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PROGRAM WARSZTATÓW 
 

Poniedziałek 16 czerwca 2014 
 

Akademia Sztuki w Szczecinie Pałac pod Globusem, pl. Orła Białego 2, 

Sala Kominkowa, Galeria Rektorska 

 

Sesja 1a Przewodnicząca M. Kopczyńska 

 

15.00-15.15 Rozpoczęcie warsztatów 

 

15.15-16.00 A. Kempiński (Akademia Muzyczna w 

Poznaniu), Medea - niewinna dzieciobójczyni 

 

16.00-16.45 A. Sikorski (Uniwersytet Warszawski), Chopin. 

Korzenie 

 

16.45-17.00 Przerwa kawowa 

 

Sesja 1b Przewodniczący K. W. Wojciechowski 

 

17.00-17.30 J. Rybicki (Politechnika Gdańska), Początki 

wkładu Polaków do światowej myśli technicznej 

 

17.30-18.00 A. Guskos (Akademia Sztuki w Szczecinie), 

Od Biblioteki Aleksandryjskiej do zdalnej przestrzeni wirtualnej. 

Impresja na temat zapisu informacji na przestrzeni historii 

 

18.00-18.30 Z. Czech (Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie), Zagłada Dinozaurów 

 

18.30-19.00 M. Kopczyńska (Akademia Sztuki w 

Szczecinie, Światło i jego symbolika we współczesnej sztuce 

wizualnej 

 

19:00 Koncert: 

Duet gitara i marimba: Astor Piazzolla Tango Suite część pierwsza 

Jakub Świtala, gitara: Aleksander Tansman: Wariacje na temat 

Aleksandra Skriabina 
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Małgorzata Kępa, marimba solo Brett E. E. Paschall: Rosebush, 

Taiko Saito : Landscape IV 

Koncert w wykonaniu studentów WI Małgorzata Kępa i Jakub 

Świtała. 

 

20.00 Uroczysta kolacja 

 

Wtorek 17 czerwca 2014 

 

Dwie sesje równoległe. W Pałacu pod Globusem warsztaty MEDEA i w 

Sali Seminaryjnej Instytutu Fizyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie; al. Piastów 48, 7 piętro, sala 726, 

PoWieFoNa 

 

Sesja 2a Przewodniczący J. Rybicki 
 

10.00-10.30 K. W. Wojciechowski (Polska Akademia Nauk 

w Poznaniu), Computer simulations of planar auxetic models 

 

10.30-11.00 M. Banaszak (Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu), Samoorganizujące się sieci 

Archimedesa w stopach kopolimerów białkopodobnych 

 

11.00-11.30 W. Kempiński (Akademia Nauk w Poznaniu), 

Charakterystyki Filtrów Entropowych 

 

11.30-11.45 Przerwa kawowa 

 

Sesja 2b Przewodniczący M. Dudek 
 

11.45-12.15 A. Sikorski (Uniwersytet Warszawski), 

Symulacja komputerowa jako narzędzie do badania układów 

polimerowych 

 

12.15-12.45 J. Nowak-Jary (Uniwersytet Zielonogórski), 

Immobilizacja lizyny na nanocząstkach magnetycznych Fe3O4 za 

pomocą łącznika zawierającego kwas 3-karboksyfenyloboronowy 
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12.45-13.30 J. Jung (Politechnika Lódzka), Wpływ 

rekombinacji bimolekularnej na foptoprzewodnictwo w cienkich 

warstwach półprzewodników organicznych 

 

13.30-14.00 A. Defort (Uniwersytet Zielonogórski), 

Zastosowanie pochodnych kwasów boronowych 

zimmobilizowanych na nanocząstkach tlenku żelaza jako 

sensorów katecholamin 

 

14.00-15.00 Przerwa obiadowa 

 

Sesja 2c Przewodniczący W. Kempiński 

 

15.00-15.30 P. Knychała (Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 

Kaliszu), Algorytm ruchów kooperatywnych wykorzystywany w 

sieciowych symulacjach metodą Monte Carlo 

 

15.30-16.00 E. Gronczewska (Uniwersytet Zielogórski), 

Synteza nanocząstek na bazie tlenku żelaza opłaszczanych 

chitozanem – zastosowania 

 

16.00-16.15 B. Zapotoczny (Uniwersytet Zielonogórski), 

Krzemionki mezoporowate zawierające USPIO w systemach 

dostarczania i uwalniania leku 

 

16.15-16.30 J. Typek (Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie), Wyznaczanie rozmiarów 

nanocząstek z pomiarów magnetycznych 

 

16.30 Przerwa kawowa 

 

16.40-16.50 M. R. Dudek (Uniwersytet Zielonogórski), 

Metoda hipertermii z użyciem nanocząstek magnetycznych w 

zastosowaniach medycznych 

 

16.50-17.00 M. Marć (Uniwersytet 

Zielonogórski), Nanorurki ditlenku tytanu w 

metodzie hydrotermalnej – synteza i zastosowania 
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17.00-17.15 K. Wardal (Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie), Porównanie właściwości 

magnetycznych nanokompozytów 0.7Fe2O3/0.3ZnO 

skoncentrowanych i rozcieńczonych w matrycy PEN-b-PTMO 

 

17.15-17.30 J. Piwowarczyk (Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Poly(ethylene 

glycol) nano coatings deposited by a new physical method (PED) 

 

17.30-17.45 T. Bodziony (Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie), Wstępne wyniki badań 

podatności magnetycznej i pomiarów EPR nanoproszków Mo-Ti-

C 

 

17.45-18.00 A. Guskos (Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie), Zlokalizowane momenty 

magnetyczne i nanocząstki magnetyczne w różnych matrycach 

 

18.00 Otwarcie wystawy plakatów Roller Poster, TRAFO 

Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Św. Ducha 4 

 

20.00 Kolacja 

 

Środa 18 czerwca 2014 

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii, al. Piastów 45, 

Szczecin 

Sala konferencyjna 

 

Sesja 3a Przewodnicząca M. Banaszak 
 

10.00-10.30 Z. Staniszewski, Μ. El Fray 

(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), 

The potential of polymer-expanded graphite nanocomposites for 

biomedical applications 

 

10.30-11.00 Z. Czech (Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie), Future of carbon nanomaterials, 

especially carbon nanotubes 
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11.00-11.30 J. Borucka-Lipska (Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Zaprawy cementowe 

modyfikowane dodatkiem koncentratu magnetytowego 

 

11.30 Przerwa kawowa 

 

Sesja 3b Przewodniczący A. Sikorski 
 

11.45-12.15 S. Wołoszczuk (Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu), Granica kopolimer dwublokowy-

trójblokowy jako obszar osobliwego zachowania fazowego 

 

12.15-12.45 A. Kaczmarek (Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Otrzymywanie 

przewodzących kompozytów polimerowych na bazie żywicy 

epoksydowej i nanorurek 

 

12.45-13.15 M. Dziecielski (Uniwersytet im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu), Agregacja krótkich łańcuchów stopu 

kopolimeru trójblokowego A-B-A 

 

13.15-13.30 A. Markowska-Szczupak (Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), 

Antymikrobiologiczne właściwości fotokatalizatorów 

otrzymanych na bazie ditlenku tytanu 

 

14.00-15.00 Przerwa obiadowa 

 

Sesja 3c Przewodniczący A. Guskos 
 

15.00-15.30 K. Groń (Akademia Sztuk Pięknych im. 

Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu), Projekt koncepcji 

Informatycznej Platformy Komunikacyjnej wspomagającej 

relacje sztuki projektowania i przemysłu 

 

15.30-16.00 K. Kamrowski (Akademia Sztuki w 

Szczecinie), Ruchome projektowanie graficzne — motion design 

w praktyce 
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16.00-16.15 N. Guskos (Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie), Czy istnieje Boska Iskra? 

 

16.15-16.30 I. Irska (Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie), Funkcjonalizacja nanorurek 

węglowych, synteza in situ i charakterystyka nanokompozytów 

MWCNT/poli(tereftalan butylenu) 

 

16.30-16.45 G. Żołnierkiewicz (Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Właściwości 

magnetyczne TiO2 modyfikowanego jednocześnie żelazem i 

azotem badane przy pomocy elektronowego rezonansu 

magnetycznego i magnetyzacji stałoprądowej 

 

16.45-17.00 Przerwa kawowa 

 

17.00-18.30 Dyskusja Okrągłego Stołu 

 

18.30 Zakończenie Warsztatów 
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Medea – niewinna dzieciobójczyni 

 
Andrzej Maria Kempiński 

 
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego ul. Święty Marcin, 61-808 

Poznań 

 

Referat analizuje słynny mit o Medei. Wykorzystując dane 

autorów greckich i rzymskich odsłania stopniowe wzbogacanie 

zbrodniczych motywów w biogramie bohaterki i próbuje objaśnić 

przyczyny tego zabiegu. 
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Chopin. Korzenie 

 
A. Sikorski 
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Początki wkładu Polaków do światowej myśli 

technicznej 

 
J. Rybicki 
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Od Biblioteki Aleksandryjskiej do zdalnej 

przestrzeni wirtualnej. Impresja na temat 

zapisu informacji na przestrzeni historii 

 
Andreas Guskos 

 
Katedra Architektury Wnętrz, Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia 

Sztuki w Szczecinie 

 

 

Czas historyczny jest z definicji czasem zapisu informacji. Jak 

kształtowały się zapis, przepływ i akumulacja informacji w różnych 

okresach historycznych? Jakie są wzajemne relacje między strukturą 

informacji, nośnikiem informacji, systemem społecznym, religią, sztuką, 

nauką i technologią? Jak ewoluował zapis informacji na przestrzeni 

historii? Te kwestie zostały podjęte w moim wystąpieniu. Ze względu na 

ogromną rozpiętość zagadnienia jest to autorska impresja oparta na 

prezentacji wybranych postaci, miejsc, wydarzeń i okresów 

historycznych. 
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Zagłada Dinozaurów 

 
Zbigniew Czech, Ryszard Gawle 

 
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Wydział technologii i 

inżynierii chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie, Al.. Piastów 48, 70-311 Szczecin 

 

Pomimo coraz częściej pojawiających się ostatnio odkryć 

dinozaurów, szczególnie w Chinach, posiadających izolację cieplną w 

postaci piór lub puchu, większość paleontologów, szczególnie w Polsce 

nie chce w ogóle o tym słyszeć, że nie tylko drapieżne dinozaury 

(ostatnia publikacja w Science) ale wszystkie dinozaury musiały 

posiadać pewnego rodzaju izolację cieplną. Amerykańscy uczeni idąc 

tropem ostatnich odkryć oraz wcześniejszymi przesłankami głoszonymi 

przez Boba Bakkera doszli do wniosku, że drapieżne dinozaury były 

opierzone. Jak to bywa w nauce, większość stawianych hipotez należy 

udowodnić, niektóre jednak hipotezy i przypuszczenia weryfikuje samo 

życie poprzez kolejne wykopaliska i znaleziska paleontologiczne. 

Właśnie hipoteza o stałocieplności dinozaurów doprowadziła ich do 

wniosku, że nie mogły one wyglądać tak nago, jak przedstawił je Steven 

Spielberg w swoich sławnych filmach. Właśnie stałocieplność wymusza 

w przyrodzie konieczność posiadania izolacji. Gdyby dinozaury były 

gadami, nie mogłyby egzystować w zimnym klimacie, gdzie również 

natrafiono na liczne ślady ich obecności.  

Autorzy tej pracy wyjaśnili mechanizm wymierania Kredowo-

Trzeciorzędowego w opracowanej przez siebie tzw. „Energetycznej 

Teorii Wyginięcia Dinozaurów”. Teoria ta, oparta na zachodzących 

niezmiennie w przyrodzie zjawiskach i prawach fizycznych wyjaśnia w 

logiczny i przekonywujący sposób wyginięcie dinozaurów przed 65 

milionami lat. Zgodnie z teorią energetyczną Dinozaury nie były 

gadami. Wszystkie (bez wyjątku) gatunki dinozaurów były stałocieplne. 

