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Małe cząsteczki mające wielki wpływ 

prof. Wojciech Chrzanowski, The University of Sydney, Faculty of Pharmacy, 

Australia 

Nanocząsteczki są wszechobecne w żywności, preparatach dla niemowląt, 

lekach i środowisku. W związku z tym narażenie ludzi i środowiska na 

nanomateriały jest nieuniknione, a wraz ze wzrostem rozpowszechnienia 

stosowania tych produktów, pojawią się również  obawy związane z ich 

bezpieczeństwem i wpływem na zdrowie ludzi i środowisko. Jednak postęp 

w rozwoju nanocząstek i gwałtowny wzrost ich zastosowań nie pokrywają się 

z postępem w ocenie możliwego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo środo-

wiska w całym ich cyklu życia. W związku z tym szczegółowe dane dotyczące 

bezpieczeństwa nanocząstek są niezwykle potrzebne zarówno do ochrony 

zdrowia, jak i do ochrony trwałości i korzyści płynących z nanomateriałów.  

Autor przedstawi postępy w nauce o nanocząsteczkach, ich  zastosowania 

i charakterystykę z wykorzystaniem najnowocześniejszych i ultraczułych 

technik, które umożliwiają ocenę toksyczności poszczególnych nanocząstek. 

Technologie te mają na celu stworzenie ram dla testów nanotoksyczności, 

które można będzie wykorzystać w przyszłości do opracowywania bezpiecz-

nych receptur leków, produktów spożywczych i kosmeceutyków. Autor 

przedstawi również przykład zastosowań nanocząstek w zastosowaniach 

medycznych. W szczególności pokaże, w jaki sposób nanocząsteczki mogą 

zwiększyć skuteczność skoncentrowanych ultradźwięków o wysokiej inten-

sywności (HIFU) i rozwinąć tę metodę terapeutyczną w kierunku nieinwa-

zyjnego, głównego nurtu leczenia raka. 
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Small matters with and for big impacts 

Nanoparticles are ubiquitous in foods, baby formulas, medicines and the 

environment. Therefore, human and environmental exposure to 

nanomaterials is inevitable, and as the use of these nano-enabled products 

become more widespread, so too will concerns around their safety and 

impact on human and environmental health. However, progress in the 

development of nanoparticles and the steep increase in their applications do 

not match the progress in the evaluation of the possible environmental 

health and safety impacts cross their life cycle. Thus, detailed data on 

nanoparticle safety is critically needed for both to protect health and to 

protect the sustainability and benefits of nanomaterials. The author will 

present progress in nanoparticle science, their applications and 

characterization using the state-of-art and ultrasensitive techniques that 

enable evaluating the toxicity of individual nanoparticles. These 

technologies are aimed to form a Framework for nanotoxicity testing that 

can be used in the future to guide safe-by-design drug formulations, food 

products and cosmeceuticals. The author will also present an example of 

nanoparticle application for medical applications. Specifically, the author 

will show how nanoparticles can be enhance the efficacy of high intensity 

focused ultrasound (HIFU) and advance this therapeutic modality towards 

a non-invasive, mainstream cancer treatment. 
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Nanobiokompozyty – materiały wielu możliwości 

bazujące na naturze  

dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Rozwój nowych trendów naukowych mozna wiązać z wyzwaniami jakimi 

we współczesnym świecie musi sprostać człowiek. Przykładem dynamicznie 

rozwijającej się technologii jest nanotechnologia wykorzystująca obiekty, 

których wielkość przynajmniej w jednym wymiarze nie przekracza 100  nm. 

Umiejętne projektowanie materiałów nanokompozytowych, w których jedna 

z faz o rozmiarze nanometrycznym jest obecna w ilości nie przekraczającej 

5%mas., pozwala nam podążać za nowymi wyzwaniami m.in. w medycynie 

i ochronie środowiska. 

