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Przez nano do subnano: anihilacja pozytonów 

w badaniach nowoczesnych materiałów 

dr hab. Radosław Zaleski, prof. UMCS, Katedra Fizyki Materiałowej, Instytut Fizyki, 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Pozyton jest cząstką antymaterii. Występuje on powszechnie w naszym 

otoczeniu jako produkt rozpadów promieniotwórczych naturalnych radio -

izotopów. Będąc małą cząstką o wysokiej  energii z łatwością penetruje ciecze 

i ciała stałe do głębokości kilku milimetrów. W końcu jednak pozyton ulega 

anihilacji (zamianie masy cząstek na energię promieniowania elektromagne-

tycznego) w kontakcie z elektronem. Szybkość anihilacji (odwrotność średniego 

czasu życia pozytonu) zależy od struktury materii (gęstości elektronowej, 

porowatości itp.). Sprawia to, że pozyton wykorzystywany jest jako próbnik 

pozwalający na badanie nowoczesnych materiałów. Jego mały rozmiar pozwala 

uzyskać informacje o strukturze materii na poziomie nanoskopowym, 

a nawet atomowym. Przykładem takich zastosowań spektroskopii czasów 

życia pozytonów mogą być badania: 

• efektów modyfikacji warstwy wierzchniej stopów wykorzystywanych 

przez przemysł lotniczy, motoryzacyjny i biomedyczny; 

• systemów kontrolowanego uwalniania leków.  

Jednak największą zaletą badań wykorzystujących anihilację pozytonów 

jest możliwość ich prowadzenia na materiałach poddanych działaniu niemal 

dowolnych warunków środowiskowych (temperatury, ciśnienia itp.). Ponadto 

jest to unikalna metoda pozwalająca obserwować dynamikę procesów 

zachodzących w nanoskali. Dlatego też zastosowania spektroskopii czasów 

życia pozytonów obejmują między innymi badania:  

• mikrostruktury polimerów i jej zmian w wyniku ściskania lub kontaktu 

z rozpuszczalnikami; 

• przebiegu adsorpcji lotnych związków organicznych stanowiących 

istotny składnik zanieczyszczeń środowiska; 

• zmian własności wody oraz cieczy organicznych uwięzionych w nano-

metrowych wolnych objętościach.   
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Niskotarciowe, nanokompozytowe powłoki  

na bazie Al2O3 wytwarzane metodą zol-żel 

dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni, Instytut Inżynierii Materiałowej, 

Politechnika Łódzka 

Tarcie występujące pomiędzy stykającymi się elementami jest podstawową 

przyczyną zużycia współpracujących powierzchni. Zmniejszenie intensyw-

ności tarcia poprzez smarowanie jest skutecznym sposobem podwyższenia 

trwałości tych powierzchni, jednak w niektórych przypadkach (np. szczególne 

środowisko pracy) stosowanie konwencjonalnych środków smarnych napotyka 

problemy. Rozwiązaniem może być zastosowanie smarów stałych (np. 

grafitu, grafenu, dwusiarczku molibdenu) jako składników tryboaktywnych 

w powłokach z nietryboaktywną matrycą (np. tlenkową).  

W prezentowanej pracy nanokompozytowa powłoka ceramiczna z tlenku 

glinu (Al2O3) zawierająca grafen i/lub dwusiarczek molibdenu została wytwo-

rzona metodą zol-żel. Nanopłytki grafenu i/lub dwusiarczku molibdenu 

(MoS2) zawieszono w zolu tlenku glinu i naniesiono metodą zanurzeniową na 

powierzchnię stopów metali oraz krzemu. Wytworzone powłoki zostały 

scharakteryzowane pod kątem morfologii, budowy chemicznej, struktury 

krystalicznej oraz podstawowych właściwości tribologicznych.  

Wykazano, że możliwe jest wytworzenie cienkich nanokompozytowych 

powłok tlenkowych znacznie obniżających tarcie, przy czym skuteczność 

mechanizmów redukcji tarcia zależy od ilości, wielkości, kształtu i orientacji 

przestrzennej cząstek tryboaktywnych. Stwierdzono, że osadzanie powłok 

metodą zanurzeniową może prowadzić do korzystnego, równoległego do 

podłoża, ułożenia nanopłytek składnika tryboaktywnego. Wskazano na 

związek między mikrostrukturą a właściwościami tribologicznymi powłok.  

Uzyskane wyniki wskazują na możliwość potencjalnego zastosowania 

nanokompozytów Al2O3-grafen i/lub MoS2 wytworzonych metodą zol-żel jako 

powłok ceramicznych o niskim współczynniku tarcia.  
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Cienkie warstwy kwasi-nanodrutów  

ze złączami n-Zn(Cd)O/p-Si 

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

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 

www.wppt.pwr.edu.pl 

Metoda epitaksji z wiązek molekularnych wspomaganej plazmą MBE 

pozwala na wzrastanie samoorganizujących się struktur, w tym na tworzenie 

układów na bazie tlenku cynku ZnO domieszkowanych kadmem. Związek ten 

jest szerokoprzerwowym półprzewodnikiem grup II-VI o przerwie energe-

tycznej 3,4 eV, który przez obecność atomów kadmu obniża tę wartość, 

przesuwając zakres działania ku światłu niebieskiemu i zielonemu. Stąd 

spotkać go można w układach optoelektronicznych: diodach, laserach 

i detektorach. Wspomniana metoda posłużyła wytworzeniu cienkich warstw 

Zn(Cd)O na podłożu krzemowym zawierających złącza p-n, których 

właściwości elektryczne postanowiono zbadać. 

