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Nanomateriały luminescencyjne oparte o pierwiastki ziem rzadkich jako 
zabezpieczenia ważnych dokumentów  

A. Szczeszaka), N. Kaczorowska a), D. Przybylska a), M. Skwierczyńska a), M. Runowski a), 
E. Śmiechowiczb), A. Erdmanc)  

a)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii ,  
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, agata_is@amu.edu.pl  

b)Politechnika Łódzka, Katedra Włókien Sztucznych, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź 
c)Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii, ul. Wółczańska 223,  

90-924 Łódź 
 

Jony lantanowców Ln3+ z uwagi na ich wyjątkowe właściwości luminescencyjne są 
doskonałymi kandydatami do zastosowań świetlnych w zabezpieczaniu ważnych dokumentów przed 
podrobnieniem i potwierdzaniu ich autentyczności. Wąskie, wyraźnie rozdzielone pasma emisji 
związane z przejściami f-f elektronowymi, przestrajalny kolor luminescencji oraz możliwość 
zastosowania różnej długości fali wzbudzającej umożliwiają wytworzenie zabezpieczeń 
utrudniających fałszerstwo dowodów osobistych czy papierów wartościowych [1]. Nieorganiczne 
matryce fluorkowe, ze względu na ich niską energię drgań sieci krystalicznej są odpowiednie dla 
domieszek w postaci jonów Ln3+, co zapobiega wygaszaniu luminescencji i tym samym sprzyja 
uzyskaniu wysokiej intensywności emisji. Dlatego, nanomateriały oparte o fluorki domieszkowane 
jonami Yb3+/Er3+ lub Eu3+ zostały użyte do modyfikacji włókien celulozowych i papieru. W ten 
sposób uzyskano odpowiednio zieloną lub czerwoną emisję, aktywowaną promieniowaniem  
z zakresu IR (zjawisko up-konwersji, czyli emisji światła o wyższej energii pod wpływem 
wzbudzenia promieniowaniem o energii niższej) oraz UV. Ponadto, metoda NMMO (N-tlenek-N-
metylomorfoliny) służąca do wytwarzania włókien umożliwia ich modyfikowanie w czasie procesu 
przędzenia i tym samym wprowadzenie ML w matrycę włókna. Sprzyja to trwałości uzyskanego 
świecenia we włóknie i użycie ich do wytwarzania luminescencyjnego papieru [2,3]. 

 

 
Rys. 1. Luminescencyjny papier i włókna celulozowe wzbudzane promieniowaniem z zakresu podczerwieni.  

 
Podziękowanie: Prezentowane badania są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach programu LIDER IX, LIDER/39/0141/L-9/17/NCBR/2018 
 
[1] A. Szczeszak, M. Runowski, R. J. Wiglusz, T. Grzyb and S. Lis, Opt. Mater., 2017, 1–7. 
[2] A. Erdman, P. Kulpinski, T. Grzyb and S. Lis, J. Lumin., 2016, 169, 520–527. 
[3] P. Kulpinski, M. Namyslak, T. Grzyb and S. Lis, Cellulose, 2012, 19, 1271–1278. 
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Nanodruty srebra: plazmonowe cegiełki sensorowe  

Sebastian Maćkowskia)b), Joanna Niedziółka-Jonssonb)c), Karolina Sulowskaa)b),  
Ewa Roźnieckac), Heman K.R.R. Babuc), Kamil Wiwatowskia)  

a)Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, ul Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, mackowski@fizyka.umk.pl 

b)Bałtycki Instytut Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia  

c)Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 

 

W trakcie wykładu przedstawione zostaną wyniki wybranych eksperymentów dotyczących 
zastosowania nanodrutów srebra, charakteryzującym się silnym rezonansem plazmonowym [1], jako 
aktywnych elementów czujników do detekcji cząsteczek [2], białek [3,4] i wirusów [5]. 
Przedyskutowane będą one przede wszystkim w aspekcie funkcjonalizacji powierzchni pod kątem 
specyficznego wykrywania, wykorzystania nanodrutów jako więzów geometrycznych 
pozwalających na lokalizację przestrzenną, a także własności plazmonowych, dzięki którym możliwe 
jest wzmocnienie odpowiedzi optycznej.  Wszystkie te czynniki pozwalają w sposób jednoznaczny i 
szybki wykrywać pojedyncze białka, również w czasie rzeczywistym. 

Rys. 1. Schemat eksperymentu: roztwór silnie rozcieńczonych białek jest nakroplony na podłoże zawierające 
sfunkcjonalizowane nanodruty srebra. (a) obraz transmisji wskazujący na położenia nanodrutów na podłożu, (b) obraz 
fluorescencji tego samego obszaru uzyskany po 10 sekundach od nakroplenia. Eksperyment ten pozwala na obserwacje 

przyłączania się pojedynczych białek do nanodrutów srebra.    
 

Poza prezentacją najważniejszych wyników, omówione zostaną także dalsze kierunki badań 
dotyczących optymalizacji konstrukcji i działania sensora opartego o nanodruty srebra.   

 

Badania finansowane w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki 2016/21/B/ST3/02276, 
2017/27/B/ST3/02457 I 2017/26/E/ST3/00209, oraz projektu 3/DOT/2016 przyznanego przez Miasto 
Gdynia.  

 

[1] M. Olejnik, et al., Applied Physics Letters 102, 083703 (2013) 

[2] J. Niedziółka-Jönsson, S. Mackowski, Materials 12, 1418 (2019) 

[3] M. Szalkowski, et al., Nanoscale 9, 10475 (2017) 

[4] M. Szalkowski, et al., Sensors 18, 290 (2018) 

[5] J. Grzelak, et al., Sensors & Actuators: B. Chemical 273, 689 (2018) 
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FTIR matrix isolation spectroscopy as a valuable tool for structural 
and photochemical studies 

Maria Wierzejewska, Justyna Krupa, Magdalena Pagacz-Kostrzewa 

University of Wrocław, Faculty of Chemistry, F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, 
maria.wierzejewska@chem.uni.wroc.pl 

 

Matrix isolation technique (MI) involves the rapid condensation of a mixture of studied molecules 
and an excess of an inert gas at low temperature to form a rigid solid matrix. The method was 
originally developed for the study of unstable species. Since then, its value for the study of structural 
and photochemical  properties of stable molecules as well as molecular complexes was demonstrated. 
Matrix isolation is joined very often with FTIR spectroscopy. The recent development of the laser 
techniques allowed for combination of the MI-FTIR with in situ narrow band irradiation of matrices 
using either UV/visible or NIR ranges. 

   Here, several recent examples of matrix isolation studies performed in our group will be 
shown. They include both conformational and photochemical studies of various type organic 
molecules as well as studies of molecular complexes formed between species of atmospheric or 
interstellar relevance. Analysis of all presented results was supported by extensive quantum chemical 
calculations.  

First, structure of complexes formed between two important interstellar/atmospheric species: 
HNCS and SO2 will be discussed based on both MI-FTIR experiment and calculations to check which 
interaction: hydrogen bonding or van der Waals is the most important binding force in these 
systems.[1] Next, it is shown that weak molecular complexes can be also formed upon UV irradiation 
due to reaction of the H2O2 photolysis products with nitrogen matrix.[2] 

In the second part of this contribution two examples will be shown on UV photochemical 
studies of bigger organic molecules: 2-(1,2,4-triazol-3-yl)benzoic acid (TRA) and 3-amino-1,2,4-
triazole (AT). The most stable TRA conformer isolated in inert gas matrices is transformed upon UV 
irradiation (325 nm) into two new higher energy conformers and the reverse photorotamerization is 
observed at 250 nm. In addition to the conformational changes an interesting photoreaction takes 
place leading to a new product with two OH groups.[3] In turn, for the AT molecule isolated in solid 
argon and xenon UV-induced hydrogen atom transfer between its two tautomeric forms takes place. 
The mechanism of this process will be explained based on the CASSCF(8,8)/6-311++G(2d,2p) 
approach.[4]  

This research was supported by the National Science Centre Projects No. 2013/11/B/ST4/00500 and 
No. 2014/13/D/ST4/01741. A grant of computer time from the Wrocław Center for Networking and 
Supercomputing is gratefully acknowledged. 

 

[1] J. Krupa, M. Wierzejewska, Spectrochim. Acta A. 2017, 183, 144-149.  

[2] J. Krupa, M. Wierzejewska, J. Photochem. Photobiol. A. 2016, 330, 134-139. 

[3] M. Pagacz-Kostrzewa, M. Sałdyka, A. Bil, W. Gul, M. Wierzejewska, D. M. Khomenko,  

      R.O. Doroschuk, J.Phys. Chem. A. 2019, 123, 841-850. 

[4] M. Pagacz-Kostrzewa, A. Bil, M. Wierzejewska, J. Photochem. Photobiol. A. 2017, 335, 124-
129.
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Photoinduced and Spontaneous Intramolecular Hydrogen-Atom Transfer  
in Monomeric Molecules Isolated in Low-Temperature Matrices 

Maciej J. Nowak, Leszek Lapinski  

Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Al. Lotników 32/46, 02-648 Warsaw. 
mjnowak@ifpan.edu.pl 

  

The UV-induced monomolecular oxo → hydroxy or thione → thiol conversions were observed for 
several compounds containing lactam -(C=O)-(NH)- or thiolactam -(C=S)-(NH)- moiety [1]. In a 
similar photoreaction, thiourea molecules isolated in low-temperature matrices were transformed into 
the rare thiol tautomer. One of the photoproduced thiol isomers of thiourea spontaneously converted 
back, by hydrogen-atom tunneling, into the most stable thione form (Fig. 1, A). Since the barrier for 
such hydrogen-atom transfer is very high (104–181 kJ mol-1) the thiol → thione spontaneous 
transformation at 3.5 K is very slow, with time constant ca. 70 h. The observation of such an unusual 
process presents experimental evidence that chemical bonds may be broken and created in 
intramolecular processes governed by hydrogen-atom tunneling. [2]. 

         
Fig. 1. (A) Generation of the thiol isomers upon UV-excitation of the most stable thione form of thiourea and the 

scheme of the thiol(1) → thione tunneling conversion [2]. (B) The effects of NIR irradiations of isomers of amino-
hydroxy tautomer of cytosine and the scheme of H-atom tunneling [4]. 

  

Excitation of a molecule with NIR light provides energy, which is too low for chemical bonds 
breaking, but is sufficient to induce conformational changes. In the low-temperature matrix where 
the conformational ratio is frozen, the population ratio of conformers can be manipulated by selective 
narrowband NIR excitation of a particular conformer [3,4]. In the majority of cases reported so far, 
rotation of the hydroxyl (OH) group around the C−OH bond was induced by excitation of the 2νOH 
overtone stretching vibration of the same OH group (Figure 1, B). Because the structures of the initial 
conformer and of the photogenerated conformer (of higher energy) differ only in the orientation of 
an OH group, the reverse, spontaneous, process occurs by tunneling of hydrogen-atom. The barriers 
for such conformational transformations are of moderate height; in most cases they are lower than 50 
kJ mol-1 [4,5]. 
  
[1] L. Lapinski, M. J. Nowak, H. Rostkowska,  J. Chem. Phys., 2017, 146, 094306. 
[2] H. Rostkowska, L. Lapinski and M. J. Nowak, Phys. Chem. Chem. Phys., 2018, 20, 13994-14002. 
[3] A. Halasa, L. Lapinski, H. Rostkowska, M. J. Nowak, J. Phys. Chem. A 2015, 119, 9262−9271. 
[4] I. Reva, M. J. Nowak, L. Lapinski, R. Fausto, J. Chem. Phys., 2012, 136, 064511. 
[5] L. Lapinski, I. Reva, H. Rostkowska, R. Fausto, M. J. Nowak, J. Phys. Chem. B, 2014, 118, 
2831−2841.
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Pochodne porficyny jako układ modelowy do badania 
reakcji przeniesienia atomów wodoru 

Piotr Fita 

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 5,  
02-093 Warszawa, fita@fuw.edu.pl  

 

Procesy przeniesienia protonu lub atomu 
wodoru, jako kluczowy element wielu reakcji 
biochemicznych, związanych m. in. z 
aktywnością enzymów, są szeroko 
rozpowszechnione w naturze. Pomimo ich 
powszechności oraz pozornej prostoty, ich 
ścisły mikroskopowy opis jest zagadnieniem 
trudnym, gdyż ze względu na niewielką masę 
atomu wodoru efekty kwantowe mogą 
odgrywać istotną rolę w jego dynamice. 
Dlatego ważne jest poszukiwanie układów 
modelowych, w których dynamika reakcji związanych z przeniesieniem atomu wodoru może być 
badana w uproszczonych, kontrolowanych warunkach.  

Jednym z takich układów jest porficyna i jej pochodne. Cząsteczki te umożliwiają badanie 
dynamiki przeniesienia atomów wodoru pomiędzy minimami podwójnej studni potencjału (Rys. 1) 
silnie zaburzanej oddziaływaniem ze środowiskiem (np. rozpuszczalnikiem). Osiągnięcia w zakresie 
syntezy tej klasy związków organicznych pozwalają obecnie otrzymywać cząsteczki o różnej 
geometrii, w tym także z zaburzoną symetrią, co umożliwia badania wpływu zmian powierzchni 
potencjału na dynamikę przeniesienia atomów wodoru. 

Badania zjawiska przeniesienia atomów wodoru w serii pochodnych porficyny pozwoliły 
dotychczas zidentyfikować istotne czynniki wpływające na szybkość omawianego zjawiska [1], 
wykazać, że tunelowanie ma znaczący udział w tym procesie [2] oraz zaobserwować wpływ 
środowiska na zachowanie przenoszonych atomów. Doświadczenia przeprowadzone w roztworach i 
polimerach położyły podwaliny pod prace, w których przeniesienie atomów wodoru w pojedynczej 
cząsteczce może być kontrolowane za pomocą różnych bodźców fizycznych [3].  

  

[1] P. Ciąćka, P. Fita, A. Listkowski, M. Kijak, S. Nonell, D. Kuzuhara, H. Yamada, C. Radzewicz, 
J. Waluk, J. Phys. Chem. B. 119, 2292-2301 (2015). 

[2] P. Ciąćka, P. Fita, A. Listkowski, C. Radzewicz, J. Waluk, J. Phys. Chem. Lett. 7, 283-288 (2016). 

[3] P. Fita, L. Grill, A. Listkowski, H. Piwonski, S. Gawinkowski, M. Pszona, J. Sepioł, E. Mengesha, 
T. Kumagai, J. Waluk, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 4921-4937 (2017). 

 

Rys. 1. Schemat podwójnego przeniesienia atomów wodoru w 

cząsteczce porficyny. 
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Magnetyczne kompozytowe materiały węglowe i węglowo-azotowe oraz ich 
zastosowania w adsorpcji i konstrukcji czujników elektrochemicznych 

Michał Bystrzejewski 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, 
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, mibys@chem.uw.edu.pl 

 

Nanocząstki magnetyczne oparte o czyste fazy metaliczne (Fe, Co, Ni) wykazują odmienne 
właściwości w porównaniu do ich odpowiedników objętościowych. Polaryzacja magnetyczna 
zachodzi w polu magnetycznym o niższym natężeniu. Z drugiej strony ich wysokie rozdrobnienie 
prowadzi do podwyższonej reaktywności. Nanocząstki ulegają utlenianiu co pogarsza ich 
właściwości magnetyczne. Znane są sposoby stabilizacji nanocząstek magnetycznych opartych o 
czyste fazy metaliczne. Stabilizację prowadzi się tworząc struktury typu rdzeń-otoczka. Jako otoczki 
stosuje się polimery, krzemionkę, złoto oraz węgiel. Nanocząstki magnetyczne opłaszczone węglem 
(magnetyczne nanokapsułki węglowe) charakteryzują się wysoką stabilnością chemiczną. Otoczki 
węglowe są szczelne a zakapsułkowane nanocząstki metaliczne nie ulegają roztwarzaniu nawet w 
gorących i stężonych kwasach mineralnych [1]. 

Unikalne właściwości magnetycznych nanokapsułek węglowych pozwalają na tworzenie 
materiałów złożonych dedykowanych do konkretnych aplikacji. Możliwe jest wytwarzanie 
magnetycznych materiałów kompozytowych do adsorpcji związków organicznych z  roztworów 
wodnych. Takie materiały oprócz właściwości adsorpcyjnych charakteryzują się inherentną 
mobilnością  i mogą być szybko odseparowane z roztworu przy użyciu zewnętrznego magnesu 
trwałego. W celu osiągnięcia wysokich pojemności kompozytów magnetyczne nanokapsułki 
węglowe wiąże się z porowatą matrycą węglową. Matryca węglowa może pochodzić z odpadowych 
polimerów [2], cukrów [3] oraz organożeli [4]. Pojemności adsorpcyjne względem fenoli i 
pochodnych są sterowalne i zależą od zawartości magnetycznych nanokapsułek węglowych w 
kompozycie. Adsorpcja jonów metali ciężkich na magnetycznych kompozytach jest także możliwa, 
jednak wymaga to innej architektury chemicznej powierzchni umożliwiającej wymianę jonową lub 
elektrostatyczne kompensowanie ładunku wiązanego jonu [5]. 

Magnetyczne nanokapsułki węglowe można stosować jako warstwy aktywne w czujnikach 
elektrochemicznych hemoglobiny czy ceruloplazminy [6]. Wykorzystuje się w nich symbiotyczny 
efekt magnesu trwałego i magnetycznych nanokapsułek węglowych ułatwiający transportu 
elektronów do jonów metali w układach porfirynowych zawartych w oznaczanych białkach.    

    

 [1] M. Fronczak, O. Łabędź, W. Kaszuwara, M. Bystrzejewski, J. Mater. Sci. 2018, 53, 3805-3816. 

