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ZŁOŻONE NANOSTRUKTURY POLIMEROWE

Michał Banaszak, Piotr Knychała i Krzysztof Lewandowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Umultowska 85, 61-614 Poznań

mbanasz@amu.edu.pl
 

Mieszaniny i roztwory kopolimerowe charakteryzują się tendencją do samoorganizacji i w konse-

kwencji  do tworzenia bogatych morfologicznie nanostruktur. Proces, w którym kopolimer blokowy 

przechodzi  z  fazy  jednorodnej  i  nieuporządkowanej  do  fazy  niejednorodnej  i  uporządkowanej 

nazywany  jest  przejściem  porządek-nieporządek.  Temperatura  tego  przejścia  zależy  od  składu 

procentowego,  mikroarchitektury oraz stopnia polimeryzacji. Dużym wyzwaniem jest uzyskanie 

kubicznych nanostruktur dwuciągłych, które znajdują wiele praktycznych zastosowań. W niniejszej 

prezentacji określamy warunki zewnętrzne, które sprzyjają tworzeniu takich nanostruktur.
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TECHNOLOGIA SOLID

Maciej Bobrowski

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
oraz Centrum Informatyczne TASK, 

Politechnika Gdańska,
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

mate@mif.pg.gda.pl
 

Stale  rosnąca  potrzeba  organicznych  polimerów  stosowanych  w  elektronice  stała  się  motorem 

napędzającym  poszukiwanie  nowych  materiałów,  gdyż  obecnie  stosowane  nie  mają  już 

wystarczająco  dobrych  właściwości,  wielofunkcjonalności  i  odpowiednio  niskiej  ceny.  Jedym

z powodów jest dość ograniczony zasób materiałów, wśród któych można poszukiwać takich, które 

dają się zastosować w "Plastronice" ze względu na ich właściwości fizyczne.

Technologia SOLID (ang. Solid On LiquID) wynaleziona i opatentowana wspólnie przez HES-SO 

oraz COMELEC [1] pozwala nie tylko bardzo znacznie poszerzyć zasoby związków chemicznych 

do zastosowania w elektronice, ale w ogóle inaczej spojrzeć na sposób wykorzystania chemicznych 

związków, głównie organicznych, w zastosowaniach elektronicznych. Innowacyjność tej  techno-

logii oparta jest na zjawisku osadzania polimeru Parylen na powierzchni cieczy tak samo jak na 

powierzchni  ciał  stałych.  Powstała  struktura  jest  zupełnie  stabilna,  zaś  ciecz  jest  zamknięta 

hermetycznie  pod  warstwą  polimeru.  Sam  Parylen  nie  wpływa  w  żaden  sposób  na  kształt

i właściwości zastosowanych cieczy, odwzorowuje natomiast idealnie powierzchnię cieczy i ciał 

stałych, co wiąże się niewątpliwie z mechanizmem polimeryzacji Parylenu.
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Podczas referatu zostanie zaprezentowany sposób technologiczny osadzania parylenu na cieczach 

według metody SOLID, jak również możliwości tej technologii w plastronice oraz dalsze badania

i wyzwania.

Literatura:

[1] Patent HES-SO: EP 04 405778.4
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ZASTOSOWANIE NANOTECHNOLOGII W TECHNOLOGII 
KLEJÓW I MATERIAŁÓW SAMOPRZYLEPNYCH

Zbigniew Czech i Agnieszka Butwin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin

Kleje  samoprzylepne  są  polimerami  organicznymi,  tworzącymi  na  podłożu   ̶ po  odparowaniu 

rozpuszczalnika  organicznego  (kleje  rozpuszczalnikowe),  wody  (kleje  dyspersyjne)  bądź  po 

ochłodzeniu  (kleje  bezrozpuszczalnikowe  tzw.  hotmelty)   ̶ samoprzylepną  warstwę  polimeru.

W Europie w 2005r. wyprodukowano około 350 tysięcy ton klejów samoprzylepnych, w tym około 

50%  przypadało  na  kleje  kauczukowe,  30%  produkcji  stanowiły  samoprzylepne  kleje 

poliakrylanowe,  a  pozostałe  20%  przypadało  na  kleje  samoprzylepne  na  bazie  silikonów, 

poliuretanów, poliestrów oraz polieterów.

Kleje  samoprzylepne są stosowane w wielu wyrobach,  mających zastosowanie w różnorodnych 

dziedzinach przemysłu. Kleje samoprzylepne są w coraz większym stopniu stosowane do produkcji 

różnorodnych  wyrobów  zastępujących  dotychczasowe  tradycyjne  techniki  łączenia,  takie  jak 

spawanie czy nitowanie. Wyroby te to wszelkiego rodzaju taśmy klejące, etykiety, folie ochronne, 

folie  dekoracyjne,  wyroby  samoprzylepne  wielokrotnego  użytku  oraz  szeroka  gama 

samoprzylepnych materiałów medycznych, takich jak: plastry,  hydrożele, taśmy operacyjne oraz 

elektrody biomedyczne.

Produkty samoprzylepne  produkowane  są  przede  wszystkim przy użyciu  klejów zawierających 

rozpuszczalnik (62% wyrobów), podczas gdy dyspersje stanowią odpowiednio tylko 20%, a kleje 

topliwe 18% udziału w gotowych wyrobach.
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Wysokiej jakości kleje samoprzylepne charakteryzują się odpowiednio dużym tackiem (lepnością) 

do wszelkiego rodzaju sklejanych materiałów,  dobrą kohezją,  wysoką odpornością  na działanie 

wilgoci  i  światła,  stałą  adhezją  w  temperaturze  użytkowania  oraz  wysoką  odpornością  wyżej 

wymienionych właściwości na działanie temperatury.

Rynek  szeroko  rozumianej  technologii wyrobów  samoprzylepnych  (kleje,  rozpuszczalniki, 

monomery,  żywice, związki sieciujące, nośniki,  związki dehezyjne, plastyfikatory, fotoinicjatory, 

napełniacze, modyfikatory etc.) szacowany jest w skali światowej na około 50 miliardów dolarów.