W tym celu wykonano pomiary charakterystyk prądowo- oraz pojemno-

ściowo-napięciowych (I-V, C-V) w funkcji temperatury, a także pomiary 

sygnału DLTS przy użyciu niestacjonarnej spektroskopii głębokich poziomów 

pułapkowych. Charakterystyki I-V pozwoliły na zbadanie mechanizmów 

transportu prądów, a także wyznaczenie parametrów pracy złączy: współ-

czynników prostowania i idealności, potencjału wbudowanego oraz rezystancji  

szeregowej i dynamicznej, których zachowanie okazało się być zgodne 

z przewidywaniami teoretycznymi, a wartości zbliżone do tych, spotykanych 

w literaturze. Charakterystyki C-V dostarczyły natomiast informacji 

o koncentracji donorów po stronie typu n złącza n-Zn(Cd)O/p-Si oraz 

wskazały na ich zwiększoną wartość w pobliżu interfejsu złącza. Wykonane 

charakterystyki wykazały także obecność stanów pułapkowych, których 

parametry wyznaczono w oparciu o pomiary DLTS. Udało się tym samym 

rozpoznać przeważające defekty w warstwach Zn(Cd)O, równocześnie określając 

wpływ kadmu oraz niejednorodnej budowy warstw na właściwości złączy.  
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Litografia jako narzędzie do uzyskiwania  

nowoczesnych nanostruktur 

Anna Juś, aj106571@stud.ur.edu.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, Uniwersytet 

Rzeszowski 

Niemożliwym wydaje się wyobrażenie współczesnego świata bez pół-

przewodników. Pozornie niewidoczne na powierzchni urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych, wewnątrz umożliwiające im poprawne działanie. Wraz ze 

wzrostem wykorzystywania półprzewodników musiały zostać odkryte bądź 

ulepszone procesy, które w przyszłości dadzą możliwość na całkowite 

wykorzystanie potencjału tych materiałów. Jednym z kluczowych procesów 

stała się fotolitografia. Tematem niniejszej pracy jest poznanie procesu 

trawienia mokrego oraz fotolitografii w celu ich optymalizacji.  

Fotolitografia jest ważnym procesem wykorzystywanym w technologiach 

półprzewodnikowych. Podstawowym zastosowaniem tego procesu jest prze-

niesienie pożądanych wzorów na powierzchnię próbki półprzewodnikowej. 

Optymalizacja procesu trawienia oraz fotolitografii jest ważnym krokiem 

w kierunku dokładnego poznania zachodzących procesów, dając możliwość 

weryfikacji dostępnych informacji. Celem pracy było usprawnienie stoso-

wanych technik trawienia mokrego materiałów półprzewodnikowych z grupy 

A3B5. Wykonanie pomiarów pozwoliło utworzyć fundament, który może 

zostać zastosowany w dalszym tworzeniu elementów układu optoelektro-

nicznego. 
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Nano-węgiel, Wodór i Acetylen z pirolizy gazu ziemnego 

w wyładowaniach elektrycznych GlidArc 

Albin Czernichowski, albin.czernichowski@gmail.com, dyrektor naukowy mPower 

Green Tech, www.mpowergreentech.com 

Marek Tyksiński, mtyksinski@gmail.com, dyrektor techniczny, mPower Green Tech, 

www.mpowergreentech.com 

Przedstawiono jednoetapowe otrzymywanie nano-węgla, wodoru i acetylenu 

w wyniku zimno-plazmowej pirolizy gazu ziemnego w kilku-elektrodowych 

wyładowaniach ślizgowych GlidArc wysokiego napięcia i pod ciśnieniem 

atmosferycznym. Pojemność naszych przepływowych reaktorów wynosiła od 

0,1 litra do paru litrów. Mogą one jednak być w przyszłości użyte jako 

modularne składniki większych instalacji do lokalnej produkcji wodoru 

i nano-węgla z lokalnych źródeł gazu ziemnego lub biometanu. Testy 

naszego procesu w skali laboratoryjnej przeprowadzono przy przepływach 

gazu ziemnego (metan CH4 + 2-8 obj.% etanu C2H6) we Francji i w Polsce. 

Natężenie przepływu gazu wejściowego było w zakresie od 0,13 do 2,3 m3(n)/h 

a moc elektryczna (prąd zmienny sieciowy 50 Hz) wydzielona w wyładowaniu 

była w zakresie od 0,25 do 2,0 kW. Podano uwarunkowania termodynamiczne 

procesu oraz praktycznie osiągnięte bilanse energetyczne i masowe. W tym 

laboratoryjnym procesie otrzymuje się do 60 L(n)/h wodoru i do 0,2 kg/h 

węgla a także do 10 L(n)/h acetylenu C2H2 (do dalszej chemicznej przeróbki 

lub do recyklingu w naszym procesie). Analiza mikroskopowa TEM otrzym-

anego węgla wskazuje na jego bardzo wysokie rozdrobnienie i ciekawą strukturę 

wielowarstwową o odstępie warstw około 0,3 nm. Opublikowane są wysoko-

rozdzielcze zdjęcia wskazujące na pojedyncze aglomeraty o wymiarach około 

15 nm; na wielu z nich pojawiają się także puste nanorurki o średnicy 

zewnętrznej około 70 nm i średnicy wewnętrznej około 35 nm. Ten nano-

węgiel ma bardzo niską gęstość nasypowa pomiędzy 15 i 25 g na litr i ma 

ponadto silne właściwości magnetyczne w swojej formie rozproszonej (ale 

łatwo złapanej na filtrze od domowego odkurzacza). Pastylka po mechanicz-

nym sprasowaniu tego węgla zachowuje swoje silne właściwości magnetyczne. 
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Opracowanie żywic światło utwardzalnych 

o własnościach przewodzących prąd elektryczny 

i stosowanych w druku 3D 

Michalina Ziółkowska, Studentka Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczny 