[2] M. Fronczak, P. Strachowski, W. Kaszuwara, M. Bystrzejewski, Sep. Sci. Technol.,doi: 
10.1080/01496395.2018.1543706  

[3] P. Strachowski, W. Kaszuwara, M. Bystrzejewski, , New J. Chem. 2017, 41, 12617-12630. 

[4] P. Strachowski, W. Kiciński, M. Froczak, W. Kaszuwara, M. Bystrzejewski, N. J. Chem, 
doi:10.1039/C9NJ01981B 

[5] P. Strachowski, M. Fronczak, E. Olechno, M. Kowalik, W. Kiciński, W. Kaszuwara, M. 
Bystrzejewski, New J. Chem. 2018, 42, 7073-7082. 

[6] J. Sęk, A. Kasprzak, M. Bystrzejewski, M. Popławska, W. Kaszuwara, Z. Stojek, , Biosens. 
Bioelectron. 2018, 102, 490-496. 
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Zwilżanie powierzchni w skali makro, mikro i nano, czyli od ptasich piór  
do powierzchni superomnifobowych  

Artur P. Terzyk 

Zespół Fizykochemii Materiałów Węglowych, Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, aterzyk@chem.umk.pl 

 

Chociaż nauka o zwilżaniu ma ponad 200-letnią tradycję, to w związku z aspektem 
praktycznym jest ona intensywnie rozwijana i dostarcza coraz ciekawszych wyników nie tylko 
dotyczących samych mechanizmów procesu, ale i sposobów konstrukcji powierzchni o 
kontrolowanej zwilżalności [1]. Wykład poświęcony zostanie: przedstawieniu ważności i 
aplikacyjności tematyki, omówieniu podstaw zwilżania (czyli np. odpowiedzi na pytanie jakie, jak i 
ile, sił uczestniczy w procesie; z równania Younga wynika że 3, ale czy to prawda?), oraz prezentacji 
mechanizmów procesu zwilżania w skali makro, mikro i nano. Co tak naprawdę mierzymy kiedy 
goniometrycznie w atmosferze powietrza dokonujemy pomiaru kąta zwilżania, czy można 
wysymulować komputerowo ten proces [2], czy konstrukcja powierzchni w skali nano ma wpływ na 
makroskopowy kąt zwilżania? Czy zwilżanie ma związek z samooczyszczeniem [3]? 

 
 

Rys. 1. Nanokropla wody na powierzchni PTFE w atmosferze powietrza – wynik symulacji komputerowej [2]. 

 

Finalnie przedstawione zostaną najnowsze trendy w konstrukcji tzw. powierzchni 
superomnifobowych, jak i roli jaką w ich powstawaniu odegrał pewien mały stawonóg zwany 
skoczogonkiem. Wykład podsumują perspektywy badań prowadzonych w zespole autora nad 
zjawiskiem zwilżania i wytwarzaniem powierzchni o kontrolowanej zwilżalności. 

 

(Autor składa podziękowanie Narodowemu Centrum Nauki za wsparcie w ramach projektu OPUS 
13 UMO - 2017/25/B/ST5/00975). 

 

[1] M. Nosonovsky, B. Bhushan (Ed). Green Tribology. Springer-Verlag Berlin, 2012, 25-40.  

[2] A.P. Terzyk, P. Bryk, E. Korczeniewski, P. Kowalczyk, A. Zawadzka, P. Płóciennik, M. 
Wiśniewski, R. Wesołowski, Langmuir 2019, 35, 420-427. 

[3] A.P. Terzyk, G. Szymański, E. Korczeniewski, P. Bryk, A. Bieniek, P. Bolibok, M. Chodkowski, 
P. Kowalczyk, M. Wiśniewski, P. Ferrer, I. Da Silva, Adsorption 2019, 25, 33-39.
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Ultrathin Organic Field-Effect Transistors  

Wojciech Pisula 

Department of Molecular Physics, Lodz University of Technology, Lodz, Poland  
Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, pisula@mpip-mainz.mpg.de 

 

The first few semiconducting layers next to the dielectric interface are of vital importance, 
because they dominate the charge carrier transport of the device. At certain conditions it is possible 
to solution process organic semiconductor films in a monolayer precision. This allows to vary the 
film thickness from submonolayer to mulitlayers to systematically study the microstructure formation 
and charge carrier transport at the semiconductor/dielectric of the organic semiconductor in a field-
effect transistor. In this context, it has been proven that the first monolayer has also essential 
importance for the microstructure evolution of the bulk film. This microstructure in turn is necessary 
for creating the required percolation pathways for the charge carriers in transistors. A further 
important aspect is the structural inhomogeneity of the semiconducting films. This is presentation it 
will be reported that the interfacial microstructure of organic semiconductors near the dielectric has 
a minor impact on the charge carrier transport.[1] The concluded transport mechanism is based on a 
by-passing of the interfacial smaller domains by the charge carriers through ordered larger domains 
within the multilayers. Interestingly, these findings are valid for a broad range of organic 
semiconductors which are crystalline or semi-crystalline, and for films deposited from solution or 
sublimated. 

 

 

This work was supported by the National Science Centre, Poland, through the grant UMO-
2015/18/E/ST3/00322. We acknowledge the BL09 beamline at DELTA synchrotron in Dortmund for 
the support in the GIWAXS measurements.  

  

[1] a) M. Li, C. An, T. Marszalek, I. Lieberwirth, M. Baumgarten, K. Müllen, W. Pisula, Adv. Mater. 
28, 2245 (2016); b) M. Li, F. Hinkel, K. Müllen, W. Pisula, Nanoscale 8, 9211 (2016); c) M. Li, T. 
Marszalek, Y. Zheng, I. Lieberwirth, K. Müllen, W. Pisula, ACS Nano 10, 4268 (2016); d) M. M. Li, 
C. B. An, T. Marszalek, M. Baumgarten, H. Yan, K. Müllen, W. Pisula, Adv. Mater. 28, 9430 (2016); 
e) M. M. Li, T. Marszalek, K. Müllen, W. Pisula, ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 16200 (2016); f) L. 
Janasz, D. Chlebosz, M. Gradzka, W. Zajaczkowski, T. Marszalek, K. Müllen, J. Ulanski, A. 
Kiersnowski, W. Pisula, J. Mater. Chem. C 4, 11488 (2016); g) L. Janasz, A. Luczak, T. Marszalek, 
B. G. R. Dupont, J. Jung, J. Ulanski, W. Pisula, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 20696 (2017); h) L. 
Janasz, M. Gradzka, D. Chlebosz, W. Zajaczkowski, T. Marszalek, A. Kiersnowski, J. Ulanski, W. 
Pisula, Langmuir 33, 4189 (2017); i) L. Janasz, T. Marszalek, W. Zajaczkowski, M. Borkowski, W. 
Goldeman, A. Kiersnowski, D. Chlebosz, J. Rogowski, P. Blom, J. Ulanski, W. Pisula, J. Mater. 
Chem. C 6, 7830 (2018); j) M. Li, D. K. Mangalore, J. Zhao, J. H. Carpenter, H. Yan, H. Ade, H. 
Yan, K. Müllen, P. W. M. Blom, W. Pisula, D. M. de Leeuw, K. Asadi, Nat. Commun. 9, 451, (2018). 
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2D materials beyond graphene: 
preparation, functionalization and their applications 

Artur Ciesielski a),b) 
a) Université de Strasbourg, CNRS, ISIS, 8 alleé Gaspard Monge, 67000 Strasbourg, France, 

ciesielski@unistra.fr  
b) Center for Advanced Technologies, Adam Mickiewicz University, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 

89c, 61614 Poznań, Poland artur.ciesielski@amu.edu.pl 

 

Do Two-dimensional (2D) materials (2DMs), which can be produced by exfoliating bulk 
crystals of layered materials, display unique optical and electrical properties making them attractive 
components for a wide range of technological applications. In this context, attaining a full control 
over the generation of high-quality 2DMs with methods that can be employed for large-scale 
production of exfoliated nanosheets and inks thereof represents a major challenge of potential 
technological interest in the numerous fields, even beyond opto-electronics and sensing, such as those 
associated to energy applications. During this lecture the most recent developments in the production 
of high-quality 2DMs based inks using liquid-phase exfoliation (LPE) will be briefly discussed,[1] 
combined with the patterning approaches, highlighting convenient and effective methods for 
generating materials with controlled thicknesses down to the atomic scale. 

Different processing strategies which can be employed to deposit the produced inks as patterns 
and functional thin-films will be introduced, by focussing on those that can be easily translated to the 
industrial scale such as coating, spraying and various printing technologies. By providing insight into 
the multiscale analyses of numerous physical and chemical properties of these functional films and 
patterns, with a specific focus on their extraordinary electronic characteristics, this lecture will offer 
crucial information for a profound understanding of the fundamental properties of these patterned 
surfaces as the millstone towards the generation of novel multifunctional devices. 

The functionalization of 2DMs allows to create foams and coatings integrating novel functions, 
which comes from the intrinsic design of the molecular units. The second part of this lecture will be 
devoted to functionalization and the practical use of 2DMs. In particular, molecule–graphene hybrid 
materials for sensing applications [2] and energy storage [3] will be discussed. 

 

This work was supported by the Polish National Science Centre (GrantNo.2015/18/E/ST5/00188) 
and the European Commission through the Graphene Flagship Core2 project.   

 

[1]. a) A. Ciesielski, P. Samorì, Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 381; b) A. Ciesielski and P. Samorì, Adv. 
Mater. 2016, 28, 6030. 

[2] C.-B. Huang, S. Witomska, A. Aliprandi, M.-A. Stoeckel, M. Bonini, A Ciesielski, P. Samorì, 
Adv. Mater., 2019, 31, 1804600. 

[3] a) S. Witomska, Z. Liu, W. Czepa, A. Aliprandi, D. Pakulski, P. Pawluć, A. Ciesielski, P. Samorì, 
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 482; b) D. Pakulski, A. Gorczyński, W. Czepa, Z. Liu, L. Ortolani, V. 
Morandi, V. Patroniak, A. Ciesielski, P. Samorì, Energy Storage Mater., 2019, 17, 186. 
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Polymer nanocarriers formed by the sequential adsorption as potential targeted 
and theranostic delivery systems 

Krzysztof Szczepanowicz, Marta Szczęch, Tomasz Kruk, Piotr Warszyński 

Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences,                    
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Krakow, ncwarszy@cyf-kr.edu.pl 

 

The sequential adsorption of oppositely charged nanoobjects called the “layer by layer” 
technique is the well-established method for forming ultra-thin multilayer films, with controlled 
thickness and interfacial properties. By varying the number of layers, polyelectrolyte films 
composition and conditions of their formation membranes with various permeability can be obtained. 
Coating of polymeric nanoparticles or nano-emulsion droplets by polyelectrolyte multilayers leads to 
the formation of systems that can carry hydrophobic drugs across the cell membranes, whereas 
hydrophilic drugs or nanoparticles can be embedded in the polyelectrolyte shell structure [1,2]. 
Moreover, the surface of these nanocarriers can be functionalized for targeted delivery (passive or 
active targeting) or theranostic applications. We present some recent results concerning the formation 
and properties of nanocarrier systems with potential applications in the delivery of anticancer or 
neuroprotective drugs with a built-in potential theranostic functionality. 

 

 

 
Fig. 1. Illustration of the formation of nanocarriers by the polyelectrolyte sequential adsorption on nano- and 

microemulsion droplets.   
 

Acknowledgments: The research was partially funded by NCN Project OPUS UMO-
2015/17/B/ST5/02808 and statutory subsidy of  Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface 
Chemistry Polish Academy of Sciences 

 

[1] K. Szczepanowicz, U. Bazylinska, J. Pietkiewicz, L. Szyk-Warszynska, K.A. Wilk, P. 
Warszynski, Adv. Colloid Interface Sci. 2015, 222, 678-691. 

[2]   M. Szczęch, K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, A. Kida, W. Lasoń, P. Warszyński, 
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, 532, 41-47. 
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Small scale photo-mechanics with liquid crystal elastomer actuators: from 
light-driven micro-tools to crawling soft robots 

Piotr Wasylczyk, Mikołaj Rogóż, Klaudia Dradrach, Przemysław Grabowski  

Photonic Nanostructure Facility, Faculty of Physics, University of Warsaw, 
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pwasylcz@fuw.edu.pl  

 

Liquid-crystal elastomers (as a physicist sees them) are solid, yet soft polymeric systems with well-
defined molecular alignment of liquid crystals that can exhibit large, fast and reversible shape changes 
upon external stimuli, in particular light absorption [1]. Due to tight packing of rod-shaped molecules, 
arranged in cross-linked polymer chains, the order(anisotropic)-disorder(isotropic) transition reduces 
the effective chain length along the alignment direction (the director), at the same time increasing the 
spacing between the molecules in the perpendicular directions. As a result, the material undergoes 
macroscopic deformation, determined by the director orientation and complex modes of actuation 
through the molecular alignment engineering are possible. The mechanisms involved can be 
photochemical reactions, photo-thermal heating or a combination of both. Additional degrees of 
freedom are available, as the light-induced deformation can not only be proportional to the incident 
light intensity but also to its spectrum or polarization. 

  

   
Fig. 1. Millimeter-scale light-powered robots using liquid crystal elastomer continuous actuators. The crawling 

caterpillar (left) and a snail robot (right, next to a garden banded snail Cepaea hortensis). 
 

I will show how we use miniature light-powered LCE actuators to build photo-actuated tools 
and microrobots [2,3] and present a few ideas that we want to explore in our lab in the near future. 

 

[1] H. Zeng, P. Wasylczyk, D. S. Wiersma, A. Priimagi, Light Robots: Bridging the Gap between 
Microrobotics and Photomechanics in Soft Materials, Adv. Mater. 2017, 201703554. 

[2] M. Rogóż, H. Zeng, C. Xuan, D. Wiersma, P. Wasylczyk, Light-Driven Soft Robot Mimics 
Caterpillar Locomotion in Natural Scale, Adv. Optical Mater. 2016, 4, 1689-1694. 

[3] M. Rogóż, K. Dradrach, C. Xuan, P. Wasylczyk, Millimeter Scale Snail Robot with Light-
Powered Liquid Crystal Elastomer Continuous Actuator, submitted. 
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Vibrational spectroscopy techniques as the tool for the detection 
of disease markers  

Kamilla Małeka), Karolina Chrabąszcza), Ewelina Wiercigrocha), Aneta Blata), 
Katarzyna M. Marzecb), Małgorzata Barańskaa),b) 

a) Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Gronostajowa 2, 30-387 Krakow, Poland, 
kamilla.malek@uj.edu.pl 

b) Jagiellonian Center for Experimental Therapeutics, Jagiellonian University, Bobrzynskiego 14, 
30-348 Krakow, Poland  

This presentation provides an overview on our latest achievements in the field of FTIR and SERS 
imaging applied to study blood, cells and tissues derived from murine models of several civilisation 
diseases including atherosclerosis, hypertensions, diabetes type II, inflammation of cells and cancer 
metastasis.[1-3] These studies are based on two approaches: 1/ label-free FTIR spectroscopic imaging 
for a rapid detection of the early phase in disease progression and 2/ target SERS nanosensors 
sensitive to specific chemical responses in cells and tissues induced by the disease, see Fig. 1. “IR 
and Raman biomarkers” within the complex vibrational spectra are indicative of a pathological or 
physiological state and can be used to discriminate statistically groups of samples. Very often, this 
analytical approach is accompanied by attempts of understanding the biochemical information 
delivered by vibrational spectra and their correlation with the existing diagnostic methods.  

 
Fig. 1. (left) FTIR spectroscopic imaging identifies the type of cancer metastasis. (right) immunoSERS imaging of 

smooth muscle cells in atherosclerotic plaque  
 

Acknowledgment: This work was supported by the National Science Centre, Poland (UMO-
2016/21/B/ST4/02151 and UMO 2016/23/B/NZ4/01379)   

 

[1] K. Chrabaszcz, A. Jasztal, M. Smeda, B. Zielinski, A. Blat, M. Diem, S. Chlopicki, K. Malek, 
K.M. Marzec, BBA-Mol. Basis Dis. 2018, 1864, 3574-3584. 

[2] E. Wiercigroch, E. Stepula, L. Mateuszuk, Y. Zhang, M. Baranska, S. Chlopicki, S. Schlücker, 
K. Malek, Biosen. Bioelectr. 2019, 133, 79-85. 

[3] E. Wiercigroch, E. Staniszewska-Slezak, K. Szkaradek, T. Wojcik, Y. Ozaki, M. Baranska, 
K. Malek, Anal. Chem., 2018, 90, 3727-3736. 
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Examples of physicochemical approach to studies on bacteriophages 
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a)  Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw 

b) University of Gdansk, Department of Molecular Biology, Wita Stwosza 59, 80-308 Gdansk  

 

Bacteriophages (phages for short) are viruses whose host organisms are bacteria. There is an 
abundance of different bacteriophage types with many shapes and properties One of the most 
important advantages of phages is their high specificity. Given type of the bacteriophage can attack 
single species or even strain of bacteria. Thus, it is always possible to choose bacteriophage that 
selectively targets given bacteria. Additionally, there are types of phages that are robust and retain 
their activity even after exposure to high temperatures (up to 76°C) and organic solvents. Unlike 
antibodies, phages can be easily and cheaply produced in large quantities. By simply infecting a 
bacteria solution one can obtain a large number of progeny phages. Among phages there are ones, 
that are regarded as great model for studies on human, often pathogenic, viruses 

Viruses are both our enemies and, surprisingly, allies, depending on the point of view and 
specific situation. We need to fight against virions (virion – single viral particle; body of virus) when 
they are causing diseases or sabotage biotechnological based industry processes. However, viruses 
are our allies as main component of vaccines, therapies against “superbugs” or as novel agents for 
biosensors. Here, we show examples of both approaches realized in framework of physical chemistry. 

