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Platforma Informatyczna Wdrażania 
Oprogramowania Dedykowanego w PL-Grid 

 
G.Banach 

 
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska, 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu 
 

Platforma Informatyczna Wdrażania Oprogramowania Dedykowanego (PIWOD) 
jest zespołem wdrożeniowym Działu Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum 
Sieciowo-Superkomputerowego, dostarczającym zespołom badawczym dedykowane 
rozwiązania informatyczne. Bliska współpraca z użytkownikami pozwala na pełna 
identyfikację ich potrzeb informatycznych i zaproponowanie dla nich optymalnych 
rozwiązań. 

Oferowane przez PIWOD rozwiązanie dedykowane jest optymalnie dostosowane 
do zasad działania zespołu badawczego, rodzaju gromadzonych przez niego danych 
 i sposobu ich przetwarzania oraz gwarantuje jakość rozwiązania z wykorzystaniem 
zasobów PLGrid.  
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SOLID technology and its two applications: smart  
lenses and thermoelectric converters 

 
M. Bobrowski1,  C. Czaplewski1,2, S. Freza1,2, P.  Skurski1,2, A.  Giełdoń1,2 

 
 

1Faculty of Technical Physics and Applied Mathematics,  
Gdansk University of Technology, Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk, Poland 

 
2University of Gdansk, Chemistry Department,  

Sobieskiego 18/19, 80-952 Gdansk, Poland 
 

 
 Parylenes are tradenames of poly-p-xylylenes polymers which can be deposited 
using a Gorham method (W. F. Gorham, J. Polym. Sci. Part A-1: Polym. Chem., 4,  
3027-3039 (1966)) i.e., in a one-step downstream LPCVD process.  It is used basically as 
a thin foil  covering a substrate while the deposition proceed together with the 
polymerization. It was not until 2004 when Swiss patented the unique SOLID technology 
(H. Keppner, M. Benkhaira, WO/2006/063955.0) which allows the deposition of a solid 
onto a liquid without affecting the shape of the liquid. The polymerization process starts 
from the reaction of two closed-shell monomers  leading to a biradical dimer which  
in turn can react with another monomer unit leading to biradicaltrimer, and so on. In 
each step biradical dimer or longer chains are needed to react with another unit. The 
process requires neither solvents nor catalysts and thus allows to produce not polluted 
thin films of polymer over a wide range of materials, including liquids. Moreover,  
the polymerization itself occurs at room temperature which thus effectively spreads  
the opportunity of applications in electronics, optics and in medicine. 
 
 Two applications of the SOLID technology will be presented.  One is the ,,smart'' 
lens where the shape of it can change under some trigger.  The functioning principle 
relies on electroactive polymers (EAPs) and Liquid Crystals (LCs). Their low 
consumption and small size make those lenses  ideal candidates to enter the consumer 
electronics market. The second is the thermoelectric converter where the energy 
conversion goes through adapted ionic liquid cells instead of currently used solid BiTe 
semiconductors. Both ideas and results of molecular simulations on the two applications 
will be demonstrated. 
 
 This work was supported by the grant NMP4-SL-2010-246362 funded by the 
European Commission under the seventh Framework Programme and by a grant  co-
financed from Switzerland through the Swiss contribution to the enlarged European 
Union. Calculations were carried out with the use of the resources and software  
at the Technical University of Gdansk and at the Department of Solid State Physics  
at the Technical University of Gdansk, Poland. 
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Właściwości strukturalne i transportowe 
kompozytów tytanianu strontu z tlenkami 

przewodzącymi jonowo 
 

B. Bochentyn 
 

Politechnika Gdańska 
Katedra Fizyki Ciała Stałeg 

 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
bbochentyn@mif.pg.gda.pl 

 

Ceramiczne materiały kompozytowe o mieszanym przewodnictwie jonowo-
elektronowym mogą być stosowane m.in. w bateriach, czujnikach chemicznych, 
ogniwach paliwowych oraz w układach do elektrosyntezy czy separacji gazów. 
Szczególnie interesująca jest możliwość wykorzystania ich jako materiału na anodę  
lub warstwę funkcjonalną między anodą a elektrolitem w tlenkowym ogniwie 
paliwowym. Komercyjnie stosowany materiał anodowy (Ni-YSZ) mimo dobrych 
parametrów elektrycznych charakteryzuje się niską stabilnością strukturalną  
i mechaniczną w warunkach pracy ogniwa. Skraca to czas funkcjonowania układu, 
zwiększa koszty systemów i tym samym ogranicza stosowanie tlenkowych ogniw 
paliwowych na szeroką skalę.  

Wytworzono i zbadano właściwości kompozytów tytanianu strontu 
domieszkowanego niobem (Sr(Ti,Nb)O3) z wybranymi tlenkami przewodzącymi jonowo 
(tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru – YSZ, tlenek ceru - CeO2). Analizę dla 
różnych składów kompozytów prowadzono w szerokim zakresie temperatur i ciśnień 
parcjalnych tlenu. Właściwości strukturalne kompozytów zbadano metodami XRD, SEM, 
AFM i EDX, zaś właściwości transportowe określono za pomocą stało-  
i zmiennoprądowych metod badania parametrów elektrycznych próbek objętościowych 
oraz warstw kompozytów osadzonych na podłożu elektrolitowym YSZ w ogniwie.  

Wykazano, że możliwe jest wytworzenie próbek objętościowych kompozytów 
charakteryzujących się przewodnością elektryczną o wartości równej co najmniej  
1 S/ cm oraz stabilnością mechaniczną w szerokim zakresie ciśnień parcjalnych tlenu  
i szerokim zakresie temperatur. Zastosowanie kompozytu Sr(Ti,Nb)O3-YSZ jako anody 
prowadzi do poprawy parametrów pracy tlenkowego ogniwa paliwowego w stosunku 
do ogniwa z anodą jednofazową Sr(Ti,Nb)O3. Obserwacje mikroskopowe potwierdziły, 
że zastosowanie kompozytu Sr(Ti,Nb)O3-YSZ jako warstwy funkcjonalnej między anodą 
w postaci Sr(Ti,Nb)O3 oraz elektrolitem YSZ ogranicza problem delaminacji anody 
kompozytowej z powierzchni elektrolitu dzięki lepszemu dopasowaniu mechanicznemu 
między tymi komponentami ogniwa. Wykazano również, że odpowiednia modyfikacja 
struktury powierzchniowej anody kompozytowej Sr(Ti,Nb)O3-YSZ poprzez nasączanie 
katalizatorami procesu elektrochemicznego utleniania wodoru (np. niklem) może 
prowadzić do dalszej poprawy parametrów pracy ogniwa paliwowego. Wykorzystanie 
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kompozytów z CeO2 jest natomiast bardzo problematyczne i nie prowadzi do poprawy 
parametrów elektrycznych pracującego ogniwa. 
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Nanomateriały w środowisku 
 