Nanokompozyty polimerowe stały się jednym z najbardziej poszuki-

wanych materiałów do zastosowań biomedycznych; począwszy od przygotowania 

implantów, a skończywszy na tworzeniu stabilnych żeli ułatwiających uwalnianie 

substancji aktywnych. Unikalne właściwości mechaniczne, fizykochemiczne 

i biologiczne nanokompozytów uwarunkowane są specyficzną naturą oddzia-

ływań jaka zachodzi pomiędzy fazą modyfikującą a matrycą materiału nano-

kompozytowego. Jakość i ilość wymienionych oddziaływań silnie wpływa na 

powierzchnię materiału, która indukuje pożądaną odpowiedź ze strony 

komórek i tkanek. Zjawiska te wykorzystuje się w medycynie regeneracyjnej 

i inżynierii tkankowej gdzie, syntetyczne trójwymiarowe rusztowania mimikują 

mikrostrukturę (nanowłókna), ale też strukturę macierzy zewnątrzkomór-

kowej. Obserwowana specyfika chemii powierzchni nanobiokompozytów może  

gwarantować unikalne mikrośrodowisko, które promuje wzrost i różni-

cowanie komórek. Wiele opracowanych materiałów o charakterze nanobio-

komozytowym wykorzystuje się w celu skutecznego przenoszenia leków, jak 

również w celu wyeliminowania infekcji chirurgicznych po zabiegach. 

Niektóre rozwiązania ułatwiają obrazowanie czy zastosowanie specyficznych 

terapii onkologicznych. 
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Drugim podejściem w którym sprawdzają się tworzywa nanokompozytowe 

jest dekontaminacja środowiska; tutaj sterując doborem fazy modyfikującej 

można spodziewać się przyspieszeniem procesów degradacji tworzywa do 

produktów wykorzystywanych przez mikroorganizmy. Jest to możliwe nie 

tylko, jeśli matrycą polimerowa jest tzw. zielony polimer (lub biopolimer), ale 

także dzięki obecności nanododatku, który jest miejscem inicjującym procesy 

rozpadu tworzywa. Ten sam czynniki „nano” umożliwia „oddychanie” opako-

waniom albo kontrolowane wydzielanie zapachów. Materiały nanobio-

kompozytowe znajdują swoją szczególną rolę również w procesach 

związanych z oczyszczaniem wody, jako membrany w procesach osmozy 

odwróconej czy nanofiltracji, opóźniając procesy zarastania membrany 

czynnikami biologicznymi (biofouling). 
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Nanotechnologia i nanonauka wspomagana ciekłymi 

kryształami możliwości i perspektywy 

dr inż. Dorota Dardas, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, 

ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań 

 Dla wielu materiałów przejście między fazą ciekłą a stałą nie jest 

procesem jednoetapowym ale szeregiem różnych mezofaz, które nazywane są 

ciekłymi kryształami (LC). LC są samoorganizującymi się anizotropowymi 

płynami, które termodynamicznie znajdują się pomiędzy izotropową cieczą 

a fazą krystaliczną. Wykazując one płynność cieczy, jak również długo-

dystansowy porządek sieciowy, który można znaleźć tylko w krystalicznych 

ciałach stałych. Generalnie, LC składają się z anizotropowych bloków 

budulcowych (zwykle o kształcie pręta lub dysku), które są spontanicznie 

zorientowane wzdłuż określonego kierunku, zwanego direktorem.  

Dziedzina badań naukowych nad ciekłymi kryształami i ich zastoso-

waniami zmieniła się ostatnio w sposób zasadniczy. Do tej pory skoncentro-

wane były na zastosowaniach w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych 

i elementach migawek optycznych, obecnie spektrum możliwości obejmuje 

całkiem nowe i różnorodne zastosowania w obszarze nanotechnologii 

i nanonauki. Funkcjonalne nanocząstki zostały w znacznym stopniu wyko-

rzystane do modyfikacji właściwości fizycznych ciekłych kryształów poprzez 

dodanie cząstek ferroelektrycznych i magnetycznych o najróżniejszych 

kształtach, najczęściej kulistych, prętopodobnych, dyskopodobnych czy wręcz 

niezdefiniowanych. Coraz większą popularnością cieszą się również cząstki 

wpływające na właściwości optyczne, np. kropki kwantowe, plazmoniczne, 

półprzewodnikowe czy metamateriały. Samoorganizacja ciekłych kryształów 

jest wykorzystywana do porządkowania matryc i orientowania nanocząstek. 