Dinozaury nie były jedynymi zwierzętami posiadającymi wyższą niż 

ssaki temperaturę krwi. Należały do większej grupy mezozoicznych 

stałocieplnych, wysokotemperaturowych zwierząt, do której należały 

między innymi pterozaury, ichtiozaury, plezjozaury, mozazaury i ptaki. 
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Wysokoenergetyczne zwierzęta dominowały przez 150 milionów lat nie 

tylko na lądzie ale także w wodzie i w powietrzu. 

Katastrofa kosmiczna, która wydarzyła się 65 milionów lat temu 

była swoistym końcem świata. Po uderzeniu asteroidy w Ziemię i 

wzbiciu się w atmosferę ogromnych ilości pyłu nastąpiło drastyczne 

choć krótkotrwałe ograniczenie dopływu energii słonecznej. Rośliny 

dysponujące najwydajniejszymi programami asymilacji światła, zdolne 

do najszybszego przyrostu masy, zwycięskie w rywalizacji trwającej 

setki milionów lat umierały z głodu energetycznego (wyginęło ok. 50% 

gatunków roślin ). Wraz z nimi wyginęły niezliczone gatunki zależnych 

od nich owadów i innych bezkręgowców. Zanim światło słoneczne 

zaczęło w większych ilościach docierać do Ziemi zniszczeniu uległy 

najbardziej energochłonne programy roślinne i zwierzęce. Wyginęło ok. 

70% gatunków zwierząt, w tym wszystkie dinozaury i wszystkie inne 

wysokoenergetyczne zwierzęta z wyjątkiem ptaków, które jednak 

znalazły się na samej granicy wymarcia. 

To nie ewolucja wyeliminowała dinozaury. To czasowy niedobór 

energii (pożywienia), wywołany kosmicznym kataklizmem, 

wyeliminował te najdoskonalsze z punktu widzenia walki o byt, lecz 

mające największe potrzeby energetyczne, stworzenia. Właśnie 

wysokoenergetyczność dinozaurów była pośrednią przyczyną ich 

totalnej zagłady. 
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Światło i jego symbolika we współczesnej sztuce 

wizualnej 

 
Małgorzata Kopczyńska 

 
Katedra Przedmiotów Ogólnoplastycznych i Teoretycznych, Wydział 

Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki w Szczecinie 

 

Światło to pierwsze wzrokowe doświadczenie, jakie przeżywamy 

w momencie swoich narodzin. Bardzo gwałtowne doświadczenie, 

powiązane równocześnie z równie mocnymi odczuciami zbieranymi 

przez inne zmysły. Stąd sądzę, że światło jest niezwykle ważnym 

archetypem- elementem nieświadomości wspólnym wszystkim ludziom 

na świecie. Jest zjawiskiem fizycznym, dającym się badać i mierzyć w 

sposób stricte naukowy i doświadczalny, a jednocześnie zjawiskiem 

symbolicznym, wokół którego narosło wiele mitów, we wszystkich 

kulturach. Wszyscy przechodziliśmy przez ten pierwszy, dość 

traumatyczny kontakt ze światłem, i być może z stąd wzięło się 

przeświadczenie, lub bardziej przypuszczenie, że do tego Światła 

wrócimy. Słynne słowa Goethego: „ Więcej światła” wypowiedziane w 

momencie kończenia tej drogi, którą światło powitało, na pewno działają 

na wyobraźnię nie tylko artystów, ale i badaczy. Goethe był równolegle 

poetą i naukowcem- badał kolor, który w oczywisty i nierozerwalny 

sposób powiązany jest ze światłem. Był jednym z inicjatorów, zarówno 

w nauce jak i w sztuce potrzeby refleksji nad światłem, która to refleksja 

empirycznie rozwijana jest do dziś.  

Zajmę się w swoim wykładzie opisem twórczości przede wszystkim 

współczesnych artystów między innymi Jamesa Turrela, Olafura 

Eliassona czy Jana Berdyszaka, którzy w swoich pracach nierzadko 

bazują na doświadczeniach naukowców związanych ze zjawiskami 

świetlnymi, ale moimi pierwszymi „bohaterami światła” będą malarze: 

Caravaggio i Georges de La Tour, bez których nie wypada mówić o 

obecności i przede wszystkim symbolice światła w sztuce nowożytnej. 

Podsumowaniem dualistycznej natury światła - a przez to nieco 

wymykającej się jednoznacznemu opisowi, niech będą słowa Antoniego 

Mikołajczyka- znakomitego nieżyjącego już artysty związanego ASP w 
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Poznaniu, który całą swoją twórczość konsekwentnie łączył ze światłem: 

„ Światło samo w sobie posiada dychotomiczną, pełną przeciwieństw 

naturę wymykającą się jednoznacznemu określeniu- raz jest cząstką 

fizyczną, materią-innym razem nią nie jest, wnikając w obszar meta-

rzeczywistości. Ten aspekt trudności w jednoznacznym identyfikowaniu 

światła oraz to, że światło jest wolne, niepoddające się zniewoleniu 

przez człowieka, wszystko to razem sprawia, że jest ono tak bliskie 

naturze sztuki. Pęd światła goniącego dal w nieskończoność i wrodzony 

pęd człowieka do wolności. Ta utopia wolności jest częścią składową 

sztuki, sztuka jest bowiem konstruowaniem utopii.” [1] 

 

[1] Antonii Mikołajczak Antynomie, Rzeźba polska rocznik 1988, wyd. 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko. 
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Computer simulations of planar auxetic models 

 
Krzysztof W. Wojciechowski1 and Artur. A. Poźniak2 

 

1Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences, M. 

Smoluchowskiego 17/19, 60-179 Poznań, Poland 

 

2Department of Technical Physics, Poznań University of Technology 

Nieszawska 13A, 60-965 Poznań, Poland 

 

Materials exhibiting anomalous (negative) Poisson’s ratio [1] are 

called auxetics [2]. They behave in a counterintuitive way – shrink when 

stretched and expand transversally when axially compressed. In spite 

that auxetic systems in the form of man-made structures [1] or self-

organising (thermodynamically stable) phases [3] are known for more 

than 25 years, they are still intensively studied [4, 5]. In this lecture the 

research in the field of auxetics will be briefly reviewed with emphasis 

on recent results obtained for planar auxetic foams [6] and anti-chiral 

structures [7]. 

 

This work was supported by the grant NCN 2012/05/N/ST5/01476. Part 

of the simulations was performed at Poznań Supercomputing and 

Networking Center (PCSS).  

 

 [1] R. S.Lakes, “Negative Poisson's ratio materials”, Science 235, 1038-

1040 (1987). 

[2] K. E. Evans, “Auxetic polymers – a new range of materials”, 

Endeavour 15, 170-174 1991. 

[3] K. W. Wojciechowski, “Constant thermodynamic tension Monte 

Carlo studies of elastic properties of a two-dimensional systems of hard 

cyclic hexamers”, Molecular Physics 61, 1247-125 (1987). 

[4] Y. Prawoto, "Seeing auxetic materials from the mechanics point of 

view: A structural review on the negative Poisson's ratio", 

Computational Materials Science 58, 140-153 (2012). 

[5] Kim L. Alderson, Andrew Alderson, Joseph N. Grima, and Krzysztof 

W. Wojciechowski, „Preface: Auxetic Materials and Related Systems”, 

Physica Status Solidi B 251, 263–266 (2014); see also references therein.  
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[6] A. A. Pozniak, J. Smardzewski, and K. W. Wojciechowski, 

"Computer simulations of auxetic foams in two dimensions", Smart 

Materials and Structures 22, article 084009 (2013). 

[7] A. A. Pozniak and K. W. Wojciechowski, "Poisson’s ratio of 

rectangular anti-chiral structures with size dispersion of circular nodes”, 

Physica Status Solidi B 251, 367–374 (2014). 
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Samoorganizujące się sieci Archimedesa w 

stopach kopolimerów białkopodobnych 

 
Michał Banaszak, Sebastian Wołoszczuk 

 
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Umultowska 85, 

61-614 Poznań 

 

Stopy białkopodobnych kopolimerów wieloblokowych mogą się 

porządkować i tworzyć interesujące nanostrutury. W naszej prezentacji 

pokażemy jak przygotować polidyspersyjny układ zawierający wiele 

łańcuchów o różnych sekwencjach składających się z dwóch typów 

segmentów A i B. Ograniczamy się do przypadku, w którym całkowita 

liczba segmentów A i B jest taka sama. W niskich temperaturach, oprócz 

struktur lamelarnych otrzymujemy, metodą sieciowych symulacji Monte 

Carlo, uporządkowane struktury o symetrii ściętego ośmiościanu, jednej 

z brył archimedejskich. 
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Charakterystyki Filtrów Entropowych 

 
Wojciech Kempiński1, Szymon Łoś1, Marcin Wróblewski1, 

Marcin Włoszczyk2 

 
1Instytut Fizyki Molekularnej PAN, ul. M. Smoluchowskiego 17, Poznań 

 
2Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Ostrowie 

Wielkopolskim, ul. Wrocławska 93a, Ostrów Wielkopolski 

 

Wzbudzenia pojawiające się poniżej przemiany lambda (2,17 K) 

w nadpłynnym helu (4He) to fonony i rotony. Wzbudzenia te 

uaktywniają działanie filtrów entropowych zatrzymujących fazę o 

niezerowej entropii charakteryzującą się obecnością tych kwantowych 

stanów wzbudzonych.  

W prezentacji przedstawione zostaną charakterystyki 

nowoczesnych filtrów entropowych wykorzystywanych w procesie 

filtracji kwantowej.  

 

Prace wykonywane są w ramach grantu NCBiR: INNOTECH-

K1/IN1/11/159127/NCBR/12 
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Symulacja komputerowa jako narzędzie do 

badania układów polimerowych 

 
Andrzej Sikorski 

 
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Pasteura 1, 02-093 

Warszawa, sikorski@chem.uw.edu.pl 

 

Znajomość własności układów zawierających łańcuchy 

polimerowe jest ważnym problemem z praktycznego punktu widzenia, 

jako że występuje on w ważnych procesach technologicznych. Metody 

teoretyczne mogą stanowić alternatywę dla rzeczywistych 

eksperymentów wyznaczających strukturę i właściwości fizyko-

chemiczne warstw polimerowych [1]. Jest to spowodowane zarówno 

wysokimi kosztami doświadczeń, jak i możliwością uzyskania danych 

tam, gdzie nie ma możliwości przeprowadzenia eksperymentu. 

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. Przedstawione i omówione 

zostaną więc najważniejsze modele makrocząsteczek, zarówno 

syntetycznych jak i białek. Nacisk położony zostanie na łańcuchy różnej 

wewnętrznej architekturze łańcucha: cykliczne, gwiaździście 

rozgałęzione, czy dendrymery. Pokazane zostaną także najważniejsze 

algorytmy symulujące, przede wszystkim te korzystające z metody 

Monte Carlo oraz ich zastosowanie do badania własności różnych 

układów: rozcieńczonych roztworów, gęstych cieczach polimerowych, 

zaadsorbowanych warstw polimerowych czy wreszcie w ograniczonej 

przestrzeni. Omówione zostaną różnice w strukturze układów w 

zależności od architektury i sekwencji łańcuchów. Pokazano zostaną 

także mechanizmy ruchu makrocząsteczek skutkujące odpowiednimi 

własnościami lepkosprężystymi. 

 

 [1] Simulation Methods for Polymers, ed. by M. Kotelyanskii and D. N. 

Theodorou, Marcel Dekker, New York-Basel, 2004. 