M. Cieszyńska1, K. Sosnowiec1, G. Gałęzowska1, L. Wolska1,2 
 
 

1Zakład Toksykologii Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Powstania Styczniowego 9b, 

 81-519 Gdynia 
 

2Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 
GdańskCieszynskam@gumed.edu.pl 

 
 
 

W ostatnich latach w rozmaitych dziedzinach życia, a w szczególności w wielu sektorach 
przemysłu, obserwuje się wzrost zastosowania i produkcji materiałów zawierających 
nanocząstki. W konsekwencji, należy liczyć się z coraz częstszą, niekontrolowaną emisją 
nanocząstek do różnych elementów środowiska: wód powierzchniowych, gleb, osadów 
dennych i ściekowych. Należące do nowo pojawiających się tzw. „emerging compounds” 
nanomateriały stanowią różnorodne cząstki o nie do końca poznanym wpływie  
na organizmy wodne i lądowe, dlatego mogą one stanowić potencjalne zagrożenie  
dla organizmów żywych z różnych poziomów troficznych i bytujących w różnych 
ekosystemach. Współcześnie toksyczność nanotmateriałów jest wciąż problemem  
w powszechnym używaniu wielu technologii i wykorzystaniu zastosowań 
nanoproduktów. Dotyczy to szczególnie biodostępności nanocząstek i mechanizmów ich 
przenoszenia w łańcuchu troficznym. W prezentacji omówione zostaną wyniki badań 
toksyczności nanocząstek, w szczególności tych zawierających m.in. tytan, cynk, srebro, 
cer oraz fulereny (C60). 
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Badanie rentgenowskie nanomateriałów 
 

M. Gazda 
 

Politechnika Gdańska 
Katedra Fizyki Ciała Stałego 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
 

maria@mif.pg.gda.pl 
 

Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego jest metodą służącą do badania 
materiałów krystalicznych, w których odległości między atomami są w zakresie między  
0,1 nm a 1 nm. Na podstawie szerokości refleksów dyfrakcyjnych można również 
oszacować średni rozmiar krystalitów. Promieniowanie rentgenowskie umożliwia 
również badanie nanomateriałów amorficznych.  Jest to możliwe za pomocą zwykłego 
dyfraktometru rentgenowskiego wyposażonego w przystawkę do pomiaru 
niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS, z ang. Small 
Angle X-rayScattering). SAXS jest techniką, w której rejestrowana jest intensywność 
rozproszonego promieniowania w funkcji kąta rozproszenia zazwyczaj w zakresie 
małych kątów. SAXS i dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego są w zasadzie 
podobnymi technikami, które mogą korzystać z tego samego oprzyrządowania 
służącego do wytworzenia, kształtowania i detekcji promieniowania rentgenowskiego. 
W większości doświadczeń monochromatyczna, skolimowana wiązka promieniowania 
pada na materiał próbki a rejestruje się promieniowanie, które uległo dyfrakcji  
i interferencji (XRD) albo promieniowanie rozproszone (SAXS). Badany metodą SAXS 
materiał zazwyczaj jest układem przypadkowo rozłożonych ziaren, molekuł itp.  
Gdy układ składa się z dość jednorodnie i nie gęsto rozłożonych drobin, wówczas 
amplitudy pochodzące od poszczególnych drobin dodają się. Na podstawie wyniku 
pomiaru  można wyznaczyć wielkość, kształt i rozkład obiektów rozpraszających. Za 
pomocą SAXS można rozróżnić rozmiary do 200 nm. Informacje, które można otrzymać 
z eksperymentu SAXS poza wielkością ziaren nanoproszku to stopień krystalizacji 
polimerów i cząsteczek organicznych w roztworze, uporządkowanie w skali mezo- 
 i nano- molekuł, porów itp., rozkład krystalitów w matrycy amorficznej itp.  
W podsumowaniu zostaną przedstawione przykładowe wyniki badań. 
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 The dynamics of polialcohols embedded in nanoscale pores has been studied  
by means of molecular dynamics (MD) simulations. The aim of this study was to 
investigate the structural and dynamical properties of molecules with hydroxyl groups 
in nanoscale confinement of different types: zeolite channels, carbon nanotubes , “soft 
confinement” (meta – xylene matrix). 
 Behavior of fluid in nanoporous material can not be fully described by means  
of hydrodynamics theories and depends primarily on the size and shape of the pores 
and the pore wall – liquid interactions. Understanding the physical processes 
determining the structure and dynamics of fluid contained in a porous matrix with pore 
size in range of several nanometers, is essential both for cognitive and practical point  
of view. 
 I will present results of computer simulations of methanol, propylene glycol  
and ethylene glycol encapsulated in single- walled carbon nanotubes of similar diameter 
and different chiralities, glycerol inside “armchair” carbon nanotubes of diameter 
varying from 1.3 to 2.0 nm, glycerol clusters embedded in meta- xylene matrix  
and ethylene and propylene glycol confined in ZSM-5 zeolite channels. 
 All atom molecular dynamics simulations in computationally accessible 
temperature regime may contribute to understanding the interrelation between  
the surface and spatial confinement effects in dynamics of nanoscale confined liquids. 
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 Materiały nanokompozytowe z niską koncentracją nanocząstek magnetycznych 
są przedmiotem intensywnych badań naukowych ze względu na ich ogromne 
możliwości zastosowań technologicznych w różnych dziedzinach nauk, między innymi 
w biomedycynie rokującej duże nadzieje w zwalczaniu chorób nowotworowych. 
Badanie własności fizykochemicznych materiałów domieszkowanych w małych 
ilościach nanocząstkami magnetycznymi lub zlokalizowanymi spinowymi centrami przy 
użyciu metod FMR/EPR (ferromagnetyczny rezonans/elektronowy rezonans 
paramagnetyczny) i SQUID pozwala na lepsze zrozumienie procesów odpowiedzialnych 
za funkcjonalność powstałych materiałów nowej generacji. Proponowane metody 
badawcze mogą mieć istotne znaczenie w charakteryzowaniu materiałów posiadających 
zlokalizowane momenty magnetyczne lub nanocząstki magnetyczne. Szczególnie 
metoda ta może być przydatna w badaniach procesów fizycznych na poziomie 
atomowym w inżynierii materiałowej. 
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Świat wirtualny Aheilos. 
Twórczość i edukacja w przestrzeni informacji 
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 Aheilos jest projektem wirtualnego interaktywnego środowiska przestrzennego 
dla celów realizacji koncepcji artystycznych, edukacyjnych i interakcji społecznej. 
Zamierzeniem projektu jest stworzenie środowiska dostępnego dla artystów, które 
umożliwiałoby wymianę idei w oparciu o specyfikę architektonicznej przestrzeni 
wirtualnej. Podstawą struktury świata Aheilos jest obszar wyrażany w jednostkach 
metrycznych, odnoszący się skalą do człowieka, którego wirtualną obecność 
przedstawia się za pomocą awatara. Przestrzeń w skali urbanistycznej podzielona jest 
tutaj  na regiony. Pojedynczy region obszarowo odpowiada powierzchni 65 tys. m2. 
Aktualnie uruchomionych zostało 10 regionów o zróżnicowanym profilu funkcjonalnym 
(Aheilos 1-10), co daje nam obszar 650 tys. m2 powierzchni do zagospodarowania. 
 Świat Aheilos umożliwia modelowanie form przestrzennych, nadawanie faktur, 
kolorów, wypełnianie form treściami multimedialnymi, dwukierunkowe 
strumieniowanie treści ze światem zewnętrznym, symulowanie fizyki, środowiska 
naturalnego, definiowanie interakcji i zachowań obiektów poprzez skryptowanie. 
Środowisko powstało w oparciu o open-source’owy silnik Open Simulator zaopatrzony 
w bazę danych i przystosowany do funkcjonowania online przez oprogramowanie New 
World Studio. Idea zakłada rozbudowę świata Aheilos o kolejne regiony w miarę 
zaludniania i zapełniania treścią oraz podłączenie do globalnej sieci światów 
wirtualnych Hypergrid. Projekt jest kontynuacją idei zawartych w mojej pracy 
doktorskiej z2008 roku: “Modele architektury w przestrzeni informacji”. Model z pracy 
doktorskiej udostępniony został jako zawartość regionu Aheilos 10. Następnym krokiem 
w kierunku stworzenia świata Aheilos był realizowany w 2011 roku projekt “Metawers 
AS”, gdzie na bazie wymodelowanej przestrzeni Placu Orła Białego w Szczecinie 
testowana była funkcjonalność online środowiska Open Simulator. Efektem pracy na 
tym etapie jest region Aheilos 1, będący w założeniu regionem społecznościowym.  
Świat Aheilos jest projektem otwartym, na bieżąco zapełnianym treścią ukierunkowaną  
w stronę sztuki i edukacji artystycznej. Bieżące informacje na temat wydarzeń w świecie 
Aheilos, szczegółowe instrukcje logowania, filmy instruktażowe, chronologię  znaleźć 
można na: www.aheilos.org. 
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Wpływ niskiej koncentracji nanocząstek 
magnetycznych na właściwości cementu 