Podobnie, nanocząstki takie jak pręty, nanorurki i tlenek grafenu tworzą 

liotropowe fazy ciekłokrystaliczne w obecności izotropowych rozpusz-

czalników. Domieszkowanie ciekłych kryształów prowadzi do wielu nowych 

zastosowań. 
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W tej prezentacji skoncentruję się na możliwościach związanych 

z domieszkowaniem ciekłych kryształów nanocząsteczkami, omówiony zostanie  

ich wpływ na własności materiałowe badanych faz, metodach stabilizacji 

układu oraz na perspektywach badań nad ciekłymi kryształami określanymi 

jako „nanotechnologia” i „nanonauka”. 

Praca została wykonana przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum 

Nauki (NCN) w ramach grantów: 2019/03/X/ST3/01516 oraz 

2017/25/B/ST3/00564 
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Nanotechnologie w implantologii –  

osiągnięcia i wyzwania 

dr inż. Michał Bartmański, Zakład Technologii Biomateriałów, Instytut Technologii 

Maszyn i Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Politechnika 

Gdańska 

Aktualnie nanotechnologia jest jedną z najszybciej rozwijających się 

gałęzi przemysłu, w tym również w zakresie medycyny i implantologii. 

Osiągnięcia nanotechnologii wykorzystuje się w obrazowaniu, diagnostyce, 

leczeniu chorób nowotworowych i bólu, lecz również szeroko w obszarze 

projektowania i wytwarzania implantów, w tym głownie modyfikacji powierzchni 

materiałów, które mają za zadanie chwilowo lub permanentnie zastąpić 

funkcję naturalnej tkanki lub narządu. Najczęściej wykorzystywanymi 

materiałami na implanty długotrwałe są tytan i jego stopy, ze względu na 

odpowiednie właściwości mechaniczne, chemiczne i wysoką biokompaty-

bilność. W zakresie interakcji implantu z tkanką, głównie kostną, to 

powierzchnia materiału implantowanego odgrywa kluczową rolę. W celu 

nadania lepszych właściwości powierzchniowych implantu, głównie mecha-

nicznych i biologicznych, stosuje się wiele metod modyfikacji powierzchni 

wykorzystujących osiągnięcia nanotechnologii. Wśród nich między innymi 

wykorzystywanie metalicznych nanocząstek o udowodnionym działaniu 

antybakteryjnym w celu nadania implantom właściwości biobójczych w  obrębie 

wszczepu. Innymi metodami pozostają elektrolityczne wytwarzanie nano-

rurkowych warstw ditlenku tytanu czy osadzanie powłok o grubościach 

nanometrycznych, głównie na bazie fosforanów wapnia, lub po prostu 

osadzanie powłok i wytwarzanie warstw z dodatkiem nanocząstek. 

W prezentacji przedstawione zostaną główne osiągnięcia w zakresie wyko-

rzystania nanotechnologii w implantologii oraz omówione zostaną kwestie 

wciąż nierozwiązane, a które pozostają wyzwaniem dla naukowców z całego 

świata.  
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Analiza grubości cienkich warstw  

za pomocą wysokorozdzielczego dyfraktometru 

rentgenowskiego (XRD)  

Klaudia Wiktor, kalka.wiktor@gmail.com, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk 

Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych, www.ur.edu.pl 

Celem badań była analiza grubości cienkich warstw za pomocą wysoko-

rozdzielczego dyfraktometru rentgenowskiego (XRD)  Do badań wykorzystano 

materiały na bazie półprzewodników grup II-VI oraz III-V znajdujące 

zastosowanie w optoelektronice oraz spintronice. Inżynieria wytwarzania , 

projektowania oraz testowania tego typu struktur jest istotna do uzyskania 

linii weryfikacji technologicznej, która zapewni lepszą kontrolę nad jakością 

wytwarzanych struktur. Dyfrakcja rentgenowska jest techniką, którą można 

zastosować do badań struktury krystalicznej materiałów. Daje ona możliwość 

uzyskania informacji m.in. na temat parametrów sieci krystalicznej, 

orientacji płaszczyzn krystalograficznych oraz dostarcza informacji o  naprę-

żeniach występujących w badanym materiale.  

Podczas wystąpienia zostaną przedstawione badania powierzchni struktur 

GaAs oraz GaSb wytworzonych metodą epitaksji z wiązek molekularnych za 

pomocą dyfraktometru rentgenowskiego. Pozwoliło to na uzyskanie 

informacji na temat jakości oraz grubości, a także na analizę jednorodności 

wytworzonych warstw. Do oceny jakości wykorzystano również mikroskop 

optyczny oraz profilometr.  

