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Sekcja 07 

ELEKTROCHEMIA 

Budynek D (Gmach Technologii Chemicznej) Sala AM (Audytorium Mościckiego) 

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Renata Bilewicz   

                                     Mieczysław Łapkowski 

S07 KS01 

11:00-11:15 

Sesja dedykowana Panu Profesorowi Zbigniewowi Galusowi 

Powitanie Jubilata i Gości, Renata Bilewicz, Mieczysław Łapkowski 

S07 WS01 

11:15-11:45 

Nano-patterned electrodes to study temporal changes in the passive layer at a 
gold electrode surface in a thiosulfate solution, Jacek Lipkowski  

S07 WS02 

11:45-12:15 

Modyfikacja powierzchni elektrod sfunkcjonalizowanymi mikro- 
i nanohydrożelami,  Zbigniew Stojek, Kamil Marcisz, Klaudia Kaniewska, Marcin 
Maćkiewicz, Marcin Karbarz 

S07 KS02 

12:15-12:30 

Challenges in Teaching Introductory Concepts of Electrochemistry in 
Undergraduate Courses, Marcin Majda 

S07 KS03 

12:30-12:45 

Oddziaływanie antybiotykowych peptydów  z biomimetycznymi membranami 
lipidowymi osadzonymi na powierzchni elektrod, Sławomir Sęk 

S07 KS04 

12:45-13:00 

Zastosowanie koncepcji potencjału mieszanego i modelowania numerycznego do 
interpretacji wpływu ligandów chelatujących na dynamikę reakcji oscylacyjnej 
w układzie H2O2-KSCN-NaOH-CuSO4,  Marek Orlik, Przemysław Oliwa 

  3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

       Przewodniczący: Hanna Radecka 

                                     Włodzimierz Kutner 

S07 WS03 

15:00-15:30 

Czujniki jonowe- nowe trendy badawcze, stan technologii i perspektywy 
zastosowań, Andrzej Lewenstam 

S07 WS04 

15:30-16:00 

Bio- i nanomateriały w konstrukcji sensorów,  Elżbieta Malinowska, Łukasz 
Górski, Mariusz Pietrzak, Robert Ziółkowski, Marta Jarczewska, Marcin Drozd 

S07 KS05 

16:00-16:15 

Wykorzystanie elektrochemicznych technik prądowych do badania elektrod 
jonoselektywnych i  poprawy ich parametrów analitycznych,  Krzysztof 
Maksymiuk, Ewa Jaworska, Anna Kisiel, Paweł Pawłowski, Agata Michalska 

S07 KS06 

16:15-16:30 

Studies of Enzyme Inhibition and Recovery in a Microfluidic System,  
Martin Jönsson-Niedziółka, Paulina Jeleń, Magdalena Kundys-Siedlecka 

S07 KS07 

16:30-16:45 

Elektrochemiczne badania dwu- i trójskładnikowych kompleksów pochodnych  
β-amyloidu z kationami metali przejściowych,  
Urszula E. Wawrzyniak, Magdalena Z. Wiloch, Aleksandra Tobolska,  
Iwona Ufnalska, Wojciech Bal, Wojciech Wróblewski 

S07 KS08 

16:45-17:00 

Determination of Imatinib Anticancer Drug Using a Chemosensor with 
Carbazole-based Molecularly Imprinted Polymer Film as the Recognition Unit, 
Paulina Materska-Wilczyńska, Jyoti, Renata Rybakiewicz, Teresa Żołek, Dorota 
Maciejewska, Włodzimierz Kutner, Krzysztof Noworyta 
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 4 września 2019 (środa)  

 Sesja południowa 12:00-14:00 

       Przewodniczący: Elżbieta Malinowska  

                                     Krzysztof Miecznikowski 

S07 WS05 

12:00-12:30 

Mechanizm i kinetyka reakcji wydzielania wodoru, Andrzej Lasia 

S07 WS06 

12:30-13:00 

Boosting  the specific energy of electrochemical capacitors by internal 
hybridization, François Béguin, Patryk Przygocki, Pawel Jezowski, Barbara Gorska 

S07 WS07 

13:00-13:30 

Fotoelektrochemiczne i fotokatalityczne właściwości anodowych tlenków metali, 
Grzegorz Sułka    

 

S07 KS09 

13:30-13:45 

Wpływ elektrolitu na pojemność kondensatora elektrochemicznego,  Grzegorz 
Lota, Małgorzata Graś, Łukasz Kolanowski, Jarosław Wojciechowski  

 

S01 KS10 

13:45-14:00 

Określenie stałych kinetycznych procesów redoks z udziałem związków 
organicznych za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej,  Pavel 
Chulkin, Radosław Motyka, Damian Honisz, Mieczysław Łapkowski 

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja popołudniowa 16:00-18:00 

       Przewodniczący: Andrzej Lewenstam 

                                     Grzegorz Sulka 

S07 WS08 

16:00-16:30 

Molekularne wdrukowanie w polimery  jako sposób selektywnego wykrywania 
i oznaczania oligonukleotydów, Włodzimierz Kutner  

 

S07 WS09 

16:30-17:00 

Od charakterystyki elektrody polianilinowej do obliczeń DFT tetrameru aniliny 
i ich eksperymentalno-teoretycznej weryfikacji,  Maria Grzeszczuk, Robert 
Wieczorek, Nuno A. Barbosa, Kamil Wójcik 

 

S07 WS10 

17:00-17:30 

Elektrochemiczna i spektroelektrochemiczna analiza związków organicznych 
pod kątem zastosowania w elektronice organicznej, Przemysław Data  

 

S07 KS11 

17:30-17:45 

Nanokryształy fulerenu w nanocząstkach polipirolu,  Krzysztof Winkler, Monika 
Wysocka  

 

S07 KS12 

17:45-18:00 

Heteropolikwas fosfowolframowy oraz hydrochinon jako komponenty 
dwuskładnikowego elektrolitu redoks dla celów hybrydowych systemów do 
magazynowania energii,  Natalia H. Wisińska, Magdalena Skunik-Nuckowska, 
Sławomir Dyjak, Katarzyna Węgrzyn, Paweł J. Kulesza   

  

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Maria Grzeszczuk 

                                     Krzysztof Winkler 

S07 WS11 

11:00-11:30 

Mieszając nanocząstki: elektrochemiczna detekcja nanoobiektów na wirującej 
elektrodzie dyskowej, Marcin Opałło, Joanna Dolińska, Marcin Hołdyński 

S07 WS12 

11:30-12:00 

Obrazowanie aktywności redoks i topografii z wykorzystaniem pojedynczej 
sondy skaningowego mikroskopu elektrochemicznego,  Fatih Celal Alcicek, 



S07-3 

 

Marcin Hołdyński, Agata Roguska, Magdalena Michalak, Gunther Wittstock, 
Wojciech Nogala 

S07 KS13 

12:00-12:15 

Good Electrocatalytic Activity of Anisotropic Gold Nanoplates in Oxygen 
Reduction Reaction Resulting From Multiple Edges – RDE Studies,  Lidia J. 
Opuchlik, Michal Kizling, Pawel Bacal, Renata Bilewicz 

S07 KS14 

12:15-12:30 

Amperometric Ultrasensitive Anions Sensing in Water, Hanna Radecka, Jerzy 
Radecki 

S07 KS15 

12:30-12:45 

Oznaczenia śladów germanu nową metodą  katalityczno-adsorpcyjnej 
woltamperometrii stripingowej z wykorzystaniem kompleksów wanadu(IV),  
Andrzej Bobrowski, Agnieszka Królicka, Julia Gonciarczyk, Jerzy Zarębski 

S07 KS16 

12:45-13:00 

Wykorzystanie amplitudy fali prostokątnej do badań elektrokinetycznych, 
Dariusz Guziejewski 

 

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

       Przewodniczący: Sławomir Sęk  

                                     Krzysztof Maksymiuk 

S07 WS13 

15:00-15:30 

Reaktywność elektrokatalityczna prażonych kompleksów cyjanokowych metali 
przejściowych osadzonych na strukturach grafenowych wobec redukcji tlenu w 
środowisku kwaśnym i alkalicznym,  Barbara Zakrzewska, Dominika Rutkowska, 
Anna Jabłońska, Beata Dembińska, Sylwia Żoładek, Iwona Rutkowska, Paweł J. 
Kulesza, Krzysztof Miecznikowski 

S07 KS17 

15:30-15:45 

Badanie wpływu fotointerkalacji kationów metali alkalicznych na właściwości 
fotoelektrochemiczne trójtlenku molibdenu,  Mariusz Szkoda, Konrad Trzciński, 
Anna Lisowska-Oleksiak 

S07 KS18 

15:45-16:00 

Elektroredukcja tlenku węgla(IV) na mieszanych katalizatorach bazujących na 
tlenku miedzi(I),  Anna Chmielnicka, Iwona A. Rutkowska, Paweł J. Kulesza 

 

S07 KS19 

16:00-16:15 

Synteza i badania właściwości materiałów typu NMC do zastosowań katodowych 
w bateriach litowo-jonowych,  Magdalena Zybert, Hubert Ronduda, Anna Szczęsna, 
Tomasz Trzeciak, Andrzej Ostrowski, Elżbieta Żero, Władysław Wieczorek, Wioletta 
Raróg-Pilecka, Marek Marcinek 

S07 KS20 

16:15-16:30 

Teranostyczne nanocząstki złota w terapii przeciwnowotworowej,  Elżbieta U. 
Stolarczyk, Krzysztof Stolarczyk, Marta Łaszcz, Andrzej Leś, Marek Kubiszewski, 
Katarzyna Sidoryk, Marcin Cybulski 

S07 KS21 

16:30-16:45 

Wpływ modyfikacji materiału elektrodowego oraz elektrolitu na parametry 
pracy anody w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku, 
Małgorzata Graś, Łukasz Kolanowski, Jarosław Wojciechowski, Katarzyna Lota, 
Grzegorz Lota 

S07 KS22 

16:45-17:00 

Właściwości antykorozyjne powłok siloksanowych,  Jarosław Wojciechowski, 
Grzegorz Lota, Łukasz Kolanowski, Małgorzata Graś, Szymon Znaniecki, Jan 
Pawłowski, Szymon Borowski 
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 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C   

(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)       

 

 

 

S07 P01 

 

Electropolymerized nickel(II) 2,9,16,23-tetra(amino)phthalocyanine 
for the photochemical generation of singlet oxygen,  Agata Blacha-Grzechnik, 
Wirginia Król, Paulina Koptoń, Justyna Kurek, Mieczysław Łapkowski   

S07 P02 

 

Zastosowanie lipidowych mezofaz jako nośników leków przeciwnowotworowych, 
Adrianna Cytryniak, Ewa Nazaruk, Renata Bilewicz 

S07 P03 

 

WO3-Modified Reduced-Graphene-Oxide as Hybrid Support for Catalytic Pt 
Nanoparticles: Electroreduction of Oxygen,  Kamil Czarniecki, Iwona A. 
Rutkowska, Anna Wadas, Pawel J. Kulesza 

S07 P04 

 

Chitozan jako warstwa pośrednia do unieruchomienia membrany lipidowej na 
złotej elektrodzie, Damian Dziubak, Sławomir Sęk 

S07 P05 

 

Aktywność elektrokatalityczna materiałów węglowych w procesie  
elektro-Fentonowskim,  Katarzyna Szwabińska, Łukasz Kolanowski, Małgorzata 
Graś, Florence Fourcade, Abdeltif Amran, Grzegorz Lota 

S07 P06 Alternatywne elektrochemiczne techniki pomiarowe oraz sposoby analizy 
danych,  Dariusz Guziejewski, Sylwia Smarzewska, Valentin Mirceski 

S07 P07 Struktura elektronowa jonów wybranych pochodnych perylenodiimidów, 
Damian Honisz, Radosław Motyka, Wojciech Domagała, Mieczysław Łapkowski 

S07 P08 Właściwości elektrochemiczne tymolu oraz jego woltamperometryczne 
oznaczanie w preparatach farmaceutycznych, Magdalena Jakubczyk, Sławomir 
Michałkiewicz 

S07 P09 Właściwości elektrochemiczne monomerów zawierających jednostkę  
14H-benzo[4,5]izochino[2,1-a]perymidyn-14-onu, Patryk Janasik, Paweł Wagner, 
Mieczysław Łapkowski, Małgorzata Czichy 

S07 P10 Porównanie oddziaływania plazmidowego DNA z potencjalnym związkiem 
przeciwnowotworowym Cl-IPBD i pentamidyną, Dominika Janiszek,  Anita 
Kośmider, Monika M. Karpińska, Andrzej Niewiadomy, Hanna Elżanowska, Paweł J. 
Kulesza 

S07 P11 Aktywacja nanocząstek metali szlachetnych modyfikowanych ultra-cienkimi 
warstwami polioksometalanów w procesie  elektroutleniania etanolu, Marlena 
Jarzębska, Iwona A. Rutkowska, Paweł J. Kulesza 

S07 P12 Mielenie wysokoenergetyczne jako metoda modyfikacji węglowych materiałów 
elektrodowych do kondensatorów elektrochemicznych, Katarzyna Lota, Ilona 
Acznik , Agnieszka Sierczyńska, Łukasz Kolanowski, Grzegorz Lota 

S07 P13 Parametry elektryczne ogniw litowo-jonowych pod kątem wykorzystania jako 
magazynu energii współpracującego z OZE, Katarzyna Lota, Ilona Acznik, Rafał 
Mańczak, Łukasz Kolanowski, Grzegorz Lota 

S07 P14 Nanokompozyt polipirolu ze złotem. Synteza i właściwości elektrochemiczne, 
Dawid Kałuża, Marianna Gniadek, Agata Michalska, Krzysztof Maksymiuk 



S07-5 

 

S07 P15 Otrzymywanie nanocząstek polipirolu i ich właściwości elektrochemiczne, 
Dominik Korol, Anna Kisiel, Agata Michalska, Krzysztof Maksymiuk 

S07 P16 Wpływ modyfikacji elektrody ujemnej ogniwa Ni-MH na właściwości 
elektrochemiczne, Łukasz Kolanowski, Katarzyna Lota, Ilona Acznik, Agnieszka 
Sierczyńska, Rafał Mańczak, Grzegorz Lota 

S07 P17 Akumulator kwasowo – ołowiowy modyfikowany cieczą jonową, Kacper 
Kopczyński, Agnieszka Gabryelczyk, Marek Baraniak, Juliusz Pernak, Ewa 
Jankowska, Paweł Kędzior, Grzegorz Lota 

S07 P18 Osadzanie ceru z głębokiego eutektyku i jego właściwości elektrokatalityczne, 
Kacper Kopczyński, Grzegorz Lota 

S07 P19 Highly Functionalized Metal Oxide Supports for Palladium Nanoparticles Active 
During Electrooxidation of Formic Acid, Paulina Krakowka, Iwona A. Rutkowska, 
Sylwia Zoladek, Pawel J. Kulesza 

S07 P20 Prussian-Blue Analogs Substituted with Cobalt, Ruthenium or Nickel  as 
Electrocatalytic Systems for Water Oxidation in Acid Medium, Marzena Krech, 
Yuki Sato, Kamila Brzozowska, Iwona A. Rutkowska, Pawel J. Kulesza 

S07 P21 Woltamperometryczne badania właściwości kumaryny 343, Agnieszka Królicka, 
Andrzej Bobrowski, Julia Gonciarczyk, Jerzy Zarębski 

S07 P22 Zastosowanie cyklodekstryny jako nośnika leku przeciwnowotworowego -  
temozolomidu, Agata Krzak, Maciej Majdecki, Renata Bilewicz 

S07 P23 Immobilizacja wybranych enzymów na elektrodach modyfikowanych 
warstwami polimerowymi, Paweł Krzyczmonik, Natalia Strzelecka 

S07 P24 Elektrochemiczna charakterystyka zarodników grzybów pleśniowych, Adriana 
Palinska-Saadi, Katarzyna Kłos, Julia Pawlowska, Marta Wrzosek, Tomasz Sokalski, 
Magdalena Maj-Zurawska 

S07 P25 Dwuenzymatyczny bioczujnik do oznaczania etanolu oparty na zredukowanym 
tlenku grafenu, Justyna Makowska, Barbara Kowalewska 

S07 P26 Wpływ węglanu fluoroetylenu (FEC) na właściwości elektrolitu dla 
aerożelowych materiałów anodowych, Weronika Marszałowicz, Monika Bakierska, 
Marcin Molenda 

S07 P27 Interaction of LL-37 antimicrobial peptide with a model biological membrane, 
Marta Majewska, Piotr Pięta, Wlodzimierz Kutner 

S07 P28 Elektrochemiczne osadzanie tarcz niklowych wykorzystywanych do celów 
medycznych, Martyna Mieszkowska, Michał Grdeń 

S07 P29 Badanie odporności stopów o wysokiej entropii na działanie roztworów 
zawierających chlorki, Marzena Mitoraj-Królikowska, Elżbieta Godlewska, 
Krzysztof Mars 

S07 P30 Wpływ mikrododatków na reaktywność stopu AlCrFe2Ni2 w 3.5% roztworze 
NaCl oraz w syntetycznej wodzie morskiej, Marzena Mitoraj-Królikowska, Jakub 
Czerski, Monika Jawańska, Elżbieta Godlewska 

S07 P31 Właściwości elektrochemiczne bipolarnych pochodnych s-tetrazyny do 
zastosowań w (opto)elektronice, Dawid Nastula, Sandra Pluczyk, Przemysław Data 
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S07 P32 Kinetyka i mechanizm elektroredukcji jonów Bi(III) w obecności 6 – tioguaniny 
–Tritonu X – 100 oraz 6 – tioguaniny – Tweenu 80, Agnieszka Nosal - Wiercińska, 
Waldemar Kaliszczak 

S07 P33 Synthesis and electrochemical properties of Na0.66Li0.22Ti0.78O2 prepared via sol 
gel method, Mikołaj Nowak, Wojciech Zając, Janina Molenda 

S07 P34 Materiał elektrodowy do oznaczania H2O2 na bazie nanostruktur srebra 
osadzonych na  nanorurkach węglowych modyfikowanych lignosulfonianami,  
Patrycja Płócienniczak, Tomasz Rębiś, Grzegorz Milczarek 

S07 P35 Elektropolimeryzacja wybranych lignosulfonianów na jednościennych i 
wielościennych nanorurkach węglowych, Patrycja Płócienniczak, Tomasz Rębiś, 
Grzegorz Milczarek 

S07 P36 Wytwarzanie i badania elektrochemiczne nowych elektrod modyfikowanych  
L-askorbinianem i chlorkiem behenylotrimetyloamoniowym do oznaczania 
azotanów (III), Tomasz Rębiś, Patrycja Płócienniczak, Grzegorz Milczarek, Michał 
Niemczak, Juliusz Pernak 