 

The research was financed by the National Science Centre within SONATA BIS grant according to 
decision number DEC-2017/26/E/ST4/00041. 

 

[1] Richter Ł., Matuła K., Leśniewski A., Kwaśnicka K., Łoś J., Łoś M., Paczesny J., Hołyst R., 
Sensors Actuators B Chem., 2016; 224: 233–240; 

[2] Richter Ł., Bielec K., Leśniewski A., Łoś M., Paczesny J., Hołyst R., ACS Appl. Mater. Interfaces, 
2017; 9: 19622–19629; 

[3] Janczuk M., Richter Ł., Hoser G., Kawiak J., Łoś M., Niedziółka-Jönsson J., Paczesny J., Hołyst 
R., Bioconjug. Chem., 2017; 28: 419–425; 

[4] Richter Ł., Janczuk-Richter M., Niedziółka-Jönsson J., Paczesny J., Hołyst R., Drug Discov. 
Today, 2018; 23. 
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Strategies for Aligning Silver Nanowires for Biosensing  
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One-dimensional nanomaterials such as metallic nanowires are renowned for their optical and 
electronic properties [1]. Metallic nanowires can either quench of enhance fluorescence, depending 
on their distance to fluorophores. The unique properties of such nanomaterials have been exploited 
in developing biosensors [2]. Biosensors constructed with nanomaterials have shown high sensitivity, 
rapid detection, and low sample consumption. However, the spatial alignment and immobilization of 
nanowires onto surfaces is still challenging, and these are critical for fabrication of sophisticated 
biosensing platforms. In this work, we have explored different strategies for aligning and 
immobilizing of nanowires at desired locations and in a reproducible fashion. Our approach involves 
combination of surface modification with silanes and immobilizing cysteamine modified silver 
nanowires. Initially we exploited the capillary forces to align nanowires within peelable microchannel 
set up. We observed the nanowires readily aligned in the direction of the flow and attached to the 
silane patterns created with PDMS stamps. The degree of alignment was quantified using image 
processing software.  

Further, we employed nano-fountain pen or scanning electrochemical microscopy to directly 
deposit silver nanowires onto the substrate in desired direction to create arrays of patterns that can be 
used as multiplexed biosensing platforms. 

 

 
(A) PDMS stamp; (B) Stamped silane pattern; (C) Aligned and immobilized silver nanowire  

 

This work was support by projects 2016/21/B/ST3/02276 and 2017/27/B/ST3/02457 from the 
National Science Centre, Poland. 

[1] M. Ćwik, et al. Materials. 2019 12: 1418. 

[2] J. Grzelak, et al. Sensors & Actuators: B. 2018 273: 689. 
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New results on 2-D perovskites doped with original fluorophores, 
2,3-naphtalimides and tetrazine. 

Pierre Audeberta), Emmanuelle Deleporteb), Ferdinand Lédéea),b) 

 
a) PPSM, ENS Paris-Saclay, CACHAN, France 

b) LAC, University of Paris Sud, ORSAY, France 
audebert@ppsm.ens-cachan.fr 

 

 

The 2D perovskites (contrarywise to the now famous 3-D perovskites) are luminescent organic-
inorganic hybrids consisting of alternating plans of joint lead halide octaedra, and an organic 
ammonium salt (see figure below). However, while all halide ions (except fluoride) can give a 
perovskite, on the other hand there are severe steric hindrance restrictions on the ammonium salt, in 
the two plane dimensions; a consequence of this situation is that most cations employed must have at 
least one methylene group linked to the ammonium. 

 

 
Fig. Structure of a 2-D hybrid perovskite. 

 

While the phenyethyl moiety had been almost exclusively used before, we will show that other 
possibilities actually exist. Especially, we will present two exceptional1,2 examples of an ammonium 
salt covalently linked to an organic fluorophore, one being able to transfer its energy to the perovskite, 
and in this case (the naphtalimide) considerably enhance its brilliancy1. In addition to this, we will 
provide examples of light-emitting crystals based on 2-D perovskites, grown either bulk from 
solutions, or on the other hand by solvent mixing into confined between thin-spaced plates. 

 

[1] Audebert, P.; Deleporte, E.; et al. ACS Appl. Mater. Interf., 2015, 7, 21763.  

[2] Audebert, P.; Deleporte, E.; Lédée, F. et al. Submitted. 
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Wpływ zmian budowy cieczy jonowych na prędkość ultradźwięków  

Marzena Dzidaa), Małgorzata Musiała,b), Edward Zorębskia), Michał Zorębskia) 
a)Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii, Zakład Chemii Fizycznej, ul. Szkolna 9,  

40-006 Katowice, marzena.dzida@us.edu.pl 
b)Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Fizyki, SMCEBI, Zakład Biofizyki i Fizyki 

Molekularnej, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów  

 

Wpływ długości łańcucha węglowego podstawnika w kationie cieczy jonowych na ich 
właściwości interpretowany jest często w literaturze jako efekt zmiany struktury z globularnej na 
gąbczastą. Według doniesień literaturowych w cieczach jonowych z alkilowymi łańcuchami 
bocznymi w kationie, zawierającymi cztery atomy węgla [1] bądź sześć atomów węgla [2] pojawia 
się wyraźna segregacja na domeny polarne i niepolarne. Badania wpływu długości łańcucha 
alkilowego na prędkość ultradźwięków w szeregach cieczy jonowych o różnej budowie kationu i 
anionu są prowadzone bardzo rzadko [3]. Wyniki przeprowadzonych systematycznie badań 
prędkości ultradźwięków w bis(trifluorometylosulfonylo)imidkach 1-alkilo-3-metylo 
imidazoliowych ([CnC1im][NTf2], n = 2 - 8) [4, 5], bis(trifluorometylosulfonylo)imidkach  
1-alkilo-1-metylopirolidyniowych ([CnC1pyr][NTf2] n = 3, 4, 6, 8), bis(trifluorometylosulfonylo) 
imidkach N-alkilopirydyniowych ([Cnpy][NTf2], n = 2, 3, 4, 6, 8) [6], oraz trifluorometylo 
sulfonianach 1-alkilo-3-metyloimidazoliowych ([CnC1im][TFO], n = 2, 4, 6, 8, 10) wskazują,  
że pod ciśnieniem atmosferycznym minimum prędkości ultradźwięków w funkcji długości łańcucha 
węglowego podstawnika w kationie u(n) występuje dla cieczy jonowych z dużym, słabo 
koordynującym anionem bis(trifluorometylosulfonylo)imidkowym. Minimum jest raczej płytkie dla 
pierwszych dwóch szeregów homologicznych i mieści się w przedziale od 4 do 6 atomów węgla,  
zaś w przypadku szeregu [Cnpy][NTf2] wyraźne minimum obserwuje się dla [C6py][NTf2].  Ponadto 
położenie minimum zależności u(n) jest niezależne od temperatury. Natomiast dla szeregu 
[CnC1im][TFO] minimum nie występuje. Prędkość ultradźwięków jest jedną z nielicznych wielkości 
makroskopowych, otrzymywanych bezpośrednio z eksperymentu, dla której widoczny jest wpływ 
struktury cieczy jonowych, znajdujący odzwierciedlenie w zależność u(n) [6]. 

 
[1] J. N. Canongia Lopes, A. A. H. Pádua, J. Phys. Chem. B 2006, 110, 3330-3335. 

[2] A. S. M. C. Rodrigues, L. M. N. B. F. Santos, Chem. Phys. Chem. 2016, 17, 1512-1517. 

[3] M. Dzida, E. Zorębski, M. Zorębski, M. Żarska, M. Geppert-Rybczyńska, M. Chorążewski,  
J. Jacquemin, I. Cibulka, Chem. Rev. 2017, 117, 3883-3929. 

[4] M. Zorębski, E. Zorębski, M. Dzida, J. Skowronek, S. Jężak, P. Goodrich, J. Jacquemin, J. Phys. 
Chem. B 2016, 120, 3569-3581. 
[5] J. Skowronek, M. Dzida, E. Zorębski, M. Chorążewski, S. Jężak, M. Żarska, M. Zorębski,  
J. Jacquemin, P. Goodrich, J. Chem. Eng. Data 2016, 61, 3794-3805. 
[6] M. Dzida, M. Musiał, E. Zorębski, M. Zorębski, J. Jacquemin, P. Goodrich, Z. Wojnarowska, M. 
Paluch, J. Mol. Liq. 2019, 278, 401-412.  
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Wpływ właściwości strukturalnych ciekłej wody na zawartość lodu o strukturze 
heksagonalnej i regularnej w nowo powstających kryształach lodu 

Joanna Grabowska 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
joanna.grabowska2@gmail.com 

 

Proces krzepnięcia wody pod ciśnieniem atmosferycznym prowadzi do powstawania dwóch 
form lodu: regularnej i heksagonalnej. Jednocześnie, obserwuje się wyraźną preferencję zawartości 
formy regularnej (około 2:1 w stosunku do zawartości formy heksagonalnej) w nowo powstającym 
lodzie, mimo tego, iż to forma heksagonalna jest bardziej stabilna. Wiele prac zostało poświęconych 
temu zagadnieniu, lecz przyczyny leżące u podstaw tej preferencji nie zostały poznane. Prowadzone 
dotychczas badania skupiały się głównie na aspekcie energetycznym procesu krzepnięcia. Obecnie 
pod uwagę wzięto możliwy wpływ właściwości strukturalnych ciekłej wody na zawartość lodu o 
strukturze heksagonalnej i regularnej w nowo powstającym lodzie. 

Wykorzystując dynamikę molekularną, przeprowadzono symulacje komputerowe dla ciekłej, 
przechłodzonej wody (z wykorzystaniem modelu wody TIP4P-Ice). Analiza otrzymanych rezultatów 
pokazała, że głównym czynnikiem odpowiedzialnym za preferencję w stosunku do formy regularnej 
lodu jest specyficzna struktura ciekłej wody. Znaleziono, że prawdopodobieństwo występowania w 
ciekłej wodzie par cząsteczek połączonych wiązaniem wodorowym o wzajemnej orientacji podobnej 
do tej obserwowanej w lodzie regularnym jest wyższe, niż prawdopodobieństwo występowania par 
cząsteczek o wzajemnej orientacji charakterystycznej dla lodu heksagonalnego. Za pomocą prostego 
modelu pokazano, że niewielka przewaga prawdopodobieństwa pojawiania się w ciekłej wodzie par 
cząsteczek wody o wzajemnej orientacji charakterystycznej dla lodu regularnego skutkować może 
znaczącą przewagą zawartości lodu o tej strukturze w nowo powstałych kryształach lodu. Uzyskane 
rezultaty pokazują więc, że w strukturze ciekłej wody można doszukiwać się przyczyn preferencji w 
stosunku do struktury regularnej lodu w procesie krzepnięcia wody. 

 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2017/27/N/ST4/02519 finansowanego 
ze środków Narodowego Centrum Nauki. Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury 
PLGrid. Obliczenia wykonano na komputerach Centrum Informatycznego Trójmiejskiej 
Akademickiej Sieci Komputerowej 
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Wpływ podstawników alkilowych na samoorganizację półprzewodników 
organicznych z rodziny pochodnych tiofenu 

Tomasz Jarocha), Joanna Zapałaa), Agnieszka Maranda-Niedbałaa), Robert Nowakowskia),  
Kamil Kotwicab), Małgorzata Zagórskab), Adam Prońb)  

a)Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, rnowakowski@ichf.edu.pl 
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Optymalizacja struktury monowarstw aktywnych dla tych potrzeb elektroniki organicznej jest 
procesem złożonym, wymagającym uwzględnienia szeregu czynników na poziomie tak 
cząsteczkowym jak i nadcząsteczkowym. Rozwój metod syntezy półprzewodników organicznych jak 
również ich post-funkcjonalizacja pozwala dziś na otrzymanie cząsteczek o kontrolowanych 
właściwościach elektronowych (poziomach HOMO i LUMO) determinujących generowanie 
nośników ładunku. Z kolei struktura warstwy, a zatem rodzaj i zasięg uporządkowania 
nadcząsteczkowego, wyznacza właściwości elektryczne warstw na poziomie makroskopowym (w 
tym efektywną ruchliwość nośników ładunku).  

Istotnym elementem cząsteczek współczesnych półprzewodników organicznych, mających 
zastosowanie w elektronice są alkilowe (lub np. alkoksylowe) grupy solubilizujące. Zasadniczo 
wprowadza się je w celu polepszenia rozpuszczalności związków, co ma znaczenie technologicznie. 
W konsekwencji ich obecności w cząsteczce półprzewodnika podstawniki te stają się również bardzo 
istotnym elementem wpływającym na proces samoorganizacji, odgrywają bowiem istotną rolę  w 
inżynierii tworzenia złączy i warstw aktywnych uporządkowanych cząsteczek o określonej strukturze 
i właściwościach elektrycznych.  

W prezentowanym komunikacie przedstawię przegląd przykładów prac własnych dotyczących 
wpływu podstawników alkilowych na proces samoorganizacji i struktury tworzonych warstw w 
odniesieniu do półprzewodników z ważnej z punktu widzenia zastosowań grupy mało- i 
wielkocząsteczkowych pochodnych tiofenu. Główną stosowaną w tych przykładach metodą 
badawczą jest wysokorozdzielcza mikroskopia tunelowa, dająca możliwość obserwacji struktury 
warstw i analizy występujących oddziaływań. Wykład rozpocznę od wpływu położenia podstawnika 
na dwuwymiarową strukturę nadcząsteczkową różnych izomerów oligomerów alkilotiofenów. 
Następnie omówię przykłady w odniesieniu do półprzewodników o dużo bardziej złożonej strukturze 
elektronowej (typu donor-akceptor-donor), w których do oligomerów tiofenu dołączona jest grupa 
akceptorowa o różnym rozmiarze i powinowactwie elektronowym (tiadiazol, tetrazyna i inne).   
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Oddziaływania ferromagnetyczne w układach skoniungowanych, 
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Układy skoniungowane stanowią główny przedmiot zainteresowania chemii materiałów 
elektroaktywnych, co przekłada się na ich szerokie zastosowanie w technologiach takich, jak: OLED, 
OFET czy OPV. Związki tego typu można odwracalnie przeprowadzać w kationo- bądź 
anionorodniki, które następnie służą jako nośniki ładunku jako odpowiednio dziury lub elektrony. 
Niemniej jednak, równolegle zauważyć należy, że utlenione lub zredukowane formy układów 
skoniungowanych są jednocześnie źródłem nieskompensowanych spinów elektronowych, które 
w sprzyjających warunkach mogą ulegać sprzężeniu poprzez oddziaływanie wymienne. 

Należy jednak dodać, że analiza tego typu oddziaływań wymaga odpowiedniego zaplecza 
teoretycznego, syntetycznego i spektroskopowego. Rozwiązaniem jest zatem połączenie obliczeń 
DFT w ujęciu złamanej symetrii (BS), syntezy organicznej, impulsowej spektroskopii EPR (badania 
częstości nutacji) oraz magnetometrii SQUID. W ramach niniejszej prezentacji przedstawione 
zostaną wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu zaprezentowanej metodologii, co pokazano na rysunku 
1 [1],[2]. 

 

 
Rys. 1. Przykładowe struktury otrzymanych związków modelowych, wraz z widmem nutacji w eksperymencie 

impulsowym EPR (PEANUT). 
(pusta linia, interlinia pojedyncza, odstępy przed (0), po (3)) 

Przedstawione wyniki uzyskane zostały w ramach realizacji projektu LIDER IX (LIDER/40/0143/L-
9/17/NCBR/2018), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

(pusta linia, interlinia pojedyncza, odstępy przed (0), po (3)) 

[1] Ł. Skórka, J.-M. Mouesca, J.B. Gosk, R. Puźniak, J. Pecaut, V. Maurel, I. Kulszewicz-Bajer, J. 
Mater. Chem. C, 2017, 5, 6563-6569.   

[2] Ł. Skórka, V. Maurel, J. B. Gosk, R. Puźniak, J.-M. Mouesca, I. Kulszewicz-Bajer, J. Phys. Chem. 
B, 2018, 122, 9584-9591. 
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Adsorbenty węglowe to grupa materiałów porowatych o bardzo zróżnicowanych parametrach 
fizykochemicznych i zdolnościach sorpcyjnych. Do tego typu materiałów zaliczamy sadze 
grafitowane, węglowe sita molekularne, nanorurki węglowe, uporządkowane węgle mezoporowate, 
kserożele węglowe oraz węgle aktywne, jednak największym zainteresowaniem od wielu lat cieszą 
się ostanie z wymienionych, które znajdują zastosowanie w wielu nowoczesnych rozwiązaniach 
technologicznych i przemysłowych. Głównym kierunkiem ich wykorzystania jest sorpcja wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń z fazy gazowej i ciekłej. Węgle aktywne są ponadto wykorzystywane jako 
katalizatory, nośniki katalizatorów, przy adsorpcyjnym magazynowaniu gazów, a także jako 
materiały elektrodowe dla nowoczesnych urządzeń elektrochemicznych. 

Wytwarzanie węgli aktywnych odbywa się na drodze aktywacji fizycznej i/lub chemicznej 
drewna, torfu oraz węgli kopalnych. Coraz cześciej podejmowane są jednak próby wykorzystania do 
tego celu różnego typu odpadów przemysłowych i rolniczych, co stanowi doskonałą formę ich 
utylizacji i jednocześnie pozwala na znaczne obniżenie kosztu produkcji. W związku z powyższym, 
głównym celem prezentowanych badań było otrzymanie serii węgli aktywnych na drodze aktywacji 
fizycznej i chemicznej trocin, z wykorzystaniem dwóch wariantów obróbki termicznej,  
tj. ogrzewania konwencjonalnego i mikrofalowego. Dodatkowo węgle aktywne zmodyfikowano 
poprzez wprowadzenie azotowych grup funkcyjnych, co miało na celu zmianę ich parametrów 
teksturalnych i charakteru chemicznego powierzchni, a tym samym optymalizację ich przydatności 
pod kątem usuwania zanieczyszczeń z fazy ciekłej oraz magazynowania energii elektrycznej  
w kondensatorach elektrochemicznych. 