 
           N. Guskos1, A. Guskos1, J.Borucka-Lipska2,  W. Kiernożycki2 

 

1 Institute of Physics, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, Poland 
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Faculty, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastow 50, 70-311 Szczecin, Poland 
 
 

Otrzymano zawiesiny cementu portlandzkiego CEM I 42,5 z dodatkiem 
magnetytu w dwustopniowym etapie. W pierwsze etapie, przygotowano zawiesiny  
z następującej ilości substancji wyjściowej: cement - 450 g i 225 g wody. W drugim 
etapie dodano 5, 10 i 20% wag. magnetyk. Wszystkie zawiesiny po zmieszaniu były 
przechowywane w temperaturze 20 ° C i wilgotności 98%. W takich warunkach, próbki 
dojrzewały przez 28 dni. Celem tego badania było określenie wpływu koncentracji 
magnetytu na właściwości mechaniczne zaprawy cementowej. Przeprowadzono badania 
w celu określenia wytrzymałości na ściskanie i zginanie.  Przeprowadzono pomiary 
 za pomącą metody rezonansu magnetycznego w temperaturze pokojowej dla próbki 
bez magnetytu i z zawartością. Rezonans magnetyczny składa się z dwóch linii 
rezonansowych, jednej przy Hr~ 3070 G o szerokości około ΔH pp~ 1070 G i drugiej przy 
Hr~ 1600 G dla próbki z zawartością 5% magnetyt. Pierwsza linia pochodzi od 
magnetycznych nanocząstek, a druga od izolowanych pojedynczych jonów 
trójwartościowych żelaza w niskiej symetrii pola krystalicznego. Intensywność linii 
rezonansowych zależy od stężenia magnetycznych nanocząstek. W niektórych 
przypadkach zaobserwowano dość znaczącą poprawę własności mechanicznej zaprawy 
budowlanej. 
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Spektroskopia wysokociśnieniowa jonów  

Ln2+ i Ln3+ w matrycach stałych 
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Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański 
 
 Wysokie ciśnienie hydrostatyczne aplikowane w komorach z kowadłami 
diamentowymi powoduje kompresję matrycy zawierającej jony ziem rzadkich będące 
centrami luminescencji. W skutek tego zmieniają się położenia stanów podstawowych 
jonów Ln2+ i Ln3+ względem pasm energetycznych matrycy.  Powoduje to pojawianie się 
lub znoszenie degeneracji pomiędzy stanami zlokalizowanymi jonów oraz pasmami. 
Dodatkowo zmiana odległości pomiędzy jonem lantanowca a ligandami zmienia energię 
stanów wzbudzonej konfiguracji elektronowej 4fn-15d jonów. W efekcie  ciśnienie 
powoduje zmianę energii luminescencji związanej z przejściami d-f. Ciśnienie powoduje 
również wygaszanie luminescencji związanej z przejściami z wyższych stanów  
wzbudzonych w przypadku jonów Pr3+, uaktywnianie luminescencji związanej  
z przejściami d-f  w  jonach Eu2+, Ce3+ oraz  przejściami z wyższych stanów wzbudzonych  
w jonach Eu3+.  We wszystkich tych procesach istotną rolę odgrywają stany pośrednie 
tworzone przez ekscytonpułapkowany na domieszce. Wykład  podsumowuje badania  
spektroskopii wysokociśnieniowej jonów Ln2+ i Ln3+ prowadzone w ostatnich latach  
w różnych ośrodkach oraz  przedstawia prosty model  ekscytonu, który wyjaśnia szereg 
zaskakujących i nieoczywistych wyników.  
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Model DLL (z ang. DynamicLattice Liquid) [1] jest modelem sieciowym służącym  
do odwzorowania dynamiki procesów fizyko-chemicznych w cieczach prostych  
i złożonych. Oparty jest on na koncepcji ruchów kooperatywnych, dzięki czemu możliwe 
jest badanie układów gęstych (o współczynniku wypełnienia układu ρ = 1) 
 z zachowaniem warunku objętości wyłączonej. Model traktuje ciecze jako gęsty zespół 
wibrujących molekuł o wyłączonej objętości, których ruch zachodzi w postaci 
zamkniętych pętli kooperatywnych prowadząc do klasycznej dyfuzji Browna  
(w przypadku atermicznym) dla dłuższych skal czasu. Prezentowane wyniki dotyczą 
dwóch zagadnień nierównowagowych: separacji faz [2] oraz polimeryzacji 
kontrolowanej ATRP [3]. Pierwsze z nich odpowiada klasycznemu zagadnieniu 
dekompozycji spinodalnej (przejścia fazowego porządek-nieporządek) w modelu Isinga 
[4]. Zastosowanie dynamiki kooperatywnej spowodowało niewielką zmianę wartości 
temperatury krytycznej (w porównaniu z teorią [5]) co wyjaśnione jest jako efekt 
przenoszenia oddziaływań na dalsze odległości poprzez same pętle ruchu [6]. Efekt ten 
występuje mimo faktu, że oddziaływania temperaturowe dotyczą tylko najbliższych 
sąsiadów danej cząstki. Drugie zagadnienie podejmuje problem polimeryzacji ATR  
w układzie z monomerem, środkiem sieciującym oraz inicjatorem i rozpuszczalnikiem 
prowadzącej do wytworzenia sieci polimerowej w całej objętości próbki. Analiza 
dotyczyła układów o różnych koncentracjach poszczególnych składników, a otrzymane 
wyniki ukazały lepszą zgodność z eksperymentem niż stosowany powszechnie model 
pola uśrednionego Floryego – Stockmayera [7]. 
 