S07 P37 Badanie procesu elektropolimeryzacji lignosulfonianów na nanorurkach 
węglowych zawierających aminowe i karboksylowe grupy funkcyjne, Tomasz 
Rębiś, Patrycja Płócienniczak, Grzegorz Milczarek 

S07 P38 Rodzaj prekursora jonów litu a właściwości elektrochemiczne materiału 
katodowego typu NMC622 do baterii litowo-jonowych, Hubert Ronduda, 
Magdalena Zybert, Anna Szczęsna, Tomasz Trzeciak, Andrzej Ostrowski, Elżbieta 
Żero, Władysław Wieczorek, Wioletta Raróg-Pilecka, Marek Marcinek 

S07 P39 Woltamperometryczne oznaczanie kwasu α-liponowego w buforze 
cytrynianowo-fosforanowym, Agata Skorupa, Sławomir Michałkiewicz 

S07 P40 Zastosowanie układu hybrydowego złożonego z nanocząstek tlenku miedzi(I) i  
złota stabilizowanych heteropolikwasem fosfododekamolibdenowym do 
elektroredukcji dwutlenku węgla, Karolina Sobkowicz, Sylwia Żołądek, Iwona A. 
Rutkowska, Paweł J. Kulesza 

S07 P41 Synteza nanodrutów niklowych na drodze elektrochemicznego osadzania z 
wodnych i niewodnych elektrolitów, Agnieszka Brzózka, Renata Palowska, Joanna 
Bogusz, Dominik Wójcikiewicz, Marcin Kozieł, Leszek Zaraska, Grzegorz D. Sulka 

S07 P42 Self-assembling monolayers of thiols: investigation towards determining pKa  
of layers, Tomasz Swebocki, Anna Wcisło, Tadeusz Ossowski 

S07 P43 Badania elektrochemiczne metalokompleksów peptydowych działających jako 
receptory anionów fosforanowych, Aleksandra Tobolska, Urszula E. Wawrzyniak, 
Wojciech Bal, Wojciech Wróblewski 

S07 P44 Wpływ cieczy jonowych na zjawisko korozji elektrochemicznej powłok 
niklowych, Jarosław Wojciechowski, Grzegorz Lota, Marek Baraniak, Juliusz 
Pernak, Szymon Znaniecki 

S07 P45 Sub-nanomolowa granica detekcji dopaminy za pomocą elektrody węglowej 
modyfikowanej polidopaminą i polipirolem, Aleksandra Zaręba, Maria Grzeszczuk 

S07 P46 Nanoreaktory elektrochemiczne złożone z nanostruktur WO3 i  nanocząstek Ag 
stabilizowanych polioksometalanami w procesie redukcji tlenku węgla(IV)  



S07-7 

 

w środowisku kwaśnym i obojętnym, Kinga Zdunek, Sylwia Żołądek, Iwona A. 
Rutkowska, Paweł J. Kulesza 

S07 P47 Rekonstytucja pompy sodowo-potasowej w liotropowych fazach 
ciekłokrystalicznych, Aleksandra Buta, Ewa Nazaruk, Bogusz Kulawiak, Adam 
Szewczyk, Renata Bilewicz 
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S07 
ELEKTROCHEMIA 

WS01 
3 września (wtorek)  

budynek: D, sala: AM 
sesja: 11:00-13:00  

 

Nano-patterned electrodes to study temporal changes in the passive layer  
at a gold electrode surface in a thiosulfate solution  

Jacek Lipkowski 

Department of Chemistry, University of Guelph, Guelph, Ontario N1G 2W1, Canada, 

jlipkows@uoguelph.ca 

 

We employed Raman spectroscopy to study time dependent decomposition of thiosulfate at the gold 
electrode surface.[1] Thiosulfate is used as a replacement of cyanide in gold leaching by gold mining 
industry. Although the initial leaching rates are higher in the presence of thiosulfate than observed 
for cyanide, the passive layer formed at longer leaching time is restricting gold recovery from the 
mineral to about 80%. We used SERS to identify species present in the passive layer and the pathways 
of thiosulfate decomposition with time. The dissolution of the nanopatterned gold surface created a 
challenge for this study. We applied two approaches to overcome that obstacle. First, we employed 
nanorod arrays with the nanorod length up to 20μm and diameter ~0.280 μm. In this architecture, 
only transverse plasmons contributed to the SERS signal and the signal was independent of the 
variable length of the nanrods.[2] However, changes of the band intensity with time displayed spikes 
caused by intermittent coalescence of nanorods. Therefore, SHINERS was employed to investigate 
gold dissolution from a smooth gold surface.[3] A film of SHINs did not slow down gold dissolution 
and the temporal behaviour observed with SHINs and nanorods was similar. However, the time 
dependent changes of bands intensity recorded using SHINERS were free from intermittent spikes. 
The SERS spectra were complex because many decomposition products are present in the passive 
layer. Since the spectra evolved with time, we were able to apply 2DCOS to deconvolute them into 
individual bands and to identify species present in the passive layer. This study illustrates potential 
of SERS and SHINERS to solve problems of industrial relevance. 

 

[1] S. R. Smith, C. Zhou, J.Y. Baron, Y. Choi, J. Lipkowski, “Elucidating the interfacial Interactions 
of Copper and Ammonia with the Sulfur Passive Layer during Thiosulfate Mediated Gold Leaching”, 
Electrochim Acta, 210,2016,925- [2] A. Author, B. Author, C. Author, Book Name, N-th edition, 
Publisher, Place, Year, pp.000-999. 

[2] Jeff Mirza, Isaac Martens, Martin Gruesser, Dan Bizzotto, Rolf Schuster, Jacek Lipkowski, “Gold 
Nanorod Arrays: Excitation of Transverse Plasmon Modes and Surface Enhanced Raman 
Applications” J.Phys.Chem.C 120,2016,16246-16253 

[3] S. R. Smith, J. J. Leitch, C. Zhou, J. Mirza, S-B. Li, X-D. Tian, Y-F. Huang, Z.-Q. Tian, J. Y. 
Baron, Y. Choi, J. Lipkowski, “Quantitative SHINERS analysis of temporal changes in the passive 
layer at a gold electrode surface in a thiosulfate solution”, Anal.Chem. 87,2015,3791-3799. 
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Modyfikacja powierzchni elektrod sfunkcjonalizowanymi mikro- 
i nanohydrożelami 

Zbigniew Stojek, Kamil Marcisz, Klaudia Kaniewska, Marcin Maćkiewicz, Marcin Karbarz 

 Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, stojek@chem.uw.edu.pl 

 

Atrakcyjność polimerowych hydrożeli polega głównie na ich zdolności do przemian fazowych 
związanych z dużą zmianą ich objętości. Duży wysiłek badawczy ukierunkowany został na 
wydłużenie listy czynników powodujących i modyfikujących te przemiany. Wymienić tu można 
zmiany temperatury, mocy jonowej i pH, podmiana linkera/zwornika, użycie w syntezie 
dodatkowych monomerów i obecność niektórych jonów. Powstaje wyraźny trend syntezy hydrożeli 
o rozmiarze mikro i nano.[1,2] Głównie związane jest to ze znacznym skróceniem czasu 
objętościowej przemiany fazowej i ułatwieniem dotarcia jonów i molekuł w głąb i na zewnątrz żelu. 
Postęp w osadzaniu hydrożeli na przewodzących powierzchniach może być użyteczny w szeregu 
zagadnień. Po pierwsze może doprowadzić do ulepszenia konstrukcji sztucznych mięśni. Może 
również poprawić działanie biosensorów i układów ON-OFF w systemach mikroprzepływowych i w 
„labs-on chips”. 

Na wykładzie przedstawione zostaną różne sposoby modyfikacji elektrod/materiałów 
przewodzących hydrożelami. Główny nacisk położony będzie na elektroosadzanie bardzo cienkich 
warst i chemisorpcję sferycznych nanocząstek. Właściwości elektrochemiczne elektrod 
zmodyfikowanych w różnoraki sposób bardzo różnią się. Szczególnie różnią się reakcją na 
objętościowe przejście fazowe. Znalezione zostały warunki do elektrochemicznego wywołania 
objętościowej przemiany fazowej na powierzchni elektrody. [3] Po wprowadzeniu do żelu amino 
ferrocenu lub heksaamino rutenu(III)/(II) możliwe było uzyskanie przejścia fazowego przy 
zastosowaniu odpowiedniego potencjału. Okazało się również, że cienkie błonki hydrożelowe są 
bardzo wygodną matrycą dla enzymów. 

 

Praca była finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu 
2015/19/B/ST5/03530.  

 

[1] E. Katz, Electroanalysis 2016, 28, 1916-1929. 

[2] M. Karbarz, M. Mackiewicz, K. Kaniewska, K. Marcisz, Z. Stojek, Applied Materials Today 
2017, 9, 516–532. 

[3] K. Marcisz, A. Gawronska, Z. Stojek, M. Karbarz, ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 
12114−12120. 

[4] P. Oliwa, M. Jędrusiak, I. Mojzych, M. Orlik, w przygotowaniu 
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Czujniki jonowe- nowe trendy badawcze, stan technologii i perspektywy 
zastosowań 

Andrzej Lewenstam  

a) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra 
Chemii Analitycznej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

b) Johan Gadolin Process Chemistry Centre, c/o Centre for Process Analytical Chemistry and 
Sensor Technology (ProSens), Åbo Akademi University, Biskopsgatan 8, 20500 Åbo-Turku, Finland 

  

Czujniki jonowe pracujące w reżimie bezprądowym lub prądowym cieszą się niegasnącym 
zainteresowaniem. Ich masowe zastosowanie w analizie płynów ustrojowych (krew, mocz, pot), wód 
(naturalnych, pitnych, przemysłowych) i w monitoringu procesów, w sposób bezobsługowy, w 
pomiarach zdalnie kierowanych, w próbkach różnych objętościach jest faktem [1,2].  

 
W uformowaniu podstawowych nurtów rozwoju wiedzy i technologii czujników jonowych 

znaczącą rolę odegrali badacze polscy. Pierwsza elektroda pH z membraną szklaną została 
opracowana przez Klemensiewicza (wraz z Haberem, 1909). W latach siedemdziesiątych 
zainteresowanie czujnikami jonowymi w Polsce (Kowalski, Sykut, Biernat), a w szczególności prace 
grup badawczych Wydziału Chemii UW (Hulanicki, Galus), zaowocowały wynikami prowadzącymi 
wprost do zrozumienia zachowania się czujników w czasie pomiaru. W ten sposób umożliwiono 
racjonalny dostęp do kontroli selektywności, obniżenia limitu detekcji, interpretacji potencjału 
standardowego i nachylenia charakterystyki czujników oraz zaproponowanie nowoczesnej 
architektury przez użycie kontaktu stałego.  

 
Dzisiaj, gdy mówi się o dostępie do domeny czasu i przestrzeni w mechanizmach działania 

czujników przez użycie równań Nernsta-Plancka-Poissona, gdy stosuje się nowoczesne materiały np. 
polimery przewodzące czy grafen jako stały kontakt elektrod jonoselektywnych i odniesienia, gdy 
anonsuje się pierwszą w świecie komercyjnie dostępną metodę oznaczania zjonizowanego magnezu 
we krwi, gdy monitoruje się czasie bieżącym multi-jonowe przepływy przez żyjące komórki nabłonka 
płuc osób chorych na mukowiscydozę - to drogi tych osiągnięć sięgają do Warszawy (nie do Rzymu). 

 
W referacie autor, z pozycji obserwatora uczestniczącego, odniesie się dorobku UW po latach, 

w próbie pokazania jego wkładu dominujące obecnie trendy badawcze oraz prognozy dalszego 
rozwoju w dziedzinie technologii czujników jonowych. 

 

(Podziękowanie: praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki NCN z projektu 
2014/15/B/ST5/02185)   

 

[1] J. Bobacka, A. Ivaska, A. Lewenstam, Chem. Rev., 2008, 108, 329-351. 

[2] A. Lewenstam, Electroanalysis, 2014, 26, 1171-1181. 
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Bio- i nanomateriały w konstrukcji sensorów 

Elżbieta Malinowska, Łukasz Górski, Mariusz Pietrzak, Robert Ziółkowski, Marta 
Jarczewska, Marcin Drozd  

Katedra Biotechnologii Medycznej, 
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii Medycznej, 

ul. Noakowskiego, 00-664 Warszawa, ejmal@ch.pw.edu.pl 

 

Sensory chemiczne stanowią alternatywę dla typowych instrumentalnych metod analitycznych, 
oferując niski jednostkowy koszt analizy, możliwość miniaturyzacji oraz znacznie krótszy czas 
analizy. Wykorzystanie osiągnięć nanotechnologii, w szczególności nowoczesnych nanomateriałów 
do modyfikacji przetworników sensorów elektrochemicznych i optycznych często skutkuje poprawą 
parametrów analitycznych, takich jak czułość i dolna granica oznaczalności. Nanomateriały, często 
po odpowiedniej funkcjonalizacji, mogą być również stosowane w warstwach receptorowych 
sensorów, gdzie wykorzystuje się ich aktywność katalityczną, zdolność do zwiększania 
biokompatybilności czy też możliwość generowania lub też amplifikacji sygnału analitycznego. 
Szczególnie szerokie możliwości daje połączenie unikalnych cech nanomateriałów z selektywnością 
oferowaną przez receptory pochodzenia biologicznego. Wykorzystanie oddziaływań oferowanych 
przez naturę (np. DNA/DNA, przeciwciało/antygen) w połączeniu z nanocząstkami umożliwia 
opracowanie  sensorów o unikalnych parametrach pracy, które znajdują zastosowanie w diagnostyce 
medycznej, przemyśle biotechnologicznym i spożywczym, rolnictwie i badaniach środowiskowych.  

Niniejszy wykład będzie zawierał omówienia najnowszych osiągnięć w dziedzinie 
(bio)sensorów, wykorzystujących nanomateriały zarówno w konstrukcji przetworników, jak i warstw 
receptorowych. Przedstawione zostaną w dużej mierze prace realizowane w Zespole 
Nanomateriałów, Biosensorów i Diagnostyki Medycznej w Katedrze Biotechnologii Medycznej PW. 
Dotyczą one wykorzystania grafenu, nanocząstek monometalicznych, stopowych czy też układów 
typu rdzeń-powłoka lub nanogrzechotka w konstrukcji biosensorów elektrochemicznych i 
optycznych. Omówione zostaną również komercyjne dostępne sensory oraz najciekawsze 
rozwiązania opracowane w ostatnich latach.  

 

Podziękowanie: prace były współfinansowane z środków statutowych Politechniki Warszawskiej. 
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Mechanizm i kinetyka reakcji wydzielania wodoru 

Andrzej Lasia 

Département de chimie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,, 
a.lasia@usherbrooke.ca 

  

Reakcja wydzielania wodoru należy do najprostszych i najczęściej badanych reakcji 
elektrokatalitycznych. Mechanizm procesu obejmuje adsorpcję elektrochemiczną (Volmer) oraz 
desorpcję elektrochemiczną (Heyrovsky) lub chemiczną (Tafel): 
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Analiza kinetyczna wykazuje, że zawsze istnieją dwa zestawy parametrów kinetycznych, które 
opisują dokładnie wszystkie parametry mierzalne eksperymentalnie (tzw. nierozróżnialność 
strukturalna mechanizmów). Aby wybrać jeden zestaw należy wprowadzić dodatkowe założenia. 
Należy też pamiętać, że stałe szybkości są warunkowe, ponieważ zalezą od stężeń w głębi roztworu. 

Reakcja wydzielania wodoru jest najczęściej badana metodami stacjonarnymi oraz impedancją. 
Należy dodać, że pomiary w liniowych zakresach krzywych Tafela nie pozwalają na wyznaczenie 
indywidualnych stałych szybkości. Kombinacja tych dwóch metod w szerokim zakresie potencjałów 
pozwala na wyznaczenie stałych szybkości reakcji. Trzeba też zaznaczyć, że istnieje kilka 
równoważnych obwodów zastępczych w impedancji, które dokładnie aproksymują dane, ale ich 
wybór należy do eksperymentatora. Dla systemu z efektami dyfuzji wodoru nieodpowiednie obwody 
zastępcze były proponowane w literaturze. 

W większości przypadków jedno półkole jest obserwowane na płaszczyźnie zespolonej. 
Symulacje reakcji wydzielania wodoru wskazują, że w zależności od wartości parametrów 
kinetycznych wyznaczona pojemność jest pojemnością warstwy podwójnej, Cdl, Cp lub sumą Cdl + Cp 
gdzie Cp jest pseudopojemnoscią, a wyznaczona oporność jest Rct, Rp lub Rct + Rp. 

Pomiary zależności prąd-nadnapięcie i impedancji powinny być dokonane w stanie 
stacjonarnym. W literaturze pomiary j- są najczęściej dokonywane potencjodynamicznie, chociaż 
eksperymenty wskazują, że czas potrzebny do ustalenia się warunków przy małych nad napięciach 
jest dużo dłuższy niż przy dużych . Ponadto, aby otrzymać poprawne wartości przy małych 
nadnapięciach, roztwór musi być nasycony wodorem. Ważnym aspektem jest też pozbycie się efektu 
niekompensowanego oporu elektrolitu używając technikę szybkiego przerwania prądu (w s) lub 
wyznaczenia Rs z pomiarów impedancyjnych i odjęcia jRs. Pracując na elektrodach z metali 
szlachetnych lub w środowiskach alkalicznych trzeba również zapobiec szybkiej dezaktywacji 
elektrod (adsorpcja śladowych zanieczyszczeń).  

Duża aktywność materiałów elektrodowych może pochodzić z dużej powierzchni elektrody lub 
aktywności elektrokatalitycznej, więc aby wyznaczyć aktywność wlasciwą, aktywność obserwowana 
powinna być przeliczona na jednostkę powierzchni rzeczywistej. 
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Boosting  the specific energy of electrochemical capacitors by internal 
hybridization 

François Béguin, Patryk Przygocki, Pawel Jezowski, Barbara Gorska  

Poznan University of Technology,  
Berdychowo 4, 60-965 Poznan, Poland, francois.beguin@put.poznan.pl 

 

Most commercialized electrochemical capacitors, called also electrical double-layer capacitors 
(EDLCs), store charge at the surface of two conductive activated carbon (AC) electrodes. Organic 
electrolyte (e.g., tetraethylammonium tetrafluoroborate (Et4NBF4) in acetonitrile is generally 
preferred, as it enables to reach voltage values as high as 2.7 – 2.85 V and consequently to enhance 
the specific energy. However, these EDLCs are relatively expensive, environmentally unfriendly and 
unsafe, due to the presence of acetonitrile. Therefore, for powering of e.g., electric vehicles which 
requires high energy output, alternative technologies must be developed, keeping in mind cost, 
environmental friendliness and safety issues. In this context, the concept of hybrid capacitor appears 
as a promising approach enabling to fulfill most of these requirements. 