Procedura wytwarzania węgli aktywnych obejmowała karbonizację niemodyfikowanego 
prekursora, jak również materiału wzbogaconego w azot na drodze reakcji z mocznikiem,  
w atmosferze gazu obojętnego w temperaturze 700C, a następnie aktywację otrzymanych 
karbonizatów przy pomocy dwóch czynników aktywujących, tj. tlenku węgla(IV) (aktywacja 
fizyczna) oraz węglanu potasu (aktywacja chemiczna). Dla wytworzonych węgli aktywnych 
wyznaczono skład elementarny, podstawowe parametry teksturalne oraz zawartość 
powierzchniowych grup funkcyjnych o charakterze kwasowym i zasadowym. Otrzymane materiały 
węglowe poddano także ocenie przydatności pod kątem usuwania barwników organicznych z wody 
pitnej (błękit metylenowy, rodamina B) oraz jako materiałów elektrodowych dla kondensatora 
elektrochemicznego. Badania elektrochemiczne przeprowadzono w symetrycznym kondensatorze 
dwuelektrodowym typu Swagelok, w środowisku elektrolitu aprotycznego. 

Przeprowadzone badania wykazały, że istotny wpływ na parametry fizykochemiczne 
uzyskanych materiałów węglowych ma zarówno dobór metody aktywacji, jak również wariantu 
ogrzewania materiałów podczas poszczególnych procesów technologicznych. Znacznie korzystniej, 
zarówno pod względem adsorpcyjnym, jak i elektrochemicznym wypadają węgle uzyskane na drodze 
aktywacji chemicznej, dlatego też dalsze badania powinny dotyczyć optymalizacji procedury ich 
wytwarzania. 
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Właściwości powierzchniowe hydrofobowych pokryć krzemionkowych 
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W celu otrzymania powierzchni o unikatowych superhydrofobowych właściwościach pokrywa się je 
warstewkami o hierarchicznej pod względem chropowatości strukturze. Dominującą skalą jest skala 
mikro natomiast drugą to nano-chropowatość.  Jeżeli zaś do drugiej struktury chropowatości 
wprowadzimy niewielkie hydrofilowe cząstki to istnieje możliwość otrzymania pokryć o 
hybrydowych właściwościach. Kropelka wody np. z mgły zatrzymuje się na hydrofilowych 
domenach po czym narasta i odrywa się staczając z powierzchni. Tego typu powierzchnie są znane 
w naturze i występuję na powierzchni zewnętrznego pancerzyka żuka pustynnego (łac. Stenocara). 

 
Rys. 1. Kropelka wody na hydrofobowej powierzchni 

 

Celem niniejszych badań jest otrzymanie powłok hybrydowych na bazie tetraetoksysilanu, 
osadzonych na powierzchni szkła modyfikowanego plazmą argonową i powietrzną. Powłoki bazowe 
na powierzchni szkła otrzymano metodą powlekania zanurzeniowego z roztworu zol-żel, stosując 
różne kompozycje oparte na Si(OC2H5)4 (Aldrich, 98%). Aby nadać właściwości hydrofobowe 
powierzchni, osadzone powłoki zmodyfikowano za pomocą heksametylodisilazanu. 

Aby określić zwilżalność i właściwości otrzymanych powierzchni, przeprowadzono pomiary 
kątów zwilżania wody metodą siedzącej kropli oraz nachylonej płytki.  

Otrzymane wyniki pozwalają wnioskować, że w dwóch przypadkach otrzymano powłoki 
makroskopowo superhydrofobowe, którym można przypisać cechy powierzchni hybrydowej. 

 

 [1] K. Terpiłowski, O. Goncharuk, V. M. Gun’ko, Smart Mater. Struct. 2018, 27, 075002. 
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Biomedical and analytical applications of SERS 
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The surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) is currently a dynamically developing method 
more widely applied in biomedical and analytical studies. SERS phenomenon was observed in 1974 
by Fleischman and it relies on the enhancement of an inelastic scattered light by molecules adsorbed 
on a roughened metallic surface of gold, silver or copper or their nanoparticles (although the list of 
metals for which such enhancing of Raman scattering was observed is much longer). As a result of 
the complex mechanisms involved in the SERS phenomenon the Raman signal is enhanced 103 – 
1014, which provides the opportunity to observe single molecules. Such a high detection sensitivity 
coupled with a high selectivity opens up a wide range of applications to SERS spectroscopy. SERS 
technique is used, e.g., in studies on polymers, corrosion, for detection and characterization of 
pigments in archaeological objects and works of art, in trace analysis, e.g., to determine water 
pollution, in forensic, medicine or in the detection of terrorist threats. Increasingly, its potential is 
used in medical and analytical studies, and it seems that now it is one of the leading application of 
SERS technique. The novel tool utilizing the microfluidic device with incorporated photovoltaic (PV) 
based SERS-active platform for simultaneous separation and label-free analysis of circulating tumour 
cells CTCs in the blood specimens with high specificity and sensitivity has been developed. Our 
approach with all its advantages has huge potential for developing the personalized cancer treatment. 
The SERS is also a powerful technique for the detection and identification of pathogenic bacteria in 
food samples and can be introduced into ISO standards as an alternative method. This strategy enables 
avoiding the time-consuming methods routinely used in the laboratory and reducing the time of 
analysis at least by a half. The PCA calculations were done to demonstrate the opportunities offered 
by SERS strategy and its applicability in detection and identification of food-borne bacteria. 

Authors thank for the financial support from Foundation for Polish Science under grant Team-
Tech/2017-4/23(POIR.04.04.00-00-4210/17-00).
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Głowa i ogon surfaktantu jako nośniki bilansu hydrofilowo-hydrofobowego 
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Cząsteczki surfaktantów składają się między innymi z części hydrofobowej (ogon) i 
hydrofilowej (głowa). Rodzaj tych części decyduje o właściwościach adsorpcyjnych, agregacyjnych 
i zwilżających surfaktantów [1]. Wielkość oddziaływań cząsteczek surfaktantów między sobą oraz z 
powierzchnią ciał stałych przez fazę wodną zależy od napięcia powierzchniowego części 
hydrofobowej i hydrofilowej oraz wielkości płaszczyzny kontaktu. Zgodnie z van Ossem i Constanzo 
napięcie powierzchniowe surfaktantów zależy od ich orientacji względem fazy gazowej, dlatego też 
inne wartości tego napięcia posiadają surfaktanty, jeśli są zorientowane grupą hydrofobową, a inne, 
jeśli grupą hydrofilową w kierunku fazy gazowej [2]. Biorąc to pod uwagę stosuje się pojęcie 
składowej i parametrów napięcia powierzchniowego głowy i ogona surfaktantu. W literaturze trudno 
jest niestety znaleźć wartości tych składowych i parametrów nawet w przypadku klasycznych 
surfaktantów syntetycznych. Stąd też przeprowadzono badania mające na celu wyznaczenie tych 
wielkości dla wybranych biosurfaktantów, surfaktantów cukrowych i Tweenów poprzez utworzenie 
warstw tych surfaktantów o różnej grubości na powierzchni modelowych ciał stałych. Na 
utworzonych warstwach przeprowadzono pomiary kąta zwilżania modelowych cieczy dla których 
dodatkowo wyznaczono nowe wartości składowych i parametrów ich napięcia powierzchniowego. 
Do analizy wartości kątów zwilżania zastosowano również równanie Cassie-Baxtera [3,4]. W wyniku 
przeprowadzonych pomiarów i analizy uzyskanych wyników stwierdzono min., że właściwości 
grubych warstw danego surfaktantu nie zależą od rodzaju ciała stałego na powierzchni którego 
zostały utworzone, a ich cząsteczki są zorientowane głową w kierunku fazy gazowej, w 
przeciwieństwie do warstw cienkich, czyli utworzonych z roztworów surfaktantów o stężeniu poniżej 
krytycznego stężenia micelizacji.  

 
[1] J.M. Rosen Surfactants and Interfacial Phenomena. 3rd ed. New York, Wiley Interscience, 2004.  
[2] C.J. van Oss, P.M. Constanzo, J. Adhes. Sci. Technol. 1992, 6, 477-487. 
[3] A.B.D. Cassie, S. Baxter, Trans. Faraday Soc. 1944, 40, 546-551. 
[4] A.B.D. Cassie, Disc. Faraday Soc. 1948, 3, 11-16. 
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Tlen singletowy jest przedmiotem zainteresowania badań wśród naukowców od wielu lat.  
Posiada on silne właściwości utleniające [1], co wpływa na jego szerokie zastosowanie w wielu 
gałęziach przemysłu chemicznego. Tlen w stanie podstawowym zawiera dwa niesparowane 
elektrony. W efekcie dostarczenia odpowiedniej ilości energii do cząsteczki tlenu, elektrony ulegają 
sparowaniu, w wyniku czego cząsteczka zostaje wzbudzona do stanu singletowego – powstaje tlen 
singletowy. [1] Proces ten prowadzony jest najczęściej w procesach fotochemicznych, w których 
fotosensybilizatory wykorzystywane są do wzbudzenia cząsteczki tlenu.  

W prezentowanej pracy badano zdolność sprzężonych związków organicznych (rysunek 1)  
do generacji tlenu singletowego. Związki te wykorzystywane są w urządzeniach typu OLED. 
Pomiary rozpoczęto od analizy zdolności badanych związków do fotogeneracji w roztworze 
homogenicznym danego związku z odpowiednim znacznikiem – 1,3-difenyloizobenzofuranem 
(DPBF). Następnie przeprowadzono proces w układzie heterogenicznym. W tym celu przygotowano 
cienkie warstwy zawierające fotouczulacz zawieszony  w matrycy polimerowej (Zeonex, PDMS). Do 
otrzymania warstw wykorzystano metodę spin-coatingu. Źródłem światła użytym do wzbudzenia 
cząsteczek fotosensybilizatora była lampa ksenonowa  
z filtrami, które dobrane były na podstawie maksimum absorbcji badanych związków.  

 
Rysunek 1. Sprzężone związki organiczne wykorzystane w badaniach.  

 

Badania były finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (First-TEAM 2017-4/32) 

 

[1] M.C. DeRosa, R.J. Crutchley, Coordination Chemistry Reviews 233 (2002) 351  
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Ciecze jonowe są ośrodkami silnie dysypatywnymi. Propagacja fali ultradźwiękowej 
w takich ośrodkach jest połączona z wieloma mechanizmami, czego efektem jest rozpraszanie energii 
akustycznej i tłumienie fali. Pojawić się może, połączone z absorpcją ultradźwiękową, zjawisko 
dyspersji prędkości ultradźwięków. Zatem badania akustyczne cieczy jonowych powinny obejmować 
zarówno pomiary absorpcji ultradźwiękowej jak i prędkości ultradźwięków.  
W literaturze dominują jednak badania prędkości ultradźwięków (w zdecydowanej mierze 
ograniczone do pomiarów przy wybranych częstotliwościach z zakresu od 1 MHz do kilku MHz),  
a prace dotyczące absorpcji są bardzo nieliczne [1]. Wyniki pomiarów absorpcji ultradźwięków pod 
ciśnieniem atmosferycznym dla ograniczonej liczby aprotycznych cieczy jonowych pokazują, że 
właściwości cieczy jonowych są w tym aspekcie najbardziej zbliżone do silnie asocjujących 
hydroksylowych cieczy molekularnych, czyli że stosunek absorpcji eksperymentalnej  do 
klasycznej klas (w obszarze nierelaksacyjnym o niskiej częstotliwości f) wynosi około 2 oraz f – 2 

zmniejsza się ze wzrostem temperatury T ( 2d( ) / d 0f T   ) [1-3]. Zatem wyznaczenie klasycznej 
absorpcji ultradźwięków (w oparciu o doświadczalną prędkość ultradźwięków, gęstość oraz lepkość) 
pozwala na oszacowanie absorpcji ultradźwiękowej aprotycznych cieczy jonowych, dla których brak 
jest danych eksperymentalnych. Dla aprotycznych cieczy jonowych, klasf – 2 przyjmuje zarówno 
wartości bardzo wysokie, rzędu 4194⋅10-15 s2

⋅m-1
 dla dietylofosfonianu 1-etylo-3-

metyloimidazoliowego [C2C1im][DEP] jak i pośrednie, rzędu 887⋅10-15 s2
⋅m-1, 671⋅10-15 s2

⋅m-1  
i 823⋅10-15 s2

⋅m-1 odpowiednio dla bis(trifluorometylosulfonylo)imidku 1-butylo-1-metylo 
pirolidyniowego [C4C1pyr][NTf2], bis(trifluorometylosulfonylo)imidku 1-metylo-1-propylo 
pirolidyniowego [C3C1pyr][NTf2] i metylosiarczynu 1-etylo-3-metyloimidazoliowego 
[C2C1im][C1SO3] oraz stosunkowo niskie, rzędu 86⋅10-15 s2

⋅m-1
 dla tricyjanometanianu 1-etylo-3-

metyloimidazoliowego [C2C1im][C(CN)3] w temperaturze 293,15 K. 

  

[1] M. Dzida, E. Zorębski, M. Zorębski, M. Żarska, M. Geppert-Rybczyńska, M. Chorążewski,  
J. Jacquemin, I. Cibulka, Chem. Rev. 2017, 117, 3883-3929. 

[2] M. Zorębski, E. Zorębski, M. Dzida, J. Skowronek, S. Jężak, P. Goodrich, J. Jacquemin, J. Phys. 
Chem. B 2016, 120, 3569-3581. 

[3] E. Zorębski, M. Zorębski, M. Musiał, M. Dzida, J. Phys. Chem. B 2017, 121, 9886-9894. 
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 Asocjaty wodorowe kwasów malonowego (MA) oraz bursztynowego (SA) – pomimo 
podobieństw strukturalnych – wykazują skrajnie odmienne zachowanie spektralne w obszarze 
energetycznym właściwej (średniej) podczerwieni. 

 Anomalne właściwości w podczerwieni asocjatów wodorowych SA w aspekcie efektów 
izotopowych H/D, w szczególności manifestujące się w spolaryzowanych widmach monokryształów 
odmian izotopowo czystych (h6 i d4), zostały przypisane nowo zidentyfikowanym mechanizmom 
wibracyjnym „dalekiego zasięgu”, angażującym sąsiadujące w ramach łańcuchów cykle (COOH)2. 
Zachowanie to, będące w przypadku izotopologów h6- oraz d4-SA jakościowo zbieżne z efektem 
hiperkoniugacyjnym, determinuje właściwości w podczerwieni monokryształów jako analogiczne z 
wykazywanymi przez układy aromatyczne. Konsekwencją zachodzenia sprzężeń ekscytonowych 
pomiędzy mostkami sąsiadujących cykli jest zachowanie składu izotopowego H/D w ich obrębie lub 
w szkieletach cząsteczek, co najsilniej objawia się – spektralnie oraz na gruncie termodynamiki – dla 
dikwasów aromatycznych [1, 2]. 

 Pomimo zmniejszenia dystansu pomiędzy cyklami wiązań wodorowych w przypadku 
asocjatów MA, paradoksalnie obserwuje się całkowite zdezaktywowanie sprzężeń „dalekiego 
zasięgu”. Wyniki badań empirycznych, wsparte obliczeniami teoretycznymi, potwierdzają, iż 
właściwości wszystkich spośród analizowanych odmian izotopowych H/D (h4, d2

c, d2
m oraz d4) MA 

pozwalają uznać go – w kontekście ostatnich badań – za kwas pseudomonokarboksylowy [3]. 

 Badania nad dynamiczną kooperatywnością wiązań wodorowych otwierają perspektywy 
poznania mechanizmów oddziaływań, determinujących właściwości makroskopowe naturalnych 
oraz syntetycznych układów molekularnych. 

 

Widma kwasu malonowego zostały zarejestrowane w Zakładzie Fizyki Chemicznej Instytutu 
Chemii Uniwersytetu Śląskiego, jako część dysertacji, z której ostatecznie zostały wyłączone. 
Obliczenia teoretyczne zrealizowano z wykorzystaniem infrastruktury Instytutu Biotechnologii 
Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego. 

 

[1] H.T. Flakus, B. Hachuła, J.T. Hołaj-Krzak. Long-distance inter-hydrogen bond coupling effects 
in the polarized IR spectra of succinic acid crystals. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy 2015, 142, 126-134. 

[2] H.T. Flakus, B. Hachuła, J.T. Hołaj-Krzak, F.A. Al-Agel, N. Rekik. “Long-distance” H/D 
isotopic self-organization phenomena in scope of the infrared spectra of hydrogen-bonded 
terephthalic and phthalic acid crystals. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 
Spectroscopy 2017, 173, 65-74.
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Synteza adsorbentów na bazie odpadów rolniczych oraz ich zastosowanie 
do usuwania metali ciężkich 
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Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Zjawisk Międzyfazowych,  
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Zanieczyszczenie metalami ciężkimi stanowi jeden z najważniejszych problemów 
ekologicznych ostatnich lat. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: przemysłu paliwowego, 
stosowania nawozów, produkcji barwników, pestycydów czy baterii oraz wielu innych aktywności 
człowieka [1]. Są one całkowicie nie biodegradowalne, co oznacza, że nie istnieje naturalny sposób 
ich usuwania z ekosystemu, i tym samym, raz wprowadzone do środowiska nieustannie w nim krążą. 
Opracowanie skutecznej metody usuwania wszystkich śladów obecności metali ciężkich  
w środowisku jest więc niezwykle istotne.  