[2] A. Sikorski, Solid State Phenom. 2008, 138, 451-475. 
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Immobilizacja lizyny na nanocząstkach 

magnetycznych Fe3O4 za pomocą łącznika 

zawierającego kwas 3-karboksyfenyloboronowy 

 
Julia Nowak-Jary*, Jacek J. Kozioł 

 
Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Szafrana 1, 

65-516 Zielona Góra, Polska, *J.Nowak-Jary@wnb.uz.zgora.pl 

 

Nanocząstki Fe3O4 znajdują szerokie zastosowanie w diagnostyce 

i terapii medycznej. Różnorodne zastosowania  nanocząstek 

magnetycznych Fe3O4 jest związane z funkcjonalizacja i immobilizacją 

ich powierzchni. Prezentowane wyniki dotyczą immobilizacji lizyny na 

nanocząstkach Fe3O4 uprzednio sfunkcjonalizowanych (3-

aminopropylo)-trietoksysilanem oraz kwasem 3-

karboksyfenyloboronowym. 

Aminosilany z jednej strony zwiększają stabilność nanocząstek 

pełniąc rolę surfaktantów, z drugiej – dzięki obecności grupy aminowej 

– umożliwiają dalszą funkcjonalizację poprzez tworzenie wiązania 

amidowego z grupą karboksylową makromolekuł. 

Kwasy boronowe w środowisku o pH powyżej 7 jako kwasy 

Lewisa przyłączają grupę wodorotlenową. W tych warunkach łatwo 

tworzą odwracalne w środowisku kwaśnym estrowe wiązania 

kowalencyjne z cis-diolami. W związku z tym kwasy boronowe 

immobilizowane na nanoczastkach magnetycznych wykorzystywane są 

jako biosensory sacharydów, glikoprotein, glikopeptydów oraz innych 

molekuł zawierających ugrupowanie cis-diolowe. 

Przedstawiane wyniki dotyczą wykorzystania ujemnie naładowanego w 

pH fizjologicznym (pH=7,5) kwasu 3-karboksyfenyloboronowego 

immobilizowanego na nanocząstkach Fe3O4 poprzez (3-aminopropylo)-

trietoksysilan (APTES) do przyłączania lizyny, która w tych warunkach 

posiada sprotonizowane grupy aminowe. 
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Znane są peptydy z N-terminalną lizyną o wysokiej aktywności 

przeciwdrobnoustrojowej, których zastosowanie kliniczne jest 

niemożliwe ze względu na ich wrażliwość na działanie peptydaz i 

nieswoiste, nieodwracalne wiązanie z białkami surowicy. Immobilizacja 

takich peptydów na nanocząstkach magnetycznych może stanowić 

rozwiązanie dla tych problemów.  

W pracy przedstawiono metody syntezy wiązania amidowego 

między APTES a kwasem 3-karboksyfenyloboronowym, immobilizacji 

otrzymanego łącznika na nanocząstkach magnetycznych Fe3O4 i dalej 

lizyny. Zaprezentowano charakterystykę otrzymanych struktur 

wykonaną przy zastosowaniu technik: dynamicznego rozpraszania 

światła (DLS), spektrometrii FT IR oraz absorpcyjnej spektroskopii 

elektronowej UV-VIS.  



PoWieFoNa 
Piąte Warsztaty Nanotechnologiczne 

16-18 czerwca 2014, Szczecin 

 

26 
 

 

 

Wpływ rekombinacji bimolekularnej na 

fotoprzewodnictwo w cienkich warstwach 

półprzewodników organicznych 

 
J. Jung*, A. Stefaniuk, P. Polanowski 

 
Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 

90-924 łódź, *jaroslaw.jung@p.lodz.pl 

 

Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za fotoprzewodnictwo 

w półprzewodnikach organicznych jest ważne z praktycznego punktu 

widzenia. Z jednej strony, dlatego że w oparciu o to zjawisko działają 

takie urządzenia elektroniki organicznej jak fotorezystory, a z drugiej 

fotoprzewodnictwo powoduje niestabilna pracę wielu innych np. 

tranzystorów z efektem polowym OFET.  

Fotoprzewodnictwo jest wypadkową fotogeneracji, rekombinacji, 

pułapkowania oraz transportu nośników ładunku. W pracy 

przedstawiono wyniki badań fotoprzewodnictwa w Poli-N-

vinylkarbazolu (PVK) i w niskocząsteczkowej pochodnej perylenu 

(PEDI). Analizy fotogeneracji nośników ładunku przy jednoczesnej ich 

rekombinacji dokonano na podstawie wyników pomiarów zaników 

potencjału powierzchniowego wykonanych metodą kserograficzną. W 

PVK zaobserwowano niezakłócony przepływ prądu indukowanego 

światłem. Podczas gdy w PEDI istotny wpływ na przepływ fotoprądu 

miało zjawisko rekombinacji bimolekularnej nośników ładunku [1,2]. 

Stwierdzono, że w wyniku oświetlania PEDI światłem, silnie 

absorbowanym w cienkiej warstwie przypowierzchniowej, następuje 

gromadzenie mało ruchliwych centrów rekombinacji, których czas życia 

sięga kilku godzin. Powoduje to zmniejszanie się szybkości zaników 

potencjałów powierzchniowych mierzonych metodą kserograficzną dla 

następujących po sobie pomiarów prowadzonych w tych samych 

warunkach. Po każdym pomiarze rejestrowano występowanie napięcia 

resztkowego. Na postawie analizy danych eksperymentalnych 

opracowano model opisujący zanik potencjału powierzchniowego 

indukowanego światłem przy jednoczesnej fotogeneracji i rekombinacji 

nośników ładunku [3]. 
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[1] A. Rybak, W. Pisula, J. Jung, J. Ulanski, Thin Solid Films, 516 

(2008) 4201–4207.  

[2] J. Jung, J. Appl Phys., 100 (2006) 103525.  

[3] J. Jung, Synthetic Metals, 162(13-14) (2012) 1073– 1078. 
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Magnetyczne nanocząstki  tlenku żelaza znalazły szerokie 

zastosowanie w wielu dziedzinach nauki miedzy innymi w 

biomedycynie w terapii celowanej, separacji komórek czy jako 

biosensory. Tego typu aplikacje wymagają aby magnetyczne nanocząstki 

były stabilne chemicznie, równomiernie rozproszone w roztworze oraz 

miały jednakowy rozmiar. Nieotoczone nanocząstki mają jednak 

tendencję do agregacji dlatego też stosuje się jako otoczkę różnego 

rodzaju surfaktanty lub krzemionkę.  

Kwasy boronowe mogą tworzyć wiązania kowalencyjne z diolami 

tworząc cykliczne estry. Reakcja ta nie tylko jest odwracalna ale również 

zachodzi dosyć szybko. Biorąc pod uwagę tego typu odziaływania i 

łatwość zachodzenia reakcji badano możliwość zastosowania kwasów 

boronowych jako sensorów do wykrywania i immobilizacji 

katecholamin.  

Dołączanie kwasów aryloboronowych do magnetycznych 

nanocząstek tlenku żelaza Fe3O4 daje możliwość separacji produktów 

ich oddziaływania z katecholaminami za pomocą zewnętrznego pola 

magnetycznego.  

Badania mikroskopią sił atomowych (AFM) oraz techniką 

dynamicznego rozpraszania światła (DLS) pokazały, że rozmiary 

otrzymywanych nanocząstek są rzędu 100 nm, co stwarza potencjalną 

możliwość zastosowania tego typu układów jako chemisensorów. 

W prezentacji przedstawiono badania przeprowadzone dla dwóch  

kwasów aryloboronowych (kwas 3-karboksyfenyloboronowy oraz kwas 

4-karboksyfenyloboronowy) jako sensorów adrenaliny i noradrenaliny. 

Na podstawie analizy elektronowych widm absorpcyjnych i emisyjnych 

wykazano stopień przyłączenia katecholamin.  
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P. Knychała1, M. Banaszak2 

 
1Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu, 

ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz 

 
2Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 

ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań 

 

Symulacje sieciowe gęstych układów polimerowych, w których 

wszystkie węzły sieci są zajęte stanowią wyzwanie dla współczesnych 

metod symulacji komputerowych. Wiodącymi algorytmami 

stosowanymi dla tego typu układów są algorytm dynamicznej cieczy 

sieciowej [1,2] (ang. Dynamic lattice liquid, DLL) oraz algorytm ruchów 

kooperatywnych [3,4] (ang. cooperative motion algorithm, CMA) 

opracowane przez T. Pakułę. Algorytm CMA, którego idea polega na 

kooperatywnym przestawianiu elementów układu, jest jedną z 

najbardziej efektywnych metod symulacji gęstych układów 

polimerowych na sieci i wykorzystywany jest od ponad dwóch dekad do 

badania własności wielu układów polimerowych [5-7]. Przedstawione 

badania dotyczą wykorzystania algorytmu CMA w połączeniu z 

standardowym kryterium Metropolisa [8] oraz metodą wymiany replik 

[9-10] (ang. parallel tempering, PT) dla różnych wariantów 

kooperatywnego przestawiania elementów układu. Badania wykonano w 

oparciu o dwuwymiarowy model cieczy sieciowej wykorzystując sieć 

trójkątną. 

 

[1] T. Pakula and J. Teichmann. Model for relaxation in supercooled 

liquids and polymer melts. Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 455:211, 1997 

[2] P. Polanowski. Implementacja sieciowych modeli cieczy i polimerów 

w symulacjach opartych naobliczeniach równoległych. PhD thesis, 2002 
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[3] T. Pakula. Cooperative relaxations in condensed macromolecular 

systems. 1. A model for computer simulation. Macromolecules, 

20(3):679, 1987 

[4] T. Pakula and S. Geyler. Cooperative relaxations in condensed 

macromolecular systems. 2. Computer simulation of self-diffusion of 

linear chains. Macromolecules, 20(11):2909, 1987 

[5] A. Gauger, A. Weyersberg, and T. Pakula. Monte Carlo studies of 

static properties of interacting lattice polymers with the cooperative-

motion algorithm. Makromol. Chem. Theory Simul., 2(4):531, 1993. 

[6] A. Weyersberg and T. A. Vilgis. Phase transitions in diblock 

copolymers: Theory and Monte Carlo simulations. Phys. Rev. E, 

48(1):377, 1993 

[7] T. Pakula, K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, and G. Fytas. Computer 

simulation of static and dynamic behavior of diblock copolymer melts. 

Macromolecules, 30(26):8463, 1997 

[8] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, 

and E. Teller. Equation of state calculations by fast computing machines. 

J. Chem. Phys., 21(6):1087, 1953  

[9] R. H. Swendsen and J. S. Wang. Replica Monte Carlo simulation of 

spin-glasses. Phys. Rev. Let., 57(21):2607, 1986. 

[10] D. J. Earl and M. W. Deem. Parallel tempering: Theory, 

applications, and new perspectives. Phys. Chem. Chem. Phys., 

7(23):3910, 2005 
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Synteza nanocząstek na bazie tlenku żelaza 

opłaszczanych chitozanem – zastosowania 
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W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania 

syntezą nanocząstek na bazie tlenku żelaza i poddawania ich dalszym 

modyfikacjom w zależności od ich potencjalnego zastosowania. Rdzeń 

cząstki posiadający właściwości magnetyczne pozwala na szerokie 

zastosowania w terapii i diagnostyce medycznej, wybranych 

zagadnieniach ochrony środowiska itp.  

Chitozan ze względu na swą budowę chemiczną daje możliwość łatwego 

oddziaływania/reagowania z kationami i grupami funkcyjnymi innych 

molekuł, jest biodegradowalny, nietoksyczny i wykazuje się dużą 

biozgodnością, co jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. 

Kompleksotwórcze działanie chitozanu w stosunku do jonów miedzi, 

żelaza, ołowiu, kadmu, kobaltu, cynku, wanadu i molibdenu znajduje 

potwierdzenie w badaniach [1]. Powinowactwo chitozanu do kationów 

adsorbowanych na strukturach chitozanowych występujących w różnej 

formie jest selektywne.  