A hybrid capacitor is an electrochemical cell which presents the electrical characteristics of a 
capacitor (e.g., linear galvanostatic charge/discharge, rectangular cyclic voltammogram, low time 
constant), while being based on a capacitive electrode and a redox (faradaic) battery-type electrode. 
In a hybrid cell using AC as capacitive electrode, the cell capacitance is doubled as compared to an 
EDLC using the same AC as electrode material. Two kinds of high energy hybrid capacitors of 
different characteristics are developped in our research group.  

The lithium-ion capacitor implements a lithiated graphite negative electrode operating ca. 0.1 
V vs. Li+/Li and an AC positive electrode using a potential range from ca. 1.5 to 4.5 V vs. Li/Li+, 
allowing both the charge storage capacity to be doubled and the maximum voltage to reach 4 V. In 
our concept, 3,4-dihydroxybenzonitrile dilithium salt – Li2DHBN is added in the positive AC 
electrode and used as irreversible sacrificial material to intercalate lithium in the negative graphite 
electrode [1]. At 1 kW kg-1, the LIC displays a high specific energy of 50 Wh kg-1 against only 12 
Wh kg-1 for the EDLC built with the same AC (energy and power values expressed per total mass of 
electrode materials). 

The second example is an environmentally friendly AC/AC hybrid capacitor which implements 
a bifunctional aqueous electrolyte made of 0.5 mol kg-1 choline iodide (ChI) as redox active 
component and 5 mol kg-1 choline nitrate (ChNO3) supporting salt acting as potential range extender 
of the negative electrode. Owing to the high concentration and good electrical conductivity of the 
electrolyte, the hybrid cell operates with good performance down to temperatures as low as -40°C 
[2]. At a power of 3.0 kW kg-1, the energy of the hybrid EC in ChNO3 + ChI reaches 11.6 Wh kg-1 at 
room temperature, as compared to 12.1 Wh kg-1 (in both cases, per total mass of electrodes) for the 
symmetric cell with the same activated carbon in organic electrolyte. Hence, AC/AC hybrid 
capacitors implementing green aqueous electrolytes perform comparably to classical EDLC cells in 
organic electrolyte, while being environmentally friendly, more secure and cost effective. 

 

 [1] P. Jeżowski, O. Crosnier, E. Deunf, P. Poizot, F. Béguin, T. Brousse, Nat. Mat. 2018, 17, 167. 

[2] P. Przygocki, Q. Abbas, B. Gorska, F. Béguin, J. Power Sources 2019, 427, 283.  
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Fotoelektrochemiczne i fotokatalityczne właściwości anodowych tlenków metali  

Grzegorz D. Sulka, Karolina Syrek, Joanna Kapusta-Kołodziej, Leszek Zaraska, Karolina 
Gawlak, Krystyna Mika, Marta Zych, Monika Sołtys, Magdalena Jarosz, Anna Pawlik, 

Agnieszka Brzózka 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii,  
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, sulka@chemia.uj.edu.pl 

 

W ostatnich latach materiały nanostrukturalne oparte na anodowych tlenkach metali takich jak 
np.: TiO2, WO3, SnO2 i ZnO stały się obiektem zainteresowania świata naukowego ze względu na 
unikalne właściwości półprzewodnikowe, a co za tym idzie możliwości ich zastosowania w 
fotokatalizie, ogniwach słonecznych, czy fotosensorach. Niestety, znaczącym problemem 
ograniczającym praktyczne zastosowanie tego rodzaju nanomateriałów mogą być relatywnie wysokie 
koszty ich wytwarzania. Pośród wielu różnych metod i strategii, szczególnie perspektywiczne i 
obiecujące wydają się metody polegające na przeprowadzaniu kontrolowanego, elektrochemicznego 
procesu anodowego utleniania (tzw. anodyzacji) metalu, co prowadzi do wytworzenia warstwy 
nanostrukturalnego tlenku na jego powierzchni [1-4]. Zdjęcia SEM przykładowych anodowych 
tlenków metali przedstawiono na Rys. 1.  

 
Rys. 1. Mikrofotografie SEM nanostrukturalnych tlenków metali otrzymanych przez elektrochemiczne utlenianie folii 

metalicznych.  
 

Przebadano właściwości fotoelektrochemiczne i fotokatalityczne nanostrukturalnych tlenków 
metali otrzymanych na drodze anodyzacji. W szczególności wyznaczono przerwy wzbronione  
syntetyzowanych materiałów tlenkowych w oparciu o pomiary techniką spektroskopii odbicia UV-
Vis i metodami elektrochemicznymi.  

 

(Podziękowanie: Prace badawcze częściowo sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki, 
Nr projektu:. 2016/23/B/ST5/00790). 

 

[1] K. Mika, R.P. Socha, P. Nyga, E. Wiercigroch, K. Małek, M. Jarosz, T. Uchacz, G.D. Sulka, L. 
Zaraska, Electrochim. Acta 2019, 305, 349-359. 

[2] J. Kapusta-Kołodziej, K. Syrek, G.D. Sulka,  J. Electrochem. Soc. 2018, 165, H838-H844. 

[3] K. Syrek, M. Zych, L. Zaraska, G.D. Sulka, Electrochim. Acta 2017, 231, 61-68.  
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Molekularne wdrukowanie w polimery jako sposób selektywnego  
wykrywania i oznaczania oligonukleotydów  

Włodzimierz Kutnera), b) 
a)Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk 

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, wkutner@ichf.edu.pl 
b)Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa 
 

Strategię molekularnego wdrukowania w polimery zastosowaliśmy do selektywnego wykrywania 
i oznaczania wybranych oligonukleotydów, tj. heksanukleotydu 5'-TATAAA-3' (A – adenina i T – 
tymina) [1-3] i oktanukleotydu 5′-GCGGCGGC-3′ (C – cytozyna i G – guanina) [4].  W tym celu 
zsyntetyzowaliśmy, za pomocą elektropolimeryzacji w warunkach potencjodynamicznych, sztuczne 
spolimeryzowane próbniki oligonukleotydowe zdolne do rozpoznawania, za pomocą 
hybrydyzowania, oznaczanych oligonukleotydów.  Do wdrukowania zastosowaliśmy specjalnie 
w tym celu zsyntetyzowane pochodne bis(2,2'-bitieno-5-ylo)metanowe A, C, G i T jako monomery 
funkcyjne i kompatybilne peptydowe kwasy nukleinowe (PNAs) jako szablony.  Do przetwarzania 
sygnału chemicznego rozpoznawania, tj. hybrydyzacji oligonukleotydowego analitu z syntetycznym 
kompatybilnym próbnikiem, zastosowaliśmy elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (EIS), 
mikrograwimetrię piezoelektryczną (PM) i spektroskopię rezonansu plazmonów powierzchniowych 
(SPR) w warunkach stacjonarnych lub w warunkach analizy przepływowo-wstrzykowej (FIA).  Przy 
współczynniku wdrukowania ∼4.0, wykrywalność oligonukleotydów była na poziomie 
subnanomolowym.  Uzyskaliśmy wysoką selektywność oznaczania heksa- i oktanukleotydu 
względem oligonukleotydów, odpowiednio, z jednym i dwoma niekompatybilnymi zasadami 
nukleinowymi.  Ta wysoka selektywność oznaczania 5'-TATAAA-3' umożliwia zastosowanie tego 
oznaczania do wykrywania polimorfizmu pojedyńczych nukleotydów (SNP) naturalnych kwasów 
nukleinowych a 5′-GCGGCGGC-3′ - do jego oznaczania w pożywce do hodowli tkanek i komórek.  
 

 

Schemat 1.  Selektywne rozpoznawanie oligonukleotydów: (a) 5′-GCGGCGGC-3′ i (b) 5'-TATAAA-3'  
za pomocą molekularnie wdrukowanych polimerów.   

 

[1] F. Sannicolò et al., Chem.-Eur. J. 2016, 22, 10839-10847. 

[2] K. Bartold et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 3948-3958. 

[3] K. Bartold, Mater. Sci. Eng., C 2019, 100, 1–10. 

[4] K. Bartold, K. et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 27562-27569. 
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Od charakterystyki elektrody polianilinowej do obliczeń DFT tetrameru aniliny 
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Maria Grzeszczuk, Robert Wieczorek, Nuno A. Barbosa, Kamil Wójcik 
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Jak wiadomo, badania przenoszenia ładunku elektrycznego w biopolimerach mają zasadnicze 
znaczenie dla poznania procesów transportu elektronów i jonów w układach helikalnych, ponieważ 
taka struktura drugorzędowa jest często spotykana w układach biologicznych. Bada się więc 
modelowe  układy helikalne w roztworach i na elektrodach. Badania syntetycznego polimeru – 
polianiliny mogą, jak się wydaje, wnieść wkład, nie tylko warsztatowy, do rozpoznania reaktywności 
redoks układów biologicznych. Szczególne znaczenie dla ilościowych badań podstawowych układów 
łańcuchowych mają ściśle zdefiniowane syntetyczne oligomery, których struktury określa się 
skutecznie posługując się metodami chemii kwantowej, np. DFT.  

 

Rys. Dimer oktamerów aniliny w obecności kwasu trifluorooctowego (DFT) 

 
Ponadto metoda DFT może być zastosowana do obliczeń charakterystyk termodynamicznych 

i kinetycznych przenoszenia elektronu oraz protonu. Celem badawczego projektu własnego WCh 
UWr było podjęcie się ewaluacji metody DFT odnośnie przewidywania parametrów przeniesienia 
elektronu w 2-elektronowych, 2-protonowych odwracalnych procesach oligomerów aniliny. Te 
modelowe badania teoretyczno-empiryczne były zainspirowane wcześniejszymi eksperymentalnymi 
charakterystykami odwracalnych procesów redoks elektrody polianilinowej w roztworach kwasów 
trihalogenooctowych. 

 

[1] Nuno A. Barbosa, Kamil Wójcik, Robert Wieczorek, Maria Grzeszczuk, Synth. Met. 2018, 242, 
8-16. 
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Elektrochemiczna i spektroelektrochemiczna analiza związków organicznych 
pod kątem zastosowania w elektronice organicznej. 

Przemysław Data  

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, 
ul. Strzody 9, 44-100 Gliwice, przemyslaw.data@polsl.pl  

 

W obecnych czasach obserwuje się bardzo szybkie tempo rozwoju elektroniki organicznej w 
wielu gałęziach przemysłu a w szczególności elektronice konsumenckiej w postaci organicznych 
diod elektroluminescencyjnych, które można znaleźć w smartfonach z matrycą AMOLED czy 
telewizorach OLED. Zanim materiały organiczne będą mogły zostać użyte w praktycznie, muszą 
przejść serie testów i badań w celu scharakteryzowania ich przydatności, w tym stabilności. Jest wiele 
technik badawczym pozwalających na sprawdzenie parametrów funkcjonalnych związków 
skoniugowanych, natomiast ze względy na charakter tych materiałów organicznych, ważnym 
elementem badań są analizy elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne. Badania elektrochemiczne 
pozwalają nam na określenie podstawowych właściwości związku organicznego takie jak wartość 
energii jonizacji czy powinowactwa elektronowego co automatycznie przekłada się na wartość tak 
ważnej przerwy energetycznej. Z drugiej strony, dzięki badaniom elektrochemicznym, jesteśmy w 
stanie wcześnie stwierdzić, czy w cząsteczce następują jakieś procesy degradacyjne lub następcze 
takie jak polimeryzacja. W tym zakresie, badanie elektrochemiczne jest nie ocenione jako metoda 
szybkiego sprawdzenia wielu związków i wyselekcjonowania tych najlepszych. Natomiast, badania 
spektroelektrochemiczne pozwalają nam na bliższe przyjrzenie się procesom zachodzącym w 
cząsteczce, generacji ładunku czy procesów następczych takich jak degradacja i polimeryzacja. 
Metody spektroelektrochemiczne pozwalają na określenie natury tych procesów dzięki czemu 
naukowcy są w stanie zmodyfikować związek organiczny i poprawić właściwości funkcjonalne 
związku.  

 W obecnej pracy, pokażę kilka przykładów analizy elektrochemicznej i 
spektroelektrochemiczne związków na bazie akrydonu, w celu określenia podstawowych parametrów 
potrzebnych do wykorzystania w elektronice organicznej. Przedstawię jak określić generowane 
nośniki ładunku i jaki mają wpływ na nasz związek oraz na procesy następcze i jak je rozróżniać. Co 
więcej, na podstawie analizy spektroelektrochemiczne przedstawię możliwe procesy degradacyjne 
występujące w cząsteczce skoniugowanej i jak poprawić materiał aby im zapobiec. 
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Mieszając nanocząstki: elektrochemiczna detekcja nanoobiektów na wirującej 
elektrodzie dyskowej 

Marcin Opałło, Joanna Dolińska, Marcin Hołdyński 

Instytut Chemii Fizycznej PAN , ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,  

 

Wzrost produkcji nanomateriałów powoduje zwiększenie ryzyka ich uwalniania do środowiska 
naturalnego. Dlatego też staje się niezbędne lepsze poznanie zachowania nanoobiektów w 
zawiesinach oraz opracowanie szybkich i czułych metod ich detekcji. Od początku XXI wieku roku 
prowadzi się badania nad właściwościami elektrochemicznymi nanomateriałów w zawiesinach i 
wykorzystaniem do ich detekcji metod elektrochemicznych. 

Jednym z warunków wykorzystania metod elektrochemicznych do detekcji nanocząstek jest 
stworzenie warunków do tak bliskiego ich kontaktu z powierzchnią elektrody, aby mogło nastąpić 
przeniesienie elektronu. Wtedy mogą zajść reakcje elektrokatalityczne katalizowane przez te 
nanoobiekty, reakcje ich utleniania-redukcji czy elektrorozpuszczania. 

Jednym z narzędzi, którymi można badać elektrochemiczne właściwości nanocząstek jest 
wirująca elektroda dyskowa. W prezentowanym referacie zademonstrujemy, że przy jej pomocy 
można zaobserwować reakcje elektrokatalityczne, utleniania redukcji, elektrorozpuszczania i 
elektroosadzania w zawiesinie nanoobiektów w wodnym roztworze elektrolitu. W eksperymentach 
prowadzonych w zawiesinach nanocząstek złota, platyny lub błękitu pruskiego wykorzystaliśmy ich 
działanie katalityczne w reakcji utleniania glukozy lub redukcji nadtlenku wodoru. Z kolei 
zauważyliśmy, że w zawiesinach nanocząstek błękitu pruskiego, tlenków żelaza oraz 
modyfikowanych nanorurek węglowych zachodzą reakcje utleniania-redukcji. Wreszcie 
zaobserwowaliśmy reakcje elektrorozpuszczania w zawiesinie nanocząstek srebra i elektroosadzania 
w zawiesinie tlenku cynku. 

  

(Podziękowanie: Powyższe badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach 
grantów OPUS 2011/03/B/ST4/02620 i 2015/17/B/ST4/03844.) 
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Obrazowanie aktywności redoks i topografii z wykorzystaniem pojedynczej 
sondy skaningowego mikroskopu elektrochemicznego 

Fatih Celal Alciceka), Marcin Hołdyńskia), Agata Roguskaa), Magdalena Michalaka),  
Gunther Wittstockb), Wojciech Nogalaa) 

a)Instytut Chemii Fizycznej PAN, 
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b) Carl von Ossietzky University of Oldenburg, School of Mathematics and Science, Center of 
Interface Sciences, Institute of Chemistry, D-26111 Oldenburg, Germany  

 

We wszystkich trybach roboczych skaningowej mikroskopii elektrochemicznej (SECM) sygnał 
rejestrowany za pomocą skanującej sondy zależy od odległości sondy od badanej powierzchni oraz 
od aktywności tej powierzchni. W celu wyeliminowania wpływu topografii na rejestrowany sygnał 
można zastosować tryb obrazowania ze stałą odległością od powierzchni. W tym celu stosuje się pętlę 
sprzężenia zwrotnego do której należy wprowadzić sygnał zależny od odległości, a niezależny od 
aktywności. Obrazowania aktywności szorstkich próbek dokonuje się zazwyczaj używając 
połączenia SECM z AFM [1], mikroskopią sił poprzecznych [2] oraz mikroskopią przewodnictwa 
jonowego.[3] Zastosowanie kombinacji tych technik wymaga zaawansowanych procedur 
przygotowania sond oraz skomplikowanej aparatury. Ponadto, z powodu częstego braku 
współosiowości części czujnika mierzącej odległość od części elektrodowej (paralaksa), odległość 
elektrody od próbki nie jest utrzymywana, co skutkuje błędnym pomiarem aktywności. Efekt ten 
można wyeliminować używając sond koncentrycznych,[3] jednakże trudne jest wykonanie takich 
małych sond do obrazowania z nanometryczną rozdzielczością. 

W pracy tej zaprezentujemy metodę jednoczesnego obrazowania aktywności redoks i topografii 
za pomocą typowej sondy SECM (nanoelektrody węglowej). Metoda ta wykorzystuje bezkontaktowy 
tryb skaczącej sondy w tzw. trybie sprzężenia SECM.[4] Mapy stałej szybkości reakcji 
heterogenicznej na próbce oraz jej topografii konstruowane są z analizy kształtu krzywych 
zbliżeniowych z wykorzystaniem równań zaprezentowanych w tej pracy. Zaproponowana metoda 
została zastosowana do obrazowania kinetyki regeneracji ferrocenometanolu na modelowych 
próbkach złożonych z układu mikroelektrod oraz na nanostrukturach złotych osadzonych 
elektrochemicznie na podłożu z tlenku indu domieszkowanego tlenkiem cyny (ITO). Zaproponowaną 
metodę można stosować do obrazowania topografii i aktywności względem chemicznie 
odwracalnych procesów elektrodowych z rozdzielczością nanometryczną. 

 

[1] C. Kranz, G. Friedbacher, B. Mizaikoff, Anal. Chem. 73 (2001) 2491. 

[2] A. Hengstenberg, C. Kranz, W. Schuhmann, Chem. Eur. J. 6 (2000) 1547. 