Najnowsze  badania  w  obszarze  technologii  klejów  i  materiałów  samoprzylepnych  obejmują 

zastosowanie  nanotechnologii  do  modyfikacji  klejów  samoprzylepnych,  co  umożliwia 

otrzymywanie  nowych  materiałów  samoprzylepnych  o  polepszonych  właściwościach, 

umożliwiających  ich  zastosowanie  w  wielu  nowych  gałęziach  przemysłu.  Tego  typu  produkty 

samoprzylepne to  między innymi nowatorskie  materiały wielokrotnego zastosowania,  absorbery 

UV, ochronne folie  samoprzylepne oraz sieciowane UV hotmelty i  kleje  bezrozpuszczalnikowe

o niskiej lepkości.
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NOWE MATERIAŁY MAGNETYCZNE 
I ICH ZASTOSOWANIA

Mirosław R. Dudek

Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
ul. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra

mdudek@proton.if.uz.zgora.pl, statgen@poczta.onet.pl
 

Ostatnie  dwie  dekady  to  burzliwy  rozwój   badań  nanostruktur  w  skali  1-100  nm  takich  jak 

nanocząstki,  nanowłókna  czy  nanorurki,  które  stają  się  podstawą  nowych  funkcjonalnych 

materiałów  i  które  znajdują  zastosowania  m.in.  w  medycynie,  budownictwie  czy  elektronice.

W  przypadku  materiałów  magnetycznych  dominuje  produkcja  różnego  rodzaju  hybryd 

materiałowych  o  dwóch  komponentach:  metal  magnetyczny  lub  tlenek  i  matryca  polimerowa.

W szczególności  wykorzystywane  jest  tutaj  połączenie  własności  magnetycznych  nanocząstek 

magnetycznych  i  własności  sprzężenia  elastyczno-magnetycznego  z  polimerem,  np.  zmiana 

konformacji hybrydy poprzez ogrzewanie magnetyczne. W tym przypadku dominują zastosowania 

biomedyczne ze względu na wykorzystanie hybryd magnetycznych do transportu leków, separacji 

komórek i sensorów otoczenia. Nowe materiały magnetyczne to również nanostruktury w postaci 

nanokapsułek  –  nowe perspektywiczne  technologie  wprowadzania  innej  fazy m.in.  do cienkich 

warstw (potencjalne zastosowania to kataliza powierzchni, wprowadzanie materiału genetycznego 

do tkanek). Inny nowy kierunek badań  nanomateriałów magnetycznych to badanie różnego rodzaju 

nanodrutów  magnetycznych,  gdzie  pojawiają  się  dodatkowe  możliwości  wykorzystania  stopni 

swobody związanych z kształtem segmentów nanodrutów, czy budowania kompozytów na bazie 

takich  drutów.  Na  uwagę  zasługują  również  różnego  rodzaju  hydrożele  z  wbudowanymi 

nanocząstkami magnetycznymi, gdzie wykorzystuje się ogrzewanie magnetyczne przy pomocy pól 

magnetycznych o częstościach radiowych do zmian własności fizycznych hydrożelu, a w szcze-

gólności  pojawiania  się  temperaturowych  przejść  fazowych.  Nowe  wyzwania  teoretyczne

i doświadczalne to między innymi kontrola procesu ogrzewania magnetycznego.
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NANOTECH: FROM IDEAS TO (WORLD) MARKETS

Bartosz A. Grzybowski

Department of Chemical and Biological Engineering 
and Department of Chemistry, Northwestern University

2145 Sheridan Road, Evanston, IL 60208-3120

grzybor@northwestern.edu
 

With the global expenditure in tens of billions of dollars per annum, nanotechnology is faced with 

both great expectations and commerciallization challenges. In my talk, I will strive to illustrate the 

competitive landscape of modern nanotech and outline the major opportunities for commercializing 

basic nanotechnological discoveries. Examples of specific technologies will illustrate differences 

between the US and the EU/Polish markets and the strategies to transform fundamental discoveries 

into household nanotech products.
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MATERIAŁY O NISKIEJ KONCENTRACJI 
NANOCZĄSTEK MAGNETYCZNYCH

Nikos Guskos

Instytut Fizyki, Politechnika Szczecińska,
 al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Nikos.Guskos@ps.pl

Bardzo  ważnym  obszarem  zastosowań  nanotechnologii  jest  grupa  obejmująca  nanokompozyty 

polimerowe.  Ze  względu  na  swoje  szerokie  zastosowanie  wzbudzają  one  coraz  większe 

zainteresowanie  w  rozwoju  nowych  technologii  i  uzyskania  z  nich  wyrobów  o  większej 

funkcjonalności  w  porównaniu  do  wyrobów  tradycyjnie  otrzymywanych.  Nanokompozyty 

polimerowe  (czyli  materiały  dwufazowe)  są  to  materiały,  w  których  w  matrycy  polimerowej 

rozmieszczone są również magnetyczne nanododatki o bardzo niskim stężeniu, które istotnie mogą 

modyfikować ich  własności  fizyczne.  Wytwarza  się  je  na  bazie  polimerów  zarówno  termo-

plastycznych,  jak  i  termoutwardzalnych.  Tym  sposobem  możemy  polepszyć właściwości 

mechaniczne, optyczne, elektryczne oraz termiczne. Ostatnio zaczęły pojawiać się prace, w których 

zastosowanie  niskich  stężeń  magnetycznych  nanocząstek  w  cemencie  może  prowadzić do 

polepszenia ich parametrów mechanicznych. Metodą FMR (FerroMagnetyczny Rezonans) można 

badać powyższe materiały, a w szczególności ich krytyczne zachowanie w różnych temperaturach, 

mając nadzieję na otrzymanie tańszej metody do charakteryzacji materiałów.
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MODEL BILARDU SWOBODNYCH ELEKTRONÓW 
W FULERYDACH