 Przemysł chemiczny, elektroniczny czy metalurgiczny są jednymi z głównych źródeł 
występowania zanieczyszczeń miedzi w ściekach przemysłowych [2]. Spożywanie produktów 
zawierających miedź i jej związki może wywoływać takie objawy jak: bóle brzucha, wymioty czy 
biegunka. Jak wszystkie metale ciężkie, również miedź kumuluje się w ludzkim organizmie, 
a długoterminowa ekspozycja na jej działanie może prowadzić nawet do marskości wątroby. Kontakt 
skóry z materiałami zanieczyszczonymi miedzią może wywoływać reakcje alergiczne: wysypkę, 
egzemę czy nawet martwicę skóry. Śladowe ilości miedzi znajdują się zarówno  
w wodach powierzchniowych, jak i gruntowych. Istnieje wiele konwencjonalnych metod, które 
umożliwiają usuwanie tych zanieczyszczeń ze ścieków wodnych, takich jak filtracja membranowa, 
strącanie chemiczne, wymiana jonowa czy elektrodializa. Z uwagi na niski koszt, elastyczność, 
selektywność oraz łatwość w użyciu najatrakcyjniejsze wydają się być metody adsorpcyjne [4]. 

 Wiele materiałów było z powodzeniem stosowanych w roli adsorbentów jonów miedzi Cu2+, 
są to m. in.: gleba, czerwona glina, membrany z włókien chitozanowo-celulozowych, zeolity czy 
hydroksyapatyt (HAp). Najważniejszymi parametrami determinującymi wybór materiału adsorbentu 
są: cena, biokompatybilność oraz wpływ na środowisko. Hydroksyapatyt wykazuje je wszystkie, a 
także charakteryzuje się dużą powierzchnią właściwą oraz możliwością łatwej syntezy. Pod 
względem chemicznym jest on krystalicznym fosforanem wapnia, o molowym stosunku wapnia do 
fosforu wynoszącym 1,67, naturalnie występującym w ludzkich kościach i zębach. Przeprowadzono 
skuteczne syntezy tego związku z odpadów rolniczych takich jak skorupki jaj, muszle, pancerze 
mięczaków czy pył kostny, co stanowi kolejną zaletę tego materiału [5]. 

 Celem przedstawianych badań była synteza materiału zawierającego hydroksyapatyt 
pozyskany w wyniku syntezy ze skorupek jaj kurzych, oraz analiza jego pojemności adsorpcyjnej 
względem jonów miedzi. Otrzymany materiał został poddany analizom SEM, XRD oraz IR, 
 a zdolność do adsorpcji jonów miedzi badano metodą statyczną w zakresie pH od 3-8. 

 

[1] M.A. Renu, S.U. Kailash Singh, R.K. Dohare, Mater Today Proc, 2017, 4, 10534-10538.  

[2] F. Googerdchian, A. Moheb, R. Emadi, Chem. Eng. J., 2012, 200–202, 471-479. 

[3] B. Saha, S. Chakraborty, G. Das, J. Colloid Interface Sci., 2008, 320, 30-39. 

[4] A. Bhatnagar, E. Kumar, M. Sillanp, Chem. Eng. J., 2011, 171, 811-840. 

[5] M. Akram, R. Ahmed, I. Shakir, I. Wan Ani Wan, R. Hussain, J. Mater Sci, 2014, 49, 1461-1475.
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In the last decade we introduced a series of sEDA and pEDA descriptors of the substituent and 
heteroatom incorporation effects. They express the substituent influence on σ- and π-electron 
structure of the substituted or incorporated system, respectively. In 2018 we constructed the sEDA(S1) 
and pEDA(S1) descriptors for the first excited singlet state based on the monosubstituted benzenes.[1] 
It appeared that for certain group of substituents the ground state descriptors adequately describe the 
substituent effect in the first excited singlet S1 state. For another group, the analogous description is 
fair but there are numerous visible deviations. Eventually, there is also a group of substituents for 
which a large difference between descriptors in the ground and first excited state exists. The situation 
is well reflected in the HOMO orbitals of the ground and the first excited singlet states. For the first 
group, the HOMO orbitals in the two states are almost identical, for the second one they are fairly 
similar, while for the last group they are totally different. 

In comparison to the first excited S1 singlet states, the monosubstituted benzenes in the first 
excited T1 triplet states are much more distorted. Often, the substituents are strongly twisted from the 
ring plane. This is why in comparison to the S1 singlet state, the substituent effect in T1 is much more 
different from that in the ground state. The main problem in constructing the sEDA(T1) and pEDA(T1) 
descriptors is in a proper reproduction of the location of the two unpaired electrons. Therefore we 
compared descriptors obtained using two methods the unrestricted (U) and restricted open shell (RO) 
DFT/ωB97XD approximations combined with the aug-cc-pVTZ basis set.  
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Fig. 1. Agreement between the sEDA and pEDA substituent effect descriptors calculated using the unrestricted 
(abscissa axis) and restricted open shall (ordinate axis) for the series of monosubstituted benzenes in the first 

excited triplet T1 state. 
 

In Fig. 1 it is seen that, except some outliers, the descriptors obtained using the unrestricted and 
restricted open shell approximations are quite concordant. A detailed comparison of the substituent 
effects in the S0, S1, and T1 states will be presented in the conference poster. 

 

This project was supported by the NMI statutory funds for 2019. The computational grant from the 
Świerk Computing ́Centre (CIS) is gratefully acknowledged.  

 

[1] J. Cz. Dobrowolski, P. F. J. Lipiński, G. Karpińska, J. Phys. Chem. 2018, 122, 4609-4621.
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surfaktantów cukrowych i syntetycznych 
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Właściwości adsorpcyjne, agregacyjne i zwilżające surfaktantów determinują ich zastosowanie 
nie tylko w życiu codziennym, ale również w wielu gałęziach przemysłu takich jak na przykład 
przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, naftowy, tworzyw sztucznych oraz w 
medycynie, budownictwie, górnictwie, rolnictwie i ochronie środowiska [1-3]. Tak wszechstronne 
zastosowanie surfaktantów oraz ich powszechność w naszym życiu sprawiają, że wpływają one na 
jakość naszego życia, nasze zdrowie i stan środowiska naturalnego. Ze względu na bardzo szerokie 
zastosowanie, zużycie surfaktantów jest ogromne i stwarza coraz poważniejszy problem 
środowiskowy. Dlatego obecne badania nad surfaktantami koncentrują się przede wszystkim na 
poszukiwaniu i badaniu właściwości związków charakteryzujących się małą uciążliwością dla 
środowiska naturalnego, wysoką lub wręcz całkowitą biodegradowalnością, neutralnymi dla 
człowieka właściwościami fizjologicznymi oraz niskimi kosztami produkcji. Przykładem tego typu 
surfaktantów są związki należące do grupy surfaktantów cukrowych czy biosurfaktanty. Wprawdzie 
koszty otrzymania tego typu związków nie są niskie, lecz ich korzystne właściwości użytkowe 
decydują o tym, że ich praktyczne wykorzystanie z roku na rok rośnie  
i stanowią one doskonałą alternatywę dla klasycznych surfaktantów syntetycznych otrzymywanych 
z surowców nieodnawialnych. Ich powszechne i świadome wykorzystanie wymaga jednak, aby ich 
właściwości fizykochemiczne były dobrze opisane i wyjaśnione. Tymczasem, pomimo szerokiego 
praktycznego ich wykorzystania w literaturze wciąż brakuje systematycznych i kompleksowych 
badań właściwości fizykochemicznych tego typu surfaktantów, a dostępne dane literaturowe często 
bywają sprzeczne, niepełne i niespójne. Wydaje się, że ich praktyczne wykorzystanie wyprzedziło 
znacznie systematyczne badania nad ich właściwościami adsorpcyjnymi, agregacyjnymi czy 
adhezyjnymi w różnego typu układach. W literaturze przedmiotu brakuje między innymi 
systematycznej i spójnej analizy termodynamicznej ich adsorpcji zarówno na granicy faz woda-
powietrze, jak i ciało stałe-woda. Ponadto istnieje wiele rozbieżności między prezentowanymi 
wartościami parametrów termodynamicznych adsorpcji i micelizacji wspomnianych wyżej 
surfaktantów. Brakuje także systematycznych badań nad wpływem różnych czynników na ich 
właściwości powierzchniowe i agregacyjne. Również wpływ rodzaju hydrofobowych  
i hydrofilowych części różnych surfaktantów cukrowych na ich właściwości nie jest dokładnie 
wyjaśniony, podczas gdy czynnik ten często determinuje ich właściwości bakteriobójcze czy 
bakteriostatyczne. Badania w tym przedmiocie koncentrują się przede wszystkim na syntetycznych 
jonowych i niejonowych związkach powierzchniowo czynnych. Stąd celem przeprowadzonych 
badań [1-3] było określenie i porównanie właściwości wybranych surfaktantów cukrowych  
z właściwościami wybranych klasycznych surfaktantów syntetycznych w kontekście ich 
wykorzystania jako alternatywy dla związków syntetycznych. 
 

[1] J. Krawczyk, Colloids Surf. A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, 533, 61-67. 

[2] A. Zdziennicka, K. Szymczyk, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Fluid Phase Equil., 2012, 318, 25-33. 

[3] A. Zdziennicka, K. Szymczyk, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Fluid Phase Equil., 2012, 322,126-134. 
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Ostatnimi czasy materiały oparte na polimerach zyskały szczególne zainteresowanie, z uwagi 
na ich stosunkowo szybką biodegradowalność, którą można odpowiednio regulować w zależności od 
potrzeby. Niezwykle wartościową zaletą jest także biokompatybilność - wyjątkowo ważna w 
przypadku zamienników skóry/tkanek pozostających z komórkami w bezpośrednim kontakcie przez 
dłuższy czas. To sprawiło, że niektóre polimery zostały docenione w opracowaniach biomedycznych 
i mogą stanowić funkcjonalne substytuty skóry.  

Kwas hialuronowy (HA) jest od wielu lat przedmiotem badań naukowców. Posiada on bardzo 
obiecujące właściwości (biokompatybilność, biodegradowalność i łatwość modyfikacji), dzięki 
czemu może być wykorzystany w szeregu zastosowań klinicznych, np. w inżynierii tkankowej,  
w procesie gojenia ran i systemach dostarczania leków. Bardzo obiecującym związkiem  
w zastosowaniach biomedycznych wydaje się być również chitozan (Ch), należący do grupy 
biopolimerów naturalnych. Charakteryzuje się on obecnością ugrupowania aminowego  
i hydroksylowego dlatego też, w łatwy sposób może być modyfikowany, łączony z innymi 
monomerami, a także tworzyć nanokompozyty z nanometalami. 

Przykładem substancji nieorganicznej, z którą chitozan może tworzyć trwałe połączenia oraz 
wykazywać synergizm poszczególnych właściwości jest ditlenek tytanu (TiO2). Cząstki TiO2  
o potwierdzonej aktywności przeciwbakteryjnej, mogą działać jako związek wzmacniający, 
potęgując wytrzymałość mechaniczną biokompozytów w celu wspierania wzrostu komórek [1]. 
Jednakże, wykorzystanie nanocząstek metalicznych stwarza konieczność wnikliwej oceny 
cytotoksyczności z uwagi na obawy dotyczące możliwego wpływu na środowisko i zdrowie 
człowieka. Z drugiej strony cytotoksyczność nanokompozytów na bazie metalu może być 
zmniejszona poprzez ich wprowadzenie do odpowiednich biodegradowalnych matryc, jak na 
przykład wspomniany Ch czy HA [2]. 

Fosfolipid 1,2-dioleilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DOPC), to podstawowy składnik błon 
biologicznych, dlatego też utworzone z niego warstwy, są doskonałym modelem błon biologicznych 
umożliwiającym zbadanie zachodzących w jej obrębie procesów biochemicznych,  
a tym samym pozwalają na przewidywanie odpowiedzi ze strony środowiska biologicznego. 
Technika wykorzystująca monowarstwy Langmuira jest pomocna przy określeniu mechanizmu 
oddziaływań zachodzących zarówno między składnikami błony biologicznej, jak i składnikami błony 
biologicznej a substancjami aktywnymi. 

  

[1] K.T. Karthikeyan, A. Nithya, K. Jothivenkatachalam, Int. J. Biol. Macromol. 2017, 104, 1762–
1773. 

[2] A. Mohandas, S. Deepthi, R. Biswas, R. Jayakumar, Bioact. Mater. 2017, 3, 267-277. 
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Materiały, mogące mieć potencjalne zastosowanie jako substytuty skóry, stanowią grupę 
substancji pochodzenia głównie naturalnego. Do najbardziej atrakcyjnych należą polisacharydy, takie 
jak kwas hialuronowy (HA) i chitozan (Ch), ze względu na niezwykłą łatwość obróbki,  
a także konsystencję, którą można przeprowadzić w stan żelu. Produkty na bazie Ch są 
biokompatybilne, biodegradowalne i nietoksyczne, dlatego mogą być wykorzystane jako cząsteczki 
matrycy do dostarczania leków. Ch zazwyczaj stosuje się w połączeniu z innymi biomateriałami, ze 
względu na jego słabą rozpuszczalność w roztworach wodnych, jednakże jego modyfikacja jest 
stosunkowo łatwa dzięki obecności grup funkcyjnych o różnym charakterze. Kationowy charakter 
chitozanu pomaga w tworzeniu kompleksów polielektrolitów z szeroką gamą anionowych 
glikozaminoglikanów. Drugi z wymienionych polisacharydów HA występuje głównie w skórze 
właściwej. Polimer ten wzmacnia proliferację zarówno fibroblastów, jak i keratynocytów, dlatego też 
z powodzeniem może być użyty do rekonstrukcji skóry i naskórka.  

Niekiedy zastosowanie samych polimerów prowadzi do otrzymania materiałów mających 
dobre właściwości biokompatybilne, lecz słabe mechaniczne. Pomocne w takich przypadkach może 
być wprowadzenie do układów nanocząsteczek, które przyczyniają się odpowiedniego (powolnego i 
przedłużonego) uwalniania substancji aktywnej w miejscu docelowym, oraz zwiększają stabilność 
całego układu [1]. Na szczególną uwagę zasługują nanocząsteczki dwutlenku tytanu (TiO2), które  
z powodzeniem mogą być wbudowywane do tego typu biologicznych rusztowań, w celu poprawy ich 
wytrzymałości mechanicznej. Ponadto wykazują one silną aktywność przeciwbakteryjną, są 
pomocne w rozwijaniu powierzchni wewnętrznej, co pośrednio wpływa na zdolność ładowania leków 
[2,3]. 

Dobry biomateriał, który w idealny sposób odwzorowywałby strukturę macierzy 
zewnątrzkomórkowej, musi posiadać odpowiednie właściwości fizyczne i chemiczne. Chropowatość 
powierzchni ma szczególne znaczenie w pierwszej fazie wszczepienia materiału, ponieważ wpływa 
na przebieg adsorpcji protein na wszczepionym materiale. Z drugiej strony siły elektrostatyczne oraz 
siły Van der Waalsa są istotne w kolejnej fazie, gdzie dochodzi do przyłączania 
zewnątrzkomórkowych białek macierzy i cytoszkieletu oraz błony komórkowej. Zatem wpływają na 
późniejszą odpowiedź komórkową, a tym samym regulują przebieg procesu migracji i różnicowania 
komórek, oraz adhezji i proliferacji komórek. Przeniesienie materiału polisacharydowo-tlenkowego 
na dobrze scharakteryzowaną pod względem fizykochemicznym mikę ułatwi opis zachodzących w 
tym układzie procesów i oszacowanie wzajemnych oddziaływań. 

  

[1] R. Singla, S.M.S. Abidi, A.I. Dar, A. Acharya, J. Biomed. Mater. Res – Part B 2019, DOI: 
10.1002/jbm.b.34327. 

[2] J. Liu, D.A. Sonshine, S. Shervani, R.H. Hurt. ACS Nano 2010, 4, 6903–6913. 

