stwarza idealne warunki dla produkcji 

laserów z zakresu krótkich fal, diod czy układów wysokonapięciowych. 

Dalszym celem badań będzie współpraca z technologami, na drodze której 

uzyskana zostanie szeroka charakterystyka studiowanych struktur. 
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Cienkie filmy zol-żelowe do ochrony przed korozją 

Jolanta Gąsiorek, jolanta.gasiorek@pwr.edu.pl, Katedra Mechaniki, Inżynierii 

Materiałowej i Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, 

www.pwr.edu.pl  

Wilhelm Jan Tic, Wilhelm.Tic@wttpolska.pl, WTT Sp. z o.o., Katedra Inżynierii 

Procesowej i Środowiska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, 

www.po.opole.pl 

Justyna Krzak, justyna.krzak@pwr.edu.pl, Katedra Mechaniki, Inżynierii 

Materiałowej i Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, 

www.pwr.edu.pl 

Według danych z 2016 roku opracowanych przez NACE (National 

Association of Corrosion Engineers), koszty związane z występowaniem korozji 

sięgają 3-4% światowego produktu krajowego brutto. Dotychczas najefektyw-

niejszą metodą walki z korozją jest pokrywanie zagrożonych materiałów 

powłokami. Do 2007 roku, jednym z najskuteczniejszych rozwiązań w walce 

z korozją, były materiały na bazie Cr6+. Jednakże ze względu na kance-

rogenność i toksyczność względem środowiska, materiały te zostały wycofane  

ze stosowania (dyrektywa UE 2000/53/EG). Otrzymanie efektywnych zabez-

pieczeń przed korozją z wykorzystaniem metody zol-żel, może mieć korzyści 

nie tylko ekonomiczne, m.in. ograniczenie kosztów związanych ze stratami 

korozyjnymi, ale również ekologiczne, tj. uniknięcie skażeń środowiska oraz 

szkodliwych odpadów okołoprodukcyjnych. Dużym powodzeniem w walce 

z korozją, cieszą się zol-żelowe powłoki krzemionkowe modyfikowane ugru-

powaniami organicznymi. Uzyskane krzemionkowe powłoki zol-żelowe 

modyfikowane grupami organicznymi umożliwiły poprawę odporności na 

korozję > 1000x w odniesieniu do niepokrytej stali P265GH (na podstawie 

uzyskanych wartości oporów polaryzacyjnych). Uzyskany opór polaryzacyjny 

jest porównywalny z wartościami uzyskanymi dla stali 316L lub materiałów 

metalicznych pokrytych warstwami na bazie Cr6+. Otrzymane powłoki zol-

żelowe wykazują charakter ochronny w różnych warunkach korozyjnych  

tj. w 0,5 M NaCl oraz w medium nieprzewodzącym. 
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Praca finansowana w ramach projektu „Opracowanie technologii krysta-

lizacji na bazie nowego typu krystalizatora do związków organicznych ze 

stopów w zawiesinie” w ramach Działania 1.1.1. Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejs-

kiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa Nr: POIR.01.01.01-00-

0198/15-00. 
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Nano strukturalne kompozycje  

na bazie karmelizowanego miodu 

Sergij Кurta, sergeykurta11@gmail.com, Katedrа Chemii Wydział Nauk Przyrod-

niczych Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego imienia Wasyla Stefanyka, 

Iwano-Frankiwsk, Ukraina 

Olga Khatsevich, Katedrа Chemii Wydział Nauk Przyrodniczych Narodowego 

Uniwersytetu Przykarpackiego imienia Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina  

Nadia Kurta, Katedrа Chemii Wydział Nauk Przyrodniczych Narodowego Uniwer-

sytetu Przykarpackiego imienia Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina 

W oparciu o dane Światowej Organizacji Zdrowia pochodzące z 53 krajów 

najwyższy poziom zapadalności na choroby przyzębia obserwuje się u osób 

w wieku 35-44 lat (65-98%) oraz 15-19 lat (55-89%). Natomiast u dzieci 

nawet 80% ma zdiagnozowane zapalenie dziąseł. Ogólnie szacuje się, że 

nawet 90-95% dorosłych cierpi na schorzenia związane z tkankami przyzębia.  