Badania były finansowane z NSF (DMR 09-69301), grantu NCN nr 2011/01/B/ST5/06319 
oraz grantu obliczeniowego 77/2011 w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-
Sieciowym. 
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Dynamiczny rozwój cywilizacyjny w drugiej połowie dwudziestego wieku oraz  

w ostatnim dwudziestoleciu w znacznej mierze podyktowany jest zawrotnym postępem 
w dziedzinie miniaturyzacji cyfrowych układów elektronicznych. 

W pracy przedstawiono zasadę działania elementów wchodzących w skład  
podstawowych układów realizujących funkcje logiczne oraz sposób ich wytwarzania. 
Przytoczono też analizę możliwości miniaturyzacji elektronicznych układów logicznych 
jaką daje współczesna technologia półprzewodnikowa. [1] Zwrócono również uwagę na 
ograniczenia techniki krzemowej w dalszym postępie miniaturyzacji. [2] 

Nanotechnologia oparta na innych niż krzem materiałach dostarcza nowych 
możliwości budowy funkcjonalnych układów elektronicznych o gęstości upakowania 
elementów znacznie przekraczającej możliwości dotychczasowej technologii.  
Na przykładzie wybranych elementów realizujących funkcje logiczne takich jak: 
katenany, rotaksany, układy zawierające cząsteczki pryfiryny oraz molekularnie 
programowane nanokomórki przedstawiono możliwości dalszego rozwoju  
i miniaturyzacji układów elektronicznych. [3,4] 

 
 
Podziękowania  
Praca została uzyskała finansowe wsparcie z grantu NCN nr 2011/01/B/ST5/06319  
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Tworzenie rozpuszczalnych w wodzie połączeń oraz posiadanie łatwo 

wymienialnych protonów czynią z kwasów boronowych interesujące związki mające 
zastosowanie jako łączniki w tworzeniu otoczek nanocząstek magnetycznych. 
Funkcjonalizacja powierzchni naocząstek polega na przyłączeniu do niej łączników 
(linkers) poprzez które można sfunkcjonalizować nanocząstki substancjami mogącymi 
mieć zastosowanie w diagnostyce i terapii medycznej. Prezentowane wyniki dotyczą 
otrzymywania i badania właściwości fizykochemicznych nanocząstek magnetycznych 
funkcjonalizowanych adrenaliną oraz L-karnozyną w funkcjonalizacji których, rolę 
łączników pełnił kwas 4-fenyloformyloboronowym oraz kwas 3-karboksylofenylo 
boronowy. Przedstawione zostaną wstępne wyniki badań dotyczące możliwych 
zastosowań analitycznych otrzymanych nanomateriałów. 
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Model dwupłynowy opisujący zachowanie 4He w obszarze niskich temperatur, 
poniżej przemiany lambda (2,17 K), jako podejście fenomenologiczne stał się podstawą 
teorii Landaua, w której wzbudzeniami pojawiającymi się na tle fazy nadpłynnej  
w obszarze nadciekłości są fonony i rotony. Model dwupłynowy znalazł silne 
potwierdzenie w doświadczeniu Andronkaszwiliego. Współczesna wersja tego 
doświadczenia [1] odpowiada na pytanie: ile atomów helu niezbędnych jest do 
utworzenia fazy nadpłynnej? Model ten doskonale tłumaczy również takie efekty 
obserwowane w nadpłynnym helu jak Pająk Kapicy czy Efekt fontannowy.  
Do wygenerowania tego ostatniego wykorzystuje się filtry entropowe zatrzymujące fazę 
o niezerowej entropii charakteryzującą się podwyższonym poziomem kwantowych 
stanów wzbudzonych.  
W prezentacji scharakteryzowane zostaną filtry entropowe nowej generacji 
konstruowane na bazie nanomateriałów.  
 
 
Prace wykonywane są w ramach grantu NCBiR: INNOTECH-K1/IN1/11/159127/ 
NCBR/12 
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The high pressure synthesis, structure and magnetic properties  

of Ca25Co22O56(OH)28 are reported. The compound has a misfit structure, consisting of 
double, square calcium oxide hydroxide rock-salt-like layers between hexagonal CoO2 
layers. The misfit compound crystallizes in the monoclinic space group C2/m, and can be 
characterized by the coexistence of two subsystems with common a, c and β= 95.745(8) 
parameters, and different b parameters for the rock-salt and hexagonal type planes.  
The compound shows Curie–Weiss paramagnetism with an antiferromagnetic Weiss 
temperature of 43 K and a reduced Co moment. Substantial deviations from Curie–Weiss 
behavior are seen below 50 K with no indication of magnetic ordering.  
No superconductivity was observed down to a temperature of 2 K.  
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w symulacjach komputerowych ciekłej miedzi 
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Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

Politechnika Gdańska 
 

akozub@mif.pg.gda.pl 
 

 
Lokalne struktury występujące w symulacjach dynamiki molekularnej  

są analizowane przy pomocy parametrów uporządkowania Steinhardta, zdefiniowanych 
na podstawie harmonik sferycznych.  W tej pracy parametry zostały wykorzystane do 
zbadania lokalnego uporządkowania ciekłej miedzi. Analizę wykonałam dla wyników 
symulacji dynamiki molekularnej przeprowadzonych trzema metodami: klasyczną  
z potencjałem Suttona-Chena, kwantową typu tight-binding (w wariancie NRL-TB) oraz 
hybrydową divide-and-conquer-learn-on-the-fly dla temperatur w zakresie  
1000K-1900K. W analizie struktur skupiłam się na występowaniu klastrów 
ikozaedrycznych. 
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Luminescencyjny materiał rozpoznawczy jako 

bramka logiczna typu ZAKAZ w obecności jonów 
Pb2+ i Cu2+ w roztworach wodny 

 
 