Do otrzymywania nanocząstek stosowano metodę Massarta [2] 

polegającą na współstrącaniu soli żelaza(II) i (III) (chlorki, azotany, 

siarczany) wodnym roztworem zasady (NH4OH, NaOH) w środowisku 

beztlenowym. Metoda ta jest łatwa, stosunkowo tania i odznacza ją 

wysoka jakość i wydajność. Powstałe nanocząstki nadają się do dalszej 

modyfikacji ich powierzchni. 

Syntezę potwierdzono poprzez analizę widm ramanowskich. 

Porównanie uzyskanych wyników z danymi literaturowymi pozwala 

stwierdzić, że otrzymano nanocząstki tlenku żelaza zostały otoczone 

chitozanem. Rozmiary otrzymanych nanocząstek przed i po opłaszczeniu 

chitozanem wyznaczano techniką pomiaru dynamicznego rozpraszania 

światła (DLS).  
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W kolejnym etapie planuje się zastosowanie uzyskanych 

opłaszczonych nanocząstek do usuwania jonów metali ciężkich z wody.  

 

[1] Bailey S. E., Olin T., Bricka R. M. et al.: A review of potentially low 

costs sorbents for heavy metals. Water res. 1999, 33, 2469-2479 

[2] Massart R.: Preparation of aqueous magnetic liquids in alkaline and 

acidi media, Iee Transac. Magn., 1981, 17, 1247 - 1248 
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1 Institute of Physics, University of Zielona Góra, ul. Szafrana 4a, 65-
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2 Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, ul. 

Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, Poland 

 
3 Physiolution GmbH, Walther-Rathenau-Straße 49 a, 17489 Greifswald, 

Germany 

 

Krzemionki mezoporowate są często wykorzystywane w 

systemach dostarczania i uwalniania leków. Posiadają one dużą, 

sięgającą 1000 cm3/g powierzchnię właściwą oraz kontrolowaną 

wielkość i objętość porów, które sprawiają, że te materiały doskonale 

nadają się do magazynowania związków chemicznych, w tym leków [1-

3]. Dodatkowo chemiczna, mechaniczna i termiczna trwałość 

krzemionki powoduje, że materiał ten doskonale nadaje się do dalszych 

modyfikacji. 

Prezentacja będzie poświęcona omówieniu wyników syntezy 

nanocząstek USPIO (ang. ultrasmall superparamagnetic iron oxides) 

wewnątrz porowatej krzemionki dwóch typów: 200 nanometrowych sfer 

krzemionkowych o wielkości porów równej 4 nm (Sigma Aldrich) oraz 

MCM-41 z porami wielkości 2,5 nm (Sigma Aldrich) [4,5] oraz 

zastosowaniu tak otrzymanego materiału w systemach dostarczania i 

uwalniania leku, na przykładzie ibuprofenu. 

 

Bartłomiej Zapotoczny jest stypendystą w ramach Poddziałania 8.2.2 

„Regionalne Strategie Innowacji”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, 

Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i z budżetu 

państwa. 

 

[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. Manzano Bioceramics 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 

[4] Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych 

nanocząstek tlenku żelaza, B. Zapotoczny, M.R. Dudek, J.J. Kozioł . 

Patent: PL406711 

[5] Preparation of the narrow size distribution USPIO in mesoporous 

silica for magnetic field guided drug delivery and release. B. 

Zapotoczny, N. Guskos, J.J. Kozioł, M.R. Dudek, Journal of Magnetism 

and Magnetic Materials (praca wysłana 8.04.2014 ) 
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Omówione zostaną sposoby wyznaczania rozmiarów nanocząstek 

magnetycznych z pomiarów podatności magnetycznej, izotermicznego 

namagnesowania oraz widm rezonansu superparamagnetycznego (SPM). 

Standardowo stosuje się takie metody wyznaczania rozmiarów 

nanocząstek jak: XRD (wyznacza rozmiar krystalitów a nie 

nanocząstek), TEM, SEM, dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), 

mikroskopia ciemnego pola (DFM) czy też spektroskopia 

elektroakustyczna. W przypadku nanocząstek magnetycznych mogą one 

być uzupełnione o metody wykorzystujące takie ich charakterystyki 

magnetyczne, które zależą w sposób pośredni od rozmiarów 

nanocząstek. Najczęściej używana metoda magnetyczna do wyznaczenia 

średniego rozmiaru nanocząstek polega na dopasowaniu klasycznej 

funkcji Langevina do pomiarów izotermicznego  namagnesowania 

M(H). Innym sposobem oceny średniego rozmiaru nanocząstek jest 

wyznaczenie temperatury blokowania TB z temperaturowych pomiarów 

statycznej podatności magnetycznej χdc(T). Znając temperaturę 

blokowania można łatwo oszacować rozmiar nanocząstek. Metody te nie 

pozwalają jednakże na wyznaczenie rozkładu rozmiarów nanocząstek. 

W ostatnich latach poszukuje się  sposobów na wyznaczenie takiego 

rozkładu także z pomiarów magnetycznych. Stosując odpowiednie 

modele matematyczne rozkładu rozmiarów nanocząstek oraz pomiary 

podatności statycznej χdc(T) i dynamicznej χac(T) można takie rozkłady 

otrzymać. Podobne modelowanie stosowane było także w przypadku 

widm rezonansu ferromagnetycznego dla układu nanocząstek w fazie 

superparamagnetycznej. Omówione zostaną wyniki takich obliczeń oraz 

porównanie otrzymanych rozkładów rozmiarów nanocząstek z 

pomiarami wykonanymi innymi, standardowymi metodami. 
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Nanorurki ditlenku tytanu TiO2 to materiał cieszący się dużym 

zainteresowaniem od ponad dwóch dekad. Wytwarzanie ich opiera się na 

metodach replikacyjnych, elektrochemicznych oraz hydrotermalnych. W 

porównaniu do nanocząstek ditlenku tytanu, forma nanorurek ma o wiele 

większą powierzchnię czynną, co w znacznym -stopniu wzmacnia 

właściwości materiału. Specyficzna budowa nanorurki podwójnie 

otwartej wprowadza możliwości łączenia z innymi nanomateriałami, a 

tym samym daje szersze możliwości zastosowań.  

Nanorurki ditlenku tytanu wytworzono metodą hydrotermalną w 

końcu lat 90 [2]. Synteza polega na utrzymaniu zawiesiny 

sproszkowanego TiO2 w 10 M NaOH (aq.) w stałej temperaturze (zakres 

110-160oC) przez okres 20 h. Następnie przemycie produktu 

dejonizowaną wodą i 0,1M HCl (aq.) do uzyskania neutralnego pH.  

W wyniku otrzymuje się nanorurki o średnicy ok. 8nm oraz 

długości od kilkudziesięciu do kilkuset nanometrów. Przez ostatnie 

kilkanaście lat brano pod uwagę różne parametry procesu 

hydrotermalnego. Wliczając temperaturę w procesie syntezy, stężenie 

użytej zasady sodowej, rodzaj rozpuszczalnika, czas trwania procesu, 

formę krystaliczną prekursora, czy wielkość krystalitów. Dzięki tym 

elementom syntezy można było dokładnie określić efektywność 

procesu[1]. Do identyfikacji struktur nanorurkowych wykorzystywane są 

techniki: elektronowej mikroskopii skaningowej i transmisyjnej (SEM, 

TEM), dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD), spektroskopii 

Ramana.  
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Nanorurki ditlenku tytanu wykorzystywane są między innymi w 

reakcjach katalizy, jako sorbent, do oczyszczania powietrza i wody, w 

fotokatalizie, w zastosowaniach biomedycznych, w fotowoltaice oraz do 

produkcji wodoru[3-6]. Materiał jest przyjazny środowisku oraz 

biokompatybilny.  

Przedstawione zostaną nowe materiały oparte o nanorurki TiO2 

oraz nanocząstki magnetyczne Fe3O4 do zastosowań biomedycznych 

oraz w ochronie środowiska. Krótko omówione zostaną ich własności 

fizyczne. 

 

[1] Dana L. Morgan, Hong-Wei Liu, Ray L. Frost, and Eric R. Waclawik 

“Implications of Precursor Chemistry on the Alkaline Hydrothermal 

Synthesis of Titania/Titanate Nanostructures” J. Phys. Chem. C 2010, 

114, 101–110  

[2] Tomoko Kasuga, Masayoshi Hiramatsu, Akihiko Hoson, Toru 

Sekino, and Koichi Niihara “Formation of Titanium Oxide Nanotube” 

Langmuir 1998, 14, 3160-3163  

[3] Anne-Laure Papa, Lionel Maurizi, David Vandroux, Paul Walker, 

and Nadine Millot “Synthesis of Titanate Nanotubes Directly Coated 

with USPIO in Hydrothermal Conditions: A New Detectable 

Nanocarrier” J. Phys. Chem. C 2011, 115, 19012–19017  

[4] Takashi Tachikawa , Sachiko Tojo , Mamoru Fujitsuka , Toru Sekino 

, and Tetsuro Majima “Photoinduced Charge Separation in Titania 

Nanotubes” J. Phys. Chem. B 110, 14055–14059 (2006)  

[5] Yoshinori Ohsaki, Naruhiko Masaki, Takayuki Kitamura, Yuji 

Wada, Takumi Okamoto, Toru Sekino, Kohichi Niihara and Shozo 

Yanagida “Dye-sensitized TiO2 nanotube solar cells: fabrication and 

electronic characterization” Phys. Chem. Chem. Phys., 2005,7, 4157-

4163  

[6] Dongjiang Yang, Sarina Sarina, Huaiyong Zhu,* Hongwei Liu, 

Zhanfeng Zheng, Mengxia Xie, Suzanne V. Smith, and Sridhar 

Komarneni “Capture of Radioactive Cesium and Iodide Ions from Water 

by Using Titanate Nanofibers and Nanotubes” Angew. Chem. Int. Ed. 

2011, 50, 10594 –10598 
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Synteza badanego nanokompozytu została przeprowadzona metodą 

mokrą poprzez zmieszanie Zn(NO3)2 · H2O oraz Fe(NO3)3 · H2O w 

roztworze wodnym. Otrzymaną ciecz następnie przefiltrowano i 

osuszono, oraz poddano procesowi kalcynacji. Uzyskany w powyższy 

sposób nanokompozyt rozcieńczono w polimerowej matrycy 

diamagnetycznej PEN-b-PTMO w koncentracji 0,1%. Nanokompozyt 

0.7 Fe2O3/0.3 ZnO  tworzą dwie aglomerujące się fazy krystalitów: 

ferrytu ZnFe2O4 oraz ZnO. Średni rozmiar krystalitu ferrytu to 12 nm. 

Nanokompozyt wykazuje właściwości magnetyczne związane z 

superparamagnetyzmem  ZnFe2O4. Ponieważ  faza ZnO jest 

diamagnetyczna a jej ilość jest znacząca, możemy założyć że sama w 

sobie już stanowi matrycę diamagnetyczną. Próbki sporządzone z 

nanokopozytu czystego i rozcieńczonego w polimerze w koncentracji 

0.1% zbadano metodami  rezonansu superparamagnetycznego (RSP) na 

spektrometrze BRUKER E500 w temperaturach od 4 do 290 K i 

spektrometrze RADIOPAN R10 w temperaturach od 290 do 420 K, oraz 

statycznej magnetyzacji wraz z pomiarem pętli histerezy na 
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magnetometrze MPMS XL7 w temperaturach od 4 do 290 K w polach  

do 70000 Oe. Duża różnica pól rezonansowych dla dopasowanych linii 

za pomocą funkcji Landaua – Lifszyca udowadnia istnienie silnej 

anizotropii efektywnej, która zanika w wysokich temperaturach ze 

względu na duże fluktuacje temperaturowe. Temperatury blokowania dla 

nanokompozytu czystego i rozcieńczonego nieznacznie się różnią i 

wyznaczone z widm RSP wynoszą około 46 K dla proszku i 49 K dla 

polimeru. Wartość anizotropii efektywnej w polimerze maleje ze 

wzrostem temperatury powyżej 51 K a dla proszku powyżej 31 K. 