 Podziękowania: Badania wykonane w ramach programu „Studenckie koła 

naukowe tworzą innowacje” w projekcie „Charakteryzacja cienkich warstw 

półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V” SKN/SP/496155/2021. 
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Analiza powierzchni warstw półprzewodnikowych 

za pomocą mikroskopów elektronowych (SEM) 

Kamil Dziedzic, kamil01234@interia.eu, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk 

Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych 

Magdalena Szpunar, szpunarmag@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Nano-

technik, Instytut Nauk Fizycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet 

Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Głównym celem przeprowadzonych badań była kompleksowa analiza 

topografii powierzchni struktur wykonana przy pomocy mikroskopów  elektro-

nowych (SEM). Analiza została przeprowadzona z należytym zachowaniem 

różnorodnych standardów badań w mikroskopie elektronowym. W celu 

przeprowadzania badań, zostały wykorzystane materiały półprzewodnikowe 

na bazie związków III-V oraz II-VI, wytworzone przy pomocy metody 

epitaksji z wiązek molekularnych (MBE). Ze względu na  swoje posiadane 

właściwości, znalazły one szereg zastosowań w różnorakich gałęziach 

przemysłu. Generalnie rzecz biorąc, można je wykorzystać między innymi do 

konstrukcji detektorów promieniowania światła podczerwonego w różnym 

zakresie fali podczerwieni (bliskiej, średniej i dalekiej). Natomiast swoje 

zastosowanie mogą znaleźć przede wszystkim  w zakresie sektora przemysłu 

lotniczego.  

Podczas prezentowanego wystąpienia zostały przedstawione badania 

powierzchni struktur zawierające różne grubości (od 1 do 5 μm), przy pomocy 

mikroskopów elektronowych sił atomowych (SEM).  Przeprowadzono 

kompleksową analizę jakości badanej powierzchni, badania składu chemicznego  

próbki oraz badania grubości wytworzonych warstw. Szczegółowa analiza 

cienkich warstw półprzewodnikowych pozwoliła na wprowadzenie zmiany 

parametrów technologicznych procesu dla  danego materiału badawczego.  

Podziękowania: Badania wykonane w ramach projektu MEiN  „Studenckie 

koła naukowe tworzą innowacje” SKN/SP/496155/2021. 

 

mailto:szpunarmag@gmail.com
https://www.google.com/url?q=http://www.ur.edu.pl&sa=D&source=hangouts&ust=1625734957071000&usg=AFQjCNFKtXO4MwwJh9Ip8xmhHGoOu6CFbQ
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Analiza składu wybranych struktur półprzewodnikowych 

zawierających domieszki magnetyczne 

Małgorzata Trzyna-Sowa, malgorzata.trzyna@gmail.com, Centrum Dydaktyczno-

Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Nauk Fizycznych, Uniwersytet 

Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Marcin Turek, mturek@kft.umcs.lublin.pl, Katedra izyki Materiałowej, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl 

Michał Marchewka, mmarchewka@ur.edu.pl, Centrum Dydaktyczno-Naukowe 

Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Nauk Fizycznych, Uniwersytet 

Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Obecnie informacja jest przenoszona przez elektrony lub fotony, ale 

podejmuje się próby stworzenia technologii, w której nośnikiem informacji 

byłby spin. Zamiast poziomu natężenia prądu elektrycznego lub natężenia 

światła informacje przesyłałby kierunek spinu. Unikalne cechy grupy 

materiałów o właściwościach magnetycznych doprowadziły do podjęcia prac 

mogących wprowadzić wiele ciekawych rozwiązań w dzisiejszej elektronice 

i spintronice. W związku z tym podejmowane są próby konstruowania 

urządzeń do wytwarzania prądów spinowych oraz manipulowania namagne-

sowaniem. Półprzewodniki ferromagnetyczne, intensywnie badane obecnie, 

pracują tylko w niskich temperaturach, zatem istnieje konieczność zapro-

jektowania struktur o właściwościach sprzyjających wykorzystaniu w tempera-

turach pokojowych. Jedną z grup materiałów przydatnych do takich 

zastosowań są izolatory topologiczne i struktury domieszkowane pierwiastkami 

o właściwościach ferromagnetycznych. Z uwagi na fakt, iż procesy wprowa-

dzania domieszek do materiałów ferromagnetycznych są skomplikowane pod 

względem technologicznym i dodatkowo domieszki wpływają bezpośrednio 

na parametry struktur istnieje konieczność kompleksowej charakterystyki 

materiałów z takimi domieszkami. 