Technologiczny, Konarskiego 18a, 44-100, Gliwice 

Anna Bogdanowicz, Studentka Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, 

Roosevelta 40, 41-800, Zabrze 

Patryk Radek, Student Politechniki Śląskiej, Wydział Elektryczny, Akademicka 3,  

44-100 Gliwice 

Bartłomiej Głodek, Student Politechniki Śląskiej, Wydział Elektryczny, Akademicka 3, 

44-100 Gliwice 

Przemysław Kołodziejczyk, Student Politechniki Śląskiej, Wydział Elektryczny, 

Akademicka 3, 44-100 Gliwice 

Magdalena Szindler, magdalena.szindler@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział 

Mechaniczny Technologiczny, Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, 

Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice 

Marek Szindler, marek.szindler@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny 

Technologiczny, Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii 

Materiałowych, Towarowa 7, 44-100 Gliwice 

W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój gałęzi przemysłu 

związanej z technologiami przyrostowymi. Wśród wielu technik wytwarzania 

addytywnego szczególnie należy wyróżnić druk 3D. Technologia ta może 

w przyszłości być wiodącą technologią wykorzystywaną w przemyśle. Często 

używaną techniką druku 3D jest stereolitografia (SLA), polegająca na utwar-

dzaniu światłoczułej żywicy np. przy użyciu wiązki lasera o długości fali 

poniżej 400 nm. Takie materiały polimerowe znajdują szerokie zastosowanie 

w przemyśle spożywczym, samochodowym, medycznym i elektronicznym. 

Zdecydowana większość polimerów należy do dielektryków, czyli materiałów 

nieprzewodzących prąd elektryczny. Istnieje jednak pewna szczególna grupa 

polimerów, w której możliwe jest zjawisko przewodzenia prądu elektrycz-

nego, a których odkrycie było przełomem w elektronice. Stąd też celem 

naukowym niniejszego wystąpienia było opracowanie i wytworzenie żywic 



VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.”,  

21 maja 2022 r., Wystąpienia ustne 
 

19 

światłoutwardzalnych przewodzących prąd elektryczny, które mogą znaleźć 

zastosowanie w druku 3D. Do tego celu wykorzystano komercyjnie dostępną 

żywicę Clear firmy Formlabs, a następnie zmodyfikowano przez dodanie 

nanocząstek platyny. Różnice pomiędzy czystą żywicą i z dodatkiem nano-

cząstek zarejestrowano przy użyciu mikroskopu cyfrowego 4K VHX-7000 

firmy KEYENCE. Ponadto zidentyfikowano skład chemiczny przy użyciu 

techniki laserowej spektroskopii rozproszonej (LIBS) potwierdzając obecność 

nanocząstek platyny. W celu potwierdzenia składu chemicznego obserwo -

wanych nanokompozytów wykonano również badania jakościowe metodą 

spektroskopii energii rozproszonego promieniowania rentgenowskiego 

z wykorzystaniem spektrometru dyspersji energii (Energy Dispersive 

Spectrometer – EDS). Pomiary własności optycznych wytworzonych mate-

riałów wykonano na spektrofotometrze UV-VIS firmy Thermo Scientific 

model 220 Evolution. Na podstawie otrzymanych widm absorpcji obliczono 

optyczną przerwę elektryczną. Dalsze badania mają doprowadzić do 

optymalizacji składu chemicznego wytwarzanych nanokompozytów oraz 

charakterystykę ich własności elektrycznych.  
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Synteza i analiza spektroskopowa koniugatów 

nanocząstek srebra z bajkaleiną 

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

Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Mariusz Gagoś, mariusz.gagos@mail.umcs.pl, Katedra Biologii Komórki, Wydział 

Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

Dominika Kubera, dominika.kubera@mail.umcs.pl, Instytut Nauk Biologicznych, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

www.umcs.pl 

Biomedyczne właściwości nanomateriałów są przedmiotem zainteresowania 

współczesnej nauki. Ostatnie trendy w produkcji nanocząstek i manipulacja 

ich powierzchnią poprzez zastosowanie biogennych środków powlekających, 

umożliwiły przygotowanie nietoksycznych koniugatów do potencjalnych 

zastosowań medycznych. W pracy zaprezentowano metodę syntezy oraz 

analizę spektroskopową koniugatów nanocząstek srebra ze związkiem z grupy 

flawonów bajkaleiną. Syntezę nanocząstek srebra (AgNPs-C) przeprowa-

dzono poprzez redukcję AgNO3 cytrynianem sodu. W dalszej kolejności 

przeprowadzono koniugację AgNPs-C za pomocą bajkaleiny. Powstawanie 

koniugatów w roztworze wodnym monitorowano rejestrując widma absorp-

cyjne w zakresie długości fal 220-650 nm. Po 3 godz. uzyskano widmo nie 

zmieniające się co może wskazywać na zakończenie reakcji pomiędzy 

składnikami mieszaniny. Analiza widm UV-Vis wskazuje na występowanie 

oddziaływań międzycząsteczkowych i tworzenie wiązań chemicznych 

pomiędzy bajkaleiną i AgNPs-C w roztworze wodnym. W widmie AgNPs-C 

maksimum przy 396 nm po dodaniu bajkaleiny ulega przesunięciu w stronę 

fal dłuższych na 410 nm. Może to wskazywać na proces agregacji nanocząstek 

spowodowany adsorpcją molekuł bajkaleiny na ich powierzchni. W celu 

zidentyfikowania grup funkcyjnych w cząsteczce bajkaleiny odpowiedzial-

nych za wiązanie i stabilizację nanocząstek przeprowadzono pomiary widm 

w podczerwieni (FTIR). Dla bajkaleiny zaobserwowano główne pasma 

w zakresie 1660 cm-1, 1583 cm-1 i 1464 cm-1 charakterystyczne dla drgań 
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pochodzących od pierścienia aromatycznego i grupy karbonylowej. W zakresie 