[3] Y. Takahashi, A.I. Shevchuk, P. Novak, Y. Murakami, H. Shiku, Y.E. Korchev, T. Matsue, 

      J. Am. Chem. Soc. 132 (2010) 10118. 

[4] J. Jedraszko, M. Michalak, M. Jönsson-Niedziolka, W. Nogala, J. Electroanal. Chem. 815 (2018) 
231. 
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Reaktywność elektrokatalityczna prażonych kompleksów cyjanokowych metali 
przejściowych osadzonych na strukturach grafenowych wobec redukcji tlenu  

w środowisku kwaśnym i alkalicznym 
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W ostatnich latach obserwuje się ogromne zainteresowanie badaniami naukowymi w szeroko 
pojętej tematyce alternatywnych źródeł energii a w szczególności w zakresie poszukiwania i 
charakterystyki materiałów katalitycznych dla potrzeb niskotemperaturowych ogniw paliwowych. 
Proponowane do tej pory układy katalityczne wobec redukcji tlenu charakteryzują się znacznymi 
ograniczeniami przed wszystkim ceną (np. Pt) jak również dostępnością i występowaniem w 
przyrodzie i wciąż pozostaje wiele problemów podstawowych do rozwiązania. Przedmiotem naszych 
zainteresowań są nanostrukturalne materiały węglowe, w szczególności oparte na układach tlenku 
grafenu / grafenu, z różnymi metalami przejściowymi (np. Co, Ni, Ag, Au, Cu, Mn) analogami błękitu 
pruskiego, a mianowicie heksacyjanożelaziany metali przejściowych lub układy mieszane 
poddawane obróbce termicznej w umiarkowanych zakresie temperatura. Zaproponowane 
katalizatory będą poddane badaniom strukturalnym (HR-SEM, HR-TEM, XRD, XRF) w celu 
określenia składu katalizatorów, jak również zostaną podane badaniom diagnostycznym z 
wykorzystaniem wirującej elektrody dyskowej z pierścieniem w celu określenia ilości wytwarzanego 
agresywnego nadtlenku wodoru podczas procesu redukcji tlenu zarówno w środowisku kwaśnym 
(0.5 M H2SO4) jak i zasadowego (0.1 M KOH). Uzyskane wyniki badań, aktywności katalitycznej 
zaproponowanych materiałów elektrokatalitycznych będą porównane z komercyjnie dostępnym 
katalizatorem nanocząstek Pt/C (20% wag.) jako katalizatorem odniesienia. 
 

Podziękowanie: Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, projekt nr 
2015/19/B/ST4/03758. 
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In the American universities and colleges, electrochemical concepts and topics appear in several 
undergraduate courses.  Freshman chemistry course introduces galvanic cells, batteries and fuel cells.  
In the introductory analytical chemistry courses, students are taught elements of potentiometry, 
including ion-selective electrodes, as well as the concepts of electrolysis and voltammetry.  Later in 
the chemistry curriculum, in a course on instrumental methods of analysis, more advanced 
electrochemical topics such as cyclic voltammetry, stripping analysis and polarographic pulse 
techniques are discussed. 

 The challenges in intelligently conveing this material stem from a special nature of 
electrochemistry in the body of physical chemistry topics. [1] It is here that students must incorporate 
electrical quantities such as electrode potential and current into their understanding of the molecular 
nature of chemical systems.  Heavy price is to be paid in later years for propagating lack of correct, 
intuitive understanding of these concepts unless they are properly introduced and explained during 
the first year of chemical studies. 

 The key ideas to be discussed as early as possible are: 

1.  Electrochemical systems are not homogeneous.  

2.  Electrode potential is an expression of electron energy. 

3.  Current is proportional to the rate of electrochemical reactions. 

Once this is accomplished, subsequent ideas such as kinetics of electron transfer and its dependence 
on the electrode potential, diffusion vs. Brownian motion, convection and the time depenence of mass 
transport processes can be tackled.  

 

[1] L. R. Faulkner, J. Chem. Ed., 1983, 60, 262.  
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Syntetyczne dwuwarstwy lipidowe są szeroko wykorzystywane jako uproszczone modele 
naśladujące architekturę błon biologicznych. Układy tego typu reprezentują między innymi 
dwuwarstwy lipidowe osadzone na powierzchni elektrod, które oferują możliwość zastosowania w 
badaniach szerokiej gamy technik analizy powierzchni obejmujących metody elektrochemiczne, 
spektroskopowe oraz mikroskopowe. Jednocześnie mogą one służyć jako platformy do badania 
aktywności związków o charakterze membranolitycznym, takich jak peptydy lub lipopeptydy 
antybiotykowe. Związki te mają zdolność do agregacji w błonie komórkowej i tworzenia porów, lub 
ogólnie, przerywania ciągłości membran lipidowych.  

 
Rys. 1. Agregacja antybiotykowego lipopeptydu – daptomycny, na powierzchni biomimetycznej membrany lipidowej.   

 

Szczegółowy mechanizm działania peptydów membranolitycznych uzależniony jest od wielu 
czynników i nawet ten sam aktywny związek może wykazywać istotne różnice w zachowaniu w 
zależności od natury i składu membrany lipidowej.[1] Istotną rolę obok oddziaływań 
elektrostatycznych, mogą tutaj odgrywać nanomechaniczne właściwości dwuwarstwy. W 
szczególnych przypadkach, można zaobserwować selektywność peptydu, który będzie 
charakteryzował się odpowiednio membranolitycznym działaniem wobec ujemnie naładowanych 
dwuwarstw lipidowych reprezentujących model membrany bakteryjnej, natomiast jego aktywność 
wobec neutralnych membran lipidowych zawierających fosfatydylocholiny oraz cholesterol, których 
skład reprezentuje membranę komórek eukariotycznych, będzie znikoma.[2]  

 

Badania zrealizowano w ramach projektu 2013/10/E/ST4/00343 finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki.   

 

[1] Juhaniewicz, J.; Sęk, S. Electrochimica Acta 2015, 162, 53. 

[2] Juhaniewicz, J.; Szyk-Warszyńska, L.; Warszyński, P.; Sęk, S. Electrochimica Acta 2016, 204, 
206.  
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Zastosowanie koncepcji potencjału mieszanego i modelowania numerycznego do 
interpretacji wpływu ligandów chelatujących na dynamikę reakcji oscylacyjnej 

w układzie H2O2-KSCN-NaOH-CuSO4  

Marek Orlik, Przemysław Oliwa 
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Układy homogeniczne i heterogeniczne (w tym – elektrochemiczne), w których przebiegają 
procesy nierównowagowe, mogą wykazywać złożoną dynamikę, polegającą na oscylacyjnych - 
periodycznych lub nieregularnych zmianach stanu, wynikających z naprzemiennej dominacji pętli 
dodatnich i ujemnych sprzężeń zwrotnych w kinetycznym mechanizmie reakcji.  

Oscylacyjny przebieg wykazuje m. in. odkryte przez Orbána [1] utlenianie jonów SCN- 
nadtlenkiem wodoru w obecności jonów Cu2+ jako katalizatora, w środowisku zasadowym. Dla 
wyjaśnienia zależności kształtu i fazy oscylacji potencjału od materiału inertnej elektrody 
wskaźnikowej (Au, Pt, Pd) konieczne było zastosowanie koncepcji potencjału mieszanego [2, 3]. 
Dalszą złożoność kinetycznego mechanizmu tej reakcji ujawniły badania wpływu ligandów 
chelatujących jony miedzi(II). W szczególności w zakresie stężeń EDTA odpowiadających 
niecałkowitemu skompleksowaniu jonów Cu(II) ujawniło się przejściowe obniżenie amplitudy 
mierzonych potencjometrycznie (Rys. 1) i spektrofotometrycznie oscylacji, wskazujące na 
nietrywialny mechanizm oddziaływania EDTA z różnymi formami występowania jonów miedzi. 
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Rys. 1. Przejściowe obniżenie amplitudy oscylacji potencjału elektrody Pt (potencjału 

mieszanego) w wyniku dodania EDTA dla czasu t = 110 s.  

 

Diagnoza mechanizmu tego zjawiska [4] polegała na weryfikacji różnych jego wariantów za 
pomocą numerycznego modelowania kinetyki reakcji homogenicznych, rozszerzonego o 
wyznaczanie oscylującego w czasie potencjału  mieszanego elektrody platynowej. Zagadnienie to 
pokazuje jak diagnozowanie mechanizmu homogennej reakcji redoks może wymagać zrozumienia 
procesów przeniesienia elektronu na granicy faz: inertna elektroda wskaźnikowa/ badany roztwór. 

 

[1] M. Orbán, J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 6893-6898.  

[2] K. Pekala, R. Jurczakowski, M. Orlik, J. Solid State Electrochem. 2010, 14, 27 - 34 

[3] A. Wiśniewski, K. Pekala, M. Orlik, J. Phys. Chem. A, 2010, 11, 183-190 
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Wykorzystanie elektrochemicznych technik prądowych do badania elektrod 
jonoselektywnych i  poprawy ich parametrów analitycznych  

Krzysztof Maksymiuk, Ewa Jaworska, Anna Kisiel, Paweł Pawłowski, Agata Michalska  

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

 

Elektrody jonoselektywne z membranami plastycznymi są sensorami konstruowanymi i 
optymalizowanymi z punktu widzenia zastosowań w potencjometrii. Jednak ostatnie dwie dekady 
przyniosły rosnące zainteresowanie wykorzystaniem typowych elektrochemicznych metod 
prądowych w odniesieniu do takich czujników [1,2]. Zastosowanie metod elektrochemicznych 
umożliwia łatwe modyfikowanie parametrów pomiaru, ale też stwarza możliwości poprawy 
parametrów analitycznych: granicy wykrywalności, czułości, selektywności, możliwe jest również 
oznaczanie kilku analitów w trakcie jednego pomiaru. 

Wśród metod elektrochemicznych początkowo największą popularnością cieszyła się 
chronopotencjometria, jednak ostanie lata przyniosły też wzrost zainteresowania metodami 
woltamperometrycznymi. 

Prezentacja dotyczy wybranych przykładów zastosowania chronopotencjometrii i 
woltamperometrii w odniesieniu do elektrod jonoselektywnych ze stałym kontaktem umieszczonym 
pomiędzy elektrodą podłoża i membraną plastyczną. Metody te można wykorzystać nie tylko 
bezpośrednio w trakcie pomiaru do poprawy parametrów analitycznych sensorów. Wykorzystaliśmy 
je też na etapie kondycjonowania elektrod w celu kontrolowanego generowania optymalnego składu 
membrany. Dzięki tej procedurze otrzymana elektroda wykazuje znacznie lepszą charakterystykę w 
typowym pomiarze potencjometrycznym. Zastosowanie metod prądowych umożliwia też badanie 
pewnych właściwości fizykochemicznych membran plastycznych, np. ruchliwości jonów lub 
efektów polaryzacji stężeniowej towarzyszącej przepływowi prądu.  

 

Badania finansowane z projektu badawczego Opus 2016/21/B/ST4/03869 Narodowego Centrum 
Nauki. 

 

[1] E. Bakker, Trends Anal. Chem. 2014, 53, 98-105.  

[2] E. Bakker, Anal. Chem. 2016, 88, 395-413. 
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Studies of Enzyme Inhibition and Recovery in a Microfluidic System 
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Bilirubin oxidase (BOD) is an enzyme that is frequently used in biocathodes because of its ability to 
reduce O2 directly to water. Like many other enzymes of the blue multicopper oxidase family its 
function is inhibited by the presence of halogen ions such as chloride. BOD is less sensitive to Cl− 
inhibition than some other members of the family, such as laccase, and there are still many open 
questions about the inhibition mechanism and function. 

Here we investigate the inhibition of BOD using a flow-injection microfluidic system. This setup 
makes it possible to distinguish between temporary and permanent effects of a particular inhibitor by 
allowing us not only to quickly inject a certain concentration of inhibitor, but also to rapidly remove 
the inhibitor. This also enables us to study the timescale of the recovery of enzyme function after the 
inhibitor is removed. Similar studies were performed successfully by the group led by Christophe 
Léger in France, helping them to elucidate the mechanism of inhibition of hydrogenases by oxygen. 
[1] However, the setup used by them only allows studies of gaseous inhibitors. 

In this work we study inhibition of BOD by three compounds often encountered during fuel cell 
operation; ascorbic acid, hydrogen peroxide, and chloride ions. We show that these three inhibitors 
act in completely different manner. Ascorbic acid lowers the oxygen reduction current but leaves no 
lasting effects after it has been removed. After Cl− exposure the enzyme function is only partially 
recovered, while after exposure to H2O2 the enzyme function is permanently lost. We also discuss 
merits and problems with the present setup and possible improvements. 

 

Fig. 1. Schematic illustration of the setup used.  
 

[1] C. Orain, L. Saujet, C. Gauquelin, P. Soucaille, I. Meynial-Salles, C. Baffert, V. Fourmond, H. 
Bottin, C. Léger, J. Am. Chem. Soc. 137 (2015) 12580–12587. 
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Elektrochemiczne badania dwu- i trójskładnikowych kompleksów pochodnych 
β-amyloidu z kationami metali przejściowych 

Urszula E. Wawrzyniaka), Magdalena Z. Wilocha), Aleksandra Tobolskaa),  
Iwona Ufnalskaa), Wojciech Balb), Wojciech Wróblewskia) 
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b) Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,  
ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa 

 

Peptydy pełnią wiele ważnych funkcji w organizmach żywych, co uzależnione jest przede 
wszystkim od ich struktury. Jednym z czynników decydujących o aktywności biologicznej peptydów 
jest ich zdolność do selektywnego rozpoznawania molekularnego kationów metali przejściowych, w 
wyniku którego powstają metalokompleksy wywierające zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ 
na funkcjonowanie organizmu. Przykładem peptydu neurotoksycznego jest β-amyloid, stanowiący 
składnik włókien amyloidowych budujących zewnątrzkomórkowe płytki starcze, charakterystyczne 
dla choroby Alzheimera. Najczęściej występującymi izoformami β-amyloidów, znajdującymi się w 
hipokampie i korze mózgu, są Aβ(1-42) i Aβ(4-42). Nowe doniesienia literaturowe wskazują także 
na istnienie innej frakcji β-amyloidów, która najprawdopodobniej powstaje w organizmie w wyniku 
leczenia pacjentów dotkniętych chorobą Alzheimera inhibitorami białka β-sekretazy. Właściwości 
krótszych od N-końca pochodnych Aβ nie zostały jednak w pełni poznane. 

Celem niniejszej pracy było szczegółowe zbadanie i opisanie właściwości redoks chelatów β-
amyloidów o różnej długości łańcucha peptydowego z jonami Cu(II). Wykazano, że obecność 
odpowiednich motywów peptydowych wpływa na zdolności koordynacyjne cząsteczki peptydu 
wobec kationów Cu(II). Otrzymane wyniki badań potwierdzają, że Aβ(4-x) i Aβ(5-x), tworzą 
metalokompleksy o odmiennych właściwościach elektrochemicznych w porównaniu z Aβ(1-x), także 
w aspekcie generowania reaktywnych form tlenu wtórnie niszczących komórki nerwowe. Uzyskane 
wyniki stanowią ważny punkt wyjścia do lepszego zrozumienia roli β-amyloidów w utrzymaniu 
homeostazy miedzi w organizmie, bądź też zaburzeń jej mechanizmu. Ponadto, poznanie właściwości 
elektrochemicznych powstających redoksaktywnych struktur koordynacyjnych może być ważnym 
etapem oceny skuteczności leków chelatujących kationy miedzi(II), a także podstawą projektowania 
nowych cząsteczek o potencjalnym znaczeniu klinicznym.  

W dalszej części prac zwrócono również uwagę na możliwość wykorzystania peptydu Aβ(5-
x) jako receptora wybranych anionów. Aβ(5-x), zawierający histydynę w drugiej pozycji w łańcuchu 
peptydowym, silnie wiąże kationy Cu(II) lub Ni(II) tworząc niewysycone koordynacyjnie struktury 
dwuskładnikowe, w których wolne miejsce koordynacyjne może być zajęte przez kolejny ligand (np. 
aniony fosforanowe), co prowadzi do powstania kompleksów trójskładnikowych (ternarnych). 
Przeprowadzone badania elektrochemiczne i spektroskopowe wskazują, że metalokompleksy 
Cu(II)/Ni(II)–Aβ(5-x) mogą być stosowane jako selektywne receptory anionów fosforanowych, jak 
również grup fosforanowych w bardziej złożonych cząsteczkach bioorganicznych takich jak: AMP i 
ATP. 

 

Podziękowanie: Praca finansowana przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
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Determination of Imatinib Anticancer Drug Using a Chemosensor with 
Carbazole-based Molecularly Imprinted Polymer Film as the Recognition Unit 
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An electrochemical chemosensor for imatinib selective determination with a molecularly 
imprinted polymer (MIP) film as the recognition unit was devised, fabricated, and tested.  For that 
purpose an MIP film based on polycarbazole was prepared by electropolymerization. Imatinib is a 2-
phenylaminopyrimidine anticancer drug acting as a specific inhibitor of tyrosine kinase. It is widely 
used for treatment of chronic myelogenous leukemia, gastrointestinal stromal and many other tumors. 

MIP-based chemosensors have numerous advantages, including high selectivity, stability, low 
limit of detection, robustness, and low cost.  Molecular imprinting involves polymerization of a 
functional monomer and cross-linking monomer around a molecular template. 

 
Fig. 1.  Multi-cyclic current-potential curve of potentiodynamic polymerization for MIP-imatinib film deposition. 

 

 In order to devise a selective MIP film, a series of electrochemically active carbazole 
derivatives were synthesized, and then used as functional and cross-linking monomers.  Interactions 
of selected carbazole monomers with the target analyte have been studied by the molecular mechanics 
and DFT calculations. Subsequently, the pre-polymerization complex was potentiodynamically 
electropolymerized (Fig. 1). The resulting MIP film deposited was characterized by spectroscopic, 
microscopic and electrochemical techniques.  The fabricated chemosensor response to imatinib was 
tested by using voltammetric and electrochemical impedance spectroscopic techniques.  It linearly 
responded to changes in imatinib concentration ranging from 10 to 300 μM in dichloromethane. 
Moreover, we successfully tested the chemosensor analytical response in aqueous solutions of 
imatinib. 