[3] A.F. Oyarzun, A. Vidal, M. Concha, J. Morales, S. Orellana, V.I. Moreno, Curr. Pharm. Des. 
2015, 21, 4329–4341. 
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Kamil Kotwicab), Łukasz Skórkab), Małgorzata Zagórskab), Adam Prońb)  
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amarandaniedbala@ichf.edu.pl 

b)Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego, 00-664 Warszawa  

 

Celem prezentowanej pracy jest poznanie właściwości supramolekularnych alkoksylowych 
pochodnych antrachinonu. W badaniach tych zastosowano mikroskopię tunelową (STM) do 
obserwacji w rozdzielczości cząsteczkowej dwuwymiarowej samoorganizacji tych związków na 
powierzchni grafitu. Interesującym wynikiem jest obserwowana ewolucja organizacji cząsteczek w 
zależności od długości podstawników alkoksylowych w zakresie od –OC4H9 do –O-C12H25. 
Zaobserwowano istotnie różne zachowanie się cząsteczek. Pochodne z krótszym łańcuchem 
alkoksylowym (C4) porządkują się w równoległe rzędy na dwa różne sposoby. Dominującym 
układem jest typowa struktura „herringbone”, w której cząsteczki z sąsiadujących rzędów 
zorientowane są w dwóch różnych kierunkach. Alternatywą jest inne uporządkowanie 
charakteryzujące się zbliżoną orientacją cząsteczek. W tym przypadku, jednak, co kilka cząsteczek 
kierunek rzędu zmienia się na skutek innego wzajemnego przesunięcia pomiędzy cząsteczkami. W 
wyniku częstej zmiany kierunku rzędy przyjmują zatem kształt zygzakowaty. Można zatem przyjąć, 
iż to drugie uporządkowanie posiada również cechy struktury typu „herringbone” z tym 
zastrzeżeniem, iż różna, naprzemienna orientacja dotyczy nie pojedynczych cząsteczek, ale krótkich 
bloków zawierających kilka równolegle uporządkowanych cząsteczek. Powyższe obserwacje 
świadczą, iż dla pochodnych z krótkimi łańcuchami alkoksylowymi czynnikiem dominującym 
uporządkowanie jest wzajemne oddziaływanie pomiędzy rdzeniami cząsteczek– jednostkami 
antrachinonu. Pomimo faktu, iż cząsteczka antrachinonu jest stosunkowo mała zawiera ona 
fragmenty o różnym powinowactwie elektronowym (pierścień chinonowy, pierścienie aromatyczne, 
grupy alkoksylowe). W konsekwencji, obserwowane dla tej pochodnej uporządkowania typu 
„herringbone” z charakterystyczną, różną orientacją cząsteczek lub całych bloków zawierających 
kilka cząsteczek odzwierciedlają zminimalizowanie energii długozasięgowego oddziaływania 
elektrostatycznego pomiędzy obszarami antrachinonu o różnych właściwościach elektronowych. 
Wydłużenie podstawników alkoksylowych powoduje zwiększenie oddziaływania pomiędzy tymi 
podstawnikami w warstwie. W przypadku pochodnej z najdłuższym podstawnikiem (C12) 
oddziaływanie to staje się jednoznacznie dominujące. W rezultacie cząsteczki organizują się w inny 
sposób. Obserwowane jest jednorodne na dużych powierzchniach uporządkowanie „rzędowe” 
charakteryzujące się tą samą orientacją cząsteczek i jednym kierunkiem rzędów z silnym efektem 
zazębiania się podstawników alkoksylowych cząsteczek z sąsiadujących rzędów. 
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Badania teoretyczne i eksperymentalne aktywności kwasów fenolowych  
w układach micelarnych 
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W prezentacji przedstawiono badania aktywności przeciwutleniającej kwasów fenolowych za 
pomocą reakcji z rodnikiem DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylohydrazyl). Ponieważ rodnik ten jest 
nierozpuszczalny w wodzie, naturalnym środowiskiem reakcji są bądź rozpuszczalniki organiczne, 
bądź układy micelarne, które cechuje zdolność do solubilizacji cząsteczek substancji o 
zróżnicowanym charakterze hydrofilowo-hydrofobowym.[1] Z kolei efektywność działania kwasów 
fenolowych zależy od liczby i lokalizacji grup hydroksylowych w pierścieniu benzenowym oraz od 
ich umiejscowienia w układzie micelarnym. Z symulacji MD struktury agregatów SDS+kwas 
fenolowy+DPPH wynika, że cząsteczki obu substancji lokują się w warstwie palisadowej miceli, przy 
czym bardziej hydrofobowe cząsteczki DPPH położone są nieco głębiej. Analiza rozkładów 
potwierdziła, że obecność podstawników (grup -OH) w pierścieniu benzenowym wpływa na 
położenie i orientację cząsteczki kwasu w warstwie palisadowej, a zatem na jej zdolność do reakcji z 
DPPH. 

Aby ocenić aktywność kwasów fenolowych jako przeciwutleniaczy, zbadano kinetykę reakcji 
kwasu kumarowego (CA), ferulowego (FA) i kawowego (CAA) z DPPH w roztworach surfaktantów 
(TX-100, CTAB, CPC, SDS) o różnym stężeniu (> CMC). Przedyskutowano wpływ stężenia 
surfaktantu i temperatury na szybkość reakcji. 

 

 [1] G. La Sorella, G. Strukul and A. Scarso, Green Chem. 2015, 17, 644-683 
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Synteza i badania właściwości, porowatych polimerowych mikrosfer  
z dodatkiem winylosilanu i ligniny 

Beata Podkościelna, Marta Goliszek 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów, 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, beatapod@umcs.pl 

 

Dynamicznie rozwijające się w ostatnich latach technologie wytwarzania zaawansowanych 
oraz funkcjonalnych materiałów, kładą nacisk na otrzymywanie produktów o konkretnych i 
niepowtarzalnych właściwościach. Zaliczamy do nich materiały otrzymywane z udziałem 
krzemionki, wykazujące duże zróżnicowanie właściwości strukturalnych oraz fizykochemicznych. 
Obserwowane jest zintensyfikowanie prac badawczych dotyczących polimerów biodegradowalnych, 
co jest wynikiem stopniowego wyczerpywania się złóż ropy naftowej oraz problemami związanymi 
z zagospodarowaniem zużytych tworzyw sztucznych nieulegających biodegradacji. Szczególnego 
znaczenie nabiera wytwarzanie materiałów hybrydowych z dodatkiem polimerów pochodzenia 
naturalnego, do których zalicza się ligninę oraz jej pochodne. To daje możliwość wytworzenie 
nowatorskich, zaawansowanych produktów, które łączyć będą specyficzne i konkretne właściwości 
obu zastosowanych prekursorów.  

Lignina jako aromatyczny biopolimer jest potencjalnym substytutem polimerów 
pozyskiwanych z ropy naftowej. Złożona struktura chemiczna, a co za tym idzie, obecność 
różnorodnych grup funkcyjnych, cenne właściwości fizykochemiczne oraz zdolność do biodegradacji 
ligniny budzą obecnie duże zainteresowanie wśród naukowców. Obecność licznych grup fenolowych 
w  pierścieniach  aromatycznych sprawia, iż lignina może być cennym materiałem wyjściowym do 
wielu syntez chemicznych oraz do modyfikacji prowadzących do otrzymywania interesujących 
materiałów polimerowych o specjalnych właściwościach, do jakich zaliczyć możemy porowate 
mikrosfery do zastosowań sorpcyjnych. [1-4] 

Celem badań była synteza nowych materiałów polimerowych z dodatkiem taniego i 
biodegradowalnego biokomponentu – ligniny kraft oraz dwóch typów silanów (trimetoksy- i 
trietoksywinylosilanu. [5]  W charakterze monomeru sieciującego zastosowano 1,4-diwinylobenzen 
(DVB). Polimerowe mikrosfery otrzymano metodą polimeryzacji suspensyjnej. Budowę chemiczną 
mikrosfer potwierdzono analizą ATR/FT-IR. Dokonano oceny wpływu zastosowanego silanu na 
właściwości fizykochemiczne mikrosfer ze szczególnym uwzględnieniem struktury porowatej.  
Dodatkowo, właściwości termiczne materiałów oszacowano przy użyciu skaningowej kalorymetrii 
różnicowej (DSC).  

 

[1] B. Podkościelna, M. Goliszek, O. Sevastyanova, Pure Appl. Chem.  2017, 89(1), 161-171. 
[2] M. Goliszek, B. Podkościelna, K. Fila, A.V. Riazanova, S. Aminzadeh, O. Sevastyaniva, V.M. 
Gun’ko, Cellulose, 2018,  25, 5843-5862.  
[3] A. Naseem, S. Tabasum, K.M. Zia, M. Zuber, M. Ali, A. Noreen, Int. J. Biol. Macromol. 2016, 
93, 296-313. 
[4] H. Yang, R. Yan, H. Chen, D.H. Lee, Ch. Zheng, Fuel, 2006, 86, 1781-1788. 
[5] M. Goliszek, M. Sobiesiak, K. Fila,  B. Podkościelna, Adsorption, 2019, doi: 10.1007/s10450-
019-00008-6 
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na granicy faz ciecz-gaz 
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Surfaktanty lub inaczej związki powierzchniowo czynne to ogromna ilość różnorodnych 
związków mających szerokie  zastosowanie w różnego rodzaju gałęziach przemysłu, między innymi 
w przemyśle kosmetycznym, spożywczym i farmaceutycznym oraz w życiu codziennym.  Związki 
te odznaczają się charakterystyczną, amfifilową budową, tzn. ich cząsteczki składają się  
z dwóch części różniących się właściwościami – grypy hydrofilowej (głowy) i hydrofobowej (ogona).  

Asymetryczna budowa surfaktantów sprawia, że wykazują one tendencję do adsorpcji  
i odpowiedniej orientacji na różnych granicach faz. Adsorpcja i orientacja cząsteczek surfaktantów z 
kolei wywiera wpływ na takie zjawiska jak zwilżalność, detergencja czy redukcja napięcia 
powierzchniowego. Wielkością będącą miarą tendencji surfaktantów do adsorpcji jest standardowa 
swobodna energia adsorpcji Gibbsa, która związana jest ze skutecznością adsorpcji. Energię tę można 
wyznaczyć wieloma metodami, jednak najczęściej w tym celu stosuje się zmodyfikowane równanie 
Langmuira, Rosena i Aronsona oraz Gamboa i Olea [1]. Drugim parametrem związanym z adsorpcją 
jest efektywność. Efektywność można zdefiniować poprzez maksymalne stężenie, jakie surfaktant 
może osiągnąć w nasyconej monowarstwie adsorpcyjnej na granicy faz woda-powietrze, a zatem jest 
ona również związana z powierzchnią zajmowaną przez cząsteczkę surfaktantu w tej warstwie. 
Ponieważ bezpośrednie wyznaczenie ilości zaadsorbowanego surfaktantu jest utrudnione często 
wyznacza się je w oparciu o pomiary napięcia powierzchniowego oraz odpowiednią postać równania 
izotermy adsorpcji Gibbsa. Biorąc pod uwagę fakt, że efektywność i skuteczność adsorpcji są 
ważnymi czynnikami determinującymi takie właściwości surfaktantów jak pienienie, emulsyfikacja 
czy zwilżanie ich znajomość może być pomocna w dobraniu najbardziej optymalnej dla danego 
procesu substancji powierzchniowo czynnej. W związku z tym  przeprowadzono analizę skuteczności 
i efektywności adsorpcji wybranych klasycznych, syntetycznych surfaktantów mających szerokie 
praktyczne zastosowanie, tj. kationowego bromku heksadecylotrimetylo-amnionowego (CTAB), 
anionowego siarczanu dodecylosodowego (SDDS) i niejonowego Tritonu X-100 (TX-100) [2]. 
Wielkości te porównano z efektywnością i skutecznością adsorpcji naturalnych surfaktantów 
produkowanych przez bakterie, pleśnie i grzyby, tzw. biosurfaktantów. Jako przedstawicieli tych 
związków wybrano ramnolipid (RL) i surfaktynę [3]. Przeprowadzona analiza wykazała, że 
biosurfaktanty mogą być stosowane jako zamienniki klasycznych surfaktantów lub jako dodatki 
poprawiające ich działanie.  

 

[1] J.M. Rosen, Surfactants and Interfacial Phenomena, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken: New  
Jersey 2004.  

[2] A. Zdziennicka, K. Szymczyk, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Fluid Phase Equilibria, 2012, 318, 25- 
33. 

[3] A. Zdziennicka, B. Jańczuk, J. Molecular Liquids, 2017, 243C, 236-244.  
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Naphthalene diimide (NDI) moiety is an important core of the modern low molecular weight 
organic semiconductors. The presence of the π-π conjugated bond system and carefully selected 
substituents gives a chance to design NDI semiconductors of both electron (n), hole (p) or ambipolar 
(n and p) types of conductivity. Chiral NDIs were studied rarely and rather as amazing supramolecular 
structures. Aim of our study is to attach chiral substituents in different positions of the NDI core (R1, 
R2, R3, Scheme 1) and thus selectively influence parts of the molecule connected with different types 
of conductivity. 

 
Scheme. 1. NDI core   

 

In the first stage of our study new chiral N-substituted NDI (different R1 groups) were 
synthesized and their chiroptical (ECD and VCD) spectra were measured. However, interpretation of 
the spectra by means of DFT calculations is challenging. On the one hand, it needs a careful 
conformational study of the extended chiral sulfonamide substituent, while on the other hand, it 
requires use of the correction for dispersion forces when the chiral aromatic substituent interacts with 
the NDI core through an intramolecular electron donor-acceptor bond. The ways to perform 
successful analyses are presented in our poster.  

 

Acknowledgments: This work was supported by the National Science Centre in Poland Grant No. 
UMO-2017/25/B/ST5/02267. The PL-Grid infrastructure and Świerk Computing Centre and are 
acknowledged for generous allotment of computing time.  
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The Vibrational Circular Dichroism (VCD) chirality transfer (ChT) was first observed in 20021 
and comprehensive experimental and theoretical studies demonstrated the phenomenon to be a 
promising tool for investigations of the intermolecular interactions in the hydrogen bonded (HB) and 
electron-donor-acceptor (EDA) systems. It allows to distinguish between geometries of the 
intermolecular complex and to indicate interaction sites.2-5 The VCD ChT phenomenon was studied 
in systems in which the dissolved chiral molecule interacted with an achiral solvent. This is the solute 
chirality-induced case. On the other hand, the chirality transfer can be generated by a chiral solvent 
interacting with an achiral molecule. This is the solvent chirality-induced case. It can be expected that 
in such a case, the ChT phenomenon should be more effective. Indeed, the achiral solute surrounded 
by a chiral solvent molecules should facilitate formation of the chiral complexes and the ChT VCD 
bands should be observed easier then when a chiral solute is inside an achiral solvent. To prove this, 
1-phenylethanol, α-methyl-benzylamine and some monoterpenes solvents (Scheme 1) were used to 
dissolve benzonitrile or cyanophenols exhibiting diagnostic ν(CN) bands located in the region of 
spectra free from the bands of chiral solvents. 

   

(R)-(+)-1-phenylethanol (R)-(+)-α-methyl-benzylamine (R)-(−)-carvone 

Scheme 1. Chiral solvents considered in the study.   
 

In the poster we show experimental and computational results concerning the chirality transfer 
in chiral solvent – achiral solute systems..  

 

Acknowledgments: This work was supported by the National Science Centre in Poland Grant No. 
UMO-2015/19/B/ST4/03759. The PL-Grid infrastructure is acknowledged for computing time.   

 

[1] Burgi, T.; Vargas, A.; Baiker, A. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2002, 2, 1596. 
[2] Rode, J. E.; Dobrowolski, J. Cz. J. Mol. Struct. [THEOCHEM] 2003, 637, 81. 
[3] Merten, C. Phys. Chem. Chem. Phys.,2017, 19, 18803. 
[4] Rode, J.E.; Jamróz, M.H.; Sadlej, J.; Dobrowolski, J.Cz. J.Phys.Chem. A 2012, 116, 7916. 
[5] Rode, J. E. ; Dobrowolski, J. Cz. Chirality, 2012, 24, 5.A. Abacki, Pol. J. Chem. 2005, 77, 2405-
2412. 
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Organizm człowieka tworzony jest przez biliony komórek. Aby mogły one prawidłowo 
funkcjonować, w ich strukturze niezbędna jest obecność błony komórkowej, która oddziela wnętrze 
komórki od środowiska zewnętrznego i pełni przy tym funkcje ochronne, transportowe czy też 
enzymatyczne. Chcąc dokładniej poznać naturę błon komórkowych lub opisać procesy zachodzące 
na poziomie komórkowym, w badaniach wykorzystuje się modelowe błony biologiczne. Godnym 
uwagi modelem błon są liposomy. Wykazują one bowiem ścisłą analogię strukturalną w porównaniu 
z naturalnymi błonami komórkowymi, przy czym są stosunkowo łatwym do pozyskania materiałem 
badawczym. Natomiast sama analiza pęcherzyków liposomowych może zostać dokonana za pomocą 
różnorodnych technik, w tym poprzez pomiar potencjału elektrokinetycznego. Okazuje się, iż jest to 
parametr kluczowy przy określaniu właściwości powierzchniowych błon lipidowych.  

W niniejszej pracy analizie poddano liposomy utworzone z 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-
fosfocholiny (DOPC) uzyskane w procesie elektroformacji. Potencjał elektrokinetyczny zmierzono 
bezpośrednio po otrzymaniu liposomów, a również po przeprowadzeniu reakcji utleniania 
(z wykorzystaniem nadtlenku wodoru) lipidów budujących dwuwarstwę. Do badań w kolejnym 
kroku włączono wybrane antyoksydanty z grupy karotenoidów, które w trakcie preparatyki 
liposomów zostały wbudowane w ich strukturę. Miało to na celu weryfikację wpływu dodatku 
substancji o właściwościach przeciwutleniających na charakterystykę powierzchniową liposomów 
oraz na przebieg procesu utleniania. Antyoksydanty powinny bowiem przyczynić się do poprawy 
stabilności badanego układu, co wiązałoby się z odpowiednimi zmianami wielkości potencjału 
elektrokinetycznego.   

 

Podziękowania dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansującej projekt TEAM/2016-3/21. 
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Podstawowe metody badania zachowania się materiałów wybuchowych podczas ogrzewania 
to różnicowa analiza termiczna, skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC) oraz termograwimetria 
(TG, TGA). Metody te są ujęte w wewnętrznych dokumentach standaryzujących (cywilnych i 
wojskowych) wielu krajów oraz organizacji międzynarodowych takich jak Pakt Północnoatlantycki 
(NATO) czy Unia Europejska (UE). Metody DTA i DSC pozwalają wyznaczać temperatury 
charakterystyczne takie jak zeszklenie (tylko DSC), przemiany fazowe w ciele stałym (i mezofazach), 
topnienie i rozkład. Warunkiem możliwości zastosowania metod DTA i DSC jest wystąpienie efektu 
cieplnego lub zmiana pojemności cieplnej próbki. Termograwimetria pozwala badać tylko procesy 
fizyczne i chemiczne, którym towarzyszy zmiana masy próbki np. sorpcja/desorpcja, sublimacja, 
dehydratacja, utlenienie, rozkład. Konstruktorzy nowoczesnych aparatów służących do prowadzenia 
analiz termicznych starają się eliminować niekorzystne procesy związane z przewodnictwem 
cieplnym, pojemnością cieplną i geometrią próbki poprzez minimalizację masy próbki. Powoduje to, 
że procesy fizyczne i chemiczne o niskich energiach oraz wykazujące charakter autokatalityczny 
mogą być trudno rejestrowalne dla wspomnianych technik. 