Zaistniała różnica może być spowodowana znacznym zmniejszeniem 

oddziaływań między nanocząstkami w polimerze. Badania 

termograwimetryczne wykazały, że polimer zawierający nanokompozyt 

degraduje w niższej temperaturze i w początkowej fazie gwałtowniej niż 

czysty PEN-b-PTMO.  
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A manufacture of thin coatings is still developing.  It is very 

valuable especially in medicine. Application of coatings should not 

cause changes in geometry and volume of internal medical equipment 

and provide required properties.  

At this work, PEG coatings were manufactured using the Pulsed 

Electron Beam Deposition (PED) technique. PED is promising 

alternative to traditional manufacturing of polymer layers because of 

ability to produce very thin films with a well-controlled stoichiometry. It 

enables transparent or highly reflective to laser light materials to be 

deposited at low initial, capital and operation costs. Unfortunately 

polymer coatings deposited by this method are very little studied so far. 

Poly (ethylene glycol) PEG was chosen as coating material. The 

choice was governed by the fact that it is one of the most widely used 

biocompatible polymers. Amongst the important biological properties of 

PEG are a lack of toxicity and immunogenicity and fast removal from 

the body. Moreover, PEG can be used as material which protect protein 

and cell adsorption on internal medical equipment.  

In experiments, PEG coatings were obtained on Si substrate. The 

deposition was carried out at a constant temperature 24°C and pressure 

10mTorr, discharge voltages 7 kV, 12 kV and 17 kV with fixed pulse 

frequency of 5 Hz, and with 2100, 1500, 7500 and 4500 electron pulses. 

Nitrogen was used as the background gas. In order to confirm usefulness 

of PED technique for deposition PEG coatings, chemical structure was 

investigated by IR spectroscopy. Influence of process parameters on the 

thickness and roughness of coatings was examined by mean of 

profilometer. 
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Wstępne wyniki badań podatności 

magnetycznej i pomiarów EPR nanoproszków 

Mo-Ti-C 

 
T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, T. Skibiński, A. Biedunkiewcz, 

M. Krawczyk 

 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, Polska 

 

Po raz pierwszy prezentowane są wyniki badań EPR oraz 

podatności magnetycznej (SQUID) nanoproszków Mo-Ti-C. Badaniom 

poddano całą serię, kilkunastu próbek nanoproszków Mo-Ti-C 

zsyntezowanych na WIMiM przez zespół prof. A Biedunkiewicz. Próbki 

odróżniały się koncentracją związków bazowych: MoO3/ TiO2 oraz 

C/(MoO3+TiO2) [mol/mol] i w konsekwencji różniły się składem 

fazowym po syntezie. Część próbek przebadano zarówno na SQUID-zie, 

jak i na spektrometrze EPR, w części wykonano badania podatności 

magnetycznej. W badanych próbkach nanoproszków Mo-Ti-C występuje 

szereg możliwych faz, w różnych koncentracjach w różnych próbkach, 

jak: TiC, Mo2C, TiC, TiO2, Ti2O3, Mo2C, TiC, Mo. Przykładowe widma 

EPR dla kilku wybranych próbek zarejestrowane w różnych 

temperaturach prezentuje rys. 1 (lewy rysunek), przykładowe wyniki 

pomiarów podatności magnetycznej, dla jednej ze zbadanych próbek, 

pokazano na rys. 1 (prawy rysunek, pomiary ZFC i FC). 

Przeprowadzone badania wykazały, iż nanoproszki Mo-Ti-C są 

niezwykle intersujące ze względu na ich własności magnetyczne. W 

badanych próbkach zaobserwowano cały przekrój zjawisk 

magnetycznych. Stwierdzono, iż w różnych próbkach dominują różne 

oddziaływania, zgodnie z dominującą fazą. Ze względu na wielość faz i 

mnogość możliwych oddziaływań magnetycznych interpretacja fizyczna 

otrzymanych wyników jest bardzo utrudniona.  
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Rys. 1 Widma EPR dla czterech przykładowych próbek Mo-Ti-C 

zarejestrowane w różnych temperaturach (rysunek lewy); pomiary 

podatności magnetycznej (pomiary ZFC i FC) dla próbki P6.1 (rysunek 

prawy). 
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Przebadano własności fizykochemiczne materiałów poprzez 

oddziaływające niskiej koncentracji nanocząstki magnetyczne i 

zlokalizowane spinowe momenty magnetyczne w różnych matrycach 

niemagnetycznych przy użyciu metody FMR/EPR (ferromagnetyczny 

rezonans/elektronowy rezonans paramagnetyczny). Proponowana 

metoda badawcza może mieć istotne znaczenie w charakteryzowaniu 

materiałów posiadających zlokalizowane momenty lub nanocząstki 

magnetyczne. Szczególnie może być przydatna w badaniach procesów 

fizycznych na poziomie atomowym w inżynierii materiałowej. 
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Due to the unique physicochemical and mechanical properties 

TPEs are widely used in biomedical applications as elements of blood 

contacting devices or implants. Along with high biocompatibility, they 

possess good mechanical and chemical properties which can be modified 

by different hard/soft segments ratio. The mentioned materials with 

added nanofillers may result in nanocomposites of further improved 

properties. In the present work, segmented multiblock thermoplastic 

elastomers TPEs containing 60 % (Wh) of hard segments as in 

poly(ethylene terephthalate) (PET) and soft segments comprising 

amorphous fatty acid ester sequences based on dilinoleic acid (DLA) 

with 0.1, 0.2, 0.3 and 0.5 wt% of expanded graphite were prepared in 

situ during polymerization. The obtained materials were subjected to 

mechanical, thermal, morphological and structural characterization. SEM 

images of the studied nanocomposites revealed very good filler 

dispersion in the polymer matrix with only few agglomerates. This 

showed that in situ polymerization allowed to obtain relatively regularly 

spaced expanded graphite plates in the polymer matrix. It was 

demonstrated that the addition of nanofiller affected the degree of 

polymer crystallinity and thermal properties of PET/DLA 

nanocomposites. The preliminary studies of biological performance will 

be also discussed. 

 

The authors would like to thank the National Center of Research and 

Development (Grant no: PBS1/A5/2/2012) for providing financial 

support to this project 
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Nanomaterials technology is one of the most exciting and 

promising technologies of this century. Many people in both academics 

and business believe that this new technology is going to shape our 

future lives in at least the same way as did the computer and 

communication technology, medicine and aerospace technology past. 

Nanotechnology is of course the hype of the late 20th and early 21st 

century, but in many cases it is still at the basic research and 

development stage rather than in the state of commercialization as a real 

technology. Nano-sized inorganic fillers can improve coatings properties 

such as scratch and UV-stabilization considerably, but also need to be 

easy to incorporate into the formulation. Universal nanoadditives, i.e. 

master batches of tailor-made pre-dispersed nanoparticles in various 

media, can significantly enhance the nanoparticle usability in coatings 

and realize new market opportunities. 

It is very interesting to use nanomaterials, especially carbon 

nanotubes in technology of acrylic pressure-sensitive adhesives in form 

of solvent-born, water-borne or solvent-free systems which are applied 

by the manufacturing of wide range of self-adhesive materials, such as 

tapes, labels, sign and marking films, protective films, medical articles 

etc. The properties, which are essential in characterizing the nature of 

PSAs comprise: tack, peel adhesion, and shear. 

Offering some of the highest specific strength and resilience 

values known among bulk materials, carbon nanotubes have the potential 

to revolutionize the field of adhesives and pressure-sensitive adhesives 

science and engineering. For the experimental trials the models solvent-

borne pressure-sensitive adhesives were synthesized using mixture of 2-
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ethylhexyl acrylate, methyl acrylate, acrylic acid in the presence of 

carbon nanotubes for manufacturing of electrical conductive self-

adhesive layers for application in the electronic industry. 
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Zaprawy cementowe modyfikowane dodatkami 

koncentratu magnetycznego 
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budownictwa i architektury, 70-311 Szczecin, al. Piastów 50 

 

Beton jest obecnie najszerzej stosowanym materiałem 

budowlanym na świecie. Nowoczesne budownictwo dąży do 

zrównoważonego rozwoju, idea ta w praktyce oznacza rozwój 

gospodarczy przy optymalnym zużyciu energii i budownictwo 

ekologiczne. W tym celu coraz częściej modyfikuje się beton dodatkami 

pochodzącymi z odpadów energetycznych oraz przemysłowych. Obecnie 

zastępuje się część cementu dodatkami mineralnymi takimi jak: popiół 

lotny, pył krzemionkowy czy żużel hutniczy. Wpisując się w ideę 

zrównoważonego rozwoju podjęto próbę modyfikacji zaprawy 

cementowej magnetytem. Program badań obejmował zaprojektowanie 

zapraw cementowych z różną ilością magnetytu oraz przeanalizowanie 

jego wpływu na wytrzymałość na ściskanie. Skład zapraw ustalono na 

bazie receptury wzorcowej opartej na proporcjach normowej zaprawy 

cementowej zgodnie z normą PN-EN 196-1 [1]. Pozostałe zaprawy 

modyfikowane magnetytem podzielono na dwie grupy. Pierwszą grupę 

stanowiły zaprawy oparte na zaprawie wzorcowej, o stałym stosunku 

wodno-cementowym z dodatkiem magnetytu w ilościach 0.5, 1, 2, 5, 10 

i 20 % masy cementu. Drugi rodzaj zapraw zmodyfikowano 

zmniejszając ilość cementu i zastępując go magnetytem odpowiednio o 

0.5, 1, 2, 5, 10 i 20 %. Pomniejszenie ilości cementu spowodowało 

zmianę stosunku w/c. Wszystkie zaprawy wykonano na bazie cementu 

portlandzkiego CEM I 42,5 R, kruszywa naturalnego – piasku 

kwarcowego frakcji 0-2 mm oraz koncentratu magnetytowego 

dostarczonego przez firmę Magnetyt-Grochów Sp. z o.o.  Badanie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie przeprowadzono zgodnie z normą 

[1] na beleczkach o wymiarach 40x40x160 mm. Próbki po 24 godzinach 

zostały rozformowane i przechowywane w temperaturze 20°C i 

wilgotności 98%. Po 28 dniach dojrzewania próbki poddano badaniom 
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niszczącym w maszynie wytrzymałościowej i określono wytrzymałość 

na ściskanie. 

 

[1] PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczenie 

wytrzymałości
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Granica kopolimer dwublokowy-trójblokowy 

jako obszar osobliwego zachowania fazowego 

 
Sebastian Wołoszczuk, Michał Banaszak 

 
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Umultowska 85, 

61-614 Poznań 

 

Dotychczasowe badania kopolimerów trójblokowych ABA 

skupiały się w znakomitej większości na łańcuchach symetrycznych 

(bloki A posiadają taką samą masę). Asymetryczne kopolimery 

trójblokowe A1BA2 mogą być z kolei wykorzystane do badania w 

systematyczny sposób przejścia od kopolimeru dwublokowego do 

trójblokowego. Dla kopolimerów dwublokowych i symetrycznych 

kopolimerów trójblokowych zwiększenie długości łańcucha (N) promuje 

termodynamiczną niezgodność i niemieszalność, która stabilizuje 

struktury uporządkowane, tzn. temperatura przejścia porządek-

nieporządek (TODT) wzrasta wraz ze wzrostem N. Z drugiej strony 

wiadomo zarówno z eksperymentu [1] jak i również z symulacji Monte 

Carlo [2], że dołączenie bloku A2 do rdzenia w postaci kopolimeru 

dwublokowego A1B, a następnie sukcesywne zwiększanie jego długości 

powoduje, że TODT początkowo zmniejsza się, a następnie zwiększa, 

przez co uzyskuje się minimum. Taka stabilizacja fazy 

nieuporządkowanej wraz ze wzrostem N dla cząsteczek kopolimeru 

A1BA2, posiadających jeden stosunkowo krótki blok A, ma pochodzenie 

entropowe. 