niższych liczb falowych zarejestrowano drgania 1293  cm-1 oraz 1173 cm-1 dla 

C-OH odpowiednio deformacyjnych i rozciągających. W widmach FTIR 

koniugatów AgNps-C z bajkaleiną zaobserwowano zmiany głównie w pasmach 

1660 cm-1, 1464 cm-1 co może wskazywać, że odpowiedzialna za tworzenie 

wiązań z powierzchnią nanocząstek jest przyłączona do pierścienia aroma -

tycznego grupa karbonylowa cząsteczki. 
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Wpływ dodatku nanoproszku szklanego na właściwości 

reologiczne eko-mieszanek cementowo-szklanych 

zawierających składniki z recyklingu 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna 

Temat przestawiony w wystąpieniu dotyczy określenia wpływu dodatku 

nanoproszku szklanego na właściwości reologiczne eko-mieszanek cementowo-

szklanych. Zawarto metodykę projektowania składu receptur eko-mieszanek 

cementowo-szklanych modyfikowanych dodatkami nanoproszku szklanego 

sodowego oraz składników odpadowych lub porecyklingowych. Zapropono-

wano nową metodykę projektowania składu opartą na rozwiązaniu proekolo -

gicznym ograniczającym zużycie masy cementu poprzez zastosowanie 

częściowych odpadowych substytutów wiążących, tj. pył krzemionkowy, 

popiół lotny krzemionkowy. Grupę składników odpadowych stanowiły granulaty 

organiczne w postaci mielonych łupin orzecha włoskiego oraz kolb kuku-

rydzy, granulaty oraz mikrowłókna polimerowe. Dokonano charakterystyki 

składników eko-mieszanek, tj. superplastyfikator biopolimerowy na bazie 

skrobi, odpadowe mikrowłókna polimerowe, frakcje i grupy frakcji 

granulatów szkła sodowego, wypełniacze w postaci mączki szk lanej sodowej, 

spoiwa hydrauliczne specjalne, odpadowe przemysłowe spoiwa pucolanowe 

oraz nanoproszek pozyskany ze szkła sodowego. Opisano metodykę 

badawczą dla próbek eko-mieszanek cementowo-szklanych modyfikowanych 

dodatkiem nanoproszku szkła sodowego w ilościach 6%, 7%, 8%, 10% oraz 

12% zaprojektowanej masy spoiwa hydraulicznego. Przedstawiono wyniki 

badań laboratoryjnych w zakresie właściwości reologicznych eko-mieszanek 

cementowo-szklanych, tj. klasa konsystencji eko-mieszanek, średnica i czas 

rozpływu, lepkość plastyczna, granica płynięcia, przepływalność dla układu 

gęstego zbrojenia prętowego, odporność na segregację statyczną i dyna-

miczną składników poprzez test przesiewu.  
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Wpływ dodatku nanoproszku szklanego na wytrzymałość 

mechaniczną i parametry cieplne eko-kompozytów 

cementowo-szklanych wysokich wytrzymałości 

zawierających składniki z recyklingu 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl Laboratorium Badawcze WIG, 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna. 

Temat przestawiony w wystąpieniu dotyczy określenia wpływu dodatku 

nanoproszku szklanego na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry 

cieplne eko-kompozytów cementowo-szklanych. Zawarto charakterystykę 

składników eko-kompozytów cementowo-szklanych, tj. spoiw hydrauliczne 

specjalne niskoalkaliczne, domieszki chemiczne silnie upłynniające, dodatki 

organiczne w postaci granulatów mielonych kolb kukurydzy, dodatki w postaci 

pyłów polimerowych pochodzących z procesów obróbki CNC, mikrowłókna 

polimerowe i tekstylne odpadowe, frakcje granulatów szkła sodowego oraz 

nanoproszek szklany sodowy. Dokonano charakterystyki konstrukcji stosów 

okruchowych zaprojektowanych z grup frakcji granulatów szklanych sodo-

wych wraz z dodatkiem nanoproszku szklanego. Przedstawiono wyniki badań 

laboratoryjnych wytrzymałości mechanicznej w zakresie statycznego oraz 

dynamicznego oddziaływania obciążenia, tj. wytrzymałość na ściskanie, 

wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym i dla rozłu-

pywania, badania dynamiczne dla próbek cylindrycznych dzielonym prętem 

Hopkinson’a, badanie stałych materiałowych w postaci modułu Young’a oraz 

współczynnika Poisson’a. Opisano metodykę projektowania składu receptur 

eko-kompozytów cementowo-szklanych wykorzystujących w składzie dodatek 

nanoproszku szklanego. Zaproponowana nowa metodyka projektowania eko-

kompozytów na spoiwach hydraulicznych specjalnych uwzględnia rozwią-

zania proekologiczne wpływające na zmniejszenie emisji CO2 oraz ograni-

czenie śladu węglowego wyrobu. Scharakteryzowano wyniki badań w zakresie 

właściwości cieplnych stwardniałych eko-kompozytów cementowo-szklanych, 

tj. współczynnik przewodzenia ciepła, dyfuzyjność cieplna oraz ciepło 

właściwe materiału. 
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Wykorzystanie warstw azotku krzemu jako powierzchni 