Celem badań była kompleksowa charakterystyka składu kryształów pół-

przewodnikowych do których metodą implantacji jonów wprowadzono 

domieszki o właściwościach ferromagnetycznych, takich jak Mn i Cr. 
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W ramach prac badawczych wykonano symulacje numeryczne w celu doboru 

parametrów oraz przeprowadzono proces implantacji. Analizę składu oraz 

koncentrację domieszek w materiale wyznaczono za pomocą metody TOF 

SIMS. Dodatkowo przy użyciu profilometru DEKTAK XT określono 

rozmieszczenie wprowadzonych domieszek. 

Wyniki badań uzyskane w ramach niniejszego eksperymentu mogą 

przyczynić się do usprawnienia kontroli procesów wytwarzania, która stwarza  

możliwość optymalizacji oraz poprawę jakości nowoczesnych materiałów, 

a tym samym minimalizację kosztów i zanieczyszczenia środowiska.  
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Elektrooptyczny efekt Kerra  

w błękitnych fazach ciekłokrystalicznych 

Tetiana Yevchenko, tetiana.yevchenko@ifmpan.poznan.pl, Zakład Fizyki Ciekłych 

Kryształów, Oddział Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych, Instytut Fizyki 

Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, www.ifmpan.poznan.pl 

Ciekłokrystaliczne błękitne fazy (BP) zajmują szczególne miejsce wśród 

termotropowych ciekłych kryształów jako struktury sfrustrowane i jako 

jedyne posiadające symetrię krystaliczną. BP tworzą się między fazą 

izotropową a cholesteryczną zwykle  

w wąskim zakresie temperaturowym. Superstruktura fazy błękitnej jest 

wyjątkowo złożona – jest wynikiem silnej samoorganizacji cząsteczek 

ciekłokrystalicznych w formy cylindryczne  

o nanoskopowych średnicach oraz tworzącej się sieci linii dysklinacji. 

Wśród faz błękitnych wyodrębnia się fazy BPI i BPII o symetrii regularnej 

(przestrzennie centrowanej i prostej) oraz BPIII o strukturze amorficznej. 

Błękitną fazę cechują unikatowe własności elektrooptyczne , takie jak 

przestrajalne wielofalowe selektywne odbicie światła dla długości fal 

z zakresu widzialnego i nadfioletu, izotropowość optyczna oraz  możliwość 

uzyskania czasów przełączania poniżej jednej milisekundy. Własności te 

czynią BP materiałami bardzo atrakcyjnymi aplikacyjnie, postrzeganymi jako 

materiały następnej generacji dla wyświetlaczy ciekłokrystalicznych oraz 

fotoniki. Dodatkową motywacją do szerszego wykorzystania własności faz 

błękitnych jest również, uzyskana niedawno, możliwość poszerzenia ich 

temperaturowego zakresu stabilności.  

 Podstawowym zjawiskiem, które implikuje szereg zachowań faz 

błękitnych, jest elektrooptyczny efekt Kerra, w którym indukowana 

dwójłomność jest proporcjonalna do kwadratu natężenia pola elektrycznego. 

Współczynnik proporcjonalności, stała Kerra ma bezpośredni i decydujący 

wpływ na próg napięcia roboczego w procesie przełączania. Stała Kerra jako 

kluczowa wielkość fizyczna dla BP, nie jest jednak wielkością którą można 

rutynowo wyznaczać. Istnieje szereg schematów pomiaru, jednak żaden nie 
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może być uznany za dostatecznie satysfakcjonujący. Możliwe jest też, bardzo 

przybliżone, szacowanie wartości stałej Kerra za pomocą fenomeno-

logicznego wzoru Gerbera, który zawiera parametry składników mieszaniny 

ciekłokrystalicznej z BP.  

 W prezentacji przeanalizowane zostaną stosowane najczęściej metody 

służące do wyznaczania stałej Kerra w BP oraz omówiona zostanie 

zaproponowana przez nas alternatywna metoda elektrooptyczna. 