 

Acknowledgements: The presented research was supported by Polish National Science Center 
through grant No. 2015/19/B/ST4/03743. 
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Wpływ elektrolitu na pojemność kondensatora elektrochemicznego  
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Kondensatory elektrochemiczne są urządzeniami zdolnymi do magazynowania energii w 
podwójnej warstwie elektrycznej tworzącej się na granicy faz elektroda/elektrolit. Najczęściej 
wykorzystywanymi materiałami elektrodowymi nanoszonymi na kolektor prądowy kondensatora są 
materiały węglowe, np. węgle aktywne, nanorurki węglowe, aerożele, grafen. Rodzaj użytego 
materiału elektrodowego, rozwinięcie jego powierzchni rzeczywistej, rozkład porów oraz 
przewodnictwo decydują o pojemności całego kondensatora. Wzrost pojemności można uzyskać 
również w wyniku zachodzących reakcji redoks z udziałem grup funkcyjnych obecnych na 
powierzchni materiału węglowego. Wytworzenie grup funkcyjnych jest możliwe poprzez 
wprowadzenie dodatkowych heteroatomów takich jak tlen czy azot. Korzystny efekt pojemnościowy 
można uzyskać też poprzez efekty pseudopojemnościowe związane z szybkimi procesami 
faradajowskimi tlenków metali przejściowych czy polimerów przewodzących.  

Oprócz modyfikacji materiałów elektrodowych istnieje możliwość poprawy działania 
kondensatora przez wybór roztworu elektrolitu lub dodatku do elektrolitu, w którym pod wpływem 
polaryzacji zachodzą reakcje redoks. Przykład stanowią dodatki jodków, dihydroksybenzenów, 
roztwory polisiarczków i tiomocznika [1-3]. 

  
Rys. 1. Schemat działania kondensatora elektrochemicznego z dodatkiem tiomocznika [3].  

 

Kolektory prądowe z naniesionym materiałem elektrodowym narażone są na procesy 
korozyjne w zależności od elektrolitu w jakim pracują. Korozja kolektorów prądowych ma istotny 
wpływ na parametry pracy kondensatora elektrochemicznego. Procesy korozyjne wpływają w 
znaczny sposób na napięcie pracy układu, proces samowyładowania, a także opór wewnętrzny i 
stabilność cykliczną [4]. 

 
Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2013/10/E/ST5/00719. 
 

[1] G. Lota, E. Frackowiak, Electrochem. Commun. 2009, 11, 87-90. 

[2] K. Kopczyński, G. Milczarek, G. Lota, Electrochem. Commun. 2016, 68, 28-31. 

[3] M. Graś, Ł. Kolanowski, J. Wojciechowski, G. Lota, Electrochem. Commun. 2018, 97, 32-36. 

[4] J. Wojciechowski, Ł. Kolanowski, A. Bund, G. Lota, J. Power Sources 2017, 368, 18-29. 
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Określenie stałych kinetycznych procesów redoks z udziałem związków 
organicznych za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej 
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Przedstawione zostaną wyniki pracy dedykowanej opracowaniu metodyki do charakterystyki 
kinetyki i mechanizmów reakcji elektrochemicznych. Najważniejszym ilościowym parametrem 
kinetycznym jest stała szybkości która jest miernikiem zdolności związku organicznego do utleniania 
lub redukcji. 

Uzyskanie niezbędnych danych do zastosowania metodyki wymaga zapisywania i analizy 
zestawu widm impedancji w zakresie potencjałów E° ± 0.2V (gdzie E° − potencjał standardowy 
reakcji, szacunkowo określany na podstawie wstępnego pomiaru woltamperometrycznego). Analiza 
widm polega na odnalezieniu układu zastępczego (Rys. 1) i obliczeniu jego parametrów, 
najważniejszym z których jest opór przekazania ładunku (R2, Rys. 1) bezpośrednio związany ze stałą 
szybkości (stałą kinetyczną) procesu redoks. Spektroskopia impedancyjna pozwala na rozdzielenie 
odpowiedzi zarówno każdego osobnego procesu, jak i każdego etapu przekazania ładunku. 

                                                  
Rys. 1. Elementy obwodu zastępczego (po prawej stronie) odniesione do etapów dwustadyjnego procesu 
elektrochemicznego zachodzącego na powierzchni elektrody oraz procesu ubocznego z udziałem innych cząstek 
obecnych w roztworze, w tym rozpuszczalnika („solv”) bądź elektrolitu. Zielona strzałka pokazuje kierunek dostarczania 
elektroaktywnych cząstek do powierzchni elektrody, czerwone strzałki pokazują procesy redoks. 
 

Stworzona metodyka ma służyć prognozowaniu właściwości organicznych związków pod 
względem typu przewodnictwa (dziurowy lub elektronowy) i roli w międzycząsteczkowym 
oddziaływaniu elektronowym (donor lub akceptor) na podstawie charakterystyki kinetycznej ich 
elektrochemicznego utleniania lub redukcji.  

 

[1] P. Chulkin, M. Lapkowski, M. Bryce, J. Santos, P. Data, Electrochimica Acta 2017, 258, 1160-
1172.  
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Nanokryształy fulerenu w nanocząstkach polipirolu 
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Kompozyt polipirolu oraz fulerenu tworzy się w roztworach zawierających fulereny oraz pirol. 
Bezpośrednie utlenienie pirolu fulerenem jest termodynamicznie niemożliwe. Proces polimeryzacji 
inicjowany jest zatem utlenieniem oligomerów pirolowych fulerenami. Tworzące się w tym procesie 
aniony fulerenowe domieszkują tworzący się polimer. Wynikiem procesu polimeryzacji jest materiał 
w formie nanocząstek polipirolu z równomiernie rozproszonymi w materiale polimerowym 
nanokryształami fulerenu (Rys. 1). Skład kompozytu zależy od stosunku stężeń obydwu 
komponentów kompozytu w roztworze formującym kompozyt. Rozmoaru cząstek polimerowych 
może być natomiast dodatkowo kontrolowana czasem polimeryzacji.  

  

 
Rys. 1. (a) Wyniki badań TEM kompozytu polipirolu i fulerenu C60 oraz (b) natężenie linii K atomów węgla oraz azotu 
wzdłuż średnicy nanocząstek kompozytu. 

 

W syntezowanym układzie obserwuje się częściowe przeniesieni_e ładunku pomiędzy 
nanocząstkami fulerenu a polipirolem, Obydwa komponenty kompozytu zachowują również swoje 
właściwości elektrochemiczne. W ujemnym zakresie potencjałów redukcji ulegają nanokryształy 
fulerenu. Przy potencjałach dodatnich obserwowane są sygnały prądowe odpowiadające utlenianiu 
polipirolu. 

Trójskładnikowe kompozyty składające się z nanorurek węglowych, polipirolu oraz 
nanokrycztałów fulerenu były również syntezowane. W układach tych nanocząstki węglowe biorą 
udział w przenoszeniu ładunku. Morfologia takich kompozytów może być kontrolowana poprzez 
utlenianie powierzchni nanorurek węglowych. Utleniane nanorurki węglowe mogą spełniać rolę 
utleniacza i inicjować proces polimeryzacji pirolu. W takim przypadku obserwuje się tworzenie 
układów z bardzo jednorodnym pokryciem powierzchni nanorurek warstwą polimerową 
domieszkowaną dodatkowo nanokryształami fulerenu.  

  Kompozyty polipirolu i fulerenu C60
 mogą znaleźć zastosowanie jako warstwy transportujące  

elektrony w ogniwach słonecznych. Zaletą ich, w porównaniu z krystalicznymi warstwami 
fulerenów, jest większe przewodnictwo, wynikające z wymiany ładunku pomiędzy komponentami 
kompozytu oraz duża trwałość mechaniczna i elektrochemiczna.  
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Heteropolikwas fosfowolframowy oraz hydrochinon jako komponenty 
dwuskładnikowego elektrolitu redoks dla celów hybrydowych systemów  

do magazynowania energii 
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Superkondensatory są urządzeniami służącymi do gromadzenia energii elektrycznej, co w 
najprostszym przypadku wynika z ładowania i rozładowania podwójnej warstwy elektrycznej 
tworzącej się na granicy faz porowata elektroda węglowa/elektrolit. Jednak pomimo wysokich 
gęstości mocy, które wykazują te urządzenia, charakteryzują się one nadal niską gęstością energii  
w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami. Z tego względu w przeprowadzonych badaniach 
zastosowano dwuskładnikowy elektrolit redoks składający się z heteropolikwasu 
fosfowolframowego jako tzw. anolitu, tj. składnika elektrolitu ulegającego dwóm, szybkim  
1-elektronowym reakcjom utlenienia w procesie rozładowania superkondensatora oraz 
hydrochinonu, tj. katolitu ulegającego reakcji redukcji z wymianą dwóch elektronów. Pozwoliło to 
na stworzenie układu hybrydowego z napięciem nominalnym 0.8 V oraz maksymalnej energii 
specyficznej wynoszącej 20 Wh kg-1 w przeliczeniu na masę obu elektrod.[1][2]. Uzyskane parametry 
elektryczne tym samym 10-krotnie przewyższają te charakterystyczne dla tradycyjnych 
superkondensatorów elektrycznej warstwy podwójnej wykorzystujących ten sam węglowy materiał 
elektrodowy. 

 
Rys. 1. Zasada działania superkondensatora hybrydowego wykorzystującego kwas fosfowolframowy oraz hydrochinon 

jako dwuskładnikowy elektrolit typu redoks. 
 

[1] M. Skunik-Nuckowska, K. Węgrzyn, S. Dyjak, N.H. Wisińska, Energy Storage Materials (2019), 
https://doi.org/10.1016/j.ensm.2019.06.003 

[2] M. Skunik-Nuckowska, S. Dyjak, K. Grzejszczyk, N.H. Wisińska, F. Beguin, P.J. Kulesza, 
Electrochim. Acta 282 (2018) 533-543 
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Good Electrocatalytic Activity of Anisotropic Gold Nanoplates in Oxygen 
Reduction Reaction Resulting From Multiple Edges – RDE Studies 

Lidia J. Opuchlika), Michal Kizlingb), Pawel Bacala), Renata Bilewicza)  

a)
 University of Warsaw, Faculty of Chemistry, Pasteura 1, Warsaw, Poland, 

b)
 College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematic and Natural Sciences, 

Banacha 2C, Warsaw, Poland  

 

In present work, we focused on the application of anisotropic gold nanoplates (aAuNPs) as 
catalysts for oxygen reduction reaction (ORR) in an acidic medium. Due to the presence of variety of 
crystallographic facets (100), (110), (111), these nanostructures can be used to make irregularly-
shaped electrodes with enhanced catalytic activity, that results from possession of multiple edges as 
discussed previously by Erikson and coworkers.[1] Also, these aAuNPs can act as catalysts in a 
number of chemical reactions such as selective oxidations and fuel cell reactions.[2] Glassy carbon 
electrodes (GCE) coated with anisotropic gold nanoplates (aAuNPs) are used in here for the study of 
oxygen reduction reaction (ORR) in 0.5 M sulfuric acid instead of utilizing a bulk gold electrode. 
Special caution is paid to remove all of the unwanted surface species resulting from the synthesis 
procedure. The cleaning/activation of the electrode surface is completed by cycling the potential 
between 0.2 V and 1.6 V in deaerated 1M sulfuric acid solution what leads to the removal of all of 
the charged and uncharged residues on the gold nanoplates leaving the nanostructured surface highly 
active towards oxygen reduction. The advantages: lower overpotential and larger currents of oxygen 
reduction are ascribed to the unique nanostructures – the gold nanoplates – present on the carbon 
electrode surface. They are rich in edges what provides a large population of Au (100) sites with 
unsaturated coordination exposed to the solution, and catalytically active. Voltammetric assays with 
the use of a rotating disc electrode, modified with the gold triangular nanoplates, confirmed that ORR 
proceeds via two separate steps: oxygen is reduced to hydrogen peroxide, and the peroxide can be 
further reduced in a two-electron reduction to water. 

 

[1] H. Erikson, A. Sarapuu, K. Tammeveski, J. Solla-Gullón, J. M. Feliu, ChemElectroChem 2014, 
1, 1338-1347. 

[2] S. Yan, S. Zhang, Y. Lin, G. Liu, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 6986-6993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S07-33 

 

S07 
ELEKTROCHEMIA 

KS14 
5 września (czwartek)  
budynek: D, sala: AM 
sesja: 11:00-13:00  

 

Amperometric Ultrasensitive Anions Sensing in Water 

Hanna Radecka, Jerzy Radecki  

Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, 
Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, Poland. 

 

In recent decade, the intermolecular recognition of anions in water has been attracted the 
attention of numerous scientific groups involved in supramolecular chemistry1,2. The most of 
literature reports the recognition of anions in one organic phase. The developing of systems for the 
recognition of anions in water medium is still a challenging task. Here, we proposed the chloride 
anion recognition based on dipyrromethene modified dipodal anion receptor attached to 
electrochemically active dipyrromethene-Cu(II) complex or dipyrromethene-Co(II) complex in 
highly diluted water medium (in the pico molar range)3.  

The gold electrodes modified with unique cyclopeptide responsible for anion recognitions via 
creation of hydrogen bonds have been applied for sulphate determination 4,5.  

The developed systems were characterized electrochemically using cyclic voltammetry (CV) 
and Osteryoung square wave voltammetry (OSWV). The results obtained allowed establishing the 
mechanism of communication between the redox center and receptor anion complex as well as 
analytical signal generation.    

 

Acknowledgements: This work was supported by National Science Centre, Poland, No 
2016/21/B/ST4/03834 

  

[1] M.J. Langton, C.J. Serpell, P.D. Beer,  Angew. Chem. Int. Ed. 55 (2016) 1974 

[2] S. Kubik, Chem. Soc. Rev. 39 (2010) 3648  

[3] B. Kaur, C. A. Erdmann, M. Daniels, W. Dehaen, Z. Rafiński, H. Radecka, J. Radecki, Anal.  

     Chem. 2017, 89, 12756−12763 

[4] P. Gołębiewski, B. Puciłowski, F. Sommer, S. Kubik, M. Daniels, W. Dehaen, U. Sivasankaran,    

     K. G. Kumar, H. Radecka, J. Radecki, Sensors & Actuators: B. Chemical 285 (2019) 536–545 

[5] P. Gołębiewski, F. Sommer, S. Kubik, H. Radecka, J. Radecki, Journal of Electroanalytical  

      Chemistry, 812, 1,  (2018) 249-257 
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Oznaczenia śladów germanu nową metodą  katalityczno-adsorpcyjnej 
woltamperometrii stripingowej z wykorzystaniem kompleksów wanadu(IV) 

Andrzej Bobrowski, Agnieszka Królicka, Julia Gonciarczyk, Jerzy Zarębski 

Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,  
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków  

  

German należy do biologicznie aktywnych mikroelementów, pierwiastków niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka oraz organizmów zwierząt, w tym układu 
odpornościowego. Zawartość germanu w litosferze, jak również tkankach zwierzęcych czy ludzkich 
jest niewielka i rzadko przekracza 1 µg/g. Oznaczanie śladowych ilości germanu w próbkach 
środowiskowych oraz żywności, która stanowi dla człowieka główne źródło germanu, jest więc 
niezwykle ważnym zadaniem. Do oznaczania germanu przydatne są jedynie metody instrumentalne 
o najwyższej czułości, takie jak techniki spektrometryczne oraz woltamperometria stripingowa.   

Jony germanu(IV)  tworzą kompleksy z ligandami, zawierającymi w swojej strukturze grupy 
polifenolowe, z dwiema sąsiadującymi grupami hydroksylowymi, takimi jak katechol, pirogalol, 
kwas chloroanilowy, fiolet pirokatechinowy, kwas galusowy i inne. Tak skompleksowane jony 
germanu(IV) ulegają adsorpcji na powierzchni rtęci, dzięki czemu mogą być nagromadzane na 
powierzchni wiszącej kroplowej elektrody rtęciowej, najczęściej wykorzystywanej jako elektroda 
robocza w adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej. Wstępne in-situ nagromadzanie 
kompleksów na powierzchni elektrody prowadzi do wzmocnienia rejestrowanych sygnałów  
germanu. Sygnały prądowe towarzyszące elektroredukcji nagromadzonego na powierzchni elektrody 
kompleksu germanu mogą być dalej wzmacniane poprzez wprowadzenie do analizowanego roztworu 
utleniacza, który ulega redukcji katalitycznej indukowanej przez zredukowaną formę analitu. W 
przypadku oznaczania germanu taką funkcję mogą pełnić bromiany(V), chlorany(V) a także 
kompleks wanadu(IV) z EDTA [1,2].  

W prezentowanej pracy porównano aktywność katalityczną bromianów(V), chloranów(V) oraz 
kompleksów wanadu(IV) z pochodnymi kwasu etylenodiaminotetraoctowego względem kompleksu 
german(IV)-katechol. Wykazano, że rodzaj liganda tworzącego kompleks z wanadem ma istotny 
wpływ na aktywność katalityczną kompleksu V(IV)-komplekson. Po optymalizacji  składu roztworu 
oraz parametrów instrumentalnych zaproponowano nową, katalityczno-adsorpcyjną procedurę 
oznaczania germanu, obejmującą zakres stężeń germanu od 0,05 µM do 20 µM. Przedstawiono 
również walidację opracowanej metody, wykonaną na podstawie analizy certyfikowanego materiału 
odniesienia.  

 

Badania finansowane z projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki  2014/15/B/ST8/03921.  

  

[1] A. Bobrowski, J. Zarębski, Electroanalysis 12 (2000) 1177-1186. 

[2] A. Bobrowski, J. Zarębski, Water Science and Technology: Water Supply, 1 (2001) 1-8. 
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Wykorzystanie amplitudy fali prostokątnej do badań elektrokinetycznych 

Dariusz Guziejewski  

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii,  
Uniwersytet Łódzki, Tamka 12, 91-403 Łódź  

 

Znakomita większość pomiarów kinetyki reakcji elektrodowych opiera się na klasycznych 
technikach elektrochemicznych. Złożoność uzyskiwanych wyników i ich interpretacja w technice 
woltamperometrii fali prostokątnej nie zachęca do jej stosowania w wyżej wymienionym celu. 
Niemniej jednak stosuje się ją - najczęściej w oparciu o analizę wpływu częstotliwości stosowanej 
fali prostokątnej [1] na wartość rejestrowanego natężenia prądu.  

W prezentacji przedstawione zostaną badania dotyczące oddziaływania amplitudy fali 
prostokątnej we wskazanej technice na szeroko pojętą odpowiedź układu. W oparciu o analizę 
wielkości separacji sygnałów składowych [2] lub położenia maksymalnej wartości sygnału 
wynikowego znormalizowanego wartością amplitudy [3] w funkcji zastosowanej amplitudy możliwe 
jest uzyskanie istotnych informacji na temat szybkości zachodzącej reakcji elektrodowej. Takie 
wykorzystanie techniki woltamperometrii fali prostokątnej pozwoli na ekstrakcję maksymalnej ilości 
informacji oraz możliwość wykorzystania amplitudy do pomiarów kinetycznych dla różnych 
mechanizmów elektrodowych. 