A.M. Kłonkowski 
 

Politechnika Gdańska 
Katedra Fizyki Ciała Stałeg 

 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
 

 
Materiał rozpoznawczy składający się z kserożelu krzemionkowego  

o powierzchni modyfikowanej grupami aminopropylowymi selektywnie rozpoznaje 
jony Pb2+ i Cu2+ (te ostatnie tylko w obecności Pb2+) w roztworze wodnym w obecności 
innych jonów metali. Akcja analityczna tego materiału jest oparta na znacznej zmianie 
widma emisji luminescencyjnej materiału po chemisorpcji (koordynacji) jonów Pb2+. 
Właśnie w obecności Pb2+ w otoczeniu koordynacyjnym pojawia się nowe, szerokie  
 i silne pasmo luminescencyjne z maksimum przy 443 nm (gdy λwzb = 236 nm), które 
przypisuje się przejściu elektronowemu w kompleksie Pb2+. Z kolei jednoczesna 
obecność kationów Cu2+ powoduje znaczne gaszenie luminescencji. W ten sposób ten 
materiał gra rolę bramki logicznej typu  ZAKAZ dla obu wspomnianych kationów. 

Podczas gdy Pb2+ można oznaczać ilościowo, to Cu2+ jedynie jakościowo. 
Prezentowany materiał praktycznie nie ulega fotodegradacji w trakcie naświetlania 
promieniowaniem UV, a także można go kilkakrotnie regenerować po chemisorpcji. 
Zanalizowano powierzchnię aminowanej krzemionki technikami SEM i XPS oraz 
rozpoznano sferę koordynacyjną skoordynowanych jonów Cu2+ na powierzchni  
za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). 
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Wide Application of Molecular Dynamics and 
Density Functional Theory Based Methods 

 
M. Litwin 

 
FQS Poland, Fujitsu Group 

Parkowa 11, 30-538 Krakow, Poland 
ccs@fqs.pl 

 
FQS Poland has 15 years of experience in computational chemistry software 

design, implementation and usage. For last 5 years FQS Poland closely collaborates with 
Scientific Computing & Modeling (SCM) company as an authorized distributor of ADF 
(Amsterdam Density Functional) package in Poland. 

Computational chemistry techniques developed at FQS Poland and SCM are useful 
in many areas of chemistry including nanotechnology, biochemistry, supramolecular, 
inorganic chemistry, drug design, materials science, chemical synthesis optimization, 
safety and many others. In addition to software development FQS Poland also conducts 
research activities. Several case studies will be presented showing wide application  
of SCIGRESS and ADF packages by using quantum chemistry methods. 

Molecular dynamics simulations using SCIGRESS were carried out for  
an antiferroelectric liquid crystalline molecule, (S)-4-[1-methylheptyloxycarbonyl] 
phenyl 4'-octyloxybiphenyl-4-carboxylate (MHPOBC), to analyze its conformational 
property in smectic liquid crystalline phases. Results show, SCIGRESS is capable  
of generating the four distinct phases (solid, SmCx, SmA and isotropic) of the MHPOBC 
liquid crystal [1]. We also used SCIGRESS to carry out molecular dynamics simulations 
to check stability of water inside single-wall carbon nanotubes (water-SWNTs) in 
various gas atmospheres. It is found that the resistivity of water-SWNTs exhibits a 
significant increase in gas atmospheres below a critical temperature Tc, at which a 
particular type of atmospheric gas molecule enters the SWNTs in an on-off fashion.  
On the basis of this phenomenon, it is proposed that water-SWNTs can be used to 
fabricate a new type of molecular nanovalve [2]. 

On the other hand locally implemented non-equilibrium Green's function (NEGF) 
method in periodic DFT code BAND calculations explain break-through experiment on 
mechanical and electrostatic effects in charge transport. Charge transport through 
single-molecule junctions is dominated by image charges. In a break-through gated 
break-junction experiment, the gate voltage and the molecule-electrode separation can 
be changed independently. As the zinc porphyrin molecule gets closer to the gold 
electrodes, both unoccupied and occupied orbital levels shift a few hundred meV, 
approaching the Fermi level. This confirms the strong effect of image charges  
in electronic transport through single-molecule junctions. The fully self-consistent 
transport calculations with a voltage bias revealed the existence of states near the 
molecule-electrode interface acting as unoccupied transport orbitals.  
The experimentally observed level shifts were also be reproduced by electrostatic 
calculations [3]. 
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Zastosowanie obliczeń DFT+DMFT w badaniach 
własności nanostruktur 

 
M. Łuszczek 
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Katedra Fizyki Ciała Stałego 

 
 

Stosowana ostatnio coraz częściej w obliczeniach „ab initio”  metoda DFT+DMFT, 
będąca połączeniem Teorii Funkcjonałów Gęstości (DFT - Density Functional Theory)  
z Teorią Dynamicznego Pola Średniego (DMFT - Dynamical Mean Field Theory), pozwala  
opisywać dynamiczne efekty związane z oddziaływaniami „elektron-elektron” w silnie 
skorelowanych nanostrukturach.  W takich układach standardowe obliczenia struktury 
pasmowej w ramach DFT  nie dają poprawnych wyników.  Porównując DFT+DMFT  
ze stosowaną wcześniej metodą DFT+U, w której wprowadza się poprawkę Hubbarda U 
dla stanów silnie skorelowanych, można zauważyć wyraźną poprawę jakości obliczeń, 
zwłaszcza jeśli chodzi o opis właściwości magnetycznych. Metoda DFT+DMFT stanowi 
doskonałe narzędzie do badania nanostruktur zawierających pierwiastki ziem rzadkich  
i metali przejściowych. 
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Obróbka materiałów trudnoskrawalnych                
z wykorzystaniem systemów nanodosuwu 

 
W. Musiał 

 
Politechnika Koszalińska 

Katedra Inżynierii Produkcji 
Ul. Racławicka 15-17 

75-620 Koszalin  
 
 