Andrzej Koper

Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Umultowska 85, 61-614 Poznań  

andkoper@amu.edu.pl
 

W  kryształach  molekularnych  AnC60 (fulerydach)  swobodne  elektrony  pochodzą  od  jonów 

alkalicznych  A.  Jednym  z  wielu  modeli  takich  układów  jest  bilard  miękki.  Bilami  są  w  nim 

elektrony, które rozpraszają się na klasterach C60 (uwzględnionych w przybliżeniu sferycznym ze 

skończonymi barierami energetycznymi, skąd wynika miękkość rozpraszania). Wyznaczono metodą 

symulacji: typy chaotycznych trajektorii elektronów w obrazie zderzeniowym, przekroje Poincare, 

wykładniki Lapunowa, czas lokalizacji, średnią drogę swobodną, współczynnik dyfuzji i klasyczną 

oporność  właściwą.  Następnie  wyniki  te  porównano  z  wielkościami  obliczonymi  na  podstawie 

kwantowej  struktury pasmowej.  Zbadano między innymi:  kryterium występowania kwantowego 

chaosu,  wyznaczono  gęstość  stanów i  obliczono  kwantową  oporność  właściwą.  Dwie  ostatnie, 

pomimo prostoty modelu, są zgodne z eksperymentem. W szczególności oporność zachowuje się 

liniowo z temperaturą. Prawdopodobnie z powodu fizycznej miękkości bilardu i wynikającego stąd 

znacznego tunelowania stanów elektronowych (ich słabej lokalizacji w otoczeniu rozpraszających 

molekuł C60) obliczenia numeryczne nie wykazały występowania wyraźnego kwantowego chaosu

w modelu.
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MECHANIKA POLA WIRÓW MAGNETYCZNYCH 
W NADPRZEWODNIKU

Bogdan Maruszewski

Zakład Mechaniki Technicznej, Politechnika Poznańska,
 Piotrowo 3, Poznań

bogdan.maruszewski@put.poznan.pl
 

Pole magnetyczne o natężeniu  H < HC1 przyłożone do nadprzewodnika I rodzaju jest wypychane

z  jego  wnętrza.  Natomiast  pole  magnetyczne  o  natężeniu  HC1  <  H  <  HC2 przyłożone  do 

nadprzewodnika  II  rodzaju  wnika  do  jego  wnętrza  w  postaci  skończonej  ilości  wirów 

magnetycznych. Zjawiska te możliwe są tylko wtedy, gdy materiał znajduje się w temperaturze

T < TC. Wiry magnetyczne tworzą w nadprzewodniku trójkątną lub kwadratową sieć zwaną siecią 

Abrikosowa. Jeśli materiał pozbawiony jest defektów struktury krystalicznej, wiry są wzajemnie 

równoległe. Jeśli natomiast kryształ nadprzewodnika zawiera defekty, wiry są na nich „zaczepiane”, 

co  znacznie  ogranicza  ich  dynamikę  w  materiale.  Ponieważ  wiry  oddziałują  wzajemnie  przy 

pomocy sił  Lorentza,  pole  wirów posiada własności sprężyste.  W ten sposób nadprzewodnik II 

rodzaju charakteryzuje się istnieniem dwóch pól mechanicznych: pola mechanicznego materiału 

nadprzewodnika i  pola mechanicznego wirów magnetycznych. Pola te są wzajemnie powiązane 

przez  defekty  struktury  krystalicznej.  W  rzeczywistości  pole  wirów  posiada  własności 

termolepkosprężyste, ponieważ wewnątrz rdzenia wiru materiał jest w stanie normalnym i płynący 

w rdzeniu prąd elektryczny podlega oporowi, a wpływ temperatury objawia się istnieniem dystorsji 

sprężystych.  Referat  poświęcono  budowie  modelu  oddziaływań  magnetotermolepkosprężystych

w  polu  wirów  magnetycznych  w  krysztale  nadprzewodnika  pozbawionym  defektów  struktury. 

Własności  pola  mechanicznego  wirów oraz  jego  dynamiki  przebadano  na  przykładzie  ceramik 

YBCO i LSCO.
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STANOWISKO BADAWCZE DO REALIZACJI MIKRO 
I NANOSZLIFOWANIA ORAZ SKRAWANIA 

Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMPLEKSOWEGO MONITOROWANIA 
PROCESU OBRÓBKOWEGO

Wojciech Musiał

Katedra Inżynierii Produkcji, Politechnika Koszalińska
Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

musial@lew.tu.koszalin.pl
 

W referacie przedstawione zostaną parametry użytkowe stanowiska badawczego do realizacji mikro 

i  nanoszlifowania  oraz  mikroskrawania.  Zaprezentowane  zostaną  możliwości  monitorowania 

precyzyjnego procesu obróbkowego za pomocą sygnału EA oraz składowych siły. Przedstawione 

zostaną  wyniki  badań  uzyskane  na  stanowisku  badawczym  oraz  kolejne  przewidywane  etapy 

modernizacji stanowiska badawczego.
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PROJEKTY CENTRUM INFORMATYCZNEGO 
TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ 
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO 

INNOWACYJNA GOSPODARKA W LATACH 2009-2013

Mścisław Nakonieczny

Centrum Informatyczne TASK, Politechnika Gdańska,
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

m.nakonieczny@task.gda.pl
 

W ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  finansowanego  ze  środków  UE, 

Centrum  Informatyczne  TASK  realizuje  bądź  współrealizuje  razem  z  innymi  Uczelniami

i  Jednostkami  n/b,  dostarczając  również  niezbędną  infrastrukturę  informatyczną,  moce 

obliczeniowe wraz z systemami plików i archiwizacji danych,  następujące projekty:

1. Superkomputerowa Platforma Kontekstowej Analizy Strumieni Danych “MAYDAY EURO 

2012”.

2. Ogólnopolska infrastruktura gridowa PL-Grid dla e-Science.

3. Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

4. Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych.

5. Platforma Obsługi Nauki PLATON.

6. Trójmiejski Akademicki Grid Obliczeniowy „TAGO”.

Ad. 1: Superkomputerowa Platforma Kontekstowej Analizy Strumieni Danych  
          “MAYDAY EURO 2012”

Celem  projektu  jest  realizacja  badań  naukowych  w  dziedzinie  (systemy  multimedialne).  Dla 

kontekstowej  analizy  strumieni  danych  zakłada  się  wykorzystanie  szerokopasmowej  sieci
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komputerowej,  specjalizowanego  oprogramowania,  a  także  komputerów  o  dużej  mocy 

obliczeniowej. Taka specjalizowana platforma o proponowanej nazwie KASKADA (Kontekstowa 

Analiza Strumieni danych z Kamer dla Aplikacji Definiujących Alarmy) będzie stanowiła podstawę 

do  identyfikacji  obiektów  lub  niebezpiecznych,  określonych  zdarzeń  w  strumieniach  danych 

multimedialnych,  przekazywanych  z  kamer  zainstalowanych  w  różnych  miejscach  obserwacji. 