W symulacjach wykorzystujemy sieciową metodę Monte Carlo, 

znaną jako algorytm ruchów kooperatywnych, przy pomocy której 

badamy w systematyczny sposób stopy niesymetrycznych kopolimerów 

trójblokowych A1BA2 o bardzo któtkim jednym bloku A. Naszym celem 

jest oszacowanie wpływu asymetrii na własności strukturalne i 

zachowanie fazowe. Szczególnie interesująca jest dystrybucja bloków A 

w domenie A, bloków A w domenie B oraz w interfejsie 

międzydomenowym. Szczególnie interesującym zjawiskiem jest 

istnienie w obszarze, w którym bloki A znajdują się wewnątrz domeny 

B, podregionu, w krótkim segmenty A agregują tworząc micele. 
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Pojedyńczy łańcuch stopionego symetrycznego kopolimeru 

trójblokowego ABA może tworzyć w strukturze lamelarnej pętlę lub 

mostek w zależności od tego, czy bloki A1 i A2 znajdują się wewnątrz tej 

samej domeny lub czy łączą domeny sąsiadujące. Takie rozróżnienie 

konformacyjne wpływa na właściwości mechaniczne układu. W 

przypadku silnie asymetrycznych kopolimerów trójblokowych A1BA2 

istnienie micel A w obrębie domeny B daje nam trzecią możliwość. 

Pojedyncza micela A odgrywa wtedy rolę wyspy wewnątrz domeny B, 

gdzie spotykają się ,,mosty” z sąsiednich domen. Zachowanie takie 

wpływa na szereg własności układu i może mieć bardzo interesujące 

zastosowania praktyczne.  

 

[1] M. W. Hamersky, S. D. Smith, A. O. Gozen, R. J. Spontak, Phys. 

Rev. Lett., 95, 168306 (2005)  

[2] S. Wołoszczuk, M. Banaszak, R. J. Spontak, J. Pol. Sci. Part B: Pol. 

Phys., 51 (5), pp. 343-348 (2013) 
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I. Pełech1,*, A. Kaczmarek1, U. Narkiewicz1, R. Pełech2 

 
1Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział 
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2Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział 

Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej 

Organicznej 

 

Opracowanie metod wytwarzania kompozytów polimerowych z 

dodatkiem nanomateriałów jest niezwykle istotne ze względu na 

możliwość ich komercyjnego zastosowania. Jednym z powszechnie 

stosowanych polimerów są żywice epoksydowe, które posiadają 

doskonałe własności mechaniczne, termiczne, wysoką odporność 

chemiczną,  a dodatkowo ich wytwarzanie nie generuje wysokich 

kosztów. Żywice epoksydowe mogą być stosowane jako materiały 

konstrukcyjne o dużej wytrzymałości w przemyśle środków transportu 

czy maszynowym, a także jako izolatory, kleje i lakiery. W wielu 

przypadkach niezbędne jest uzyskanie przewodnictwa elektrycznego 

kompozytu polimerowego, które umożliwia rozpatrywanie tych 

materiałów w kontekście ochrony przeciw uderzeniom piorunów, 

ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych oraz rozładowania 

elektrostatycznego. Zdolność przewodzenia prądu elektrycznego można 

uzyskać stosując jako napełniacz nanorurki węglowe (CNT). W takim 

przypadku podstawowym problemem jest otrzymanie jednorodnej 

dyspersji CNT w matrycy polimerowej ze względu na to, iż nanorurki 

mają tendencję do ulegania aglomeracji z powodu oddziaływania sił Van 

der Waalsa. W celu poprawy dyspersji najczęściej poddaje się nanorurki 

węglowe funkcjonalizacji, czyli przyłączeniu do ich powierzchni 

odpowiednich grup funkcyjnych.  
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Dostępne badania wskazują, że w przypadku kompozytów 

epoksydowych z dodatkiem dobrze zdyspergowanych nanorurek 

węglowych można uzyskać wyższe wartości przewodnictwa 

elektrycznego, niż w przypadku materiałów o słabej dyspersji. Istnieje 

również ryzyko, że kowalencyjna funkcjonalizacja nanorurek 

węglowych może przekładać się na pogorszenie wartości przewodnictwa 

elektrycznego kompozytów wypełnionych sfunkcjonalizowanymi 

nanorurkami węglowymi. 

W pracy przedstawiono otrzymywanie kompozytów 

polimerowych na bazie żywicy epoksydowej oraz wielościennych 

nanorurek węglowych. Wykorzystano CNT po syntezie oraz po procesie 

ich funkcjonalizacji, którą prowadzono z udziałem chloru w atmosferze 

gazowej lub z udziałem chloru i wodorotlenku sodu. Zbadano wpływ 

funkcjonalizacji nanorurek węglowych na stopień ich dyspersji w 

żywicy epoksydowej oraz na przewodnictwo elektryczne otrzymanych 

kompozytów.  

 

Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 

ramach projektu LIDER/25/58/l-3/11/NCBR/2012. 
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Stopy kopolimerow trojblokowych cechują się fascynującą 

zdolnością tworzenia użytecznych nanostruktur [1]. Proces ten ma duże 

znaczenie dla nanotechnologii. Eksperymenty komputerowe pozwalają 

na coraz lepsze zrozumienie efektow zachodzących w układach 

polimerowych. Teoria pola samozgodnego [ang. self-consistent field 

theory (SCFT)] jest z powodzeniem wykorzystywana do badania 

zachowania fazowego polimerow [2,3]. Obliczenia wykonywane tą 

metodą w przeciwieństwie do sieciowych symulacji Monte Carlo nie są 

ograniczone efektami związanymi ze skończonym rozmiarem oraz 

długimi czasami relaksacji potrzebnymi do doprowadzenia układu do 

stanu rownowagi. SCFT zaniedbuje fluktuacje gęstości, jednak z 

powodzeniem może być stosowana do badania efektow entropowych. W 

czasie eksperymentow dotyczących kopolimerow trojblokowych 

zauważono, że skracanie długości jednego z blokow A, kopolimeru A-B-

A powoduje zwiększenie jego udziału w domenie B [4]. Efekt ten 

spowodowany jest rywalizacją entropii i entalpii. Krotkie segmenty A 

znajdują się w domenie B, ponieważ zwiększenie entalpii jest względnie 

małe wobec odpowiadającego jej wzrostu entropii [5]. Podczas 

prezentacji przedstawione zostaną wyniki obliczeń SCFT, pokazujące 

udział krotkich łańcuchow w przestrzeni międzyfazowej i w domenie B, 

w zależności od kompozycji łańcucha oraz wartości parametru 

niekompatybilności χN. 

 

Badania były finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki – DEC-

2012/07/N/ST4/00293. 

 

[1] Bates F.S., Fredrickson G.H. , Phys. Today 52 (1999) 

[2] Matsen M. W., Schick M., Phys. Rev. Lett. 72, 2660 (1994) 
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[3] Banaszak M., Koper A., Knychała P., Lewandowski K., Acta Physica 

Polonica A, 121(3) (2012) 

[4] Wołoszczuk S., Banaszak M. , Spontak R.J., J. Polymer Sci B, 

Polymer Phys, 51, 343 (2013) 

[5] Dzięcielski M., Wołoszczuk S., Banaszak M., Polimery, 59 (7-8), 50-

54, (2014 ) 
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W środowisku pomieszczeń zamkniętych występują 

mikroorganizmy mające potencjalnie chorobotwórcze właściwości dla 

ludzi i zwierząt. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost liczby 

chorób wywołanych przez powyższe organizmy, tj. grzybic, toksykoz i 

alergii. Ten stan rzeczy zmusza producentów farb, materiałów 

budowlanych, kosmetyków i środków czystości do stosowania 

biocydów. Wydaje się jednak, że prostszym, relatywnie tańszym i 

proekologicznym rozwiązaniem powyższego problemu jest 

wykorzystanie zjawiska fotokatalizy. Produkty fotokatalityczne 

wzbogacone są w nanocząstki ditlenku tytanu. Związek ten, w obecności 

światła ułatwia rozkład zanieczyszczeń organicznych, powstrzymuje 

osadzanie brudu i wspomaga jego wymywanie. Ditlenek tytanu nie 

wpływa negatywnie na zdrowie człowieka, podczas gdy powszechnie 

stosowane biocydy mogą być przyczyną alergii i chorób. Udowodniono, 

że ditlenek tytanu działa hamująco na wzrost bakterii i wirusów. 

Powyższe zagadnienie jest tylko w małym stopniu rozeznane w 

odniesieniu do grzybów strzępkowych, zwłaszcza do grzybów 

chorobotwórczych.  

W pracy przedstawiono wyniki badań nad antymikrobiologicznym 

działaniem fotokatalizatorów otrzymanych na bazie ditlenku tytanu, 

który aktywowano światłem widzialnym i UV. W badaniach 

wykorzystano TiO2 modyfikowany azotem i metalami (Cu, Ag) oraz 

komercyjne farby fotokatalityczne wzbogacone w nanocząsteczkowy 

ditlenek tytanu. Określono wpływ fotokatalizatorów na przeżywalność 

różnych grup mikroorganizmów (bakterii, grzybów i drożdżaków) w 
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warunkach in vitro. Przedstawiono również model oddziaływania 

ditlenku tytanu na bakterie i grzyby. 

 

Praca wykonana w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum 

Nauki, UMO-2012/06/A/ST5/00226 
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Projekt koncepcji Informatycznej Platformy 

Komunikacji wspomagającej relacje sztuki 

projektowania i przemysłu 

 
K. Groń 

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 

 

Współczesna komunikacja została zdominowana przez media 

elektroniczne. Towarzyszą nam one niemal na każdym kroku. 

Nieustannie jesteśmy bombardowani informacjami, a jednocześnie sami 

mamy możliwość komunikowania się z innymi poprzez sms-y, e-maile 

czy komunikatory internetowe (skype, GG, chat itp.). Wpływ mediów 

elektronicznych na nasze życie jest olbrzymi. 

W czasie, gdy zaczynałem swoją współpracę projektową z 

przemysłem, sytuacja była odmienna. Cała komunikacja oparta była o 

tradycyjne formy kontaktów interpersonalnych, wielką rolę odgrywały 

procedury określające obieg papierowych dokumentów, zasady ich 

archiwizowania i wykorzystywania. 

Nie można powiedzieć, że poprzedni lub obecny system 

komunikacji jest lepszy. Każdy z nich jest po prostu inny dopasowany 

do aktualnych możliwości technicznych przekazu informacji, oczekiwań 

i potrzeb osób, które się nim posługują. 

Zważywszy na rozwój nowych technologii i ciągłe poszukiwania 

dodatkowych walorów wirtualnej rzeczywistości, zaprojektowałem 

koncepcję nowych form komunikacji pomiędzy projektantem a 

producentem, w której wykorzystane zostałyby nowe media. 

Idea sprowadza się do umożliwienia projektantowi przedstawienia 

swoich pomysłów w atrakcyjny dla potencjalnego zleceniodawcy 

sposób, a z drugiej strony ma pozwolić producentowi na zaznajomienie 

się w krótkim czasie z propozycjami wielu designerów. Chodzi o to, by 

jak najsprawniej, bez wielu zbędnych spotkań i dyskusji, obie strony 

wyrobiły sobie pogląd, że mają wspólny pomysł na produkt, który ma 

powstać. Gdy już dojdą do wspólnego wniosku o współpracy, to będzie 

możliwość realizacji szczegółowych rozmów, sformalizowania 

współpracy i dalszych etapów procesu projektowo-wdrożeniowego. 
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W moim przekonaniu, taka forma komunikacji projektanta i 

producenta jest współcześnie niezmiernie potrzebna. 