W referacie przedstawiono charakterystyki powierzchni, otrzymanych po 
szlifowaniu w warunkach plastycznego płynięcia materiału obrabianego. Badania 
przeprowadzono na stanowisku zaprojektowanym w celu mikroszlifowania z dosuwem 
nanometrycznym. Autorzy przedstawili propozycję przeprowadzenia dalszych badań w 
celu uzyskania powierzchni o jeszcze lepszych właściwościach oraz opracowania 
podstaw nowych metod przemysłowego szlifowania. 
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Przywracanie funkcji w układzie 
stomatognatycznym z użyciem biomateriałów      

o zróżnicowanej nanostrukturze 
 

A.Piechota 
 

Stomatologia Piechota 
Ostrów Wlkp 

ul. Dalbora 34 
tel. 62 591 11 00 

 

W przypadku dużych ubytków tkanek w obrębie jamy ustnej, w wyniku 
wypadków komunikacyjnych lub przebiegu chorób istnieje możliwość przywrócenia 
ważnych funkcji życiowych wykorzystując biokompatybilne materiały integrujące się  
z otaczającymi tkankami. 
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Rzecz o Janie Czochralskim 
 

J.Rachoń 
 

Katedra Chemii Organicznej; Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 
Ul. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk 

 

 

Jeśli zapytamy statystycznego Polaka, kto jest najbardziej w świecie znanym 
polskim uczonym, to zapewne usłyszymy nazwiska przede wszystkim  Mikołaja 
Kopernika czy też Marii Skłodowskiej-Curie. Z kolei  jeżeli zapytamy o największych 
światowych wynalazców, to na czele tej listy byłby Thomas Edison, bez którego na 
pewno doskwierałby nam brak żarówki i kilku innych rzeczy. Natomiast był taki 
inżynier i wynalazca,  któremu zawdzięczamy niemal całą elektronikę. Bez niego nie 
byłoby: telewizorów, komputerów, telefonów, robotów, kuchenek mikrofalowych, 
zegarków kwarcowych całej tej technosfery, która nas dzisiaj otacza,  a w sercu których 
znajdują się mikroprocesory, układy scalone na bazie monokryształu krzemu.  Co więcej 
ten uczony był Polakiem. Nazywał się Jan Czochralski i w literaturze światowej jest 
najczęściej wymienianym i cytowanym polskim uczonym.  

Jak to się stało, że niewielu z naszych rodaków  zna to nazwisko?  Czochralskiego,  
do niedawna,  nie wymieniały podręczniki, nie stawiano mu pomników, nie ma ulic, 
placów ani nie było szkół jego imienia. Dopiero w roku 2011 prof. Jan Czochralski  
za swoje wybitne zasługi w dziedzinie inżynierii materiałowej został wpisany  
do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich.  

W 60. rocznicę śmierci Jana Czochralskiego Sejm RP ustanowił rok 2013 rokiem 
Jana Czochralskiego, oddając hołd jednemu z najwybitniejszych polskich uczonych, 
twórców współczesnej technologii, którego przełomowe odkrycia   przyczyniły się  
do światowego rozwoju nauki.  
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Możliwości badawcze 
 Centrum Nanotechnologii PG 
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 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

 
wosa@mif.pg.gda.pl 

 
 
22.02.2013 w Politechnice Gdańskiej zostało otwarte Centrum Nanotechnologii 

PG (CNPG), jednej z największych inwestycji Uczelni ukierunkowanych na kształcenie  
i badania nanotechnologiczne. 

W wystąpieniu zostanie zaprezentowane CNPG, będące zgodnie z zapisami 
projektu centrum edukacyjne w zakresie nanotechnologii i inżynierii materiałowej  
ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającej się inżynierii materiałów funkcjonalnych. 
Kształcenie na odpowiednim poziomie wymaga dobrze wyposażonych laboratoriów 
przeznaczonych do prowadzenia  zajęć dydaktycznych, nowoczesnej aparatury 
dydaktyczno-badawczej w zakresie rozwijającej się tej nowej interdyscyplinarnej 
dziedziny – nanotechnologii. W inteligentnym budynku CNPG znajdują się nowoczesne 
laboratoria m.in.: syntezy wysokotemperaturowej, syntezy nanomateriałów organicznych, 
cienkich warstw, preparatyki biomateriałów, laserowej preparatyki powierzchni biomateriałów, 
badania powierzchni materiałów, laboratorium optoelektroniczne wysokiej czystości, 
laboratorium preparatyki  materiałów polimerowych, laboratorium analizy termicznej, 
mikroskopii elektronowej i optycznej, specjalistyczne laboratorium AFM/STM, laboratorium 
badania własności elektrycznych i magnetycznych, badań spektroskopowych, a także 
pomieszczenia seminaryjno – laboratoryjne, pracownia modelowania nanoukładów, pracownia 
zarządzania informacją naukową, audytorium wykładowe, sale seminaryjne i in. Pomieszczenia 
laboratoryjne zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą  
m.in.: mikroskopy AFM/STM dydaktyczne i wielofunkcyjny mikroskop AFM/STM 
pracujący w niskich temperaturach, skaningowe mikroskopy elektronowe,  mikroskopy 
optyczne, mikroskop konfokalny, urządzenia do  nanoszenia cienkich warstw 
nieorganicznych, stanowisko do otrzymywania proszków o nanometrycznej granulacji, 
nanoidentometry, mikrotwardościomierz, rentgenowski spektrometr fotoelektronów 
(XPS), spektrometr IR, analizatory termiczne DTA-DSC wraz ze spektrometrem 
masowym, zestaw aparaturowy do badań własności elektro-magnetycznych w zakresie 
5-400K. 
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Polimery rozgałęzione:  
od gwiazd do dendrymerów. 

Eksperyment a symulacja komputerowa 
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2Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, 
Politechnika Warszawska, Noakowskiego 3, 00-664, Warszawa 

3Institut fürPhysikalische Chemie,Universität Wien, Währinger Str. 42, A-1090 Wien  
sikorski@chem.uw.edu.pl 

 
Badanie struktury makrocząsteczek, zwłaszcza tych silnie rozgałęzionych,  

jest obecnie jednym z ciekawszych problemów w teorii polimerów. Znajomość 
własności układów zawierających takie polimery jest ważnym problemem z 
praktycznego punktu widzenia, jako że występuje on w ważnych procesach 
technologicznych [1]. Natomiast metody symulacji komputerowej pozwalają na 
zbadanie używanych przez teorie modeli, weryfikację przybliżeń zastosowanych w 
teoriach analitycznych oraz przewidywanie własności układów, które trudno jest 
określić eksperymentalnie. 