Proponowany  projekt  stanowi  propozycję  rozwiązania  tego  problemu  poprzez  opracowanie 

algorytmów  wykorzystujących  moc  50  teraflopowego  klastra  obliczeniowego,  wyposażonego

w odpowiednie oprogramowanie kontekstowe do jednoczesnej analizy wielu obrazów, połączonego 

z  systemami  monitoringu  szerokopasmową  siecią  światłowodową  i  wyposażonego  w  system 

szybkiego powiadamiania służb o wykrytych zagrożeniach. Szczególnie istotne jest to w obliczu 

organizowanych  w Polsce  mistrzostw  Europy w  piłce  nożnej  EURO 2012.  Stąd  akronim tego 

projektu  MAYDAY EURO 2012.  Warto  przy tym podkreślić,  że  zbliżone  problemy występują 

również  przy  analizie  innych  strumieni  multimedialnych,  związanych  z  medycyną,  sztuką  czy

z przemysłem, zmienia się wówczas tylko natura zagrożeń. Proponowana platforma ma za zadanie 

dostarczyć różnego typu algorytmy najwłaściwiej opisujące zdarzenia i realizowalne na procesorach 

klastra.

Ad. 2: Ogólnopolska infrastruktura gridowa PL-Grid dla e-Science

Prowadzenie  badań  naukowych  wymaga  wykorzystania  zaawansowanych  technologii 

informatycznych.  Rośnie  liczba  zespołów naukowych,  które  intensywnie  ze  sobą  współpracują,

a do tego niezbędne są narzędzia informatyczne umożliwiające gromadzenie i wymianę uzyskanej 

wiedzy w skali  globalnej.  Symulacja komputerowa jest  w pełni akceptowaną metodą badawczą

i  coraz  częściej  łączone  są  ze  sobą  wyniki  uzyskane  z  symulacji  i  eksperymentów.  Takie 

nowatorskie podejście jest najbardziej widoczne w fizyce wysokich energii, w astrofizyce, naukach 

biologicznych i medycznych, w naukach o Ziemi.

Dla realizacji tego nowego paradygmatu prowadzenia badań naukowych, zwanego e-Science, jest 

niezbędna  infrastruktura  gridowa  (zwana  też  Cyber-Science  Infrastructure),  obejmująca 

oprogramowanie umożliwiające współdzielenie różnych zasobów komputerowych oraz narzędzia
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wspierające współdziałanie partnerów w ramach tzw. wirtualnych organizacji. Celem projektu jest 

budowa  narodowego  gridu  PL-Grid dla  wsparcia  udziału  nauki  polskiej  w  wielu  europejskich 

programach badawczych. Przedsięwzięcie to ma charakter strategiczny, a jego głównym celem jest 

stworzenie  platformy dla  e-Science  w naszym kraju.  Dzięki  infrastrukturze  gridowej  wygodny 

dostęp  do  zasobów  komputerowych  uzyskają  również  zespoły  badawcze  spoza  środowisk,

w których działają centra komputerowe. 

Ad. 3: Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Celem projektu jest stworzenie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (PBC), która umożliwi zachowanie 

i  prezentację  w  Internecie  szerokiemu  gronu  odbiorców  zabytków  piśmienniczych  i  nie 

piśmienniczych  znajdujących  się  w  zasobach  bibliotek  województwa  pomorskiego.  Upowsze-

chnienie  dostępu  do  tych  zasobów  wspomoże  wszelkiego  rodzaju  formy  zdalnego  kształcenia

i  doskonalenia  zawodowego  (e-Edukacja),  m.in.  wesprze  studia  wyższe,  edukację  szkolną, 

doskonalenie zawodowe dorosłych, czy wreszcie edukację trzeciego wieku. Najważniejsze zasoby 

piśmiennicze  znajdują  się  w  zasobach  bibliotek  Pomorza  i  obejmują  liczne  pozycje  związane

z regionalną kulturą kaszubską. Województwo pomorskie posiada bardzo dobrą szerokopasmową 

infrastrukturę sieciową, definiowaną m.in.  wskaźnikiem dostępu do Internetu w gospodarstwach 

domowych. Niestety, o wiele gorzej Pomorze prezentuje się na tle innych województw w dziedzinie 

digitalizacji  i  prezentacji  swoich  zasobów  kulturowych  i  naukowych.  W  ramach  projektu 

Pomorskiej  Biblioteki Cyfrowej przewidziana jest  komputeryzacja oraz informatyzacja (katalogi 

elektroniczne) Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich województwa pomorskiego wraz z filiami.

Ad. 4: Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych

Celem  projektu  jest  uzyskanie  przez  IO  PAN  statusu  Narodowego  Centrum  Danych  Oceano-

graficznych,  co  uwarunkowane  jest  budową  Zintegrowanego  Systemu  Przetwarzania  Danych 

Oceanograficznych stanowiącego bezpośredni cel projektu.

Dane  Oceanograficznych  pozyskuje  się  w  bardzo  kosztownych  procesach  badawczych.  Ich 

zbieranie wymaga używania różnorodnych platform nawodnych (statków badawczych – morskich
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i  oceanicznych)  i  brzegowych,  obsługiwanych  bezpośrednio  przez  zespoły  specjalistów 

wykorzystujących  bardzo  złożone  i  drogie  oprzyrządowanie  oraz  coraz  bardziej  wyrafinowane 

metody badawcze. Pozyskane dane muszą być udostępniane wielu specjalistom zarówno krajowym 

jak  i  zagranicznym,  służąc  im  przy  opracowaniu  coraz  bardziej  dokładnych  modeli  stanu 

środowiska i jego wpływu na klimat. Niedokładna, spóźniona lub niepełna informacja o stanach 

środowiska morskiego i zachodzących w nim procesach, doprowadza często do ogromnych strat 

materialnych i społecznych, klęsk żywiołowych i zagrożenia ekologicznego.