Podjęto próbę zastosowania technik termooptycznych (TO) w celu oceny ich przydatności w 
analizie materiałów wybuchowych ze szczególnym uwzględnieniem etapów poprzedzających 
rozkład egzotermiczny. Metody termooptyczne sprzężone z oprogramowaniem do analizy obrazu 
(DIP) są podstawowymi w takich dziedzinach jak farmacja oraz analiza złożonych mieszanin 
związków pochodzenia naturalnego. Współczesna aparatura wykorzystywana w metodach TO-DIP 
pozwala na stosowanie programowanych cykli temperaturowych identycznie jak w przypadku metod 
DTA, DSC i TG. Zastosowanie takich samych warunków narostu temperatury pozwala na precyzyjne 
porównanie wyników uzyskiwanych różnymi wymienionymi wyżej metodami. 

Do badań wytypowano cztery materiały wybuchowe kierując się możliwie dużym materiałem 
doświadczalnym uzyskanym technikami DTA-DSC-TG: 2,4,6-trinitrotoluen (TNT), 2,4,6-trinitro-
2,4,6-triazacykloheksan (RDX), tetraazotan pentaerytrytolu (PETN) oraz 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on 
(NTO). Dzięki porównaniu wyników uzyskanych metodami mikrokalorymetrycznymi i 
termooptycznymi wykazano, że możliwe jest obserwowanie procesów poprzedzających 
autokatalityczny rozkład egzotermiczny. 

 

(Podziękowanie: Praca powstała przy wsparciu MON RP w ramach projektu GBMON 13-994)   
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i ich mieszanin z berberyną  
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Berberyna jest alkaloidem izochinolinowym występującym w wielu gatunkach roślin, 
szczególnie z rodziny berberysowatych [1]. Jest to substancja, która posiada bardzo wywiera wiele 
pozytywnych cech na organizm człowieka, co jest związane z aktywowaniem enzymu AMPK (kinazy 
aktywowanej adenozynomonofosforanem), czyli enzymu, który w dużej mierze odpowiada za 
szybkość, z jaką w organizmie człowieka zachodzi przemiana materii [2]. Stosowanie berberyny ma 
jednak swoje ograniczenia, związane przede wszystkim z jej słabą rozpuszczalnością w wodzie, a co 
za tym idzie-słabą biodostępnością (szczególnie po podaniu doustnym) [3].  

Wśród strategii dedykowanych poprawie rozpuszczalności w wodzie substancji, które są słabo 
rozpuszczalne. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie surfaktantów, szczególnie jako nośniki 
i solubilizatory. Należy pamiętać, że surfaktanty zwykle stosowane są w mieszaninach, ze względu 
na zmniejszenie kosztów, a także na możliwość występowania efektu synergetycznego [4]. 

 Celem pracy jest zbadanie właściwości adsorpcyjnych i objętościowych niejonowych 
surfaktantów niejonowych typu Kolliphor (Kolliphor ELP i RH40) oraz dwuskładnikowych 
mieszanin o różnych ułamkach molowych (x=0,2; 0,4; 0,6 i 0,8), a także mieszanin tych surfaktantów 
z berberyną. Określenie tych właściwości było możliwe dzięki przeprowadzonym pomiarom 
gęstości, lepkości, prędkości dźwięku oraz napięcia powierzchniowego badanych roztworów w 
szerokim zakresie stężeń surfaktantów (C=10-6-10-2M) w temperaturze 293K.  

 

[1] A.N. Colina, M. S. Diaz, M.I. Gutierez, J. of Lumin. 2013, 144, 198-202. 

[2] Ch. You-Jin, L. Kang-Yo, J. Seung-Hwan, K. Hyung Sik, S. Gayong, K. Mi-Gyeong, O. Yu-
Kyoung, O. Seon-Hee, J. Dae-Won, L. Byung-Hoon, Tox. Appl. Pharm. 2017, 316, 74-82. 

[3] M. A. Elsheikh, Y.S.R. Elnaggar, D.Y. Otify, O.Y. Abdallah, Pharm. Res. 2018, 35, 18.  

[4] M. J. Rosen, Langmuir. 1991, 7, 885-888. 
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Badania spektroskopowe surfaktantów niejonowych z grupy Kolliphor i ich 
dwuskładnikowych mieszanin 
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Środki powierzchniowo czynne typu Kolliphor są estrami kwasów tłuszczowych glikolu 
polioksyetylenowego. Są to niejonowe związki, znajdujące zastosowanie w systemach dostarczania 
leków słabo rozpuszczalnych w wodzie, takich jak diazepam, czy propofol [1]. Kolliphor RH40 jest 
stosowany w samoagregujących układach dostarczania leków (SEDDS) zarówno w postaci tabletek, 
czy w doustnych formulacjach substancji takich jak Neoral. Kolliphor ELP może być także 
stosowany doustnie i czy w zastrzykach [2]. Mogą one znajdować zastosowanie jako nośniki w 
solubilizacji takich substancji jak diazepam, cyklosporyna A czy paklitaksel [3].   

W badaniach surfaktantów stosuje się wiele różnych metod, m.in. badania spektroskopowe,  
w których wykorzystuje się różne sondy fluorescencyjne, rejestrując ich widma emisyjne. Analizując 
otrzymane wyniki można wyznaczyć m.in. krytyczne stężenie micelizacji badanych surfaktantów, 
czy takie wielkości, jak mikropolarność, czy mikrolepkość środowiska micel [4,5]. 

Celem pracy były badania spektrofluorymetryczne dwóch niejonowych surfaktantów – 
Kolliphoru ELP i RH40 oraz ich dwuskładnikowych mieszanin o różnych ułamkach molowych 
(x=0,2; 0,4; 0,6 i 0,8). Jako sond fluorescencyjnych użyto pirenu (C=4⋅10-6M) oraz auraminy  
(C=10-5M). Badania zostały przeprowadzone w zakresie temperatur 293-318K. Po analizie 
otrzymanych wyników wyznaczono CMC surfaktantów i ich mieszanin, a także określono zmiany 
mikrolepkości i mikropolarności otrzymanych micel. 

 

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ze środków dotacji celowej służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS (grant nr BS–M–03–002–18–D–02).  

 

[1] R. Berthelsen, R. Holm, J. Jacobsen, J. Kristensen, B. Abrahamsson, A. Mullertz, Mol. Pharm. 
2015, 12, 1062-1071. 

[2] N.M. Cortes, G. Lorenzo, A.N. Califano, Food Res. Int. 2018, 107, 41-47. 

[3] Y. Tayrouz, R. Ding, J. Burhenne, K.D. Riedel, J. Weiss, T. Hoppe-Tichu, W.E. Haefeli, O. 
Mikus, Clin. Pharmacol. Ther. 2003, 73, 397-405. 

[4] J. Aguiar, P. Carpena, J.A. Molina-Bolivar, C. Carnero Ruiz, J Colloid Interface Sci. 2003, 258, 
116-122. 

[5] S. Miyagishi, H. Kurimoto, Y. Ishihara, T. Asakawa, Bulletin of the Chemical Society of Japan. 
1994, 67, 2398-2402. 
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Wpływ pola magnetycznego na właściwości wody 
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Woda jest substancją niezbędną dla wszystkich organizmów żywych na Ziemi. Stanowi 
źródło składników odżywczych oraz jest rozpuszczalnikiem dla wielu reakcji chemicznych 
zachodzących w organizmach żywych. Zarówno życie na Ziemi, jak i wiele procesów 
przemysłowych wymagają obecności wody. Dlatego niezbędne jest poznanie jej właściwości oraz 
wpływ czynników zewnętrznych na te właściwości.  

Wpływ działania pola magnetycznego (PM) na wodę jest badany od wielu lat, szczególnie  
w aspekcie zapobiegania osadzaniu się kamienia kotłowego w wyższej temperaturze. Stwierdzono, 
że ekspozycja wody na działanie stałego pola magnetyczne może stanowić alternatywę dla 
szkodliwych substancji chemicznych używanych do zmiękczania wody [1]. Interesujące jest jednak 
również to, czy pole magnetyczne może wpływać na strukturę czystej wody.  

Chociaż dotychczas odnotowano zmiany niektórych właściwości fizykochemicznych wody  
i roztworów wodnych pod wpływem działania pola magnetycznego, np. przewodności, lepkości, 
napięcia powierzchniowego, to nadal nie istnieje jednolity mechanizm jego działania, a wyniki badań 
nadal budzą wiele kontrowersji [2-3]. 

Celem prowadzonych badań było określenie wpływu statycznego pola magnetycznego działającego 
w warunkach statycznych i dynamicznych na zmiany makroskopowych właściwości wody, napięcia 
powierzchniowego, kątów zwilżania i szybkości parowania wody. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że zmiany spowodowane polem magnetycznym zależą od jego natężenia i czasu działania 
oraz od gazów rozpuszczonych w wodzie.  

 

[1] F. Alimi, M.M. Tlili, M. Ben Amor, C. Gabrieli, Chemical Engineering and Processing: Process 
Intensification, 2009, 48, 1327-1332. 
[2] E. Chibowski and A. Szcześ, Chemosphere, 2018, 203, 54-67. 
[3] L. Otero, A.C. Rodrıguez, M. Perez-Mateos, and Pedro D. Sanz, Comprehensive Reviews in Food 
Science and Food Safety, 2016, 15, 646-667. 
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Przedmiotem przeprowadzonych badań było porównanie właściwości fizykochemicznych 
trzech pochodnych dibromobenzimidazoli zawierających podstawniki o różnej wielkości oraz 
polarności: 2-(5,6-dibromo-1H-benzimidazol-1-ilo)-1-(4-fluorofenylo)etanon 5,6- dibromo-1-
cyjanometylo-1H-benzimidazol, 5,6-dibromo-1- cyjanometylo-2-trifluorometylo-1H-benzimidazol. 
Azole oraz ich pochodne, jako związki heterocykliczne budzą zainteresowanie naukowców z powodu 
znaczącej aktywności biologicznej, która jest zależna od ich struktury. Efektem tego są wzmożone 
badania obejmujące: syntezę oraz jej optymalizację, badania biologiczne oraz określenie właściwości 
fizykochemiczne w celu odkrycia związku, o pożądanych cechach. Obecnie znane są liczne 
zastosowania pochodnych benzimidazoli w medycynie m.in. jako leki: hipotensyjne, przeciwzapalne, 
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwrobacze, przeciwwirusowe, przeciwutleniające, 
przeciwnowotworowe, przeciwhistaminowe [1].  

W ramach pracy wybrano pochodne dibromobenzimidazoli. Wykazały one zdolności hamujące 
rozwój następujących gatunków grzybów strzępkowych: Aspergillus Niger, Colletotrichum 
coccodes, Fusarium culmorum, Fusarium sambucinum. Pochodne dibromobenzimidazoli 
posiadające właściwości przeciwgrzybicze stanowią interesującą grupę związków, predysponujących 
do zaistnienia w przemyśle farmaceutycznym jako potencjalne substancje lecznicze.  

W celu określenia właściwości fizykochemicznych wykonano analizy kalorymetryczne przy 
użyciu różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), wyznaczono diagramy fazowe ciało stałe – ciecz 
w układzie dwuskładnikowym metodą dynamiczną i spektrofotometryczną, zmierzenie wartości 
stałej kwasowości metodą spektrofotometryczną i określenie wartości wpsółczynnika podziału 
oktanol/woda [2,3].  

Ważne jest określenie parametrów, takich jak: stabilność termiczna, właściwości kwasowo-
zasadowe, charakter hydrofilowo-lipofilowy. Znajomość ta jest cenną informacją w dalszych 
rozważaniach nad daną substancją jako przyszły medykament pod kątem: sposobu jej 
przechowywania, wyboru ścieżki podawania (doustne, miejscowe, poprzez iniekcję), doboru 
najkorzystniejszego miejsca wchłaniania w organizmie lub modyfikacji struktury w celu osiągnięcia 
optymalnych parametrów. 

 

[1] Y. Bansal, O. Silakari, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2012, 20, 6208–6236.  

[2] A. Pobudkowska, A. Szabłowska, K. Nosol, International Journal of Pharma Research & Review, 
2016, 5, 19-32. 

[3] E. Łukowska-Chojnacka, A. Pobudkowska, M. Bretner, Fluid Phase Equilibria, 2019, 479, 52-62. 
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Dependence of the substituent effect on solvent properties in the case 
of carboxylic acid derivatives  
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The influence of a solvent on the substituent effect (SE) in a series of 4-X-substituted benzoic 
acids (BEN) [1] and 4-X-cyclohexa-1,3-diene (CHD) as well as bicyclo[2.2.2]octane (BCO) [2] 1-
carboxylic acid derivatives is studied by the use of polarizable continuum model method. [3] In all 
X−R−COOH systems (R = BEN, CHD or BCO) the following substituents X have been chosen: NO2, 
CHO, H, OH, and NH2. 

 

a) 

COOH

X    b) 

COOH

X    c) 

COOH

X  

Scheme 1. Substituted carboxylic acids: benzene (a), cyclohexa-1,3-diene (b) and bicyclo[2.2.2]octane (c) derivatives.  
 

The substituent effect is characterized by the charge of the substituent active region (cSAR(X)), 
substituent effect stabilization energy (SESE), and substituent constants σ or F descriptors. The 
functional group is described by cSAR(COOH), whereas π-electron delocalization of transmitting 
moieties (BEN and CHD) is characterized by a geometry based HOMA index of aromaticity. All 
computations were carried out by means of B3LYP/6-311++G(d,p) method.  

Application of quantum chemistry SE models (cSAR and SESE) allows to compare the SE in 
water solutions and in the gas phase. Results of performed analyses indicate an enhancement of the 
SE by water. The obtained Hammett-type relationships document different nature of interactions 
between COOH and X in aromatic and olefinic systems (a coexistence of resonance and inductive 
effects) than in saturated ones (only the inductive effect). An increase of electric permittivity clearly 
enhances communication between X and COOH for BEN and CHD systems. 

 

Acknowledgment: We gratefully acknowledge the Interdisciplinary Center for Mathematical and 
Computational Modeling (Warsaw, Poland) for providing computer time and facilities. This work 
was financially supported by Warsaw Technical University.  

 

[1] K. S. Varaksin, H. Szatylowicz, T. M. Krygowski, J. Mol. Struct. 2017, 1137, 581-588. 

[2] Szatylowicz, A. Jezuita, T. Siodła, K. S. Varaksin, M. A. Domanski, K. Ejsmont, T. M. 
Krygowski, ACS Omega 2017, 2 7163-7171. 

[3] H. Szatylowicz, A. Jezuita, T. Siodła, K. S. Varaksin, K. Ejsmont, I. D. Madura and T. M. 
Krygowski, J. Phys. Chem. A 2018, 122, 1896-1904. 
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Multilayer films containing - and -casein and polypeptides, poly-L-lysine  (PLL) and poly-
L-arginine (PLArg) were formed by the layer-by-layer technique, and their infrared spectra were 
analyzed by FTIR-ATR and FTIR/Grazing Angle [1]. We investigated changes of conformations of 
casein and polypeptides in the surface complexes formed during the build-up of the films and after 
contacting them with CaCl2 solutions. We performed molecular dynamics simulations of the systems 
consisting of short PLL and PLArg chains and the representative peptide chains – casein fragments, 
consisting of several aminoacid sequences to establish the differences in the mechanism of complex 
formation leading to various growth of (PLL/casein)n and (PLArg/casein)n films. Analysis of the 
FTIR spectra revealed greater conformational changes during the formation of casein complex with 
poly-L-arginine than with poly-L-lysine that was accompanied by a larger growth of (PLArg/casein)n 
films thickness/mass with the number of deposited layers. That can be explained by the results of the 
simulation indicated the preferential formation of hydrogen bonds of poly-L-arginine with 
phosphoserine and glutamic acid residues of caseins. Variation of the FTIR spectra in the wavelength 
region corresponding to PO3

2- symmetric and asymmetric vibration with the films immersion time in 
with CaCl2 solutions provided evidence of calcium ions binding within the multilayer films by the 
embedded phosphoserine residues. 
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Fig. 1. FTIR spectra illustrating the formation of -casein/PLArg multilayer films.   
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Stosowanej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 
 

Dzięki swoim unikatowym właściwościom fizykochemicznym węgle aktywne są efektywnymi 
adsorbentami wielu niepożądanych i szkodliwych substancji chemicznych występujących zarówno 
w fazie gazowej, jak i ciekłej. Silnie rozwinięta powierzchnia właściwa tych materiałów, duża 
objętość porów, szerokie możliwości ich funkcjonalizacji oraz łatwość regeneracji sprawiają, że 
znalazły one szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach działalności człowieka, a w szczególności 
w procedurach oczyszczania ścieków oraz gazów poprodukcyjnych. 

Prezentowane badania przeprowadzono na biowęglach aktywnych otrzymanych na drodze 
dwuetapowej aktywacji chemicznej torfu (T), kaczanów kukurydzy (K) oraz łupin orzechów 
ziemnych (O). W pierwszym etapie prekursory poddano procesowi pirolizy (P). Próbki ogrzewano w 
atmosferze azotu w temperaturze 600C przez okres 60 minut (w przypadku torfu) oraz  
w temperaturze 500C przez okres 30 minut w przypadku pozostałych prekursorów. W kolejnym 
etapie otrzymane karbonizaty poddano aktywacji chemicznej (A) przy użyciu węglanu potasu 
(stosunek wagowy reagentów 2:1, czas trwania procesu 45 min, temperatura: 800-900C). 
Produktami aktywacji były biowęgle aktywne o bardzo zróżnicowanych parametrach teksturalnych i 
odmiennych właściwościach kwasowo-zasadowych powierzchni (tabela 1). 