Zaproponowana przez nas guma do żucia na bazie kompozycji bio-

polimerów z karmelizowanego miodu, wosku i propolisu umożliwia zapo-

bieganie i leczenie zapalenia dziąseł, zapalenia przyzębia oraz innych chorób 

przyzębia, jamy ustnej, zębów i dziąseł. Możliwe jest również opracowanie 

produktu w formie cukierków. Pożądany efekt terapeutyczny uzyskuje się 

przy codziennym stosowaniu produktu. 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w latach 2009-2019 

przez zespół naukowców z Katedry Chemii opracowano technologię 

niskotemperaturowej karmelizacji miodu. Testy przeprowadzone z gumą do 

żucia wyprodukowanej przy użyciu opracowanej metody wykazały wysoką 

aktywność biologiczną wobec mikroorganizmów obecnych w jam ie ustnej. 

 Podczas prac zbadano karmelizowany miód i inne produkty pszczele pod 

względem właściwości biochemicznych. Wykazano zachodzenie zmian 

w trakcie obróbki termicznej w obecności katalizatorów na poziomie nano-

strukturalnym. Wielkość cząsteczek zmierzono z wykorzystaniem widma 

podczerwieni, zawartości oksymetylofurfuralu oraz aktywności enzyma-

mailto:sergeykurta11@gmail.com


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunek NANO – badania i osiągnięcia  

z obszaru nanotechnologii” 27 listopada 2020 r., Wystąpienia Uczestników 

 

27 

tycznej diastazy. W wyniku pomiarów określono zmniejszenie cząsteczek 4- 

i 6-krotnie. 

W efekcie zaproponowanej technologii obróbki cieplno-chemicznej 

karmelizacji miodu i produktów pszczelich potwierdzono zachowanie wysokiej  

aktywności biologicznej preparatów oraz potwierdzono zachodzenie zmian 

w nanostrukturze preparatów.  
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Oznaczenie właściwości bakteriostatycznych 

oraz fizykochemicznych żeli zawierających nanocząstki 

srebra w próbach wieprzowego mięsa mielonego 

Miłosz Rutkowski, miloszr131@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów „Helisa”, 

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie, https://urk.edu.pl/ 

Lidia Krzemińska-Fiedorowicz, lidia.krzeminska-fiedorowicz@urk.edu.pl, Katedra 

Chemii, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_Chemii.html, 

Gohar Khachatryan, gohar.khachatryan@urk.edu.pl, Katedra Analizy i Oceny 

Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_Analizy_i_Oceny_Jakosci_ 

Zywnosci.html 

Ewelina Węsierska, ewelina.wesierska@urk.edu.pl, Katedra Przetwórstwa Produktów 

Zwierzęcych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_Przetworstwa_Produktow_ 

Zwierzecych.html 

Władysław Migdał, wladyslaw.migdal@urk.edu.pl, Katedra Przetwórstwa Produktów 

Zwierzęcych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_Przetworstwa_Produktow_ 

Zwierzecych.html 

Mięso mielone to produkt uzyskany przy użyciu maszynki o spiralno-

śrubowym trybie podającym. W dobie szybko rozwijającego się przemysłu 

poszukiwane są nowe propozycje tworzenia aktywnych opakowań na żywność 

spełniających kryteria „zielonej chemii”. Do syntezy biodegradowalnych żeli 

zawierających nanocząstki srebra wykorzystuje się alginian sodu, azotan  (V) 

srebra oraz ksylozę, hydrazynę, cytrynian sodu i borowodorek sodu, jako 

reduktory. Celem badań było oznaczenie właściwości bakteriostatycznych 

oraz fizykochemicznych żeli zawierających nanocząstki srebra w próbach 

wieprzowego mięsa mielonego. Badania prowadzono na próbach wieprzo-

wego mięsa mielonego, rozdrobnionego na życzenie klienta  w punktach 

sprzedaży detalicznej. Do 4 prób dodano 10-krotnie rozcieńczony 1,5% 

roztwór wodny alginianu sodu zawierający nanocząstki srebra. Próba kontrolna  
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nie zawierała nanocząstek. Próby przechowywano w warunkach chłodniczych 

przez 72 godz. Próbki do badań pobierano kolejno po 24, 48 i 72 godz. 

Oceniono barwę mięsa i pH. Wykonano badania w kierunku ogólnej liczby 

drobnoustrojów tlenowych mezofilnych. Inkubację drobnoustrojów prowa-

dzono w temperaturze 30°C przez okres 72 godzin. Uzyskane wyniki 

opracowano statystycznie przy użyciu programu Statistica wersji 13,3. 

Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Testy post-hoc 

Scheffe i Duncan wykorzystano do porównania średnich. Istotność różnic 

zbadano przy p < 0,05. Analiza wariancji nie wykazała  różnic istotnych 

statystycznie w czasie przechowywania badanych prób, za wyjątkiem 

parametru barwy L*, który w próbie kontrolnej oraz próbie z nanosrebrem 

uzyskanym przy użyciu borowodorku sodu, który zmienił się istotnie 

w stosunku do wartości wyjściowych. Liczba drobnoustrojów zwiększyła się 

w próbie kontrolnej o 2 rzędy logarytmiczne. W próbach z  nanosrebrem 

pozykanym przez użycie borowodorku sodu, cytrynianu  sodu oraz ksylozy 

wartości przyrastały w czasie przechowywania o 0,5 log jtk/g. Przyrost liczby  

drobnoustrojów o 1 log jtk/g zaobserwowano w próbach z  nanocząstkami 

srebra pozyskanymi przez zastosowanie cytrynianu sodu i ksylozy oraz  

1,5 log jtk/g w próbie zawierającej nanosrebro pozyskane przez 

wykorzystanie borowodorku sodu. Wnioskuje się, że obecność nanocząstek 

srebra uzyskanych dzięki zastosowaniu borowodorku sodu, cytrynianu sodu 

i ksylozy, wpływa hamująco na wzrost bakterii tlenowych mezofilnych 

charakterystycznych dla mięsa mielonego. 
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Stabilności dyspersji grafenu w roztworze poli(chlorku 

winylu) a struktura nanokompozytów PVC/grafen 

otrzymanych metodą odparowania rozpuszczalnika 

Sławomir Wilczewski, slawomir.wilczewski@utp.edu.pl, Zakład Technologii 

Polimerów i Powłok Ochronnych, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Katarzyna Skórczewska, katarzyna.skorczewska@utp.edu.pl, Zakład Technologii 

Polimerów i Powłok Ochronnych, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Jolanta Tomaszewska, jolanta.tomaszewska@utp.edu.pl, Zakład Technologii 

Polimerów i Powłok Ochronnych, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Krzysztof Lewandowski, krzysztof.lewandowski@utp.edu.pl, Zakład Technologii 

Polimerów i Powłok Ochronnych, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Joanna Szulc, joanna.szulc@utp.edu.pl, Zakład Technologii i Inżynierii Przemysłu 

Spożywczego, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet Techno-

logiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Celem prezentowanej pracy było zbadanie wpływu stabilności dyspersji 

grafenu (GN) w roztworze poli(chlorku winylu) (PVC) na jednorodność roz-

proszenia napełniacza w nanokompozytach PVC/GN, otrzymanych metodą 

odparowania rozpuszczalnika.  

Dyspersje grafenu w roztworze polimeru uzyskano przy pomocy ultra-

dźwięków. Jako pomocnicze środki dyspergujące do zwiększenia stabilności 

dyspersji GN w roztworze wykorzystano, kwas oleinowy (OA), polisorbat 80 

(P80) oraz ekstrakt z kurkumy (CE) (otrzymany metodą ekstrakcji alko-

holowej ze sproszkowanego kłącza Curcuma longa L.).  

Stabilność uzyskanych dyspersji badano przez 24 godziny metodą 

wielokrotnego rozproszenia światła przy zastosowaniu urządzenia Turbiscan 

Lab oraz oceniano wizualnie przez okres 40 dni. Jednorodność zdysper-

gowania nanonapełniacza w kompozycie uzyskanym w procesie wylewania 
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i suszenia dyspersji oceniono, wizualnie, metodą skaningowej mikroskopii 

elektronowej i spektroskopii Ramana.  

 Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zastosowanie 

dyspergatorów wpłynęło na poprawę rozproszenia grafenu lub wydłużenie 

czasu stabilności jego dyspersji w roztworze poli(chlorku winylu). W celu 

otrzymania nanokompozytów z homogenicznie rozproszonym napełniaczem 

w osnowie PVC metodą odparowania rozpuszczalnika konieczne jest jednak 

zastosowanie dyspergatora, który wpływa jednocześnie na oba wyżej 

wymienione parametry. Ekstrakt z kurkumy najefektywniej wpływał na 

jednorodność rozproszenia grafenu zarówno w dyspersjach w roztworze 

polimeru jak i nanokompozytach PVC/GN w postaci folii. 
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Zastosowania sfunkcjonalizowanych nanomateriałów 

w biologii i medycynie 

Grzegorz Czernel, grzegorz.czernel@up.lublin.pl, Katedra Biofizyki, Wydział Biologii 

Środowiskowej, www.up.lublin.pl 

Badania nanotechnologiczne koncentrują się na zrozumieniu zależności 

między właściwościami optycznymi, elektrycznymi i magnetycznymi nano-

materiałów w zależności do ich rozmiaru, kształtu i chemii powierzchni. 