Ad. 5: Platforma Obsługi nauki PLATON

Celem  projektu  jest  wyposażenie  krajowej  infrastruktury  informatycznej  w  aplikacje  i  usługi 

wspierające  badania  naukowe  i  prace  rozwojowe  polskich  zespołów  badawczych  na  rzecz 

innowacyjnej  gospodarki.  Bezpośrednim  celem  projektu  jest  wdrożenie  nowoczesnych  usług

w tym:

a) usługi wideokonferencji 

System wideokonferencyjny ma na  celu  realizację  łączności  audiowizualnej  pomiędzy 22

sieciami  MAN  i  centrami  KDM,  tworzącymi  konsorcjum  PIONIER.  Łączność  będzie 

nawiązywana  ze  specjalnie  przeznaczonego  i  zaaranżowanego  w  tym  celu  pokoju 

wideokonferencyjnego wyposażonego w sprzęt pracujący w technologii Full HD. Możliwe 

będzie  jednoczesne  przeprowadzenie  wideokonferencji  pomiędzy  wszystkimi  ośrodkami 

MAN i KDM, jak również realizacja wielu równoległych wideokonferencji  w mniejszych 

grupach.

b) usługi eduroam

Celem głównym projektu jest budowa infrastruktury i wdrożenie usług Eduroam – prostego

i  bezpiecznego roamingu osób związanych ze środowiskiem nauki  i  szkolnictwa wyższeg

w  Polsce  (pracowników  i  studentów  instytucji  naukowych  i  akademickich).  Zakłada  się 

również  stworzenie  znaczącej  liczby  punktów  dostępu  tak,  by  uzyskać  masę  krytyczną 

niezbędną do późniejszego samoistnego rozwoju usługi.
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c) usługi kampusowe

Usługi  kampusowe zrealizowane  będą  w  oparciu  o  innowacyjną  strukturę  obliczeniowo– 

usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacje na żądanie, zdolną zapewnić 

szerokiemu  gronu  użytkowników  ze  środowisk  akademickich  i  badawczych,  elastyczny 

skalowalny  dostęp  do  specyficznych  aplikacji,  zarówno  w  systemie  MS  Windows,  jak

i Linuks, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach.

d) usługi archiwizacji

Usługi  powszechnej  archiwizacji  polegają  na  udostępnieniu  w skali  kraju  funkcji  zdalnej 

archiwizacji i backupu danych jako wartości dodanej do ogólnopolskiej akademickiej sieci 

naukowej  PIONIER.  Usługa  ta  jest  jedną  z  koniecznych  do  zwiększenia  niezawodności 

funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym 

uczelni wyższych, jednostek badawczo–rozwojowych oraz jednostek klinicznych akademii 

medycznych.

e) usługi naukowej interaktywnej telewizji

Opracowanie  i  uruchomienie  zintegrowanej  platformy  usługowej,  w  której  skład  wejdą 

narzędzia  produkcji  i  zarządzania  oraz  emisji  i  składowania  treści,  rozproszony  system 

dystrybucji  i  udostępniania  treści  HD w trybie  „na  żywo”/„na  żądanie”  oraz  środowisko 

udostępniania usługi w trybie „Application on Demand”.

Treści te będą udostępniane poprzez rozproszony System Dostarczania Treści HD, który zostanie 

osadzony w centrach sieci PIONIER.

Ad. 6: Trójmiejski Akademicki Grid Obliczeniowy „TAGO” 

Celem  projektu  TAGO  jest  budowa  gridu  obliczeniowego  o  zasięgu  metropolitalnym 

współpracującym  docelowo  z  PL-Gridem.  Jego  realizacja  umożliwi  lepsze  wykorzystanie 

infrastruktury  sieciowej  i  mocy  obliczeniowej  TASK  do  celów  obliczeniowych.  Pilotowe 

środowisko typu grid jest zbudowane na bazie węzłów klastra obliczeniowe Holk z Centrum
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Informatycznego TASK. Węzły zostały rozmieszczone w czterech lokalizacjach poza CI TASK za 

pomocą dedykowanych łącz 1Gb/s udostępnioneych przez CI TASK. Grid umożliwi szerszy dostęp 

do  usług  obliczeniowych  pracownikom  jednostek  naukowych  biorących  udział  w  projekcie, 

umożliwi  też  lepsze  równoważenie  obciążenia  obliczeniowego  dla  lokalnie  rozmieszczonych 

klastrów. Grid TAGO może w  razie potrzeby zostać potraktowany jako jeden spójny klaster, stąd 

też w projekcie zostaną podjęte prace na dynamicznym łączeniem elementów gridu w klaster.

Budowa  typowego  gridu  obliczeniowego  wymaga  rozwiązania  wielu  problemów  takich  jak 

uwierzytelnianie   użytkowników  pochodzących  z  różnych  organizacji  i   autoryzacja  dostępu

o zasobów, dostępność danych na rozproszonych klastrach, przenoszenie danych między klastrami, 

równoważenie  obciążenia  pomiędzy  klastrami,  obliczenia  rozproszone  geograficznie,  zasady 

zarządzania  i  przepływ   informacji  między  organizacjami,  monitoring  zasobów.  Część  z  tych 

zagadnień  jest  rozwiązana  w  ramach  wielu  istniejących  projektów  gridowych,  wiele  jednak 

wymaga indywidualnego podejścia związanego ze specyfiką  TAGO.

Partnerzy:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Akademia Morska w Gdyni

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
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NANORURKI WĘGLOWE: 
SYNTEZA, OCZYSZCZANIE, ZASTOSOWANIE

Urszula Narkiewicz

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska,

Pulaskiego 10, 70-322 Szczecin

urszula.narkiewicz@zut.edu.pl

Nanorurki węglowe to najbardziej fascynujący materiał ostatnich dwóch dekad. Ze względu swoje 

niezwykle właściwości (np. bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna, wysokie przewodnictwo 

elektryczne,  praktycznie  nieograniczona  możliwość  modyfikacji  powierzchniowej  poprzez 

zaadsorbowanie dowolnych cząsteczek na ich powierzchni zewnętrznej i/lub wewnętrznej) materiał 

ten  może  znaleźć  (i  już  znajduje)  rozliczne  zastosowania.  Proces  otrzymywania  nanorurek 

węglowych został już opanowany w skali przemysłowej - na przykład w 2006 roku firma Arkema 

we Francji  uruchomiła  instalację  do  produkcji  nanorurek  węglowych o  zdolności  produkcyjnej

10 ton rocznie. Również w USA produkcja nanorurek węglowych liczy się w tonach, a o zasto-

sowaniach niewiele się pisze, z czego można wnosić, ze są one bardzo nowatorskie i ze dotyczyć 

mogą przodujących zazwyczaj w innowacyjności obszarów, takich jak wojskowość, kosmos, czy 

motoryzacja.  Otrzymywanie  nanorurek  węglowych  na  skalę  przemysłową  zostało  więc  już 

opanowane i nie stanowi problemu, interesujące natomiast jest badanie modyfikacji tego materiału

i znalezienie dla niego różnych opłacalnych zastosowań przemysłowych.