odbijającej w czujnikach światłowodowych 

Sandra Pawłowska, sandra.pawlowska@pg.edu.pl, Katedra Metrologii i Opto-

elektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska  

Jakub Gierowski, Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Tele-

komunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska 

Bartłomiej Stonio, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, 

Politechnika Warszawska 

Marcin Juchniewicz, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, 

Politechnika Warszawska 

Mateusz Ficek, Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Tele-

komunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska 

Małgorzata Szczerska, malszcze@pg.edu.pl, Katedra Metrologii i Optoelektroniki, 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska 

Podstawowym elementem optycznych czujników oraz systemów pomiaro-

wych są lustra. Wykorzystuje się je jako warstwy odbijające. Coraz więcej 

badań skupia się nad zastosowaniem nowych materiałów pełniących rolę 

powierzchni odbijających, co pozwala na tworzenie luster o właściwościach 

dopasowanych do konkretnych zastosowań. W niniejszej prezentacji przed-

stawiono zastosowanie krzemu pokrytego warstwą azotku krzemu (SiN) jako 

zwierciadła w pomiarach wykorzystujących bliską podczerwień. Warstwa SiN 

została osadzona na standardowym waflu krzemu w procesie niskociśnie -

niowego osadzania chemicznego. Wytworzona warstwa została zmierzona za 

pomocą elipsometru oraz mikroskopu elektronowego. Do przeprowadzenia 

pomiarów właściwości optycznych został użyty światłowodowy interferometr 

Fabry’ego-Perota, gdzie jako jedną z powierzchni odbijających wykorzystano 

wytworzoną warstwę SiN. Pomiary zostały dokonane przy użyciu tele-

komunikacyjnych długości fal światła 1310 nm i 1510 nm. Otrzymane wyniki  

zostały porównane z wynikami referencyjnymi zmierzonymi w tym samym 

układzie, gdzie rolę warstwy odbijającej pełniło konwencjonalnie stosowane 

srebro. Na podstawie osiągniętych rezultatów wykazano, że proponowana 
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warstwa SiN ma satysfakcjonujące wartości parametrów optycznych i może 

zastępować srebro w zakresie zbadanych długości fal. Badana warstwa ma 

o 0,2 wyższą wartość widzialności dla szerokości wnęki 80 μm niż dla srebra. 

Ma to znaczenie podczas pomiarów biologicznych, ponieważ pozwala na 

użycie mniejszych ilościowo próbek do badań.  

Podziękowanie: Praca ta została wsparta programami DS Wydziału 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Wsparcie 

finansowe tych studiów z Politechniki Gdańskiej w ramach grantów DEC-

1/2021/IDUB/II.2/Np z programu NEPTUNIUM Enhancing Baltic Region 

Research Cooperation i 25/2022/IDUb/III.4.1/Tc z programu Technetium 

Talent Management Grants. 
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Wysokorozdzielcza dyfraktometria rentgenowska. 

Analiza wyników badań dla AlGaAs i GaAs 

Klaudia Wiktor, kalka.wiktor@gmail.com, Koło Naukowe „Nanotechnik”, Uniwersytet 

Rzeszowski, Instytut Nauk Fizycznych, www.ur.pl 

Celem pracy było wyznaczenie składu warstw epitaksjalnych materiałów 

półprzewodnikowych A3B5 za pomocą wysokorozdzielczej dyfraktometrii 

rentgenowskiej. Warstwy epitaksjalne Al_(1-x) Ga_x As / GaAs zostały 

wytworzone w procesie epitaksji z wiązek molekularnych w celu wyznaczenia 

parametrów wzrostu warstw o określonej zawartości Al.  Pozwoli to na 

wykorzystanie materiału Al_(1-x) Ga_x As do produkcji bardziej złożonych 

struktur: tj. pojedyncze studnie kwantowe GaAs z barierami Al_(1-x) Ga_x As. 

W tym celu wykonano kompleksową analizę strukturalną za pomocą 

dyfraktometrii rentgenowskiej. Przeprowadzono pomiary dla analizowanych 

struktur dla obu osi optycznych dyfraktometru, a także analizę i symulację 

uzyskanych wyników. Porównanie zmierzonych krzywych dyfrakcyjnych 

z symulacjami pozwoliło na precyzyjne wyznaczenie zawartości aluminium. 

Uzyskane wyniki potwierdzają wpływ temperatury użytej podczas wzrostu na 

grubość i skład warstw. Przedstawione w prezentacji badania zostały wyko-

rzystane przy produkcji studni kwantowych. 
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FT-IR jako metoda oznaczania  

wolnych grup hydroksylowych w polifenolach 

Zofia Kornatowska, zofia.kornatowska@edu.uni.lodz.pl, Katedra Technologii 

i Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki 

Katarzyna Bednarczyk, katarzyna.bednarczyk@edu.uni.lodz.pl, Katedra Technologii 

i Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki 

Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, katarzyna.ranoszek.soliwoda@chemia.uni.lodz.pl, 