 

Praca wykonana w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki 
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2016/23/D/ST4/03225 

 

[1] V. Mirceski, S. Komorsky-Lovric. M. Lovric, Square-Wave Voltammetry: Theory and 
Applications; Springer, Heidelberg, 2007. 

[2] V. Mirceski, D. Guziejewski, K. Lisichkov, Electrochim. Acta 2013, 113, 667-673. 

[3] V. Mirceski, E. Laborda, D. Guziejewski, R.G. Compton, Anal. Chem. 2013, 85, 5586-5594. 
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Badanie wpływu fotointerkalacji kationów metali alkalicznych na właściwości 
fotoelektrochemiczne trójtlenku molibdenu  

Mariusz Szkoda, Konrad Trzciński, Anna Lisowska-Oleksiak 

Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych, Wydział Chemiczny Politechniki 
Gdańskiej, Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk  

 

Wiele tlenków metali przejściowych zostało scharakteryzowanych jako fotokatalizatory rozkładu 
zanieczyszczeń organicznych oraz jako anody ogniw fotoelektrochemicznych. Najpowszechniej 
stosowanym materiałem jest ditlenek tytanu. Niestety, ograniczeniem w zastosowaniu TiO2  jest duża 
szerokość przerwy energetycznej ograniczająca jego stosowalność w zakresie światła słonecznego. 
Podjęto wiele prób modyfikacji ditlenku tytanu prowadzących do przesunięcia jego aktywności w 
stronę światła widzialnego, jednak nadal nie udało się otrzymać fotokatalizatora, który 
charakteryzowałby się zadowalającą wydajnością fotokonwersji i w efekcie został z powodzeniem 
zastosowany na skalę komercyjną. Zatem, warte uwagi są badania nad nowymi tlenkowymi 
materiałami półprzewodnikowymi, których przerwa energetyczna pozwala na absorpcję części 
promieniowania słonecznego bez potrzeby modyfikacji Jednym z nich jest trójtlenek molibdenu, 
który zyskuje coraz większe zainteresowanie ze względu na obiecujące właściwości i możliwości 
zastosowania w fotokatalizie i fotoelektrokatalizie, oraz w urządzeniach takich jak: czujniki, 
urządzenia fotochromowe, superkondensatory, akumulatory, ogniwa fotowoltaiczne. Różnorodność 
zastosowań tego związku wynika z: właściwości foto- i elektrochromowych, aktywności 
elektrochemicznej i fotokatalitycznej oraz stosunkowo wysokiej stabilności elektrycznej i termicznej 
[1]. Co więcej, warstwowa struktura krystaliczna tego materiału umożliwia interkalację kationów 
metali alkalicznych, istotnie wpływając na właściwości materiału np. zmniejszenie szerokości 
przerwy energetycznej [1]. 

Istnieje wiele doniesień literaturowych na temat wykorzystania MoO3 jako fotokatalizatora do 
rozkładu związków organicznych [2-4], jednak brakuje doniesień literaturowych dotyczących 
stosowania niemodyfikowanego MoO3 jako fotoanody do fotoelektrochemicznego utlenienia wody. 
Dlatego nasze badania polegały na scharakteryzowaniu elektrody FTO/MoO3 jako potencjalnej 
fotoanody do fotoelektrochemicznego utleniania wody. Ograniczenia w generowaniu fotoprądu 
omówiono z uwzględnieniem zjawiska fotointerkalacji i przedstawiono możliwość odpowiedniej 
modyfikacji, która wpłynie na polepszenie fotoaktywności trójtlenku molibdenu. 

 

(Podziękowanie dla Narodowego Centrum Nauki za wsparcie finansowe w ramach grantu nr 
2016/23/N/ST5/02071).  

 

[1] I.A. de Castro, R.S. Datta, J.Z. Ou, A. Castellanos-Gomez, S. Sriram, T. Daeneke, K. Kalantar-
Zadeh, Adv. Mater. 2017, 1701619, 1–31.  

[2] M. Szkoda, K. Trzciński, M. Klein, K. Siuzdak, A. Lisowska-Oleksiak, Sep. Purif. Technol. 2018, 
197, 382. 

[3] A. Chithambararaj, N.S. Sanjini, S. Velmathi, A.C. Bose, Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 
14761. 

[4] Y. Liu, P. Feng, Z. Wang, X. Jiao, F. Akhtar, Sci. Rep. 2017, 7, 1845. 
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Elektroredukcja tlenku węgla(IV) na mieszanych katalizatorach bazujących  
na tlenku miedzi(I) 

Anna Chmielnicka, Iwona A. Rutkowska, Paweł J. Kulesza 

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1, 02 – 093 Warszawa 
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Dwutlenek węgla stanowi produkt przemiany materii, a także powstaje w wyniku całkowitego 
spalania węgla, paliw ciekłych i gazu ziemnego. Ponieważ zawartość CO2  
w atmosferze ciągle rośnie, może to doprowadzić do zaburzeń w bilansie energetycznym atmosfery 
ziemskiej, wzrostu temperatury powierzchni Ziemi i ocieplenia klimatu. W ostatnich latach 
obserwuje się ogromne zainteresowanie zastosowaniem metod elektrochemicznych do redukcji 
dwutlenku węgla, gazu cieplarnianego często uważanego za współodpowiedzialnego za zmiany 
klimatyczne w świecie. Biorąc pod uwagę fakt, że cząsteczka CO2 jest bardzo trwała i inertna 
elektrochemicznie, procesy redukcji CO2 są mało wydajne energetycznie i zachodzą przy bardzo 
ujemnych potencjałach. Ponadto, kiedy redukcja CO2 jest przeprowadzana w roztworach wodnych, 
konkurencyjna reakcja wydzielania wodoru jest skomplikowaną reakcją uboczną. Znanymi  
i wykazującymi wysoką aktywność podczas redukcji CO2 są katalizatory miedziowe, w tym układy 
wykorzystujące tlenek miedzi(I). 

Celem badań było systematyczne przeprowadzenie badań zmierzających do przygotowania 
funkcjonalizowanych katalizatorów złożonych z nanocząstek Cu2O oraz ich oceny pod kątem 
zdolności do efektywnej, a także selektywnej redukcji CO2 w roztworze 0,5 mol dm-3 H2SO4 (pH=0) 
i 0,1 mol dm-3 buforze fosforanowym (pH≅6,1). W pracy wykorzystano nanocząstki Cu2O 
niemodyfikowane i modyfikowane kwasem fosfododekawolframowym H3PW12O40 (PW12), tlenek 
cynku niemodyfikowany i modyfikowany PW12, nanodruty z WO3 oraz mieszaninę ZnO  
z nanodrutami WO3 (1:2 % wag.). Na podstawie otrzymanych wyników najlepszym układem 
katalitycznym w buforze fosforanowym okazał się system, który składał się z nanocząstek Cu2O 
stabilizowanych PW12 i nanodrutów z WO3. Charakteryzował się on najwyższym prądem 
katalitycznej redukcji CO2. Natomiast w roztworze kwasu siarkowego obiecującym jest układ 
kompozytowy złożony z nanocząstek Cu2O stabilizowanych PW12 i mieszaniny ZnO z nanodrutami 
WO3, które w procesie częściowej redukcji tworzą brązy wolframowe, w tym HxWO3, w których 
wodór występuje w wysoce aktywnej postaci monoatomowej. Dodatkowo HxWO3 jest zdolny do 
absorbowania wodoru, jak również zmniejsza skutki zatrucia powierzchni katalizatora wynikające  
z pojawienia się półproduktów typu CO. 

  

Podziękowania: Badania finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki z Projektu Opus 
(2018/29/B/ST5/02627).  
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Synteza i badania właściwości materiałów typu NMC do zastosowań 
katodowych w bateriach litowo-jonowych 

Magdalena Zybert, Hubert Ronduda, Anna Szczęsna, Tomasz Trzeciak, Andrzej Ostrowski, 
Elżbieta Żero, Władysław Wieczorek, Wioletta Raróg-Pilecka, Marek Marcinek  

 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny,  
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Postępujące zmiany klimatyczne oraz malejące zasoby paliw kopalnych motywują do 
ograniczenia ich wykorzystania i tworzenia nowych systemów konwersji oraz magazynowania 
energii. Za najbardziej odpowiednie do tego celu uznaje się obecnie akumulatory litowo-jonowe 

[1-2] cieszące się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem licznych zespołów badawczych oraz 
przemysłu. Baterie litowo-jonowe są obecnie najczęściej wykorzystywanymi w przenośnych 
urządzeniach elektronicznych. Pomimo wysokiej gęstości energii posiadają one pewne wady, do 
których zaliczyć można stosunkowo wysoką cenę, utratę pojemności na skutek starzenia czy 
wrażliwość na zmiany temperatury. 

Aby sprostać rosnącym wymaganiom odnośnie do magazynowania energii konieczna jest 
poprawa parametrów użytkowych baterii litowo-jonowych (m.in. ich wydajności, obniżenie ich 
kosztu oraz wydłużenie żywotności). Wymaga to jednak opracowania odpowiednich materiałów 
katodowych, które muszą być zdolne do przyjmowania i uwalniania jonów litu w sposób szybki 
i odwracalny (podczas cykli ładowania i rozładowywania baterii). Obecnie materiały katodowe do 
akumulatorów litowo-jonowych składają się głównie z tlenków metali przejściowych i litu, w tym 
LiCoO2, LiMn2O4, LiFePO4, W ostatnich latach litowane tlenki metali przejściowych, 
w szczególności LiNixMnyCozO2 (NMC), otrzymane przez częściowe zastąpienie kobaltu przez 
nikiel i mangan, są uważane za nową generację materiałów katodowych [3-4]. 

Istotą pracy była synteza i badanie właściwości materiałów katodowych typu LiNixMnyCozO2 
(NMC) o zróżnicowanej zawartości metali przejściowych. W tym celu przygotowano serię  
materiałów katodowych typu NMC o zróżnicowanym składzie chemicznym (stosunku Ni:Mn:Co), 
które poddano charakterystyce fizykochemicznej, tj. badaniom teksturalnym metodą fizysorpcji 
azotu, badaniom strukturalnym z użyciem technik XRD i SEM oraz testom określającym właściwości 
elektrochemiczne, tj. wyznaczenie pojemności materiału elektrodowego oraz symulację działania 
ogniwa, czyli cyklowanie (powtarzanie cykli ładowania/rozładowania) 
z różnymi szybkościami rozładowania. Otrzymane rezultaty umożliwiły wytypowanie materiału 
o składzie zapewniającym najkorzystniejsze właściwości elektrochemiczne, co kreśli perspektywę 
dalszej optymalizacji tych układów w kierunku ich zastosowania w bateriach litowo-jonowych. 

 

Badania finansowane przez Politechnikę Warszawską. 

 

[1] M. Armand, J.M. Tarascon, Nature 2008, 451, 652-657. 

[2] J.B. Goodenough, Y. Kim, J. Power Sources 2011, 196, 6688-6694. 

[3] N. Yabuuchi, T. Ohzuku, J. Power Sources 2003, 119, 171-174. 

[4] Y. Xiang, Z. Yin, X. Li, J. Solid State Electrochem. 2014, 18, 2123-2129. 
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        Nanocząstki złota (AuNPs) sprzężone z lekami są wykorzystywane w diagnostyce i terapii 
[1-3]. Przez wiele lat prowadzono badania w celu utworzenia wydajnych nośników leków. W naszych 
badaniach pokazaliśmy nowatorską metodę sprzęgania abirateronu (AB) i nanocząstek złota (AuNPs-
AB), uzyskując w ten sposób unikalny nanokoniugat o oczekiwanych właściwościach 
przeciwnowotworowych i zastosowaniach biomedycznych. Podczas tworzenia AuNPs-AB 
abirateron pełni funkcję zarówno reduktora, jak i stabilizatora. Koniugaty scharakteryzowano pod 
względem wielkości cząstek, ładunku powierzchniowego, morfologii, pokrycia lekiem i tożsamości 
za pomocą kilku technik, w tym transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), potencjału zeta, 
dynamicznego rozpraszania światła (DLS), elektrochemii, TGA, spektroskopii UV-Vis, XRPD, 
NMR i Ramana. Zsyntetyzowaliśmy także nowy analog abirateronu - tiolowany abirateron  
(HS-AB) i utworzyliśmy monowarstwę HS-AB na powierzchni złota. W wyniku zanurzenia złotej 
elektrody zmodyfikowanej HS-AB w wodnym roztworze zawierającym HAuCl4 × 3H2O, na jej 
powierzchni powstały nanocząstki złota, co zostało potwierdzone przez AFM i elektrochemię. 
Eksperymenty woltamperometryczne potwierdzają również tworzenie struktur złota o specyficznych 
właściwościach katalitycznych w procesie redukcji tlenu. 

 
 [1] E.U. Stolarczyk, K. Stolarczyk, M. Łaszcz, M. Kubiszewski, W. Maruszak, W. Olejarz, D. 

Bryk. Eur. J. Pharm. Sci. 2017, 96, 176, 
[2] E.U. Stolarczyk, M. Łaszcz, A. Leś, M. Kubiszewski, K. Kuziak, K. Sidoryk, K. Stolarczyk, 

Nanomaterials 2018, 8, 641, 
[3] E.U. Stolarczyk, K. Sidoryk, M. Cybulski, M. Kubiszewski, K. Stolarczyk, Nanomaterials 

2018, 8, 1018 
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Wpływ modyfikacji materiału elektrodowego oraz elektrolitu na parametry 
pracy anody w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku  
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Ogniwo paliwowe z bezpośrednim utlenianiem borowodorku metalu (ang. Direct Borohydrde 
Fuel Cell, DBFC) zdaje się być optymistyczną alternatywą istniejących i znanych ogniw paliwowych. 
Energia chemiczna zmagazynowana w jonie borowodorowym (BH4

-) i utleniaczu na skutek 
elektrochemicznej konwersji energii jest bezpośrednio przekształcana w energię elektryczną [1]. 
Takie bezpośrednie utlenianie borowodorku zapewnia znacznie niższy potencjał anody, w 
porównaniu do reakcji utleniania gazowego wodoru, co w efekcie determinuje wyższe napięcie 
ogniwa. W przypadku gdy utleniaczem jest tlen, siła elektromotoryczna pojedynczego ogniwa 
paliwowego typu DBFC wynosi 1,64 V, a tym samym przewyższa o 0,41 V siłę elektromotoryczną 
pojedynczego ogniwa paliwowego z polimerową membraną jonowymienną (ang. Proton-Exchange 
Membrane Fuel Cell, PEMFC) [2].  

Niestety w ogniwie paliwowym typu DBFC znaczna ilość paliwa tracona jest w wyniku 
niepożądanej reakcji hydrolizy, doprowadzającej do powstawania gazowego wodoru, stwarzającego 
dodatkowo problemy konstrukcyjne. Stopy metali ziem rzadkich charakteryzują się wysoką 
aktywnością katalityczną w stosunku do reakcji utleniania borowodorku oraz zdolnością do 
magazynowania wodoru [3]. Niestety, stopy metali wodorochłonnych nie są wystarczająco wydajne. 
Zdolność magazynowania w przypadku najpowszechniej stosowanego stopu niklowo-lantanowego 
nie przekracza 1.5% wag.  

Aby jeszcze bardziej ograniczyć wydzielanie wodoru modyfikacji poddano także elektrolit. 
Tiomocznik podczas adsorpcji blokuje miejsca aktywne na powierzchni elektrody i w ten sposób 
ogranicza tworzenie wiązań M-H [4]. Z uwagi na obecność siarki istnieje jednak możliwość 
dezaktywacji centr aktywnych materiału anodowego. Kontrola ilości dodawanego tiomocznika 
umożliwiła określenie optymalnych warunków prowadzenia reakcji. 

 

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2017/27/N/ST8/02916. 

 

[1] I. Merino-Jiménez, C. Ponce de León, A.A. Shah, F.C. Walsh, J. Power Sources 2012, 219, 339-
357. 

[2] K. Wang, J. Lu, L. Zhuang, Catalysis Today 2011, 170, 99-109. 

[3] M. Graś, A. Sierczyńska, K. Lota, G. Lota, Ionics 2016, 22, 2539-2544. 

[4] J.I. Martins, M.C. Nunes, R. Koch, L. Martins, M. Bazzaoui, Electrochimica Acta 2007,52, 6443-
6449. 
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W ochronie metali oraz stali przed korozją elektrochemiczną coraz większym 
zainteresowaniem naukowców cieszą się w ostatnich latach powłoki siloksanowe, które ze względu 
na swoją budowę stanowią organiczno-nieorganiczne hybrydy. [1, 2] Zawarty w ich strukturze atom 
krzemu jest zdolny do tworzenia wiązań kowalencyjnych zarówno z ugrupowaniami organicznymi 
jak i substratami nieorganicznymi. Grupy alkoksylowe, które w wodnych roztworach koloidalnych 
ulegają reakcjom hydrolizy oraz kondensacji, umożliwiają spontaniczne tworzenie się wiązań 
kowalencyjnych pomiędzy powłoką, a powierzchnią metalu lub stali (Rys. 1). Dodatkowo, obecność 
alifatycznego łańcucha węglowego przy atomie krzemu sprawia, że tak zmodyfikowana 
powierzchnia materiału chronionego staje się bardziej hydrofobowa tj. odporna na działanie 
agresywnego roztworu elektrolitu wodnego. [1, 2] 

 
Rys. 1. Schemat przedstawiający osadzenie powłoki siloksanowej na powierzchni stali nierdzewnej. 

 
Przedstawione badania elektrochemiczne mają na celu określenie właściwości antykorozyjnych 

powłok siloksanowych, osadzonych na powierzchni stali nierdzewnej 316L. Uzyskane wyniki 
jednoznacznie wskazują, że powłoki siloksanowe skutecznie hamują zjawisko korozji 
elektrochemicznej na powierzchni stali nierdzewnej 316L. Obecność długiego łańcucha 
alifatycznego związków krzemoorganicznych sprawia, że tak modyfikowana powierzchnia stali staje 
się bardziej hydrofobowa, a tym samym bardziej szlachetna. 

 

Badania zostały wykonane w ramach projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum 
Nauki (Polska) na podstawie decyzji nr DEC-2016/23/N/ST8/03766 oraz  
DEC-2013/10/E/ST5/00719.  

 

[1] K. Szubert, J. Wojciechowski, J. Karasiewicz, H. Maciejewski, G. Lota, Prog. Org. Coat. 2018, 
123, 374-383. 