Przedstawione zostaną przykładowe wyniki uzyskane dla faz błękitnych.  
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Nanocząsteczki wykorzystywane  

w aplikacjach medycznych 

Izabela Turkowska, izaturkowska1998@gmail.com, Politechnika Białostocka, 

Wydział Mechaniczny 

Stosowanie nanocząstek w szeroko pojętej medycynie budzi nadzieje 

w zakresie diagnostyki oraz leczenia wielu schorzeń. Zaletą stosowania 

nanocząstek jest łatwa i precyzyjna kontrola oraz optymalizacja właściwości 

fizykochemicznych poprzez zmianę wielkości oraz kształtu. Oprócz tego 

funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek odpowiednimi biocząsteczkami na 

przykład przeciwciałami powoduje, że mogą one krążyć w organizmie nawet 

kilka dni w sposób selektywny akumulować w konkretnych obszarach 

organizmu przykładem mogą być komórki nowotworowe. Następnie 

umożliwić określenie ich położenia za pomocą odpowiednich technik 

obrazowania . W obszarze zastosowania nanocząstek w medycynie obserwuje 

się wyraźne zasadnicze kierunki badawcze:  

 nanoimplantologia: nanocząsteczki jako dodatki do modyfikacji 

powierzchni oraz objętości powszechnie stosowanych materiałów 

implantacyjnych;  

 nanoantyseptyka nanocząstki srebra oraz złota jako czynniki 

antybakteryjne stosowane w obrazowaniu medycznym lub też 

biosensorach; 

 nanoterapia medyczna nanocząsteczki w terapii medycznej;  

 nanoformakologia celowana nanocząsteczki jako nośniki leków.  

Kilka z nich zaowocowało konkretnymi preparatami, na przykład 

superparamagnetyczne czynniki kontrastowe na bazie nanocząsteczek tlenu 

żelaza do zastosowań w rezonansie magnetycznym, natomiast należy 

zaznaczyć, że dużo z nich jest w fazie badań klinicznych.  
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Optymalizacja metody wytwarzania mikrostruktur 

za pomocą fotolitografii 

Magdalena Szpunar, szpunarmag@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Nanotechnik, 

Instytut Nauk Fizycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, 

www.ur.edu.pl 

Materiały półprzewodnikowe na bazie związków II-VI oraz III-V są 

wykorzystywane między innymi do konstrukcji detektorów podczerwieni. 

Jedną z metod wytwarzania mikrostruktur z tych materiałów jest podejście 

„top-down”, polegające na zmniejszeniu wymiarów poprzez zastosowanie 

odpowiednich technik litograficznych lub metod trawienia. Przykładem może 

być metoda fotolitografii, pozwalająca na uzyskanie wysokiej jakości 

mikrostruktur.  

Celem badań było wykonanie struktur metodą fotolitografii z materiałów 

półprzewodnikowych II-VI oraz analiza jakości uzyskanych mikrostruktur. 

Szczególną uwagę poświęcono optymalizacji parametrów procesu wytwarzania 

mikrostruktur z materiałów półprzewodnikowych. 

Podczas wystąpienia zostanie przedstawiona opracowana procedura 

wytwarzania mikrostruktur za pomocą fotolitografii. W tym celu zopty-

malizowano warunki nakładania emulsji fotoczułych (pozytywowych oraz 

negatywowych) oraz parametry naświetlania (czas oraz tryb ekspozycji) 

i wywoływania wzoru końcowego (czas i temperatura roztworu wywo-

łującego). Analiza jakości wykonanych struktur została sprawdzona za 

pomocą mikroskopu optycznego oraz profilometru, co potwierdziło 

precyzyjne odwzorowanie wzoru struktury na powierzchni próbki. Opracowana 

procedura może być wykorzystana do konstrukcji fotodetektorów.     