Istotnym elementem mojego pomysłu jest „bezpieczeństwo” 

projektu i informacji zebranych na jego temat. W dobie ostrej 

konkurencji nie można dopuścić, by założenia projektowe przedostały 

się do innych firm z danej branży, by stały się tematem szerszej dyskusji 

zanim nie zostaną objęte ochroną prawną (np. w formie patentu lub 

ochrony przysługującej projektom autorskim). „Bezpieczeństwo” 

projektowi ma zapewnić odpowiednio zabezpieczony dysk, na którym 

będą pracowały tylko osoby uprawnione. 

Sedno pomysłu tkwi w umożliwieniu projektantowi kontaktów ze 

zleceniodawcą reprezentowanym przez menadżera projektu, dział 

konstrukcyjny czy inne komórki realizujące projekt w środowisku CAD, 

łącznie z prezentowaniem wizualizacji. 

Praca w środowisku 3D na odległość, zmiany dokonywane w 

projekcie, rodzące się sugestie i pomysły, są automatycznie 

archiwizowane na dysku. Podgląd korekt dokonywanych na rysunku 

konstrukcyjnym CAD przez projektanta i konstruktora pozwala na 

nieustanne śledzenie postępu prac i wprowadzaniu korekt w czasie i z 

miejsca dla wszystkich dogodnego. W ten sposób eliminowana jest 

konieczność organizowania wielu spotkań związanych z wysokimi 

kosztami (dojazdy, poświęcony czas itp.). Decyzje, sugestie, korekty 

mogą być przekazywane z różnych miejsc, o różnych porach dnia, a 

dane będą magazynowane w wygenerowanych dyskach oznaczonych 

różnymi statusami ważności. 

Jest to szalenie ważne przy współpracy osób pracujących w 

różnych strefach czasowych. 

W rezultacie, działania są efektywniejsze, zarówno w aspekcie 

finansowym jaki organizacyjnym. 

Nie oznacza to, że neguję konieczność bezpośrednich kontaktów 

w trakcie realizacji projektu (dotychczas pracowałem posługując się 

„starymi” metodami komunikacji i osiągałem bardzo dobre wyniki 

wdrożeń dla przemysłu). One są niezbędne, ale można je ograniczyć do 

pewnego minimum, np. spotkanie organizacyjne, ostateczna decyzja 

dotycząca nawiązania współpracy i podpisanie umowy, prezentacja 

modelu/prototypu w fazie końcowej, lub ostateczna decyzja dot. 

wdrożenia do produkcji seryjnej. 

Pozostałe kwestie komunikacji można załatwić na odległość, 

korzystając ze współczesnych zdobyczy techniki. Komunikacja 

pomiędzy stronami może odbywać się w środowisku platformy z 
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włączeniem nowych mediów i urządzeń, np. w formie telekonferencji, 

wysyłania wiadomości głosowych, wiadomości tekstowych itp. 

Dla dalszego zwiększenia efektywności działania 

zaproponowałem wykorzystanie standardowego oprogramowania 

pomagającego w zarządzaniu projektami np. MS PROJECT, którego 

walory znają właściciele wielu przedsiębiorstw. 

Pozwala ono na stworzenie harmonogramu prac, oszacowania 

kosztów z nimi związanych, ocenę dostępności zasobów ludzkich i 

określenie realnych terminów realizacji poszczególnych etapów 

projektu. 

Do tak stworzonego środowiska pracy dodana została możliwość 

wykorzystania tzw. „jaskini wirtualnej” z projektorami wyświetlającymi 

obraz (hologram) lub pomieszczenia wyposażonego w specjalne 

zaprojektowane ekrany, na których wyświetlany będzie projekt w całości 

lub we fragmentach. Wirtualna przestrzeń pozwoli klientowi na ocenę 

etapów prac projektowych, wprowadzanie ewentualnych zmian czy 

nawet na akceptację ostatecznej wersji projektu wraz z prototypem, np. 

wykonanym przy pomocy drukarki 3D, która staje się popularnym 

urządzeniem, dostępnym dla projektantów. 

„Jaskinia wirtualna” może stać się środowiskiem, które będzie 

symulowało otoczenie, w jakim docelowo produkt będzie funkcjonował. 

Może również ukazywać środowisko pracy firmy, która będzie projekt 

produkowała. W tym momencie pojawiają się kolejne oszczędności – 

można zrezygnować z udziału w kosztownych imprezach targowych, 

ograniczając bezpośrednie kontakty do wybranych, strategicznych z 

punktu widzenia przedsiębiorstwa kontrahentów. 

Ponadto „jaskinia wirtualna” stwarza warunki do wykreowania 

przyjaznego miejsca pełniącego rolę pracowni projektowej. Działający w 

niej designer, w zależności od swoich upodobań, może otoczyć się 

dźwiękami i obrazami z natury lub odgłosami transmitowanymi „na 

żywo” z zakładów produkcyjnych zleceniodawcy. Taka „wirtualna 

pracownia” stwarza wręcz nieograniczone możliwości wypłynięcia na 

„ocean inspiracji”. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by z tak zdefiniowanej platformy 

komunikacji korzystali studenci stawiający dopiero pierwsze kroki 

projektowe. Bez doświadczenia, bez bogatego portfolio, ciężko jest im 

się „przebić’ do zleceniodawców, umówić na spotkanie, na którym 

mieliby szansę zaprezentować dokładniej siebie i swoje pomysły. 

Korzystając z platformy, mogą przesłać swoje projekty do wielu 

producentów uczestniczących w projekcie, zareagować na ich zapytania 
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i sugestie, zwielokrotniając tym samym szanse na dostrzeżenie ich 

potencjału projektowego. 

Testy przeprowadzone z wykorzystaniem tylko niewielkiego 

wycinka możliwości jakie daje platforma, w wykonaniu pracy 

projektowej studentów Wydziału Architektury Wnętrz Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach i przedstawicieli firmy ROCA POLSKA pokazały 

wielki potencjał tkwiący w takiej formie komunikacji. Młodzi 

projektanci mieli przygotować projekty szafek pod umywalki nablatowe. 

Zgłaszane przez nich pomysły były na bieżąco oceniane przez 

technologów, konstruktorów, przedstawicieli służb marketingowych. 

Trwała ożywiona wymiana informacji, argumentów, dokonywano korekt 

i uszczegółowień. Współpraca projektowa zakończyła się prezentacją 

projektów na żywo w formie plansz. Projekty zostały ocenione i 

nagrodzone przez firmę finansowo. Dzięki współpracy i komunikacji 

poprzez platformę z wykorzystaniem nowych mediów nawiązał się 

związek emocjonalny pomiędzy projektantem i producentem, co 

pozwoliło na zacieśnienie współpracy i wyznaczenia kolejnych wyzwań 

w działaniach projektowych. 
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Ruchome projektowanie graficzne – motion 

design w praktyce 

 
K. Kamrowski 

 
Katedra Grafiki Projektowej, Akademia Sztuki w Szczecinie 

 

Ruchome projektowanie graficzne — ang. motion design, grafika 

zmieniająca się w czasie. Czym jest, jakie są różnice w stosunku do 

tradycyjnych publikacji? Czy w książce również mamy do czynienia z 

projektowaniem w tzw. czwartym wymiarze? Jaka jest różnica między 

motion design a animacją? Cechy wspólne i różnice. Czy można tworzyć 

również w tradycyjnych technikach, jaki wpływ na motion design ma 

użycie komputera? 

Wykład ma na celu zainteresowanie tematem, przedstawienie 

pokrótce historii, oraz przede wszystkim zarysowanie szerokiego 

spektrum technik, dzięki którym twórczością tego rodzaju mogą zająć 

się zarówno artyści specjalizujący się w klasycznym rysunku czy 

malarstwie jak i ci z zacięciem technicznym, a nawet informatycy z 

duszą plastyka. 

Postaram się omówić takie techniki jak tradycyjna animacja 

poklatkowa, animacja rysunkowa, techniki wycinankowe oraz ich 

przetwarzanie za pomocą komputera w kontekście motion design. 

Narzędzia typu Adobe After Effects ich podstawowe możliwości i wstęp 

do expressions. Processing.org — prosty język programowania 

stworzony z myślą o artystach, na potrzeby szeroko pojętej sztuki 

elektronicznej, z możliwością interakcji, generowania proceduralnych 

struktur oraz obsługi dźwięku. 
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Czy istnieje Boska Iskra? 

 
N. Guskos1,2*, J. Typek2, J. Rybicki3, A. Guskos4, and B. 

Padlyak5,6 

 
1Department of Solid State Physics, Faculty of Physics, University of 

Athens, Panepistimiopolis, 15784 Zografos, Athens, Greece 

 
2Department of Physics, Faculty of  Engineering of the Materials and 

Mechatronic, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastow 

17, 70-310 Szczecin, Poland 

 
3Department of Solid State Physics, Faculty of Technical Physics and 

Applied Mathematics, Gdansk University of Technology, Narutowicza 

11/12, 80-952 Gdansk, Poland 

 
4Faculty of Art Visual, Szczecin Academy of Art, Pl. Orla Bialego 2, 

Szczecin, Poland 
5Spectroscopy Sector, Institute of Physical Optics, Dragomanov Str. 23, 

79-005 Lviv, Ukraine 

 
6Division of Spectroscopy of Functional Materials, Institute of Physics, 

University of Zielona Góra, Ul. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra, 

Poland 

 

Próbki żywej materii były badane metodą fotoakustyczną. 

Zaobserwowano bardzo intensywną absorpcje w zakresie ultrafioletu i o 

kilka rządów słabsze w zakresie widzialnym. Ostatnio zaczęto 

interesować się liniami absorpcyjnymi promieniowania 

elektromagnetycznego w zakresie widzialnym. Wiele z nich pochodzi od  

przejść elektronowych ππ*, πn zlokalizowanych na kompleksach 

miedziowych. Zaproponowaliśmy tzw. mechanizm „Chanel selektor” 

celem kontrolowania przepływu informacji między spermidynami a 

DNA. 
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Funkcjonalizacja nanorurek węglowych, 

synteza in situ i charakterystyka 

nanokompozytów MWCNT/poli(tereftalan 

butylenu) 

 
I. Irska, E. Piesowicz, Z. Rosłaniec 

 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 

 

Nanotechnologia jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą 

się interdyscyplinarną dziedziną, która zajmuje się projektowaniem, 

wytwarzaniem i wykorzystywaniem nanomateriałów i nanostruktur. W 

ostatnich latach popularnym przedmiotem badań stały się 

nanokompozyty polimerowe. Stanowią one interesującą alternatywę dla 

konwencjonalnych materiałów kompozytowych. 

Przeprowadzone badania obejmowały syntezę i charakterystykę 

nanokompozytów, w których osnowę polimerową stanowił 

poli(tereftalan butylenu) (PBT), przy różnym udziale wagowym 

nanonapełniacza – funkcjonalizowanych epoksynadtlenkiem 

wielościennych nanorurek węglowych (EpMWCNT). 

Nanokompozyty otrzymano metodą polikondensacji w stanie 

stopionym przez wprowadzenie nanocząstek do osnowy polimerowej 

podczas syntezy (synteza in situ). Nanokompozyty przygotowano w 

seriach z modyfikowanymi oraz niemodyfikowanymi MWCNT, przy 

udziale wagowym nanonapełaniacza od 0,1% do 0,3%. Dla uzyskaniu 

maksymalnego efektu wzmocnienia w nanokompozycie, konieczny jest 

jednorodny rozkład nanonapełniacza oraz utworzenie silnych 

oddziaływań pomiędzy nanonapełniaczem, a matrycą polimerową [1]. 