[2] J. Wojciechowski, K. Szubert, R. Peipmann, M. Fritz, U. Schmidt, A. Bund, G. Lota, Electrochim. 
Acta 2016, 220, 1-10. 
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Electropolymerized nickel(II) 2,9,16,23-tetra(amino)phthalocyanine 
for the photochemical generation of singlet oxygen 
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Amine-derivative of nickel(II) phthalocyanine (Fig.1) was electrochemically polymerized on Indium-
Tin Oxide/glass substrate. It is suggested that the electropolymerization process involves the 
oxidation of amine group to form radical cation. The synthesized photoactive organic layer was 
characterized by means of cyclic voltammetry, UV-Vis spectroelectrochemistry, Raman and IR 
spectroscopy. It was shown that electrodeposited layer absorbs strongly in 600-700 nm region and 
that immobilized photosensitizer retains its activity towards singlet oxygen photogeneration, as tested 
with 1,3-diphenyisobenzofuran (DPBF) singlet oxygen quencher. 

 

 
 

Fig. 1. Structure of the investigated compound   
 

Acknowledgments: This work was supported by the National Science Center, Poland (grand number: 
2016/21/D/ST5/01641 and 2011/01/B/ST5/03794) and by the European Union from the European 
Social Fund in the framework of the project "Silesian University of Technology as a Center of Modern 
Education based on research and innovation” POWR.03.05.00-00-Z098/17. 
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Stosowana powszechnie w leczeniu nowotworów chemioterapia często wykazuje niską 
skuteczność ze względu na zjawisko lekooporności. Ponadto chemioterapeutyki działają również na 
zdrowe komórki w organizmie, co wpływa na występowanie szeregu działań niepożądanych. Istnieje 
zatem potrzeba opracowywania nowoczesnych systemów dostarczania leków bezpośrednio do 
chorobowo zmienionych tkanek, co poprawi efektywność terapii oraz ograniczy ilość skutków 
ubocznych.  
  Nośnikami leków przeciwnowotworowych mogą być liotropowe układy ciekłokrystaliczne, a 
w szczególności fazy kubiczne. Takie mezofazy otrzymywane są z nietoksycznych  
i biodegradowalnych lipidów np. monooleiny lub fitantriolu. Fazy kubiczne cechuje duża 
powierzchnia wewnętrzna oraz stabilność w nadmiarze wody. Mogą być matrycami do 
unieruchomiania związków hydrofilowych i hydrofobowych, a stosując odpowiednie domieszki 
można również kontrolować szybkość uwalniania leków z mezofazy.[1][2] W obecności 
stabilizatorów fazy kubiczne można rozproszyć do kubosomów, które cechuje mniejsza lepkość oraz 
możliwość otoczenia warstwą polimeru (np. PEG), co wpływa na lepszy potencjał aplikacyjny.[3]  

W pracy przygotowano fazy kubiczne oraz kubosomy domieszkowane metotreksatem  
(MTX). Zbadano wpływ MTX na strukturę mezofazy za pomocą metody rozpraszania 
promieniowania rentgenowskiego pod małymi kątami (SAXS). Na postawie pomiarów SAXS 
określono strukturę fazy (Pn3m), parametr sieci krystalicznej, szerokość kanału wodnego oraz 
długość łańcucha lipidowego. Wielkość nanocząstek wyznaczono za pomocą metody dynamicznego 
rozpraszania światła (DLS). Profil oraz szybkość uwalniania leku z nośnika,  
w zależności od pH, scharakteryzowano metodami elektrochemicznymi. Na podstawie pomiarów 
określono kinetykę wymywania leku za pomocą modelu Higuchiego oraz Korsmeyera-Peppasa.  
W zależności od pH zmienia się profil wymywania MTX z mezofazy. 
 
[1] C.V. Kulkarni, W. Wachter, G. Iglesias-Salto, S. Engelskirchen, S. Ahualli, Phys Chem Chem 

Phys, 2011, 13, 3004-3021 
[2] R. Negrini, R. Mezzenga, Langmuir, 2011, 27, 5296–5303 
[3] H.M.G. Barriga, M.N. Holme, M.M. Stevens, Angew Chem Int Ed Engl, 2018, 58, 2958-2978 
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Development of catalytic systems for oxygen reduction reaction (ORR), particularly with 
respect to potential applications in low-temperature fuel cells is still one of the most important areas 
of electrocatalysis. Considerable research efforts have centered on the development of the Pt-free or 
low-Pt-content catalytic systems. An ultimate goal would be to replace completely Pt with non-
precious metal catalysts, e.g. from the metal-nitrogen/carbon compounds, metal oxide/oxysalts, 
metal-organic-frameworks or just bare or functionalized carbons. Although these nonprecious metal 
alternatives could exhibit in principle activities comparable to, or sometimes even better than, those 
of Pt in alkaline electrolytes, most of them have been less promising both in terms activity and 
stability (relative to Pt-based systems) in acid environments. Indeed, the commercially available 
applications of fuel cells (e.g. in vehicles) are mostly based on proton exchange membranes because 
the practical utilization of alkaline membranes is rather limited. Consequently, serious research has 
been focused on improving the catalytic activity of Pt-based catalysts in acid media with less Pt 
loading. In other words, there is a need of better utilization of catalytic sites and significant lowering 
of the noble metal loadings.  

In addition to large electrochemically active surface areas and the presence of highly dispersed 
active sites, while exhibiting long-term stability, a useful support should prevent agglomeration of 
catalytic centers, facilitate oxygen mass transfer and water removal, and assure good electrical 
conductivity at the electrocatalytic interface. Because of the high specific surface area and excellent 
thermal, mechanical and electrical properties, graphene-based electrocatalysts have recently been 
considered. In the present contribution, hybrid supports composed of chemically-reduced graphene-
oxide-aligned with tungsten oxide nanowires are explored as active carriers for dispersed platinum 
with an ultimate goal of producing improved catalysts for ORR in acid medium. Here WO3 
nanostructures are expected to be attached mainly to the edges of graphene thus making the hybrid 
structure not only highly porous but also capable of preventing graphene stacking and creating 
numerous sites for the deposition of Pt nanoparticles. Comparison has been made to the analogous 
systems utilizing neither reduced graphene oxide nor tungsten oxide component. By over-coating the 
reduced-graphene-oxide support with WO3 nanorods, the electrocatalytic activity of the system 
toward the reduction of oxygen in acid medium has been enhanced even at the low Pt loading of 30 
µg cm-2. The RRDE data are consistent with decreased formation of hydrogen peroxide in the 
presence of WO3. Among important issues are such features of the oxide as porosity, large population 
of hydroxyl groups, high Broensted acidity, as well as fast electron transfers coupled to unimpeded 
proton displacements.  

 

Acknowledgements: This work was supported by the National Science Center (Poland) under Opus 
Project (2018/29/B/ST5/02627).  
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Dwuwarstwa lipidowa stanowi najprostszy układ imitujący błonę komórkową. Istnieje 
możliwość bezpośredniego unieruchomienia jej na powierzchni elektrody, choć podejście to jest 
dalekie od rzeczywistości. W takim ujęciu hydratacja dwuwarstwy lipidowej od strony stałego 
podłoża jest ograniczona, natomiast w warunkach naturalnych błona komórkowa otoczona jest 
środowiskiem wodnym po obydwu jej stronach. Dlatego też, w niniejszym projekcie chitozan1 
modyfikowany kwasem liponowym, został wykorzystany jako film oddzielający dwuwarstwę 
lipidową od stałego podłoża. W ten sposób zapewniono odpowiednią hydratację układu lipidowego, 
co w przypadku próby wbudowania białka do dwuwarstwy zapewnia odpowiednią przestrzeń pod 
membraną i chroni przed ewentualną denaturacją białka na skutek bezpośredniego oddziaływania z 
elektrodą.  

Chitozan modyfikowany kwasem liponowym został scharakteryzowany elektrochemicznie. 
Wykazano, że mimo redukcji wiązania Au-S część cząsteczek chitozanu znajduje się nadal blisko 
powierzchni elektrody. Jest to możliwe dzięki niecałkowitemu zmodyfikowaniu chitozanu kwasem 
liponowym, co w konsekwencji powoduje, że w strukturze polimeru znajdują się wolne grupy 
aminowe. Grupy te w roztworze 0.05M KClO4 występują w formie dodatnio naładowanej i mogą 
oddziaływać elektrostatycznie z ujemnie naładowaną powierzchnią elektrody. Pomiary 
zmiennoprądowe potwierdziły, że materiał ten charakteryzuje się wysoką pojemnością, co świadczy 
o zdolności do absorpcji dużej ilości wody. Przeprowadzono również eksperyment  
z użyciem mikrowagi kwarcowej z pomiarem dyssypacji energii, w którym to można było narzucić 
różnice potencjałów (EQCM-D). Wyniki te są analogiczne z pomiarami zmiennoprądowymi2.  
W konsekwencji potwierdzono, że chitozan modyfikowany kwasem liponowym stanowi dogodne 
podłoże, na którym z powodzeniem można rozłożyć dwuwarstwę lipidową z zawiesiny liposomów.  

 

[1] P. K. Dutta, J. Dutta, V. S. Tripathi, Journal of Scientific & Industrial Research, 2004, 63, 20-  31.  

[2] J. Pawłowski, D. Dziubak, S. Sęk, 2019, submitted.   
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 Jedną z metod zaawansowanego utleniania (ang. advanced oxidation processes - AOPs), która 
umożliwia usunięcie ze ścieków trudno biodegradowalnych zanieczyszczeń organicznych jest proces 
elektro-Fentonowski [1]. Podobnie jak w procesie Fentonowskim, degradacja związków 
organicznych przebiega w wyniku ich reakcji z wytworzonym in situ rodnikiem hydroksylowym, 
który jest drugim po fluorze najsilniejszym utleniaczem, a powstaje na skutek tzw. reakcji Fentona 
między nadtlenkiem wodoru a jonami Fe2+ [2-3].  

 Nadtlenek wodoru, który niezbędny jest do uzyskiwania reaktywnych rodników 
hydroksylowych, powstaje w sposób ciągły w wyniku elektroredukcji tlenu przebiegającej 
z przyłączeniem do cząsteczki tlenu jedynie dwóch elektronów. Jako katody, na których zachodzi 
redukcja tlenu najczęściej stosowane są różnego rodzaju materiały węglowe, dzięki czemu 
charakteryzują się one wysokim nadpotencjałem wydzielania wodoru oraz niską zdolnością 
katalizowania reakcji rozkładu uzyskiwanego na nich nadtlenku wodoru [4].  

 Przeprowadzone badania miały na celu porównanie materiałów węglowych o zróżnicowanej 
strukturze, tj. nanorurek węglowych oraz węgli aktywnych domieszkowanych i niedomieszkowanych 
heteroatomami, pod kątem możliwości ich zastosowania jako katod w procesie elektro-
Fentonowskim.  

 Oprócz wydajności wytwarzania nadtlenku wodoru w wyniku elektroredukcji tlenu na tych 
materiałach, którą wyznaczano za pomocą metody wirującej elektrody dyskowej, porównano również 
zdolność poszczególnych materiałów do regeneracji jonów Fe2+ oraz stopień rozkładu substancji 
organicznej poddawanej zaawansowanemu utlenianiu elektrochemicznemu na podstawie 
chemicznego zapotrzebowania na tlen. 

 

Badania zostały wykonane w ramach projektu 03/31/SBAD/0378 finansowanego ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

[1] A. Ltaïef, A. D'Angelo, S. Ammar, A. Gadri, A. Galia, O. Scialdone, J. Electroanal. Chem. 2017, 
796, 1-8. 

[2] F. Moreira, R. Boaventura, E. Brillas, V. Vilar,  Appl. Catal. B Environ. 2017, 202,  217-261. 
[3] D. Pęziak-Kowalska, F. Fourcade, M. Niemczak, A. Amrane, Ł. Chrzanowski, G. Lota, Environ. 

Technol. 2017, 38, 1093-1099. 
[4] E. Mousset, Z. Wang, J. Hammaker, O. Lefebvre, Electrochim. Acta 2016, 214, 217-230. 
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Alternatywne elektrochemiczne techniki pomiarowe  
oraz sposoby analizy danych 

Dariusz Guziejewskia), Sylwia Smarzewskaa)
, Valentin Mirceskib) 

a) Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Tamka 12, 
91-403 Łódź 

b) Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University “Ss. Cyril  
and Methodius”, Skopje, Republic of Macedonia 

 

Pomiary elektrochemiczne są często wykorzystywane w badaniach analitycznych, 
mechanistycznych [1] czy elektrokinetycznych [2]. Na szczególną uwagę zasługują techniki pulsowe, 
chociażby ze względu na efektywną minimalizację wpływu prądu pojemnościowego, co przekłada 
się na rejestrację danych woltamperometrycznych o wysokiej jakości oraz zwiększonej czułości. 
Zasadniczo, im wyższy rejestrowany sygnał, tym łatwiej pracować z daną metodą pomiarową. 
Dlatego też naukowcy na całym świecie badają różne możliwości i strategie ulepszania sygnału 
pomiarowego pod względem jakościowym i ilościowym.  

Prezentowane badania opisują propozycje modyfikacji pomiarów elektrochemicznych w celu 
uzyskania możliwie najbardziej czułego sygnału, na przykład poprzez obróbkę danych uzyskiwanych 
techniką klasyczną, w tym przypadku woltamperometrię fali prostokątnej. Wielokrotne próbkowanie 
natężenia prądu [3] oraz analiza danych uzyskanych podczas pojedynczego pomiaru 
woltamperometrycznego potrafi dostarczyć zaskakująco dużo informacji. Również procedura 
kumulacyjna zastosowana na zarejestrowanych woltamperogramach potrafi skutkować polepszeniem 
zakresu liniowej odpowiedzi układu. Ponadto proponowane są modyfikacje protokołu przykładania 
potencjału do powierzchni elektrody pracującej w sposób dający nowe możliwości analizy danych i 
uzyskiwania istotnych informacji. W tym przypadku elektrochemiczna spektroskopia faradajowska 
[4] oraz różnicowa woltamperometria fali prostokątnej to przykładowe techniki, które zostaną 
przedstawione. 

 

Praca wykonana w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki 
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2016/23/D/ST4/03225 

 

[1] V. Mirceski, S. Komorsky-Lovric. M. Lovric, Square-Wave Voltammetry: Theory and 
Applications; Springer, Heidelberg, 2007. 

[2] D. Guziejewski, Electroanalysis 2019, 31, 231-238. 

[3] V. Mirceski, D. Guziejewski, M. Bozem, I. Bogeski, Electrochim. Acta 2016, 213, 520-528. 

[4] D. Jadresko, D. Guziejewski, V. Mirceski, ChemElectroChem 2018, 5, 187-194. 
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Struktura elektronowa jonów wybranych pochodnych perylenodiimidów. 

Damian Honisza), Radosław Motyka a), Wojciech Domagała a), Mieczysław Łapkowski a),b) 
a)Politechnika śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, 

ul. Ks. Marcina Strzody 9, 44-100 Gliwice, damian.honisz@polsl.pl 
b)Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze 

 

Perylenodiimidy (PDI) to grupa silnie akceptorowych związków, używanych jako jednostki 
budujące polimery półprzewodnikowe typu n. Związki te są szeroko badane pod względem 
zastosowań w optoelektronice [1]. 

W swoim wystąpieniu zaprezentowane zostaną rozważania na temat struktury elektronowej 
wybranych pochodnych PDI na podstawie pomiarów spektroelektrochemicznych: UV-Vis-NIR, 
EPR. Analiza widm między innym sugeruje obecność wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia 
elektronu (Intermolecular charge transfer). Przedstawione związki wykazują dwustopniową 
odwracalną redukcję i dwustopniowe odwracalne (w przynajmniej jednym stopniu) utlenianie, są 
więc dobrym modelem dla wielopierścieniowych układów skoniugowanych w polimerach o 
elektronowym i dziurowym typie przewodnictwa. 

 

 
Rys. 1. Wzór strukturalny badanych związków.   

 

Praca sfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) grant OPUS nr 2016/23/B/ST5/03103. 

Badania przeprowadzone przy wsparciu infrastruktury PLGrid. 

 

[1] P. Bujak, I. Kulszewicz-Bajer, M. Zagorska, V. Maurel, I.Wielgus, A. Pron, Chem. Soc. Rev. 
2013, 42, 8895-8999. 
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Właściwości elektrochemiczne tymolu oraz jego woltamperometryczne 
oznaczanie w preparatach farmaceutycznych 

Magdalena Jakubczyk, Sławomir Michałkiewicz 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,  
Instytut Chemii, Zakład Chemii Analitycznej, 

 ul. Świętokrzyska 15G, 25-406 Kielce, magdalenajakubczyk2@gmail.com  

 

Tymol (2-izopropylo-5-metylofenol, Rys. 1) jest jednym z najważniejszych olejków 
fenolowych występujących w tymianku, cząbrze czy w oregano. Wykazuje on właściwości 
przeciwgrzybicze [1] przeciwbakteryjne [1-2] jak również antyutleniające [3]. Tymol jest mniej 
drażniący dla ran w porównaniu do fenolu, podczas gdy jego działanie bakteriobójcze jest wyższe od 
aktywności jego formy niepodstawionej. Z tego względu tymol stosuje się jako środek odkażający 
oraz antyseptyczny. W pszczelarstwie używany jest do zwalczania warrozy. Jest on również szeroko 
stosowany jako składnik czynny niektórych leków, dodatek smakowy do żywności oraz jako 
półprodukt w syntezie perfum.  

CH3

OH

CH3CH3  
Rys. 1. Wzór strukturalny tymolu   

 

Celem pracy było określnie właściwości elektrochemicznych tymolu oraz opracowanie 
woltamperometrycznej procedury jego oznaczania w farmaceutykach.  

Badania prowadzono na elektrodach platynowych z zastosowaniem technik: z liniowo 
zmieniającym się potencjałem, LSV; pulsowej różnicowej, DPV; chronowoltamperometrii cyklicznej 
CV w środowisku kwasu octowego i acetonitrylu (20%, v/v) zawierającym NaClO4 jako elektrolit 
podstawowy. 

Stwierdzono, że proces elektrodowy ma charakter nieodwracalny, jest kontrolowany dyfuzją  
i przebiega według mechanizmu EiCi. Oznacza to, że rodniki jako produkty pierwotne reakcji 
wymiany elektronu i protonu ulegają następczym reakcjom homogenicznym, w których tworzą się 
nieelektroaktywne produkty.  

Uzyskano liniową zależność natężenia prądu od stężenia w szerokim zakresie  
1.6 – 1103.4 mg L-1 oraz niskie granice wykrywalności i oznaczalności wynoszące odpowiednio  
0.06 i 0.30 mg L-1. Analizę ilościową prowadzono metodą wielokrotnego dodatku wzorca. 