Przedmiotem naszych badań są łańcuchy polimerowe o różnej wewnętrznej 
architekturze łańcucha: od polimeru gwiaździście rozgałęzionego aż do regularnych, 
silnie rozgałęzioychdendrymerów. Badano własności różnych układów zawierających 
takie polimery: w rozcieńczonych roztworach, gęstych cieczach polimerowych, 
zaadsorbowane na powierzchniach, jednorodnych i niejednorodnych czy wreszcie  
w ograniczonej przestrzeni. Makrocząsteczki przedstawiono w postaci 
wyidealizowanych modeli: łańcuchy były zbudowane ze zjednoczonych atomów,  
które były z kolei ulokowane w węzłach sieci pseudokrystalicznych (kwadratowej 
płaskiej, regularnej oraz hybrydowej [310]) [2]. Badano modele homopolimerów oraz 
różnych kopolimerów (blokowych, naprzemiennych i losowych). Własności 
modelowych układów wyznaczano za pomocą symulacji Monte Carlo, z wykorzystaniem 
algorytmów typu Metropolisa-Verdiera-Stockmayera [3]. Wskazano na różnice  
w strukturze łańcuchów w zależności od ich architektury oraz od sekwencji merów. 
Pokazano także mechanizmy ruchu makrocząsteczek skutkujące odpowiednimi 
własnościami lepkosprężystymi. Zbadano także wpływ sekwencji, architektury  
na zjawisko perkolacji. Symulacji komputerowa posłużyła także do modelowania 
procesu polimeryzacji polimerów silnie rozgałęzionych. Silnie rozgałęzione polimery 
były jednocześnie przedmiotem eksperymentu: syntezy, charakteryzacji oraz próby 
zastosowania tych obiektów do uwalniania leków [4]. 
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Introduction 

High temperature proton conductors (HTPCs) are promising materials due to their 
applications in solid oxide fuel cells, hydrogen separators, hydrogen pumps and gas 
sensors [1]. Current state-of-art HTPCs are perovskite oxides such as barium cerates  
and zirconates [2,3]. Those materials have the highest reported proton conductivity 
among HTPCs. On the other hand they exhibit poor chemical and mechanical stability, 
especially in carbon dioxide- and sulfur-rich atmospheres [2, 3]. More recently new 
materials from ABO4 group have been reported to have high proton conductivity and 
good mechanical and chemical stability at elevated temperatures. Among those 2%  
Ca-doped on A-site lanthanum orthoniobate have the highest reported proton 
conductivity of 10-3 S/cm at 900ºC [4].  

To obtain different structural and electrical properties of designed material various 
doping strategies can be made. The lanthanum niobate have two crystal structures 
(monoclinic below 500ºC and tetragonal above), which is deleterious for future 
application due to change of crucial material properties during phase transition.Proper 
isovalent doping on B-site can change phase transition temperature even below room 
temperature [5]. Such properties are crucial for future applications of the material and 
thus determination of dependence between doping and properties of the material  
is very important. 

In this work synthesis of lanthanum orthoniobate has been done. Doping by arsenic 
or vanadium in 5% to 20% have been introduced. The relationship between doping type 
and percentage and structure and microstructure of the material have been investigated. 
 
Experimental 

Samples were prepared by solid state synthesis. Obtained materials were examined 
with X-ray diffraction method at room temperature using the Phillips X’Pert Pro MPD 
with CuKα radiation. The patterns were analysed with  Rietveld refinement method 
using the LHPM1 program [7]. The pseudo-Voigt profile function was applied.  

The samples microstructure was studied by Scanning Electron Microscope Quanta 
250FEG with Bruker Energy-dispersive X-ray spectroscopy system.  
 
Results 

During the experiment the phase content was examined in the manner of doping 
type and percentage.  
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X-ray diffraction measurements provided basic information about influence  
of doping on structure, unit cell parameters and average crystallite size. Scanning 
electron micrographs were obtained for sample microstructure studiesand energy-
dispersive X-ray spectroscopy measurements were performed for more accurate phase 
content analysis.  

Fig. 1. presets X-ray diffraction spectra of As-doped samples. Change in spectra with 
doping concentration indicates that structure change and in the end tetragonal structure 
is achieved at room temperature. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. X- ray diffraction spectra of As-doped lanthanum niobate. 

References 
 
[1] H. Iwahara, Y. Asakura, K. Kotahira, M. Tanaka, Solid StateIonics, 168 (2004). 
[2] K. Kotahira, Y. Kochci, T. Shimura, H. Iwahara, Solid StateIonics, 138 (2000). 
[3] K. Gdula-Kasica, A. Mielewczyk-Gryń, T. Lendze, S. Molin, B. Kusz, M. Gazda, 
CrystalResearch and Technology, 45 (2010). 
[4] R. Haugsrud, T. Norby, Nature materials,5 (2006). 
[5]Santibanez-Mendieta Alma B., FabbriEmiliana, Licoccia Silvia, TraversaEnrico,Solid 
State Ionics,216 (2012). 
[6] The X’PERT PLUS Rietveld algorithm is based on the source of the program LHPM1 
(April 11, 1988) of R.J. Hill and C.J. Howard, X’Pert Plus, ©1999 Philips Electronics N. V. 
  



PoWieFoNa 
Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 

25-28 czerwca 2013, Gdańsk 

 

63 
 

Własności auksetyczne kryształów fcc 
złożonych z mono- i polidyspersyjnych miękkich 

kul 
 

K. V. Tretiakov i K. W. Wojciechowski 
 

Instytut Fizyki Molekularnej PAN 
Smoluchowskiego 17 

60-179 Poznań 
 

Metodami analitycznymi wyznaczono właściwości sprężyste układów 
statycznych (temperatura T=0) monodyspersyjnych miękkich kul oddziałujących  
za pomocą potencjału odwrotnie potęgowego u(r)~r-n. Otrzymane wyniki porównano  
z wynikami symulacji komputerowych przeprowadzonych metodą Monte Carlo  
dla niskich temperatur. Uzyskano doskonałą zgodność. Następnie przeprowadzono 
symulacje dla wyższych temperatur przy różnych wartościach parametru twardości n. 
Pokazano, że w granicy n dążącego do nieskończoności stałe sprężystości badanych 
układów dążą do wartości uzyskanych dla twardych kul. 
 
 Do zbadanych układów wprowadzono polidyspersję rozmiarów cząstek  
i wyznaczono jej wpływ oraz wpływ temperatury na właściwości sprężyste,  
a w szczególności na współczynnik Poissona w różnych kierunkach. Badania 
przeprowadzone w zespołach NVT i NpT dały, z dokładnością do błędów statystycznych, 
te same wyniki.  
 