Katedra Technologii i Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki 

FT-IR (ang. Fourier-Transform Infrared Spectroscopy) to metoda spektro-

fotometryczna pozwalająca na zbadanie składu chemicznego próbki poprzez 

analizę otrzymanego widma. Każdy sygnał z widma można przypisać do 

danej grupy funkcyjnej i w ten sposób określić, jakie grupy funkcyjne znaj-

dują się w badanej próbce, dzięki czemu możliwe jest określenie struktury 

analizowanego związku. W pracach badawczych wykorzystano technikę FT-IR 

z zastosowaniem przystawki ATR (ang. Attenuated total reflection), która 

umożliwia badanie próbek bezpośrednio w stanie stałym lub ciekłym bez 

konieczności dodatkowego przygotowania. Przystawkę tę wybrano w celu 

zoptymalizowania techniki FT-IR jako metody ilościowego oznaczania 

wolnych grup hydroksylowych. W literaturze można znaleźć wiele widm 

jakościowych wykonanych za pomocą tej techniki, natomiast niewiele jest 

badań, które pokazują wykorzystanie tej techniki do analizy ilościowej. 

W badaniach podjęto próbę wykonania takich widm dla substancji organicz-

nych – polifenoli. Związki polifenolowe zyskują coraz większe zainteresowanie 

ze względu na ich działanie terapeutyczne. Wykazują one właściwości 

wirusobójcze i bakteriobójcze oraz immunostymulujące, a także wspomagają 

procesy gojenia ran. Dzięki przeprowadzeniu badań zaobserwowano różnicę 

w intensywności widm w zależności od stężenia badanej próbki. Pozwoliło to 

stwierdzić, że technika FT-IR umożliwia wykonanie widm ilościowych, jednak 

wymaga udoskonalenia i zoptymalizowania, co będzie częścią dalszych badań. 

Badania finansowane w ramach Studenckiego Grantu Badawczego edycja 2022. 
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Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej neomycyny 

w obecności nanocząstek srebra  

pochodzenia mikrobiologicznego 

Aleksandra Tończyk, aleksandra.tonczyk@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska 

BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów PAN w Łodzi, Katedra 

Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl 

Katarzyna Zawadzka, katarzyna.zawadzka@biol.uni.lodz.pl, Katedra Mikrobiologii 

Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet 

Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl 

Katarzyna Lisowska, katarzyna.lisowska@biol.uni.lodz.pl, Katedra Mikrobiologii 

Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet 

Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl 

Jednym ze skutków występowania opornych na antybiotyki szczepów 

mikroorganizmów chorobotwórczych jest obniżenie lub zniesienie skutecz-

ności konwencjonalnych metod leczenia chorób infekcyjnych. Należy więc 

poszukiwać alternatywnych środków lub modyfikować istniejące już metody 

terapii. Jednym z możliwych rozwiązań jest wykorzystanie nanocząstek 

srebra, wykazujących silną aktywność przeciwdrobnoustrojową, do wzmacniania 

aktywności konwencjonalnych antybiotyków, takich jak neomycyna.  

W pracy zbadano aktywność neomycyny w obecności nanocząstek srebra 

zsyntetyzowanych metodą mikrobiologiczną z wykorzystaniem grzyba 

strzępkowego Trichoderma koningii. Zakresy stężeń badanych czynników 

przeciwdrobnoustrojowych wynosiły 0,031-32 μg/ml dla neomycyny oraz 

0,156-10 μg/ml dla nanocząstek srebra. Ocenę aktywności przeciwdrobno -

ustrojowej wykonano wobec bakterii Escherichia coli ATCC 25922 oraz 

Staphylococcus aureus ATCC 29213 z zastosowaniem metody mikrorozcień-

czeń zgodnej z normą M07 CLSI.  

Uzyskane wyniki dowiodły, że badane nanocząstki srebra wzmacniają 

działanie neomycyny wobec wybranych drobnoustrojów. Bakterie E. coli 

wykazały wyższą wrażliwość wobec działania neomycyny w połączeniu 

z nanocząstkami srebra – prawie całkowite zahamowanie wzrostu uzyskano 
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przy zastosowaniu antybiotyku w stężeniu 0,031 μg/ml i nanocząstek 

w stężeniu 1,25 μg/ml. W przypadku bakterii S. aureus stężenia obu 

czynników były wyższe i wynosiły odpowiednio 1,25 μg/ml i 5 μg/ml.  

Stwierdzono, że zastosowane nanocząstki srebra wykazały zdolność 

wzmocnienia przeciwdrobnoustrojowej aktywności neomycyny, co sugeruje 

możliwość ich wykorzystania jako alternatywy dla konwencjonalnych metod 

leczenia chorób infekcyjnych.  
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Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia wolnych grup 

fenolowych w związkach pochodzenia naturalnego 

Kamila Rułka, kamila.rulka@edu.uni.lodz.pl, Katedra Technologii i Chemii 

Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki 

Katarzyna Bednarczyk, katarzyna.bednarczyk@edu.uni.lodz.pl, Katedra Technologii 

i Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki 

Jarosław Grobelny, jaroslaw.grobelny@chemia.uni.lodz.pl, Katedra Technologii 

i Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki 

Celem wykonanych przeze mnie badań było oznaczania stężenia wolnych 

grup hydroksylowych związków pochodzenia naturalnego, szczególnie 

polifenoli. Polifenole są to związki obecne w takich produktach jak owoce, 

herbata, wino, soki i wiele innych. Znane są one już od wielu lat i cieszą się 

szerokim zainteresowaniem wśród naukowców dzięki posiadaniu właściwości 

przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych czy przeciwutleniających. Wyko -

rzystaną w pracy metodą spektrofotometryczną był odczynnik Folin -

Cioclateu, który pozwala na oznaczanie stężenia wolnych grup hydro -

ksylowych. Metoda ta jest szeroko stosowana w oznaczaniu całkowitej 

zawartości polifenoli w żywności, przyprawach czy napojach alkoholowych. 