Badania te dostarczyły miedzy innymi solidnych podstaw do projektowania 

opartych na nanotechnologii urządzeń elektronicznych. Najnowszym trendem 

w nanotechnologii jest badanie interakcji nanomateriałów z systemami 

biologicznymi. Podstawowe właściwości biomedyczne nanomateriałów są 

zdeterminowane przez ich skład chemiczny, rozmiar, kształt i rozpusz-

czalność. Skład chemiczny może być bardzo zróżnicowany i jest zależny od 

ich zastosowania. Rozmiar i kształt to główne czynniki wpływające na ich 

interakcje z różnego rodzaju biosystemami. Synteza nowego nanomateriału 

nierozerwalnie wiąże się także z chemią jego powierzchni. Jedną 

z unikalnych właściwości nanomateriałów jest ich duża powierzchnia 

właściwa oraz jej wysoka reaktywność. Dzięki tym właściwościom istnieje 

możliwość koniugacji różnego rodzaju molekuł z nanomateriałem i tym 

samym tworzenie sfunkcjonalizowanych powierzchni. 

Nanocząstki złota o odpowiednio zmodyfikowanej powierzchni zastoso-

wano do wykrywania biomolekuł i komórek, diagnozowania chorób oraz 

dostarczania leków do komórek. Do tego celu wykorzystano nanocząstki 

sfunkcjonalizowane ligandami wykazującymi zróżnicowane powinowactwo 

do białek i cząsteczek powierzchniowych komórek. Przykładem takiego 

ligandu jest białko zielonej fluorescencji (GFP), które wykorzystano do 

rozróżnienia zdrowych, rakowych i przerzutowych komórek pochodzących 

zarówno z ludzkich, jak i mysich linii komórkowych. 

Szerokie stosowanie antybiotyków doprowadziło do pojawienia się wielu 

zagrożeń dla zdrowia publicznego, takich jak superbakterie, które nie reagują 

na żadne istniejące leki. Nanocząstki srebra znane są ze swej aktywności 

mikrobiologicznej. Funkcjonalizacja ich powierzchni może dodatkowo tą 

aktywność wzmocnić. 
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Zastosowanie nanocząstek cynku w uprawie roślin 

Katarzyna Magdalena Matyszczuk, k.m.m.casa1@gmail.com, Uniwersytet Przyrod-

niczy w Lublinie 

Anna Krzepiłko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Cynk jest niezbędnym dla organizmu mikroelementem. W roślinach jest 

katalizatorem syntezy polimerazy kwasu rybonukleinowego. Rośliny 

pobierają cynk z roztworu glebowego w postaci jonu Zn2+. Cynk jest także 

niezmiernie ważnym składnikiem przy syntezie tryptofanu – prekursora 

powstawania IAA (kwas indolilooctowy – auksyna). Cynk wpływa także 

w roślinach na poziom kwasów rybonukleinowych oraz na aktywność 

enzymów związanych z metabolizmem kwasów nukleinowych. Nanomateriały 

zawierające tlenek cynku znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych 