W referacie zostaną omówione metody syntezy nanorurek węglowych, ich oczyszczania i mody-

fikacji oraz zastosowania.
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NAJJAŚNIEJSZY ODCIEŃ BIELI:
 CERAMIKA TLENKOWO-CYRKONOWA 

STABILIZOWANA ITREM

Aleksander Piechota

Poznań

Współczesna stomatologia stara się połączyć funkcjonalność i estetykę. Z powodu swoich wspania-

łych  właściwości  ceramika  cyrkonowa gwarantuje  przekonywującą  estetykę,  biokompatybilność

i wytrzymałość.  Autor omówi przypadki kliniczne zastosowania ceramiki cyrkonowej.
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NANOPRECYZYJNA OBRÓBKA MECHANICZNA 
MATERIAŁÓW

Jarosław Plichta

Katedra Inżynierii Produkcji, Politechnika Koszalińska
Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

jaroslaw.plichta@tu.koszalin.pl
 

Referat  obejmował  będzie  analizę  możliwości  realizacji  precyzyjnej  obróbki  z  uwzględnieniem 

współczesnych  materiałów  konstrukcyjnych.  Dokonany  zostanie  przegląd  urządzeń  techno-

logicznych, pozwalających na uzyskiwanie powierzchni charakteryzujących się wysoką, jakością 

przy  redukcji  defektów  na  powierzchni,  jaki  i  w  warstwie  wierzchniej  obrabianego  materiału. 

Zaprezentowane  zostaną  analizy  powierzchni,  uzyskane  w  wyniku  realizacji  obróbki

z  wykorzystaniem  precyzyjnych  siłowników  piezoelektrycznych.  Zastosowane  siłowniki 

piezoelektryczne,  wykorzystujące  odwrotne  zjawisko  piezoelektryczne,  umożliwiają  osiąganie 

dosuwu dochodzącego do kilku nanometrów. Dzięki temu możliwe staje się kontrolowanie warstw 

skrawanych na poziomie od kilku do kilkudziesięciu warstw atomowych, w zależności od rodzaju 

materiału obrabianego.
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CROSS-SCALED SIMULATIONS 
OF NANOMECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

Jacek Dziedzic and Jarosław Rybicki

Department of Solid State Physics, Gdansk University of Technology,
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

jaca@kdm.task.gda.pl, ryba@pg.gda.pl
 

This  lecture  reviews the  methodology of  quantum/classical  (QM/MM) atomistic  simulations  of 

nanomechanical properties of materials. After a brief reminder of the foundations of molecular-

dynamics (MD), the issues related to the successful coupling of MD with a quantum-mechanical 

approach  are  highlighted  and  discussed.  Typical  techniques  are  briefly  discussed  and  their 

advantages  and  drawbacks  pointed  out.  A recently  developed  method  which  allows  for  hybrid 

simulations of metallic systems is presented in more detail.
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NANOTECHNOLOGIA – MAŁY  WIELKI BIZNES

Wojciech Sadowski

Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska,
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

wosa@mif.pg.gda.pl
 

Nanotechnologia jest nowym podejściem badawczym, które odnosi się do zrozumienia i  dosko-

nalenia  właściwości  materii  w skali  nano.  W takim wymiarze materia  wykazuje  zupełnie  inne, 

częstokroć zaskakujące właściwości, w wyniku czego tradycyjnie wyznaczone granice pomiędzy 

dyscyplinami naukowymi i technicznymi ulegają zatarciu. Dlatego działania w zakresie nanotech-

nologii mają charakter wyraźnie interdyscyplinarny.

Nanotechnologia oferuje potencjalne rozwiązania wielu bieżących problemów poprzez wykorzy-

stanie mniejszych, lżejszych, szybszych i bardziej wydajnych materiałów, podzespołów i systemów, 

co  prowadzi  do  powstawania  nowych  szans  tworzenia  dobrobytu  i  nowych  miejsc  pracy.  To 

rewolucja w dziedzinie materiałów, których struktury i elementy wykazują osobliwe i doskonale 

rozwinięte  fizyczne,  chemiczne  oraz  biologiczne  właściwości,  w  których  zachodzące  procesy 

spowodowane są ich nanorozmiarami. Podstawowym  celem nanotechnologii jest wykorzystanie 

tych właściwości poprzez osiągnięcie kontroli na poziomie atomowym i molekularnym cząsteczek 

oraz opracowanie skutecznego sposobu ich wytwarzania i wykorzystania. 

Oczekuje  się,  że  nanotechnologia  wniesie  istotny  wkład  w  proces rozwiązywania  problemów 

globalnych  i  zmagania  się  z  wyzwaniami  ekologicznymi  poprzez  opracowywanie  produktów

i  realizację  procesów  o  bardziej  konkretnych  zastosowaniach,  przyczyni  się  do  oszczędzania 

zasobów i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Staje się rzeczą ogólnie uznaną, że nanotechnologia 

stanowi  klucz  w  dziedzinach  naukowych  i  przemysłowych,  nastawionych  na  poprawę  jakości 

ludzkiego życia. Nanotechnologia odgrywa kluczową rolę w osiągnięciach najbardziej zaawanso-
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wanych dziedzin, takich jak informatyka, telekomunikacja, biotechnologia, energetyka i ochrona 

środowiska naturalnego.

W prezentacji  zostaną przedstawiona różnorodność świata  nanorozmiarowego,  przykłady unika-

towych właściwości nanomateriałów, nanoukładów i możliwości ich zastosowań.
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WSPÓŁPRACA NAUKI Z PRZEMYSŁEM ICT 
NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM 

ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Maciej Stroiński

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 10, 61-704 Poznań

stroins@man.poznan.pl

W  prezentacji  przedstawiono  doświadczenia  Poznańskiego  Centrum  Superkomputerowo-

Sieciowego i Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej w zakresie współpracy z przemysłem 

w procesie tworzenia nowych produktów oraz wskazań efektów prac badawczych i rozwojowych 

zrealizowanych w tych Instytutach.

Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie uświadamia fakt, że konieczne są nowe mechanizmy 

wspomagające taką współpracę. Z tego powodu Politechnika i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 

utworzyły Konsorcjum Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych w 

ramach  którego  wykreowały  szereg  mechanizmów współpracy  z  otoczeniem.  Jednym z  takich 

mechanizmów  jest  „research  driven”  Wielkopolski  Klaster  Teleinformatyczny.  Mechanizmy  te 

przedstawia prezentacja.
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ZASTOSOWANIE WSPÓŁCZESNYCH METOD 
NUMERYCZNYCH W PROJEKTOWANIU IMPLANTÓW

Tomasz Walczak, Bogdan Maruszewski i Roman Jankowski

Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska

Katedra Neurochirurgii i Neurotraumatologii, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

tomasz.walczak@put.poznan.pl , bogdan.maruszewski@put.poznan.pl,
klinikanch@op.pl

Dzięki  szybkiemu postępowi w dziedzinie  informatyki wiele  zagadnień  inżynierskich  trudnych 

bądź  wręcz  niemożliwych  niedawno  do  rozwiązania,  zostało  opracowanych  za  pomocą  nowo-

czesnych narzędzi informatycznych. Powszechnie używane systemy wspierające obliczenia metodą 

elementów  skończonych  (MES)  wspomagają  zarówno  procesy  obliczeniowe  wielu  różnych 

zagadnień,  jak  i  sam  etap  projektowania.  Metoda  ta  jest  w  tej  chwili  głównym  narzędziem 

rozwiązywania wielu problemów mechaniki, a szczególnie dominuje we wszelkich obliczeniach 

prowadzonych w dziedzinie biomechaniki.  W pracy zostanie zaprezentowana metoda rozwiązań 

podstawowych (Method of Fundamental  Solutions,  MFS)  jako  alternatywna metoda  do metody 

elementów skończonych. Jest to numeryczna metoda rozwiązywania równań różniczkowych, która 

w ostatnich latach zyskuje sobie coraz to większą popularność jako wyjątkowo skuteczna i prosta 

do wyznaczania rozwiązań wielu zagadnień inżynierskich. Nie jest jednak powszechnie stosowana 

w trójwymiarowych zagadnieniach teorii sprężystości czy przewodzenia ciepła.  W pracy zostanie 

omówione jej  zastosowanie  do wyznaczania przestrzennego rozkładu naprężeń i przemieszczeń, 

które  to  mają  kluczowe  znaczenie  w  procesie  projektowania  implantów  zastępujących  dyski 

międzykręgowe w odcinku szyjnym kręgosłupa człowieka.  W pracy zostaną ponadto omówione 

niektóre numeryczne aspekty zagadnienia istotne w procesie projektowania algorytmów, jak sposób 
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rozmieszczenia punktów kolokacji oraz punktów źródłowych i jego wpływu na wynik obliczeń. 

Omówione zostaną również perspektywy rozwoju metody w kierunku zastosowania jej do bardziej 

złożonych zagadnień biomechaniki oraz porównanie  poniesionych nakładów czasowych i  finan-

sowych w  stosunku do metody MES podczas typowego procesu projektowania.
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NANOTECHNOLOGIE  W  INŻYNIERII  POWIERZCHNI

Jan Walkowicz

Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej, 
Politechnika Koszalińska, 

ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin 

jan.walkowicz@tu.koszalin.pl
 

Nanotechnologie  w  inżynierii  powierzchni  obejmują  wytwarzanie  nanostrukturalnych  warstw 

wierzchnich i powłok, w których charakterystyczny wymiar elementów strukturalnych zawarty jest 

w  granicach  1−100  nm.  Takimi  elementami  strukturalnymi  są  np.  ziarna,  wydzielenia,  cząstki 

wbudowane w materiał powłoki, pory, podpowłoki. Dobór materiałów i struktury nanopowłok jest 

determinowany  wymaganiami  konkretnego  zastosowania  –  jako  powłok  z  barierą  cieplną, 

przeciwzużyciowych, hydrofobowych czy biokompatybilnych. 

Do wytwarzania powłok nanostrukturalnych wykorzystywane są m.in. technologie osadzania z fazy 

gazowej  zjonizowanej:  PAPVD – Plasma  Assisted  Physical  Vapour  Deposition  oraz  PACVD – 

Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition. Wytwarzanie powłok nanostrukturalnych, będących 

zwykle złożonymi wielofunkcyjnymi układami materiałowymi, metodami osadzania z fazy gazowej 

wymaga często zastosowania wieloetapowych technologii hybrydowych, np. łączących osadzanie

z  wykorzystaniem  odparowania  łukowo-próżniowego  z  osadzaniem  przy  użyciu  rozpylania 

magnetronowego. Jednak wykorzystanie standardowych metod osadzania, zwłaszcza PAPVD, do 

wytwarzania  powłok  nanostrukturalnych  wiąże  się  z  koniecznością  ich  modyfikowania. 

Przykładowo, wykorzystanie próżniowego wyładowania łukowego w nanotechnologii, ze względu 

na  występowanie  mikrocząstek  materiału  katody  w  strumieniu  generowanej  plazmy,  wymaga 

stosowania specjalnych systemów filtracji. 
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W prezentacji przedstawione zostaną przykłady przeciwzużyciowych powłok nanostrukturalnych, 

które zalazły zastosowanie praktyczne oraz techniki osadzania wykorzystane do ich wytworzenia. 

Przedstawione  zostaną  najskuteczniejsze  systemy  filtracji  plazmy  łukowej:  separatory 

elektromagnetyczne i elektrostatyczne. Dorobek polskich zespołów badawczych, zajmujących się 

wytwarzaniem  przeciwzużyciowych  powłok  nanostrukturalnych  zostanie  przedstawiony  na  tle 

współczesnego poziomu rozwoju tej dziedziny na świecie.
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CENTRUM NANOTECHNOLOGII
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ: 
ZAŁOŻENIA I PERSPEKTYWY

Leszek Wicikowski

Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska,
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

lewi@mif.pg.gda.pl
 

Geneza projektu w Centrum Nanotechnologii  Politechniki Gdańskiej  wynika z realnych potrzeb 

wprowadzenia  nowoczesnych  kierunków  kształcenia  oraz  przygotowania  kadr  technicznych  do 

nowych zadań i wyzwań związanych z pojawieniem się nowoczesnych technologii wytwarzania 

zaawansowanych materiałów  funkcjonalnych. O konkurencyjności przemysłu w Polsce w przy-

szłości  będzie  decydowało  zwiększenie  udziału  i  relatywny  wzrost  sektorów  nowoczesnych 

technologii, w tym nanotechnologii.