W reakcji z odczynnikiem Folin-Cioclateu, polifenole ulegają utlenieniu, 

natomiast sole kwasów będących składnikami odczynnika Folin-Cioclateu 

ulegają redukcji. W trakcie badań została wykorzystana technika pomiarowa 

jaką jest spektroskopia UV-Vis, dzięki której został wykonany pomiar 

absorbancji, który był przeliczony na całkowite stężenie polifenoli w próbce. 

Przeprowadzone badania opierały się o wcześniej przygotowaną krzywą 

kalibracyjną na bazie kwasu galusowego oraz kwasu galusowego z cytry-

nianem sodu. W niniejszej pracy przedstawiono wstępne badania oznaczenie 

stężenia wolnych grup hydroksylowych w czasie, w celu określenia zmian 

zachodzących w strukturze polifenoli. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji 

niniejszego projektu mogą pomóc w przyszłości opracować nowe innowa-

cyjne metody oznaczania zawartości polifenoli w ekstraktach roślinnych oraz 

mogą posłużyć innym naukowcom w trakcie badań próbek zawierających 

związki pochodzenia naturalnego.  

Badania finansowane w ramach Studenckiego Grantu Badawczego edycja 2022.  
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Wpływ geometrii grupy alkilowej na właściwości 

diketopyrolopyroli w formie cienkich warstw Langmuira 

Alicja Stachowiak, alicja.k.stachowiak@doctorate.put.poznan.pl, Zakład Fizyki 

Molekularnej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika 

Poznańska, phys.put.poznan.pl  

Kamil Kędzierski, kamil.kedzierski@put.poznan.pl, Zakład Fizyki Molekularnej, 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, 

phys.put.poznan.pl  

Danuta Wróbel, danuta.wrobel@put.poznan.pl, Zakład Fizyki Molekularnej, Wydział 

Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, phys.put.poznan.pl 

Diketopirolopirole (DPP) to organiczne barwniki półprzewodnikowe znane 

ze swojej wysokiej stabilności, niskiej rozpuszczalności, intensywnej absorpcji  

w zakresie widzialnym i wysokiej mobilności nośnika ładunku.  Ich głównym 

budulcem jest bicykliczny dilaktam. DPP mogą być modyfikowane być 

poprzez przyłączanie grup zewnętrznych do laktamowych atomów azotu 

i węgla. Zmiany w budowie chemicznej mogą wpływać na rozpuszczalność 

DPP w rozpuszczalnikach organicznych, ich właściwości optoelektroniczne, 

a w efekcie wydajności urządzeń fotowoltaicznych. Chociaż wiadomo, że 

przyłączenie do azotu laktamowego grupy alkilowej wpływa na polepszenia 

rozpuszczalność nie badano jeszcze wpływu jego geometrii na inne właści -

wości w postaci warstw Langmuira. W tym celu zbadano dwa barwniki DPP 

różniące się geometrią grupy alkilowej zawierające przyłączone do atomów 

węgla tertiofeny zakończone łańcuchem alkilowym C8H17 (łańcuch prosty 

i rozgałęziony) przyłączona poprzez azot oraz zawierające przyłączone do 

atomów węgla tertiofeny zakończone łańcuchem alkilowym C6H13. Badania 

spektroskopowe i elektrochemiczne, przeprowadzone w celu uzyskania 

informacji o przerwie energetycznej, poziomach energii HOMO i LUMO, 

wykonano dla materiałów w postaci roztworów oraz cienkich warstw. Cienkie 

warstwy DPP utworzone na granicy faz powietrze-woda techniką Lagmiura 

przeniesiono na podłoże stałe przy użyciu metody Langmuira-Blodgett 

i Langmuira-Schaefera. Podczas kompresji warstw Langmuira zastosowano 
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różne techniki eksperymentalne w celu uzyskania informacji o wzajemnej 

orientacji cząsteczek barwników i zmianach właściwości optycznych warstwy. 

Przeprowadzono obliczenia teorii funkcjonału gęstości (DFT) w celu 

uzupełnienia danych o wyniki teoretyczne.  

Podziękowania: Badania w ramach tej pracy zostały wsparte finansowo 

przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Projektu nr. 0512/SBAD/6213, 

realizowanego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej 

Politechniki Poznańskiej. 
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Wytwarzanie i charakteryzacja warstw tlenku cynku 

uzyskanych metodą chemicznej kąpieli 

Edyta Chłopocka, edyta.chlopocka@student.put.poznan.pl, Instytut Badań Materia-

łowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, 

Politechnika Poznańska, https://www.phys.put.poznan.pl 

Ewelina Nowak, ewelina.nowak@put.poznan.pl, Instytut Badań Materiałowych 

i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, 

Politechnika Poznańska, https://www.phys.put.poznan.pl 

Tlenek cynku to półprzewodnik z prostą przerwą energetyczną wynoszącą 

3,37 eV. Ze względu na wysokie przewodnictwo typu n, przezroczystość 

i piezoelektryczność znalazł już szerokie zastosowanie w optoelektronice. 

Obecnie badane są możliwe zastosowania nanostruktur tlenku cynku m.in. 

w laserach, diodach emitujące światło, ogniwach słonecznych czy detektorach 

gazu. Żadne z tych rozwiązań nie zostało jednak skomercjalizowane przez 

niską skalowalność, kosztowność i trudność metod uzyskiwania nanostruktur 

stosowanych w laboratoriach. Praca zgłębia możliwości uzyskania nano -

prętów tlenku cynku przy pomocy taniej i prostej metody osadzania z kąpieli 

chemicznej (CBD – ang. chemical bath deposition).  