gałęziach przemysłu, w tym w rolnictwie.  Nanocząstki tlenku cynku są 

syntetyzowane metodami chemicznymi i metodami zielonej chemii. Znajdują 

zastosowanie w rolnictwie jako nośniki pestycydów i substancji aktywnych 

chroniących przed organizmami patogennymi a także jako stymulatory 

wzrostu roślin czy nawozy. Zastosowanie cynku w postaci nanocząsteczek 

umożliwia uwolnienie tego składnika stopniowo i w kontrolowany sposób, co 

może wpływać na zmniejszenie  zanieczyszczenia gleby spowodowanego 

nadmiernym stosowaniem nawozów chemicznych. Nanocząstki tlenku cynku 

korzystnie wpływają na cechy wzrostu roślin (takie jak wysokość rośliny, 

średnica, liczba i powierzchnia liści), przebieg  fotosyntezy i plon u różnych 

gatunków roślin: szpinaku, kukurydzy, kawy, jabłoni i innych. Pozytywny wpływ 

nanocząsteczek ZnO odnotowano na kiełkowanie nasion, wigor sadzonek, 

zawartość chlorofilu w liściach, wzrost łodyg i korzeni kukurydzy, orzeszków 

ziemnych i granatów. Zastosowanie nanocząstek cynku może też wiązać się 

z ryzykiem toksykologicznym dla roślin i innych organizmów w ekosystemie,  

wywoływać stres oksydacyjny i toksyczność u roślin. Efekty toksyczne 

wywołane przez ZnO NP obejmują zmniejszenie żywotności komórek i apoptozę. 

Nanocząsteczki ZnO rozpuszczają się w kwaśnych organellach i uwalniają 

jony cynku, które odgrywają kluczową rolę w powiązanych reakcjach 

toksycznych. Nanocząstki tlenku cynku hamowały kiełkowanie życicy 

i kukurydzy, a także hamowały wzrost korzeni rzodkiewki, rzepaku, rajgrasu, 

sałaty, kukurydzy i ogórka. Nanotoksyczność zależy zarówno od wielkości 

nanocząstek cynku, dawki, jak i gatunków roślin narażonych.  
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Zastosowanie nośników polimerowych  

jako komponentów terapii synergistycznej  

z 5-fluorouracylem w terapii raka jelita grubego – 

aspekty doświadczalne i farmakoekonomiczne 

Sylwia Milewska, sylwia.milewska@umb.edu.pl, Zakład Farmakologii Doświad-

czalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

https://www.umb.edu.pl/wnoz/zaklad-farmakologii-doswiadczalnej  

Gabriela Siemaszko, gsiemiaszko@gmail.com, Zakład Polimerów i Syntezy 

Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku, https://chemia.uwb.edu.pl/ 

zaklady/zaklad-polimerow-i-syntezy-organicznej/ 

Anna Sadowska, anna.sadowska@umb.edu.pl, Zakład Farmakologii Doświad-

czalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

https://www.umb.edu.pl/wnoz/zaklad-farmakologii-doswiadczalnej  

Iwona Misztalewska-Turkowicz, i.misztalewska@uwb.edu.pl, Zakład Polimerów 

i Syntezy Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku, 

https://chemia.uwb.edu.pl/zaklady/zaklad-polimerow-i-syntezy-organicznej/ 

Katarzyna Niemirowicz-Laskowska, katarzyna.niemirowicz@umb.edu.pl, Zakład 

Farmakologii Doświadczalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku, https://www.umb.edu.pl/wnoz/zaklad-farmakologii-doswiadczalnej  

Halina Car, halina.car@umb.edu.pl, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, https://www.umb.edu.pl/ 

wnoz/zaklad-farmakologii-doswiadczalnej  

Agnieszka Z. Wilczewska, agawilcz@uwb.edu.pl, Zakład Polimerów i Syntezy 

Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku, https://chemia.uwb.edu.pl/ 

zaklady/zaklad-polimerow-i-syntezy-organicznej/ 

Zgodnie z danymi GLOBOCAN 2018 rak jelita grubego znalazł się na 

drugim miejscu nowotworów powodujących największą liczbę zgonów – 

łącznie 881000 wśród kobiet i mężczyzn. Na podstawie danych WHO szacuje 

się, że w Polsce dynamika wzrostu zachorowań na raka jelita grubego 

względem 2018 r. w 2040 r. wyniesie ok. 35%. 

Zastosowanie nanocząstek, otwiera wiele nowych możliwości terapeu-

tycznych, między innymi poprzez zastosowanie ich, jako systemów kontro-

lowanego dostarczania leków (DDS – drug delivery systems) oraz w terapii 
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celowanej (TT – target therapy). Analizy farmakoekonomiczne pozwalają na 

oszacowanie redukcji kosztów przyszłego leczenia oraz wzrostu produk-

tywności, wynikającego z poprawy jakości życia oraz czasu jego trwania.  

Celem niniejszej pracy było poszukiwanie możliwości zastosowania 

nowych nośników polimerowych sfunkcjonalizowanych kwasem foliowym, 

jako komponentów terapii synergistycznej z 5-fluorouracylem (5-FU) 

w leczeniu raka jelita grubego. Nośniki otrzymano w wyniku kontrolowanej 

polimeryzacji monomerów akrylanu hydroksyetylu (HEA) i N-winylokapro-

laktamu (NVCL). 5-FU włączono do sieci polimerowej w procesie komplek-

sowania i enkapsulacji. Otrzymane koniugaty nośnik-lek oceniono pod kątem 

kompatybilności z przedstawicielami komórek gospodarza oraz cytoto-

ksyczności w stosunku do komórek raka okrężnicy.  