Przeprowadzone badania morfologii otrzymanych materiałów 

potwierdziły dobrą dyspersję MWCNT w matrycy PBT (ryc. 1). 
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Ryc. 1. Mikrofotografia SEM przełomu PBT+ 0,3% wag. EpMWCNT. 

 

Otrzymane wyniki potwierdzają korzystny wpływ 

funkcjonalizowanych nanorurek na właściwości termiczne i 

mechaniczne zsyntezowanych materiałów.  

 

[1] Broza G., Kwiatkowska M., Roslaniec Z., Dchulte K. 2005, 

Processing and assessment of poly(butylene terephtalate) 

nanocomposites with oxidized single wall carbon nanotubes. Polymer, 

46, 5860-7. 
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Właściwości magnetyczne TiO2 

modyfikowanego jednocześnie żelazem i azotem 

badane przy pomocy  elektronowego rezonansu 

magnetycznego i magnetyzacji stałoprądowej 

 
G. Zolnierkiewicz1 , N. Guskos1,2, A. Guskos1, J. Typek1, S. 

Glenis2, P. Berczynski1, D. Dolat3, S. Mozia3, A.W. Morawski3 

 
1Instytut Fizyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 

Szczecinie, al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, Polska 

 
2Instytut Fizyki Ciała Stałego, Uniwersytet Ateński, Panepistimioupolis, 

GR-157 84 Ateny, Grecja 

 
3Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii 

Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 

Szczecinie, ul. Pułaskiego 10, 70-322  Szczecin, Polska 

 

Zbadano nanokompozyty dwutlenku tytanu modyfikowane 

jednocześnie żelazem i azotem. 

Sporządzono trzy próbki o różnej zawartości żelaza, nFe,N-TiO2 

(n=1, 5 i 10 % wag. Fe). 

Nanokompozyt przygotowano nasączając  amorficzny dwutlenek 

tytanu przy pomocy Fe(NO3)3 a następnie wygrzewano w temperaturze 

800°C w atmosferze amoniaku. Wykazuje on wysoką aktywność 

fotokatalityczną podczas rozkładu kwasu octowego pod wpływem 

światła widzialnego. Optymalną wydajność stwierdzono dla próbki 

n=5% Fe.  

Właściwości magnetyczne nanokompozytu (Fe,N) – TiO2 były 

badane przy pomocy spektroskopii FMR/ERP w zakresie temperatur 4-

290 K. Dodatkowo wykonano pomiary podatności magnetycznej w 

zakresie temperatur 2 – 300 K oraz w polach magnetycznych do 70000 

Oe. W temperaturach 2 i 300 K wykonano pomiary pętli histerezy. 

Widma FMR aglomeratów nanocząstek żelaza dominowały w 

całym zakresie temperatur dla wszystkich próbek z najniższą 
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intensywnością dla próbki 5 Fe,N-TiO2 w temperaturze pokojowej. 

Ponadto w widmach ERP w niskich temperaturach zarejestrowano wolne 

rodniki i trójwartościowy jon tytanu. Najwyższą koncentrację 

trójwartościowego jonu tytanu zaobserwowano dla próbki 5Fe,N-TiO2 a 

najniższą dla 10Fe,N-TiO2. Zaproponowano, że dla próbki 5Fe,N-TiO2 

ilość żelaza związanego z modyfikacją tlenku tytanu wynikająca z 

pojawienia się najwyższej koncentracji trójwartościowego jonu tytanu 

jest największa co koreluje korzystnie z optimum reaktywności  

fotokatalitycznej w świetle widzialnym. 

Zależnie od zawartości żelaza w TiO2 stwierdzono różne rodzaje 

oddziaływań magnetycznych. W wysokich temperaturach 

zidentyfikowano współistnienie faz superparamagnetycznych, 

paramagnetycznych i ferromagnetycznych. Poniżej 50 K 

zaobserwowano silne oddziaływania antyferromagnetyczne w wyniku 

których niektóre części nanokompozytu przeszły do daleko-zasięgowego 

stanu antyferromagnetycznego. Oddziaływania antyferromagnetyczne 

przypisano magnetycznym aglomeratom bazującym na żelazie i 

trójwartościowym jonie żelaza w fazie  TiFeO3, podczas gdy 

oddziaływania ferromagnetyczne pochodzą z magnetycznych klasterów 

w TiO2. 
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Badania metodą EPR próbek roztworu stałego 

Ni2Fe1-xInxVO6 

 
M. Bobrowska1, J. Typek1, E. Filipek2, A. Pacześna2 
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2Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin 

 

W pracy przedstawiono wyniki badań magnetycznych próbek 

nowego roztworu stałego Ni2FexIn1-xVO6, gdzie x=0, 0.10, 0.25, 0.50, 

0.75, 0.90, 1.00.  Jednofazowe próbki Ni2FexIn1-xVO6 można otrzymać 

dwoma sposobami: (a) przez ogrzewanie w mieszaninie dwóch 

izostrukturalnych składników Ni2InVO6/Ni2FeVO6 w atmosferze 

powietrza. Powstający roztwór ma charakter substytucyjny, tzn. 

następuje włączenie jonów żelaza Fe3+ w miejsce jonów indu In3+ w 

matrycy Ni2InVO6; (b) stosując metodę tradycyjnego kalcynowania 

mieszanin reagentów: V2O5, In2O3, Fe2O3, 2NiCO3·3Ni(OH)2·4H2O w 

zakresie temperatur od 500 do 1000ºC.  Próbki ogrzewa się w kilku 24-

godzinnych etapach ustalając ich skład fazowy metodą dyfrakcji 

promieniowania rentgenowskiego. Po ostatnim etapie ogrzewania 

przeprowadza się analizę fazową syntezowanych próbek, aby wykazać, 

że są one jednofazowe i zawierają Ni2In1-xFexVO6. 

Badania metodą elektronowego rezonansu magnetycznego (ERP) 

prowadzono nad roztworami stałymi otrzymanymi metodą tradycyjnego 

kalcynowania. Na poniższym rysunku przedstawiono widma ERP 

zarejestrowane w temperaturze pokojowej. 
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Otrzymane widma ilustrują obecność izolowanych 

wysokospinowych centrów Fe3+ (S=5/2) dla małych koncentracji 

żelaza w Ni2FexIn1-xVO6 (dla x=0.10 i 0.25) oraz wraz ze wzrostem 

indeksu x zwiększenie intensywności sygnału pochodzącego od silnie 

sprzężonych magnetycznie podsieci żelaza (co najmniej dwie różne 

podsieci). 
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Synteza nanocząstek Fe3O4 metodą 

solwotermalną 
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ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-069 Zielona Góra 

 

Nowym trendem w ostatnich latach  stało się otrzymywanie 

nanokrystalicznego tlenku żelaza (Fe3O4) i jego wykorzystanie w 

różnych dziedzinach przemysłu. Na szeroką skalę prowadzone są 

badania nad wykorzystaniem superparamagnetycznych właściwości 

Fe3O4 w medycynie (w systemach kontrolowanego uwalniania leku, 

hipertermii magnetycznej, obrazowaniu przy użyciu rezonansu 

magnetycznego czy magnetycznym znakowaniu komórek) [1]. 

W pracy przedstawiono sposób otrzymywania nanocząstek 

magnetycznych opartych na strukturze magnetytu (Fe3O4) metodą 

solwotermalną z wykorzystaniem reaktora mikrofalowego. Metoda 

polega na rozpuszczeniu soli żelaza w glikolu polietylenowym z 

dodatkiem octanu sodu i umieszczeniu tak otrzymanego, klarownego 

roztworu  w reaktorze mikrofalowym. Stosując odpowiedni czas oraz 

warunki reakcji takie jak temperatura, ciśnienie oraz moc mikrofal 

otrzymuje się zawiesinę zawierająca nanocząstki Fe3O4. Po oddzieleniu 

od roztworu, na drodze dekantacji z użyciem magnesu stałego, oraz 

kilkukrotnym przepłukaniu alkoholem i wodą otrzymuje się nanocząstki 

Fe3O4. 

Przeanalizowano wpływ warunków prowadzenia procesu  na skład 

fazowy oraz wielkość otrzymanych nanocząstek za pomocą metody 

dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), transmisyjnego mikroskopu 

elektronowego (TEM), Nanosizera, mikroskopii sił atomowych (AFM) 

oraz spektroskopii ramanowskiej. 
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Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że odpowiednio dobrane 

warunki prowadzenia syntezy metodą solwotermalną z wykorzystaniem  

reaktora mikrofalowego umożliwiają otrzymanie nanocząstek Fe3O4 o 

określonej wielkości i czystości. 

 

 
Rys.1 Obraz TEM próbki ZBAP4(b) 

 

[1] Chenjie Xu, Shouheng Sun, New forms of superparamagnetic 

nanoparticles for biomedical applications, Advanced Drug Delivery 

Reviews, Volume 65, Issue 5, May 2013, Pages 732–743 



PoWieFoNa 
Piąte Warsztaty Nanotechnologiczne 

16-18 czerwca 2014, Szczecin 

 

71 
 

 

 

Funkcjonalizacja nanorurek węglowych 

grupami tlenowymi 
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Nanorurki węglowe (CNT) mogą być wykorzystywane między 

innymi jako: emitery elektronów, membrany filtracyjne, nośniki leków, 

kontenery energii czy nośniki katalizatorów. Szczególne zainteresowanie 

nanorurkami należy upatrywać w możliwości ich stosowania jako 

napełniaczy do tworzyw sztucznych. Obecność CNT jako dodatku w 

polimerze może poprawić takie właściwości kompozytu jak: 

wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości przy rozciąganiu, 

wytrzymałość na obciążenie dynamiczne, temperaturę zeszklenia, 

przewodność cieplną, odporność na działanie rozpuszczalników, 

właściwości optyczne oraz przewodnictwo elektryczne. W celu 

uzyskania kompozytu polimerowego z dodatkiem nanorurek o 

założonych właściwościach zazwyczaj niezbędna jest poprawa dyspersji 

CNT w matrycy polimerowej, ponieważ nanorurki mają tendencję do 

ulegania aglomeracji z powodu oddziaływania sił Van der Waalsa. 

Funkcjonalizacja powierzchni CNT grupami polarnymi może poprawić 

dyspersję nanorurek poprzez wzrost oddziaływań fizycznych między 

fazami czy reakcje grup z łańcuchami polimerowymi.  

W pracy przedstawiono sposoby wprowadzania grup tlenowych na 

powierzchnie CNT. Do badań wykorzystano wielościenne nanorurki 

węglowe syntezowane w wysokotemperaturowym piecu rurowym z 

wykorzystaniem etylenu jako źródła węgla w temperaturze 700°C pod 

ciśnieniem atmosferycznym oraz komercyjnie dostępne nanorurki 

węglowe Nanocyl NC7000. Modyfikację prowadzono z użyciem kwasu 
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azotowego w temperaturze jego wrzenia pod chłodnicą zwrotną lub w 

rektorze mikrofalowym. Grupy tlenowe przyłączano również w procesie 

dwuetapowym, w którym pierwszy etap stanowiło chlorowanie 

materiału węglowego w fazie gazowej, natomiast w etapie drugim 

prowadzono reakcje z wodorotlenkiem sodu. Ilościową i jakościową 

ocenę grup funkcyjnych wykonano metodą spektroskopii fotoelektronów 

w zakresie promieniowania X (XPS). 

 

Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 

ramach projektu LIDER/25/58/l-3/11/NCBR/2012. 
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Omówiona zostanie metoda hipertermii magnetycznej na 

przykładzie zdalnego ogrzewania nanoczątek magnetycznych poprzez 

generatory zmiennego pola magnetycznego o częstościach radiowych. 

Przedyskutowane zostaną możliwości  kontroli wydzielanego ciepła w 

zastosowaniach medycznych do usuwania komórek chorej tkanki i do 

kontroli reakcji chemicznych, w szczególności wpływania na 

oddziaływania białko-białko. 