 Przeprowadzone symulacje pokazały istotny wpływ polidyspersji i twardości 
potencjału na współczynnik Poissona w układach miękkich kul. Wynika z nich również, 
że układy miękkich kul są częściowo auksetyczne, czyli w niektórych kierunkach 
wykazują ujemny współczynnik Poissona. Co więcej, w kierunkach tych maleje on ze 
wzrostem polidyspersji. Jest to przykład niezwykłej sytuacji, gdy rosnący nieporządek 
obniża współczynnik Poissona. 
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Nanomateriały ceramiczne wykazujące wysokie 
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współczesnej elektronice 
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Powszechne zastosowanie materiałów ceramicznych do wytwarzania urządzeń 
elektronicznych i optoelektronicznych związane jest z ich strukturą elektronową 
 i wynikającymi z niej własnościami dielektrycznymi lub też półprzewodnikowymi 
tychże materiałów. Dielektryki, zarówno te w formie prostych tlenków jak i układów 
bardziej złożonych np. wykazujących strukturę perowskitu, ulegają polaryzacji, 
wzbudzonej przez zewnętrzne pole elektryczne lub spontanicznej, której mechanizm 
stanowi podstawę efektów piroelektrycznych, piezoelektrycznych i ferroelektrycznych 
szeroko wykorzystywanych we współczesnych zaawansowanych technologiach. Z kolei 
półprzewodnikowe ceramiki funkcjonalne wykazują zdolność zwiększania koncentracji 
nośników ładunku w wyniku absorpcji fotonów światła co warunkuje ich zastosowanie 
w ogniwach słonecznych lub diodach elektroluminescencyjnych.  

Materiały ceramiczne o wysokiej stałej dielektrycznej używane są na szeroką skalę 
m.in. do produkcji wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych. Aktualne trendy 
badań obejmują optymalizację metod wytwarzania cząstek ceramicznych: 1)  
o rozmiarach nanometrycznych, 2) niewielkiej dyspersji rozmiarów cząstek  
i 3) podwyższonej wartości przenikalności elektrycznej, osiągniętych przy możliwie 
najniższej temperaturze kalcynacji prekursora ceramicznego. Taki materiał ceramiczny 
warunkuje wytworzenie wielowarstwowego kondensatora (np. o liczbie nanowarstw 
600 i więcej [1]), który charakteryzuje się wysokimi wartościami pojemności 
elektrycznej i małymi rozmiarami. Inne zastosowanie ceramik o podwyższonej wartości 
stałej dielektrycznej dotyczy np.: a)  niskich wartości strat dielektrycznych tychże 
materiałów i wykorzystania ich właściwości ekranujących [2] oraz b) wykorzystania ich 
w nanokompozytach hybrydowych, tj. organiczno-nieorganicznych, stosowanych jako 
warstwy dielektryka w cienkowarstwowych tranzystorach organicznych. W niniejszej 
pracy scharakteryzowane zostaną metody tzw. chemii miękkiej stosowane do 
otrzymania nanometrycznych ceramik o podwyższonej stałej dielektrycznej, np. TiO2, 
ZnTiO3, BaTiO3 i zdatnych do zastosowań wcześniej wymienionych.  
 
 
Podziękowania: Badania były finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 
na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/ST5/06074 
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[1] D.H. Yoon, Journal of Ceramic Processing Research, 7, pp. 343-354 (2006); 
[2] I. Bobowska, A. Opasińska, A. Wypych, P. Wojciechowski,Materials Chemistry and Physics, 
134, pp. 87– 92134 (2012) . 
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Synteza superparamagnetycznych nanocząstek 
magnetycznych tlenku żelaza (SPION) w 

krzemionkowych strukturach porowatych 
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 Porowata krzemionka, dzięki dużej powierzchni właściwej, regulowanej 
wielkości porów oraz wysokiej stabilności chemicznej i mechanicznej jest optymalnym 
materiałem, stosowanym jako otoczka nanocząstek. Ponadto grupy silanowe  
na powierzchni cząstek dają szansę na dodatkową modyfikację chemiczną. Pory dają 
możliwość przechowywania substancji chemicznych, w tym leków. W ostatnich latach 
opublikowano wiele prac opisujących możliwość wykorzystania różnych typów 
krzemionek mezoporowatych w terapii celowanej [1,2,3]. Niektóre z nich przedstawiają 
krzemionki wypełnione magnetycznymi nanocząstkami [4,5,6].  

Przedstawione zostaną ostatnie wyniki dotyczące wytwarzania  
i charakteryzowania SPION (ang. superparamagnetic iron oxide nanoparticles) 
wytworzonych wewnątrz krzemionkowych struktur porowatych.  
Najnowszym osiągnięciem jest opracowanie taniej metody otrzymywania nanocząstek 
magnetycznych o rozmiarach i właściwościach determinowanych rodzajem matrycy- 
głównie przez wielkość porów matrycy. Badaniem zostały objęte materiały o różnych 
wielkościach porów, od płytek krzemionkowych z wielkością porów 320 nm i 45 nm [7] 
do nanocząstek porowatego dwutlenku krzemu o wielkości cząstek 200 nm i wielkości 
porów 4 nm oraz heksagonalnych struktur krzemionkowych MCM-41 o wielkości 
cząstek 4.5-4.8 nm i wielkości porów 2.1-2.7 nm. Przedstawione zostaną właściwości 
magnetyczne otrzymanych materiałów oraz możliwości zastosowania ich w medycynie. 
 
[1] A.B.D. Nandiyanto, S. Kim, F. Iskandar, K. Okuyama Synthesis of spherical 
mesoporous silica nanoparticles with nanometer-size controllable pores and outer 
diameters, Microporous and Mesoporous Materials 120 (2009) 447–453.  
[2] M. Vallet-Regı, F. Balas, M. Colilla, M. ManzanoBioceramics and pharmaceuticals: 
 A remarkable synergy, Solid State Sciences 9 (2007) 768-776.  
[3] A.B.D. Nandiyanto, K. Okuyama Progress in developing spray-drying methods for the 
production of controlled morphology particles: From the nanometer to submicrometer 
size ranges, Advanced Powder Technology 22 (2011) 1–19.  
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[4] S. Huang, C. Li, Z. Cheng, Y. Fan, P. Yang, C. Zhang, K. Yang, J. Lin Magnetic 
Fe3O4@mesoporous silica composites for drug delivery and bioadsorption Journal of 
Colloid and Interface Science 376 (2012) 312–321  
[5] E.J. Anglin, L. Cheng, W.R. Freeman, M.J. Sailor Porous silicon in drug delivery devices 
and materials, Advanced Drug Delivery Reviews 60 (2008) 1266–1277.  
[6] P. Granitzer, K. Rumpf, M. Venkatesan, A.G. Roca, L. Cabrera, M.P. Morales, P. Poelt, M. 
Albud, Magnetic Study of Fe3O4 Nanoparticles Incorporated within Mesoporous Silicon, 
Journal of The Electrochemical Society, 157 7 (2010).  
[7] B. Zapotoczny, N. Guskos, J.J. Kozioł, G. Żołnierkiewicz, M.R. Dudek, Synthesis of 
superparamagnetic iron oxide nanoparticles in silica nanopores. Submitted to Journal of 
Magnetism and Magnetic Materials.  
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