Przeprowadzone badania wykazały, iż proponowane nośniki są kompa-

tybilne, a w połączeniu z 5-FU zmniejszają jego cytotoksyczność w stosunku 

do komórek gospodarza. W przypadku raka jelita grubego odnotowano 

zdolność badanych nośników do zmniejszenia żywotności komórek oraz 

zwiększenie efektywności działania skompleksowanego  cytostatyku, także 

w przypadku komórek charakteryzujących się fenotypem lekooporności.   

Podsumowując, wdrożenie metody leczenia opartej na nanotechnologii 

może być przyszłościowym rozwiązaniem umożliwiającym pokonanie ograni-

czeń konwencjonalnej terapii przeciwnowotworowej.  

Pacę zrealizowano w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki 

NCN/2016/21/B/ST5/01365 (AZW) 
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Zastosowanie spektroskopii Ramana  

do określania krystaliczności próbek rotorów 

molekularnych z rotatorem 1,4-dietynylofenylenowym 

i statorami steroidowymi 

Karolina Olszewska, karolina.j.olszewska@doctorate.put.poznan.pl, Politechnika 

Poznańska, Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, ul. Piotrowo 3,  

60-965 Poznań 

Izabella Jastrzębska, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii, ul. Ciołkowskiego 

1K, 15-245 Białystok 

Rosa Santillan, Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudio 

Avanzados del IPN, México D. F. Apdo. Postal 14-740, 07000, México 

Andrzej Łapiński, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, ul. Smo-

luchowskiego 17, 60-179 Poznań 

Tomasz Runka, Politechnika Poznańska, Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii 

Kwantowej, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań 

Rotory molekularne, o których mowa jest w tej pracy, to przykład maszyn 

molekularnych, stworzonych na podobieństwo makroskopowych żyroskopów. 

Są one zbudowane z masywnych cząsteczek steroidowych – tzw. statorów, 

oraz z wirujących elementów o dużej symetrii rotacyjnej – rotatorów (wir-

ników). W przypadku opisywanych w tej pracy rotorów molekularnych 

rotatorem są grupy 1,4-dietynylofenylenowa oraz jej deuterowany analog. 

Układy takich cząsteczek, ze względu na posiadanie: sztywnej ramy zbudo-

wanej ze statorów i poruszających się wewnątrz niej elementów, są idealnymi 

kandydatami do utworzenia kryształów amfidynamicznych. W przyszłości 

mogą one znaleźć zastosowanie jako materiały o przestrajalnych właści-

wościach optycznych i elektrycznych. Pod wpływem czynnika  zewnętrznego 

(np. oświetlenia) szybkość rotacji wewnętrznego rotatora ulega zmianie co 

może prowadzić do zmiany właściwości całej molekuły, a w przypadku 

kolektywnego ruchu wielu molekuł, również całego kryształu. Aby taki 

materiał mógł właściwie działać należy najpierw wytworzyć próbki rotorów 

molekularnych wykazujące krystaliczność. W obecnie dostępnej literaturze 
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trudno jednak dopatrzeć się informacji na temat jakości wytworzonych 

materiałów tzn. stopnia ich krystaliczności. 

W tej pracy zaproponowano użycie metody Spektroskopii Ramana do 

zbadania krystaliczności 6 rotorów molekularnych. Badania przeprowadzono 

w kilku krokach. W pierwszym etapie zmierzono niespolaryzowane widma 

Ramana badanych związków. Umożliwiło to wykonanie przypisania pasm 

i zidentyfikowanie pasm odpowiadających drganiom rotatora i osi rotacji. 

Następnie zarejestrowano spolaryzowane widma Ramana na podstawie, 

których wytypowano próbki do dalszych badań. Ostatecznie, wytypowane 

próbki umieszczono na urządzeniu nazywanym rotatorem kątowym, które 

umożliwia obrót próbki w trakcie wykonywania serii pomiarów. Na podstawie 

analizy widm zarejestrowanych w trakcie obrotu próbki potwierdzono 

krystaliczność 3 z 6 badanych rotorów molekularnych.  
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