Region pomorski  i  największa  uczelnia  tego  regionu jaką jest  Politechnika  Gdańska dysponuje 

odpowiednim potencjałem ludzkim stąd decyzja o przygotowaniu realizacji Centrum kształcącego 

kadry  przygotowane  do  badań  i  pracy  w  firmach  wykorzystujących  i  wdrażających  nano-

technologię.

Przygotowanie obiektu o takiej skali złożoności wymaga pokonania wielu problemów w tym wielu 

czysto technicznych. 
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MATERIAŁY "UJEMNE": 
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Krzysztof W. Wojciechowski

Instytut Fizyki Molekularnej PAN, 
ul. M. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań

PWSZ im. St. Wojciechowskiego w Kaliszu,
Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz

kww@ifmpan.poznan.pl
 

Przedmiot  wykładu  stanowią  materiały  charakteryzujące  się  anomalnymi  właściwościami 

fizycznymi, które – w przeciwieństwie do materiałów typowych – opisane są ujemnymi współczyn-

nikami materiałowymi. W szczególności omawiane będą układy wykazujące ujemny współczynnik 

Poissona, ujemny współczynnik rozszerzalności termicznej lub ujemną ściśliwość. Przedstawione 

zostaną  konsekwencje  występowania  wspomnianych  własności  anomalnych  zarówno  z  punktu 

widzenia  nauki  jak  i  niektórych  zastosowań.  Okazuje  się  bowiem,  że  tego  rodzaju  materiały 

„ujemne” są nie tylko ciekawe z punktu widzenia badań podstawowych, ale wykazują właściwości 

pożądane  w praktyce.  Dlatego potrzebne jest  możliwie  najpełniejsze ich  poznanie,  zrozumienie

i opis oraz przewidywanie ich własności. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest tworzenie 

modeli  makro-  i  mikroskopowych,  które  można  skutecznie  rozwiązać.  Należy  oczekiwać,  że 

podejście takie będzie skuteczne nie tylko w przypadku badania znanych materiałów ujemnych, ale 

jego efektem będzie też wytworzenie nowych materiałów o pożądanych właściwościach.
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PROGRAM

NIEDZIELA, 28.06.2009

 18:00               Rejestracja

 19:00               Kolacja

 20:00               Spotkanie powitalno-integracyjne

PONIEDZIAŁEK, 29.06.2009 

 8:00-9:00         Śniadanie

 9:00-9:10         Otwarcie warsztatów

 9:10-9:45         W. Sadowski (Gdańsk)             Nanotechnologia - mały wielki biznes 

 9:45-10:15        J. Rybicki (Gdańsk)                 Wieloskalowe symulacje nanomechanicznych 
                                                                          właściwości materiałów

 10:15-10:50      U. Narkiewicz (Szczecin)       Nanorurki węglowe: synteza, oczyszczanie
                                                                          i zastosowania

 10:50-11:20      A. Koper (Poznań)                   Model bilardu swobodnych elektronów 
                                                                          w fulerydach 

 11:20-11:40      Przerwa

 11:40-12:20      K.W. Wojciechowski (Poznań)  Materiały "ujemne": właściwości 
                                                                             i zastosowania

 12:20-13:00      B. Grzybowski (Chicago)          Nanotech: from ideas to (world) markets

 13:00-14:00      Obiad

 14:00-14:40      M. Banaszak (Poznań)               Złożone nanostruktury polimerowe

 14:40-15:20      J. Walkowicz (Koszalin)            Nanotechnologie w inżynierii powierzchni

 15:20-16:00      B. T. Maruszewski (Poznań)      Mechanika pola wirów magnetycznych 
                                                                             w nadprzewodniku

 16:00-16:30      Przerwa

 16:30-17:10      N. Guskos (Szczecin)                Materiały o niskiej koncentracji 
                                                                             nanocząstek magnetycznych
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 17:10-17:30      M. Bobrowski (Gdańsk)            Technologia SOLID

 17:30-18:00      M. Dudek (Zielona Góra)          Nowe materiały magnetyczne 
                                                                             i ich zastosowania

 18:00-18:30      T. Walczak (Poznań)                  Zastosowanie współczesnych metod 
                                                                             numerycznych w projektowaniu implantów

 18:00-19:00      A. Piechota (Poznań)                  Najjaśniejszy odcień bieli: ceramika 
                                                                             tlenkowo-cyrkonowa stabilizowana itrem

 19:30- ....          Uroczysta kolacja

WTOREK, 30.06.2009 

 8:00-9:00          Śniadanie

 9:00-9:35          Z. Czech (Szczecin)                   Zastosowanie nanotechnologii 
                                                                             w technologii klejów i materiałów
                                                                             samoprzylepnych

 9:35-10:10        J. Plichta (Koszalin)                   Nanoprecyzyjna obróbka mechaniczna 
                                                                             materiałów

 10:10-10:30      T. Musiał (Koszalin)                  Stanowisko badawcze do realizacji mikro 
                                                                             i nanoszlifowania oraz skrawania z 
                                                                             możliwością kompleksowego monitorowania
                                                                             procesu obróbkowego

 10:30-11:00      L. Wicikowski (Gdańsk)            Centrum Nanotechnologii Politechniki 
                                                                             Gdańskiej: założenia i perspektywy

 11:00-11:30      Przerwa 

 11:30-12:15      M. Nakonieczny (Gdańsk)          Projekty CI TASK realizowane w ramach 
                                                                              programu operacyjnego Innowacyjna 
                                                                              Gospodarka w latach 2009-2013

 12:15-13:00      M. Stroiński (Poznań)                 Współpraca nauki z przemysłem ICT na 
                                                                              przykładzie Wielkopolskiego Centrum 
                                                                              Zaawansowanych Technologii 
                                                                              Informacyjnych

 13:00-14:00      Obiad

 14:00-16:00      Dyskusja okrągłego stołu

 16:00                Zakończenie warsztatów