 Podziękowania: Badania wykonane w ramach programu „Studenckie koła 

naukowe tworzą innowacje” w projekcie „Charakteryzacja cienkich warstw 

półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V” SKN/SP/496155/2021. 
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Skaningowa mikroskopia elektronowa  

jako jeden ze sposobów obserwacji nanomateriałów 

Izabela Turkowska, izaturkowska1998@gmail.com, Politechnika Białostocka, 

Wydział Mechaniczny 

Obserwacja nanocząsteczek wymaga zastosowania odpowiednich 

narzędzi, które posiadają dużą zdolność do analizy składu chemicznego 

w zakresie Nano. Jedną z metod obrazowania jest skaningowa mikroskopia 

elektronowa. Obraz podczas wykonywania obserwacji za pomocą skaningowej 

mikroskopii elektronowej jest inny niż w przypadku na przykład mikroskopii 

świetlnej. W mikroskopii optycznej każdy punkt obserwowanego obiektu jest 

odwzorowany na powierzchni kamery cyfrowej, natomiast powiększenie jest 

uzyskiwane poprzez zestawienie soczewek powiększającej. W mikroskopie 

skaningowym nie są potrzebne soczewki powiększające, a powiększenie jest 

określane przez stosunek powierzchni wyświetlanego obrazu do obszaru 

skanowania. Rozdzielczość obrazowania w mikroskopie transmisyjnym 

zależy głównie od długości fali to znaczy napięcia przyspieszającego 

elektrony oraz wad soczewek układu optycznego. Rozdzielczość w mikro-

skopie skaningowym nie zależy przede wszystkim od średnicy wiązki oraz 

objętości obszaru z którego jest emitowany sygnał. Istotne zmiany 

w konstrukcji mikroskopów które mają znaczenie w obserwacji nanocząstek 

to wprowadzenie detektorów typu In-lens oraz semi In-lens które są 

umieszczone w osi optycznej mikroskopu ponad nabiegunnikiem soczewki 

obiektywu pozwala to na uzyskanie lepszej rozdzielczości niż standardowy 

detektor umieszczony na ścianie komory próżniowej mikroskopu. Kolejną 

cechą, który powinny się charakteryzować mikroskop przeznaczony do 

obserwacji nanocząstek, jest zdolność rozdzielczej przy niskich napięciach.  
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Właściwości fizyczne i elektryczne  

elektroprzędzonych nanowłókien z octanu celulozy  

z nanocząsteczkami srebra 

Angelika Winkler, angelika.winkler@pwr.edu.pl, Katedra Podstaw Elektrotechniki 

i Elektrotechnologii, Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska, www.pwr.edu.pl 

Celem pracy było zbadanie możliwości wytwarzania elektroprzędzonych 

nanowłókien z octanu celulozy (CA) z nanocząsteczkami srebra (Ag NPs) 

o pożądanych właściwościach. Proces elektrostatycznego przędzenia prze-

prowadzono w prostym układzie składającym się z zasilacza wysokiego 

napięcia, kapilary i kolektora. Zrealizowane badania potwierdziły doniesienia 

literaturowe wskazujące, że na proces elektroprzędzenia wpływa wiele 

istotnych zmiennych. Zbadano wpływ prędkości podawania roztworu na 

kapilarę, przyłożone napięcie oraz odległość między kapilarą i kolektorem. 

Stwierdzono, że każdy z wymienionych parametrów silnie wpływał na 

rozmiar włókien. Morfologię i średnicę otrzymanych nanowłókien spraw-

dzono za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Zaobser-

wowano, że w zależności od stężenia Ag NPs w roztworze otrzymywano 

włókna cylindryczne lub w kształcie wstążek . Dla odpowiednio dobranych 

parametrów procesu średnice włókien były nanometryczne. Zbadano również 

właściwości elektrycznych procesu elektroprzędzenia. W tym celu 

wyznaczono charakterystyki prądowo-napięciowe oraz zakres napięć, dla 

których proces był stabilny. Oszacowano również rezystywność czystego 

polimeru (CA+Ag NPs) po odparowaniu rozpuszczalnika. Znajomość 

właściwości elektrycznych procesu umożliwiła dobór optymalnego zakresu 

przyłożonego napięcia. Na podstawie otrzymanych charakterystyk wywnio-

skowano czy rozpuszczalnik odparował całkowicie czy tylko częściowo. 

Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, że zrozumienie procesu, 

a przede wszystkim wpływu poszczególnych parametrów na jego przebieg, 

umożliwia wytwarzanie nanowłókien CA z Ag NPs o pożądanych właści-

wościach. Ze względu na właściwości antybakteryjne nanocząsteczek srebra 

tak przygotowane włókna mogą zostać wykorzystane w zastosowaniach 

przeciwdrobnoustrojowych, co będzie przedmiotem dalszych prac badawczych.  
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Wpływ dodatków nanomateriałów na właściwości 

zaczynów cementowych, zapraw oraz betonów 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Zakład Budownictwa Ogólnego, 

Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa 

Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Tematem prezentacji jest wpływ zastosowania dodatków w formie 

nanocząstek oraz nanomateriałów na właściwości zaczynów cementowych, 

zapraw oraz betonów. Przedstawiono korzyści płynące z modyfikacji 

struktury wewnętrznej kompozytów cementowych nanoproduktami w postaci 

nanokrzemionki, nanometrycznego dwutlenku tytanu TiO2 oraz nano-

materiałów węglowych tj. otwarte oraz zamknięte wielowarstwowe nanorurki 

zwiększające wytrzymałość na rozciąganie jak również tlenek grafenu 

przyspieszający proces hydratacji oraz zapewniający wzrost wytrzymałości na 

ściskanie. Określono wpływ nanokrzemionki na szczelność na poziomie 

nanometrycznym struktury stwardniałych zaczynów cementowych, zdolność 

tego nanowypełniacza do wypełniania porów powietrznych, zwiększenie 

gęstości upakowania oraz na poprawę strefy kontaktowej zaczyn-kruszywo. 

Przedstawiono wyniki badań jednoznacznie określające wzrost wytrzymałości 

mechanicznej betonu, powstawanie większej ilości fazy C-S-H o żelowej 

strukturze, wzrost wytrzymałości końcowej oraz trwałości w początkowym 

okresie jego dojrzewania w zależności od ilości użytego dodatku nano-

materiałów. Opisano praktyczne rozwiązania stosowane w technologii 

produkcji materiałów budowlanych wykorzystujących właściwości super-

hydrofilowe nanometrycznego dwutlenku tytanu TiO2 aktywowanego 

intensywnością oddziaływania promieniowania UV, wpływ tego dodatku na 

efekt samoczyszczenia powierzchni betonów oraz redukcja związków NO x 

zawartych w powietrzu. Wyszczególniono domieszki chemiczne polimerowe 

wpływające na efekt mostkowania heksagonalnego kryształów portlandytu 

w strukturze betonu. 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunek NANO – badania i osiągnięcia  

z obszaru nanotechnologii”, 8 lipca 2021 r., Wystąpienia Uczestników 

 

32 

Wytwarzanie siatek dyfrakcyjnych  

za pomocą litografii elektronowej 

Ewa Bobko, baranewa@ur.edu.pl, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrod-

niczych, Instytut Nauk Fizycznych, www.ur.edu.pl 

Materiały na bazie związków III-V są są coraz częściej aplikowane do 

konstrukcji przyrządów półprzewodnikowych stosowanych w optoelektronice  

do detekcji oraz emisji promieniowania w zakresie podczerwieni.  Do 

wytwarzania nanostruktur o efektywnej wymiarowości z materiałów III-V 

zapewniające pełną kontrolę nad rozmiarami i topologią wykonanych 

urządzeń – wykorzystuje się metodę wysokorozdzielczej litografii elektronowej  

oraz metodę trawienia chemicznego. 

Podczas wystąpienia zostanie przedstawiona metoda wytwarzania siatek 

dyfrakcyjnych na podłożach GaAs. Celem badań było wykonanie wzoru 

struktury zdefiniowanej jako „paski” odległe od siebie o 1 μm, powtarzalne 

na całej powierzchni próbki. Do wytwarzania nanostruktur badawczych 

wykorzystano metodę niskotemperaturowej, nieinwazyjnej litografii 

elektronowej. W ramach badań wykonano również symulacje za pomocą 

oprogramowania Nanomaker oraz NanoPECS, dzięki czemu ustalono wstępne 

parametry procesu litografii (dawkę naświetlania, grubość rezystu oraz 

energię elektronów). Wykonano szereg testowych naświetleń, dzięki czemu 

zoptymalizowano parametry do wykonania siatek dyfrakcyjnych tą metodą. 

Zoptymalizowano również proces trawienia siatek dyfrakcyjnych i ustalono 

głębokość trawienia. Do potwierdzenia jakości powierzchni uzyskanych 

struktur przeprowadzono badania za pomocą mikroskopu elektronowego oraz 

profilometru. Uzyskane wyniki pokazały precyzyjne odwzorowanie wzoru 

zaprojektowanej struktury, powtarzalne na powierzchni próbki 5x5 mm. 
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