Tab. 1. Charakterystyka otrzymanych biowęgli aktywnych 

Biowęgiel 
aktywny 

Powierzchnia 
właściwa 

[m2/g] 

Objętość 
porów 
[cm3/g] 

Udział 
mikroporów 

Średni rozmiar 
porów 
[nm] 

Zawartość 
grup 

kwasowyc
h 

[mmol/g] 

Zawartość 
grup 

zasadowyc
h 

[mmol/g] 

pH 
wyciągu 
wodneg

o 

TPA 1145 0,85 0,35 2,96 1,04 0,81 7,13 
KPA 862 0,53 0,86 2,48 1,41 0,25 5,92 
OPA 654 0,37 0,91 2,31 0,49 0,33 5,82 

 

Biowęgiel TPA zastosowano do jednoczesnego usuwania polimeru anionowego – poli(kwasu 
akrylowego) – PAA oraz surfaktantu anionowego – dosecylosiarczanu sodu (SDS). Z kolei  
w przypadku węgli aktywnych KPA i OPA określono ich właściwości adsorpcyjne w odniesieniu do 
polimeru PAA oraz jonów ołowiu(II) z ich roztworu mieszanego. Wyznaczone pojemności sorpcyjne 
wobec poszczególnych adsorbatów, a także parametry charakteryzujące podwójną warstwę 
elektryczną utworzoną na powierzchni ciała stałego umożliwiły nie tylko określenie efektywności 
materiałów węglowych w procesach jednoczesnej sorpcji dwóch adsorbatów  
z roztworu mieszanego, ale także pozwoliły na wskazanie najbardziej prawdopodobnego 
mechanizmu ich wiązania z powierzchniowymi grupami funkcyjnymi biowęgli. Ponadto, 
udowodniono skuteczność biowęgli aktywnych w usuwaniu z roztworów wodnych substancji 
polimerowej charakteryzującej się dość dużym ciężarem cząsteczkowym (2000 Da), co nie było 
dotąd opisane w literaturze przedmiotu. 
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Jedną z technik przeciwerozyjnych wykorzystywanych w rolnictwie jest dodatek związków 
wielkocząsteczkowych określanych mianem flokulantów glebowych. Są to głównie polielektrolity 
takie jak poliakryloamid lub poli(kwas akrylowy). Dzięki tworzeniu mostków polimerowych 
pomiędzy luźnymi cząstkami frakcji mineralnej podłoża wzmacniają one spójność i trwałość 
gleby.[1] Dodatkowo oddziałują one na fitodostępność, a tym samym na poziom akumulacji 
substancji takich jak metale ciężkie, przyswajalnych przez organizmy żywe obecne w glebie.  
Celem niniejszej pracy było zbadanie wielkości adsorpcji kationowego flokulanta 
poliakryloamidowego na powierzchni minerału glebowego bez i z dodatkiem jonów ołowiu(II) 
w układzie.  

 
Rys. 1. Wpływ obecności jonów ołowiu(II) na wielkość adsorpcji poliakryloamidu kationowego na powierzchni 

kaolinitu w pH 5. 

Rysunek 1 przedstawia ilość wiązanego poliakryloamidu kationowego (PAM KT) o różnej 
zawartości grup zdolnych do dysocjacji (czyli 35 i 80%) bez oraz w obecności kationów ołowiu(II) 
o różnym stężeniu. Jony Pb(II) o stężeniu 1, 10 i 100ppm oraz poliakryloamid o stężeniu 100ppm 
były dodawane do układu jednocześnie. Otrzymane wyniki wskazują, że niezależnie od stężenia 
metalu ciężkiego oraz ilości grup kationowych PAM ilość polimeru, jaka wiąże sią na powierzchni 
minerału glebowego wzrasta, mimo niesprzyjających warunków elektrostatycznych. Wskazuje to na 
to, że pomimo oddziaływań odpychających między dodatnio naładowanymi zjonizowanymi grupami 
funkcyjnymi polimeru i kationami ołowiu(II), obecność tych jonów zwiększaja ilość adsorbowanego 
PAM. Jest to spowodowane tworzeniem wiązań kowalencyjnych między jonami Pb2+ a wolną parą 
elektronową zlokalizowaną na atomach azotu grup amidowych poliakryloamidu.[2]  

[1] Y. Li, M. Shao, R. Horton, Procedia Environ. Sci. 2011, 11, 763-773. 

[2] S. Gu, L. Wang, X. Mao, L. Yang, C. Materials 2018, 11, 514.
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Cyklosporyna A (CsA) to hydrofobowy, cykliczny polipeptyd, składający się z 11 
aminokwasów. Związek ten wykazuje działanie immunosupresyjne hamując aktywność limfocytów 
T, głównie limfocytów typu pomocniczego Th, a także zmniejsza wytwarzanie i ogranicza 
wydzielanie limfokin. CsA jako lek stosowana jest głównie w celu zapobiegania odrzuceniu 
przeszczepów narządów, np. serca, płuc, nerek lub trzustki. Podaje się ją także podczas leczenia 
łuszczycy lub choroby suchego oka [1,2]. Jednakże, niska wchłanialność CsA w układzie 
pokarmowym, w przypadku doustnego jej podawania oraz szeroki zakres działań niepożądanych,  
w szczególności niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowa praca wątroby i nerek, wiąże 
się z koniecznością ciągłego monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz dobrania odpowiednich 
dawek leku [3]. Jedynym ze skutecznych sposobów uniknięcia powyższych trudności może być 
zamykanie CsA w liposomowych nośnikach lipidowych lub zastosowanie różnych rodzajów 
nanocząstek, np. kulek lub granulek [4]. Wiele badań, wykorzystujących modelowe błony 
biologiczne, dowiodło, że CsA oddziałuje z lipidowymi składnikami [5]. Ich przedstawicielem jest  
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DPPC). Ponadto stwierdzono, że biodostępność CsA  
w terapii doustnej jest wyższa o około 73%, gdy jako nośnik leku zastosuje się dodatnio naładowane 
nanocząstki pokryte chitozanem (Ch). Ch to polisacharyd, który charakteryzuje się biozgodnością, 
biodegradowalnością oraz właściwościami bakterio- i grzybobójczymi. Dzięki temu jest szeroko 
stosowany w kosmetyce i medycynie. Posiada on dodatnio naładowaną powierzchnię, wynikającą z 
obecności grup –NH3

+, co skutkuje silnymi oddziaływaniami z ujemnie naładowanymi składnikami 
błon, np. elementów morfotycznych krwi. Połączenie dodatnio naładowanego Ch z neutralną CsA 
może powodować zmniejszenie gęstości ładunku polisacharydu ograniczając efekt trombogenny, a 
jednocześnie stworzyć możliwość lepszego i kontrolowanego uwalniania leku [4]. W związku z tym 
wyłoniła się potrzeba prowadzenia badań mających na celu określenie stabilności układów 
zawierających DPPC, CsA i Ch poprzez wyznaczenie rodzaju  
i wielkości oddziaływań pomiędzy komponentami. Cel zrealizowano przy użyciu techniki Langmuira 
dla dwuskładnikowych monowarstw DPPC-CsA na subfazie wodnej oraz roztworze chitozanu (Ch).  

 

[1] A. Zejc, M. Gorczyca, „Chemia leków”, PZWL, Warszawa 2009. 

[2] G.L. Patrick „Chemia medyczna”, WNT, Warszawa 2003. 

[3] A. Czogalla, Cell. Mol. Biol. Lett. 2009, 14, 139-152. 

[4] M. Jurak, A.E. Wiącek, K. Przykaza, A. Ładniak, K. Woźniak, J. Therm. Anal. Calorim. 2019, 
136, 1-9. 

[5] P. Dynarowicz-Łątka, A. Wnętrzak, K. Makyła-Juzak, J. Membrane Biol. 2015, 248, 1021-1032.
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Morfologię monowarstw Langmuira na granicy faz woda/powietrze można obserwować przy użyciu 
mikroskopu kąt Brewstera (Brewster Angle Microscope, BAM). Ta technika mikroskopowa została 
opracowana na początku XX wieku niezależnie przez dwie grupy naukowców we Francji  
i w Niemczech. Opiera się zmianie współczynnika załamania światła na granicy dwóch ośrodków 
(woda/powietrze) w wyniku utworzenia się na niej nierozpuszczalnej monowarstwy związków 
amfifilowych. BAM umożliwia szeroką charakterystykę filmów tego typu dostarczając informacji  
o powstających domenach, ich wielkości, kształcie lub gęstości. Ponadto, dostarcza informacji  
o przejściach fazowych, które zachodzą podczas kompresji monowarstwy [1]  

Wykorzystując wannę Langmuira sprzężoną z mikroskopem kąta Brewstera morfologię 
mieszanych monowarstw fosfolipidu 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny (DPPC)  
z polipeptydem - cyklosporyną A (CsA). DPPC to główny składnik budulcowy błon biologicznych, 
natomiast CsA jest immunosupresantem szeroko stosowanym w medycynie. Z punktu widzenia inżynierii 
tkankowej ważne jest zbadanie oddziaływań pomiędzy składnikiem błony a lekiem  
w aspekcie projektowania nowoczesnych systemów kontrolowanego uwalniania substancji aktywnej. 

 

[1] M.N.G de Mul, J.A. Mann, Jr. Langmuir. 1998, 14, 2455-2466. 

[2] T. Kaercher, D. Hönig, D. Möbius, Inter Opthalmol. 1993, 17, 341-348. 



 

S06-55 

 

S06 
CHEMIA FIZYCZNA 

P27 
5 września (czwartek)  

budynek: C 
sesja: 17:00-18:30 

 

Przewidywanie kąta zwilżania i pracy adhezji wodnych roztworów wybranych 
surfaktantów i ich mieszanin 

Anna Zdziennicka, Katarzyna Szymczyk, Joanna Krawczyk, Bronisław Jańczuk 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych,   
pl. M. Curie Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, anna.zdziennicka@umcs.lublin.pl  

 

Proces zwilżania ciał stałych przez wodne roztwory surfaktantów i ich mieszanin odgrywa 
ważną rolę w wielu gałęziach przemysłowych oraz życiu codziennym. Zależy on od różnicy 
pomiędzy pracą adhezji cieczy do powierzchni ciała stałego a jej pracą kohezji. Wizualną miarą tego 
procesu jest kąt zwilżania, który zgodnie z równaniem Younga zależy od napięcia powierzchniowego 
ciała stałego i cieczy oraz międzyfazowego ciało stałe-ciecz. Istnieje też ścisła zależność pomiędzy 
kątem zwilżania a pracą adhezji cieczy do powierzchni ciała stałego, stąd też znajomość napięcia 
powierzchniowego cieczy i ciał stałych powinna być pomocna do przewidywania kąta zwilżania i 
pracy adhezji cieczy do powierzchni ciał stałych. Niestety na podstawie literaturowych wartości 
napięcia powierzchniowego takich ciał stałych jak apolarny PTFE, monopolarny PMMA i bipolarny 
nylon 6 nie udało się przewidzieć ich zwilżania przez wodne roztwory anionowych, kationowych i 
niejonowych surfaktantów oraz ich mieszanin.  
W związku z tym zweryfikowano te wartości korzystając z metody van Ossa i współ. [1]. Jednakże 
jednym z problemów tej metody były wartości składowych i parametrów modelowych cieczy 
służących do wyznaczania tych parametrów dla ciał stałych dlatego też, w przeciwieństwie do van 
Ossa i współ., wyznaczono składowe i parametry napięcia powierzchniowego wody w oparciu o 
pomiary jej kąta zwilżania na powierzchni PTFE. Napięcie powierzchniowe PTFE wyznaczono na 
podstawie pomiarów kąta zwilżania dla wielu n-alkanów. Wyznaczona w ten sposób wartość 
składowej Lifshitza-van der Waalsa napięcia powierzchniowego wody wynosi 26,85 mN/m, a 
parametry elektrono-akceptorowy i elektrono-donorowy są sobie równe i wynoszą 22,975 mN/m 
[2,3]. Na podstawie przeprowadzonej analizy okazało się, że stosując nową wartość składowych i 
parametrów napięcia powierzchniowego wody oraz napięcie powierzchniowe apolarnych ciał stałych 
(PTFE, PE) można przewidzieć kąt zwilżania oraz pracę adhezji wodnych roztworów surfaktantów i 
ich mieszanin do ich powierzchni. W przypadku monopolarnego PMMA i bipolarnego nylonu 6 
należy wziąć pod uwagę ciśnienie warstwy powierzchniowej poza kroplą cieczy osadzoną na 
powierzchni tych ciał stałych.   

  

[1] C.J. van Oss. Interfacial Forces in Aqueous Media. New York: Marcel Dekker , New York: 
      1994. 
[2] A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Colloids Surf. A, 2017, 529, 864-875. 
[3] A. Zdziennicka, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Colloids and Interfaces, 2018, 2(2).
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Układy będące przedmiotem badań posiadają znaczenie w farmakologii [1-2]. Obliczenia 
prowadzone były przy zastosowania zarówno metod statycznych jak i dynamicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem efektów kwantowych dla ruchu protonów w wiązaniach wodorowych. Punktem 
wyjściowym dla symulacji dynamiki molekularnej (MD) były struktury krystalograficzne badanych 
układów lub modele bazujące na innych badaniach eksperymentalnych. Dla wielu struktur 
otrzymanych z trajektorii (MD) rozwiązano numerycznie równanie Schrödingera charakterystyczne 
dla ruchu protonu oraz przeprowadzono szczegółowe analizy oddziaływań międzycząsteczkowych.  

 
Rys.. 1. Panel (a) prezentuje analizę geometryczną wiązań wodorowych w 

polihydroksymaślanie. Panel (b) przedstawia zmianę liczby wiązań wodorowych w czasie trwania 
dynamiki molekularnej.   

 

Prezentowane podejście wpłynęło na znaczny rozwój w interpretacjach danych 
spektroskopowych układów z wiązaniami wodorowymi i ich wpływu na strukturę krystaliczną 
polimerów biodegradowalnych [3] oraz analizę układów supramolekularnych.  

 

Badania były prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach dotacji 
statutowej. Obliczenia kwantowochemiczne wykonano ma klastrze Prometheus (ACK Cyfronet). 

 

[1] M. Z. Brela, M. Boczar, Ł. Boda, M.  J. Wójcik, Molecular Dynamics Simulations of 
Vibrational Spectra of Hydrogen-Bonded Systems chapter in Frontiers of Quantum Chemistry, 
Springer Japan 2018. 

[2] M. Z. Brela, M. J. Wójcik, M. Boczar, et. al.International Journal of Quantum Chemistry, 
2018,118 Article number e25595.  
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 Zaadsorbowane na powierzchni metalu cząsteczki związków organicznych zmieniają 
strukturę obszaru międzyfazowego oraz wpływają na kinetykę reakcji elektrodowych. Efekt ten 
odgrywa istotną rolę w procesach elektroosadzania metali, elektronice molekularnej i 
biomolekularnej oraz w badaniach nad membranami biologicznymi. Doniesienia literaturowe 
sugerują, że zastosowanie mieszanych warstw adsorpcyjnych może znacząco poprawić np. 
efektywność zapobiegania korozji [1]. 
 W świetle tego badano wpływ azatiopryny (AZA) oraz mieszanej warstwy adsorpcyjnej AZA 
– Triton X – 100 i AZA – Tween 80 na parametry warstwy podwójnej granicy faz Hg/chlorany(VII). 
 Azatiopryna jest przykładem antymetabolitu naturalnych zasad purynowych 
wykorzystywanym w farmakoterapii. Mechanizm jej działania polega głównie na wbudowywaniu się 
do łańcucha DNA i RNA w postaci nukleozydów oraz blokowaniu biosyntezy puryn de novo. AZA 
jest stosowana głównie jako lek immunosupresyjny w transplantologii oraz leczeniu chorób o 
podłożu autoimmunologicznym [2]. 

Pojemność różniczkową warstwy podwójnej ( ) na granicy faz Hg /elektrolit podstawowy 

mierzono z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. We wszystkich 
układach stwierdzono dyspersję częstotliwościową i dlatego otrzymane wartości pojemności 

różniczkowej ekstrapolowano do częstotliwości zerowej z liniowego zapisu  gdzie ( ) 

jest częstotliwością kątową, [ ]. Potencjały ładunku zerowego ( ) wyznaczano przy 
użyciu elektrody strumieniowej, natomiast napięcie powierzchniowe przy potencjale ładunku 
zerowego ( ) mierzono stosując metodę największego ciśnienia wewnątrz kropli rtęci [1].  
Zaadsorbowane na powierzchni rtęci azatiopryna oraz tworzące się mieszane warstwy adsorpcyjne 
AZA – Triton X – 100 i AZA – Tween 80 zmieniają strukturę obszaru międzyfazowego. Stwierdzono, 
że w kształtowaniu równowag adsorpcyjnych badanych mieszanin dominuje azatiopryna. Nie 
wyklucza się również adsorpcji konkurencyjnej między molekułami azatiopryny – Tritonu X – 100 i 
azatiopryny – Tweenu 80 czy mieszanymi micelami. 
 
[1] A. Nosal-Wiercińska, W. Kaliszczak, M. Grochowski, M. Wiśniewska, T. Klepka, J. Molec. Liq. 
2018, 253, 143 – 148. 
[2] A. Kowalska, Farm. Przegl. Nauk 2009, 5, 15 – 20. 
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