W pracy wykorzystano metody dyfrakcji rentgenowskiej XRD oraz 

spektroskopii optycznej – absorpcji, fluorescencji oraz rozpraszania Ramana. 

Uzyskane struktury zostały również zobrazowane pod Skaningowym Mikro-

skopem Elektronowym. Uzyskane wyniki pozwoliły ocenić wpływ podłoża 

oraz warunków kąpieli (temperatura i długość kąpieli, pH roztworu, podłoże) 

na jakość uzyskanych struktur.  

Pomiary XRD wskazują na uzyskanie wysoko zorientowanych struktur. 

Obrazy SEM pozwoliły zaobserwować dwa typy struktur. W roztworze 

o neutralnym pH nanopręty mają szerokość rzędu 150-200 nanometrów oraz 

stosunek wysokości do szerokości wynoszący 3-6 w zależności od próbki. 

Bardziej zasadowy roztwór pozwala na uzyskanie bardzo drobnych, gęsto 

upakowanych nanostruktur.  
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Dwa pasma fluorescencji – w okolicy 380 nm oraz 470 nm – pokazują jak 

delikatna zmiana parametrów ma olbrzymi wpływ na właściwości uzyskanych 

nanostruktur. Mimo niejednorodności pokrycia podłoża, w spektroskopii 

Ramana zarejestrowano pik o liczbie falowej 437 cm -1, charakterystyczny dla 

drgania E2, niezależnie od miejsca pomiaru. Wskazuje to na pomyślne 

osadzanie bardzo cienkiej warstwy materiału  na całej powierzchni podłoża.  
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Wytwarzanie przezroczystych elektrod  

na giętkich podłożach 

Wiktor Mróz, wiktor.mroz@edu.uni.lodz.pl, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, 

Katedra Technologii i Chemii Materiałów, ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź, 

http://www.chemia.uni.lodz.pl/ktchm/ 

Agnieszka Lech, agnieszka.lech@chemia.uni.lodz.pl, Uniwersytet Łódzki, Wydział 

Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów, ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź, 

http://www.chemia.uni.lodz.pl/ktchm/ 

Grzegorz Celichowski, grzegorz.celichowski@chemia.uni.lodz.pl, Uniwersytet Łódzki, 

Wydział Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów, ul. Pomorska 163, 90-236 

Łódź, http://www.chemia.uni.lodz.pl/ktchm/ 

Nanodruty srebra (ang. silver nanowires – AgNWs) posiadają szereg 

właściwości, które z powodzeniem można wykorzystywać w wielu dzie-

dzinach, między innymi w:  

• elektronice – do wytwarzania giętkich przezroczystych elektrod; 

• inżynierii maszyn i budownictwie – do wytwarzania powłok 

antyoblodzeniowych; 

• tekstronice – aby nadać tkaninom właściwości przewodzących lub 

odporność na promieniowanie UV; 

• innych dziedzinach związanych z chemią – w produkcji czujników 

naprężeni czy przy wytwarzaniu fotokatalizatorów.  

Wybrane parametry, takie jak wysokie przewodnictwo elektryczne, wysoka 

transmitancja światła widzialnego czy wysoki współczynnik odbicia promie -

niowania podczerwonego pełnią kluczową rolę w wielu z wymienionych 

aplikacji. Niestety, wykorzystanie AgNWs w praktyce jest utrudnione ze 

względu na niekorzystne procesy ich degeneracji przez czynniki atmo -

sferyczne np. lotne związki siarki.  

Celem badań było naniesienie nanodrutów srebra wytworzonych metodą 

poliową na folię PET (Poli(tereftalan etylenu)) w celu wytworzenia przezro -

czystej elektrody oraz analizie jej właściwości. W czasie eksperymentu 

sprawdzano wpływ grubości naniesionej warstwy, stężenie wykorzystanego 

koloidu oraz sposoby oczyszczania powierzchni. W celu ograniczenia degradacji 
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nanodrutów zostały one zabezpieczane powłoką z organicznie modyfiko-

wanej krzemionki wytworzonej w procesie zol-żel. Analiza materiału została 

wykonana za pomocą zaawansowanych technik pomiarowych z wykorzy-

staniem spektroskopu UV-Vis i FT-IR oraz mikroskopii elektronowej. Analiza 

obejmowała również badanie przewodnictwa elektrycznego wytworzonej 

elektrody oraz jej stabilność w kontakcie z czynnikami atmosferycznymi.  
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VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku 
odbyła się 21 maja 2022 roku. Szósta edycja wydarzenia była doskonałą okazją do refleksji 
na temat przyszłości nanotechnologii w obrębie technologii, przemysłu oraz medycyny.

Obrady rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych: dr hab. inż. Bożeny 
Pietrzyk, prof. uczelni (Politechnika Łódzka), która mówiła o nanokompozytowych 
powłokach na bazie Al2O3 wytwarzanych metodą zol-żel oraz dr. hab. Radosława Zale-
skiego, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), który wygłosił wykład na 
temat anihilacji pozytonów w badaniach nowoczesnych materiałów. Konferencja 
zakończyła się krótkim podsumowaniem oraz podziękowaniem skierowanym zarówno 
do Gości Honorowych, członków Komitetu Naukowego, jak i pozostałych uczestników.

Organizatorem Wydarzenia była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