      Opracowana procedura woltamperometrycznego oznaczania tymolu w farmaceutykach jest 
prosta, szybka, dokładna (R = 99.5 – 100.0%) oraz precyzyjna (RSD ≤ 0.27%), a zastosowanie kwasu 
octowego sprawia, że jest bezpieczna dla środowiska oraz zgodna z zasadami zielonej chemii. 

  

 [1] A. Marchese, I. E. Orhan, M. Daglia, R. Barbieri, A. Di Lorenzo, S. F. Nabavi, O. Gortzi, M. 
Izadi, S. M. Nabavi Food Chem. 2016, 210, 402–414. 

[2] A. Wattanasatcha, S. Rengpipat, S. Wanichwecharungruang Int. J. Pharm. 2012, 434, 360–365  

[3] N.V. Yanishlieva, E.M. Marinova, M.H. Gordon, V.G. Raneva Food Chem. 1999, 64, 59–66. 
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Właściwości elektrochemiczne monomerów zawierających jednostkę 14H-
benzo[4,5]izochino[2,1-a]perymidyn-14-onu 

Patryk Janasik a), Paweł Wagner b), Mieczysław Łapkowski a),c), Małgorzata Czichy a)  

a)
 Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska,  

ul. Strzody 9, 44-100 Gliwice, patrykjanasik55@gmail.com 
b) Materials Intelligent Polymer Research Institute University of Wollongong,  

NSW, 2522 Wollongong, Australia 
c) Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,  

Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze, Polska  

 

Polimery przewodzące odgrywają ważną rolę w kilku kluczowych technologiach, takich jak 
m.in. drukowana elektronika, w tym np. w produkcji organicznych ogniw słonecznych, baterii, czy 
tranzystorów OFET. Dla wielu potencjalnych zastosowań właściwości tych materiałów nie spełniają 
wymagań m.in. z uwagi na brak uporządkowań dalekiego zasięgu. Podejmuje się różne próby 
otrzymania nowych struktur np. kopolimerów blokowych, w których występuje  
dobra separacja i agregacja w domeny segmentów o charakterze elektronodonorowych  
i elektronoakceptorowym [1]. Uporządkowanie materiału można także osiągnąć poprzez  
oddziaływania dalekiego zasięgu, pomiędzy wiązaniami wodorowymi w kryształach  
zawierających m.in. ugrupowania karboksylowe, imidowe, amidowe, czy oddziaływania 
kooperatywne poprzez wiązania wielokrotne (π) itd. Skupienie molekuł, czy makromolekuł  
w kryształach, specyficzność tych orientacji i właściwości koordynacyjne są uzależnione od liczby  
i rodzaju kontaktów międzycząsteczkowych [2].  

W toku badań nad polimerami π-skoniugowanymi, charakteryzującymi się uporządkowaną 
strukturą i wysoką mobilnością ładunku, zaproponowano zsyntezowanie monomerów, które 
posiadały dwa ugrupowania potencjalnie zdolne do rozwinięcia długości π-sprzężenia  
z wytworzeniem dwuwymiarowych makrocząsteczek (karbazol, ditiofenokarbazol), a także 
występowanie ugrupowań wspomagających porządkowanie fazowe (boczne łańcuchy alkilowe, 
alkoksylowe) oraz jednostka podstawiona do karbazolu w pozycji 9: 14H-benzo[4,5]izochino[2,1-a]
perymidyn-14-on - mogąca sprzyjać oddziaływaniom typu N-H⋯O, C-H⋯O. 

Przeprowadzone pomiary elektrochemiczne oraz spektroelektrochemiczne UV-Vis-NIR, EPR 
wykazały zdolność do elektrochemicznej polimeryzacji wszystkich monomerów poprzez karbazol, 
bądź ditiofenokarbazol. Ponadto niski potencjał jonizacji wykazuje sama jednostka perymidynowa, 
która bierze udział w oddziaływaniach warstwowych π-π („stacking”) i reakcji sprzęgania 
wygenerowanego elektrochemicznie rodnikokationu do stabilnego dikationu bisperymidyny. 

 

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 13 (numer 
grantu: 2017/25/B/ST5/02488). 

 

[1] L. A. McCullough, K. Matyjaszewski, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2010, 521, 1–55. 

[2] J. W. Steed, J. L. Atwood, Supramolecular chemistry, John Wiley and Sons, Chichester 2013. 

 

 



 

S07-51 

 

S07 
ELEKTROCHEMIA 

P10 
5 września (czwartek)  

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

 

Porównanie oddziaływania plazmidowego DNA z potencjalnym związkiem 
przeciwnowotworowym Cl-IPBD i pentamidyną 

Dominika Janiszeka,  Anita Kośmiderb, Monika M. Karpińskac, Andrzej Niewiadomyc,d, 
Hanna Elżanowskaa, Paweł J. Kuleszaa  

a)Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pasteura 1, 02-093 Warszawa, 
djaniszek@chem.uw.edu.pl 

b)Centrum Onkologii Instytut, W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, 
c)Instytut Przemysłu Organicznego, Annopol 6, 03-236 Warszawa, 

d)Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin  

 

Terapia przeciwnowotworowa może być uzupełniana przez działanie innych substancji, 
niezwiązanych z głównym lekiem przeciwnowotworowym [1]. Zbadano oddziaływanie DNA z 
dwiema substancjami: nowym, potencjalnym związkiem przeciwnowotworowym - Cl-IPBD i 
pentamidyną, lekiem stosowanym w leczeniu AIDS [2]. Interesujący jest tutaj wpływ tych dwóch 
substancji na strukturę DNA. Interakcje DNA z Cl-IPBD (4-chloro-6- (1H-imidazo [4,5-b] fenazyn-
2-ylo) benzeno-1,3-diolem) były już przedmiotem naszych badań, gdzie za pomocą metod 
elektrochemicznych zbadano kompleksowanie plazmidowego DNA przez ten związek [3]. Niestety 
struktura krystalograficzna Cl-IPBD jest nieznana, dlatego przewidywanie w jaki sposób potencjalny 
związek przeciwnowotworowy oddziałuje z DNA jest problematyczne. Natomiast z literatury 
wiadomo, że pentamidyna oddziałując z DNA lokuje się w małym rowku helisy [4]. Dlatego też, w 
oparciu o selektywne wiązanie tych związków, jednoczesne działanie zarówno Cl-IPBD, jak i 
pentamidyny może odpowiedzieć na pytanie o charakter oddziaływania z DNA. Z badań wynika, że 
mieszanina tych związków wpływa silniej na DNA niż każdy ze związków oddzielnie, co 
potwierdzają metody spektroskopowe i doświadczenia na liniach komórek nowotworowych. 

 

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu 
PRELUDIUM, nr 2017/25/N/NZ7/00845. 

 

[1] S. Awate, L. A. Babiuk,  G. Mutwiri, Frontiers in Immunology, 4 (2013) 1-10. 
[2] J. E. Conte Jr., D. Chernof, D. W. Feigal Jr., P. Josep, C. McDonald, J. A. Golden, Ann Intern 
Med., 3 (1990) 203-209. 
[3] D. Janiszek, M. M. Karpinska, A. Niewiadomy, A. Girstun, H. Elzanowska, M. Maj-Zurawska, 
P. J. Kulesza, Electrochimica Acta, 210 (2016) 422-434. 
[4] M. C. Nunn, T. C. Jenkins, S. Neidle, Eur. J. Biochem. 226 (1994) 953-961. 
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Aktywacja nanocząstek metali szlachetnych modyfikowanych ultra-cienkimi 
warstwami polioksometalanów w procesie  elektroutleniania etanolu  

Marlena Jarzębska, Iwona A. Rutkowska, Paweł J. Kulesza 

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1, 02 – 093 Warszawa 
m.jarzebska4@student.uw.edu.pl 

 

W dzisiejszych czasach rośnie zainteresowanie ogniwami paliwowymi jako alternatywnymi 
źródłami energii. Podkreślane są ich zalety, głównie brak toksycznych dla środowiska odpadów oraz 
bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej w energię elektryczną z dużą wydajnością. Obecnie 
prowadzi się wiele badań, które mają na celu poprawę ich pracy. Cele stawiane ogniwom paliwowym 
to zwiększenie czasu ich pracy, wydajności pracy, zmniejszenie masy materiałów konstrukcyjnych 
oraz zmniejszenie kosztów wyprodukowania. 

Alkohol etylowy jako paliwo posiada wiele zalet. Przykładowo, koszty pozyskiwania nie są 
duże, ponieważ możemy go uzyskiwać z biomasy. Jego gęstość energetyczna jest porównywalna do 
benzyny. Cechuje go również niska toksyczność. Jednak podczas utleniania cząsteczki etanolu 
napotykamy wiele problemów. Istotnym z nich jest trudność w rozerwaniu wiązania węgiel-węgiel. 
Zastosowanie katalizatora platynowego pomaga rozwiązać tę kwestię. Innym problemem są 
powstające podczas utleniania alkoholu etylowego  uboczne, toksyczne produkty: aldehyd octowy, 
kwas octowy, tlenek węgla (II), który zatruwa powierzchnię katalizatora platynowego.  

Jednym ze sposobów poprawy efektywności katalitycznej metali szlachetnych jest 
zastosowanie heteropolikwasów typu Keggina pełniących funkcję modyfikatorów, które 
unieruchamiane są na powierzchni metalu na drodze spontanicznej i nieodwracalnej chemisorpcji. 
Obecność ujemnie naładowanych anionów na powierzchni nanocząstek metali szlachetnych sprzyja 
zahamowaniu procesu aglomeracji, co jest wynikiem występowania elektrostatycznych oddziaływań 
odpychających pomiędzy tymi formami. Stosowanie heteropolikwasów jako stabilizatorów dla 
nanocząstek metali powoduje również zwiększenie powierzchni aktywnej katalizatora, a także 
dostarczenie dodatkowych grup hydroksylowych ułatwiających usuwanie silnie zaadsorbowanych 
produktów pośrednich co w rezultacie przyczynia się do poprawy aktywności katalitycznej wobec 
procesu elektroutleniania alkoholu etylowego. 

Celem pracy było wytworzenie układów katalitycznych aktywnych w procesie 
elektroutleniania alkoholu etylowego w środowisku kwaśnym. Jako katalizatory zaproponowano 
nanocząsti palladu, rodu, platyny-rutenu, które były modyfikowane kwasem 
fosfododekawolframowym (PW12). Zastosowano także układy hybrydowe składające się z 
kombinacji powyższych katalizatorów. Z pomiarów woltamperometrycznych wynika, że elektroda 
pracująca pokryta katalizatorem złożonym z PtRu/PW12 i Rh/PW12 pozwoliła uzyskać większe 
gęstości prądów niż elektroda pokryta pojedynczą warstwą katalizatora. Uzyskane krzywe 
chronoamperometryczne potwierdzają polepszenie właściwości katalitycznych. Małe spadki wartości 
prądowych z upływem czasu świadczyły o stabilności układu. Jednak proces utlenienia etanolu 
zachodził najwcześniej dla układu zawierającego katalizator trójskładnikowy: PtRu/PW12, Rh/PW12 
oraz Pd/PW12.  

 

Podziękowania: Badania finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki z Projektu Opus 
(2018/29/B/ST5/02627).  
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Mielenie wysokoenergetyczne jako metoda modyfikacji węglowych materiałów 
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Grzegorz Lotab) 

a)
 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne 

Laboratorium Akumulatorów i Ogniw ul. Forteczna 12,  61-362 Poznań, 
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Kondensatory elektrochemiczne gromadzą ładunek w wyniku ładowania podwójnej warstwy 
elektrycznej na granicy faz elektroda/elektrolit. Jako materiały elektrodowe stosuje się najczęściej 
węgle aktywowane o rozwiniętej powierzchni właściwej. Dodatkowy wzrost pojemności można 
uzyskać poprzez odpowiednią modyfikację elektrod, np. wprowadzenie heteroatomów. W celu 
uzyskania materiałów elektrodowych wzbogaconych heteroatomami takimi jak azot czy siarka 
zastosowano mielenie wysokoenergetyczne. Proces domieszkowania prowadzony był w fazie stałej, 
a następnie zastosowano proces obróbki termicznej w celu dekompozycji związków stanowiących 
źródło ww. heteroatomów. Wprowadzenie heteroatomów w strukturę materiału węglowego (węgla 
aktywowanego komercyjnego i otrzymanego z prekursora polisacharydowego) powoduje dodatkowe 
reakcje redoks (faradajowskie) zachodzące na granicy faz elektroda/elektrolit. Zarówno materiały 
przed procesem domieszkowania jaki z azotem i siarką zostały poddane szczegółowej 
charakterystyce fizykochemicznej i elektrochemicznej. W celu oceny właściwości 
elektrochemicznych otrzymanych materiałów zastosowano techniki stało- oraz zmiennoprądowe w 
układzie dwu- oraz trójelektrodowym. Wytworzone węgle domieszkowane heteroatomami 
charakteryzują się bardzo dobrą propagacją ładunku oraz stabilnością podczas cyklicznych badań 
galwanostatycznego ładowania/wyładowania.  

 

 
Rys. 1. Charakterystyki potencjodynamiczne (10mV/s) dla węgla aktywnego (CN), węgla aktywnego 

domieszkowanego azotem (CNU) i węgla aktywnego domieszkowanego azotem i siarką (CNTU)   
 

Badania zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 
subwencji przyznanej Instytutowi Metali Nieżelaznych w roku 2019.   
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Parametry elektryczne ogniw litowo-jonowych pod kątem wykorzystania jako 
magazynu energii współpracującego z OZE 
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Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, a także kończące się zasoby nieodnawialnych 
źródeł energii wpływają na poszukiwanie nowych rozwiązań do wytwarzania i magazynowania 
energii elektrycznej. Jednym z tych rozwiązań jest budowa autonomicznych instalacji poprzez 
wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) do zasilania magazynów energii. Do najbardziej 
dostępnych na rynku magazynów energii należą akumulatory kwasowo-ołowiowe oraz akumulatory 
litowo-jonowe. Akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się dużymi pojemnościami i gęstościami 
energii oraz dłuższą żywotnością w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.   

Celem badań było wyznaczenie parametrów elektrycznych komercyjnych ogniw litowo-
jonowych (cylindrycznych typu 18650 oraz pryzmatycznych) w technologii LFP oraz NMC.  
W pierwszym etapie przeprowadzono badania polegające na określeniu pojemności znamionowej 
oraz badania obciążeń różnymi wartościami natężenia prądu. Następnie przeprowadzono pomiar 
rezystancji wewnętrznej metodą prądu przemiennego zgodnie z normą PN-EN 61951-2:2011. 
Ponadto, wykonano analizę konstrukcyjną i test przebicia ogniw. Test przebicia ogniw wykonano za 
pomocą pręta ze stali nierdzewnej zamontowanego na siłowniku napędzanym hydraulicznie (Rys.1).  

 
Rys. 1. Test przebicia ogniwa 

 

Badania zostały wykonane w ramach projektu nr POIR.04.01.02-00-0099/17-00 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Nanokompozyt polipirolu ze złotem. 
Synteza i właściwości elektrochemiczne 
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Polimery przewodzące są intensywnym obiektem badań zarówno podstawowych jak i 
aplikacyjnych.[1] W tej grupie związków istotne znaczenie mają kompozyty i materiały 
nanostrukturalne. 

Wykonaliśmy syntezę nanocząstek polipirolowych przy zastosowaniu utleniacza w postaci 
kwasu tetrachlorozłotowego (III) bez zastosowania związków o charakterze matrycowym czy 
obecności surfaktantów. Badania otrzymanego nanokompozytu pokazały, że metaliczne złoto obecne 
w masie polimeru wykazuje dużą powierzchnię aktywną w porównaniu do powierzchni 
geometrycznej elektrody pracującej. Dowodem obecności nanocząstek złota w nanokompozycie i ich 
katalitycznych właściwości było zaobserwowanie elektrochemicznej reakcji redukcji kationów 
wodorowych. Dodatkowym potwierdzeniem obecności nanocząstek złota była immobilizacja  
6-ferrocenylo-heksatiolu i zarejestrowanie prądu utleniania/redukcji tego związku.  
Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na określenie głębokości wnikania kationów wodorowych 
do struktury nanokompozytu. Otrzymane wyniki potwierdziły, że otrzymany nanokompozyt łączy w 
sobie właściwości charakterystyczne zarówno dla polimeru przewodzącego jak i dla nanocząstek 
złota. 

 
Rys. 1. Schematyczne przedstawienie procesu elektrochemicznej redukcji kationów wodorowych przy użyciu 

nanokompozytu polipirolu ze złotem. 
 

Wykonane badania były finansowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS 
(2014/15/B/ST4/04919). 

 

[1] H. Yoon, M. Choi, K. J. Lee, J. Jang, Macromol. Res. 2008, 16, 85-102. 

[2] K. Kłucińska, E. Jaworska, P. Gryczan, K. Maksymiuk, A. Michalska, Chem. Commun. 2015, 
51, 12645-12648. 
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Polimery przewodzące od około 30 lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze względu 
na ich unikalne właściwości elektryczne, optyczne i mechaniczne. Są też intersujące dla 
elektrochemii, m.in. ze względu na możliwe zastosowania w bateriach i sensorach. 

W ostatnich latach w tej grupie materiałów szczególną popularność zyskały nanocząstki 
polimerów przewodzących. Opracowano wiele metod syntezy takich nanocząstek, a w naszym 
zespole kilka lat temu zaproponowaliśmy bezmatrycową syntezę nanocząstek polimerów 
przewodzących, głównie polipirolu, z wykorzystaniem mikrosfer poliakrylanowych [1]. 

Nową pokrewną metodą jest wykorzystanie miceli z usieciowanych polimerów 
naprzemiennych [2]. W metodzie tej monomer – pirol zakumulowany w micelach stopniowo uwalnia 
się do roztworu wodnego zawierającego utleniacz i w rezultacie na powierzchni miceli wytwarzają 
się nanosfery polipirolu o rozmiarach rzędu kilkudziesięciu nanometrów. 

Badania z wykorzystaniem woltamperometrii i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej 
wykazały wysoką elektroaktywność takich nanosfer i pseudopojemnościowe właściwości warstw 
nanosfer na powierzchni elektrod. W odróżnieniu od typowego polipirolu wytwarzanego 
elektrochemicznie, warstwy nanocząstek charakteryzują się wysokim przewodnictwem jonowym i 
dużą szybkością wymiany jonowej z roztworem. Właściwości takie są skutkiem dużej hydrofilowości 
i struktury warstw na powierzchni elektrody, gdzie przestrzenie między poszczególnymi nanosferami 
wypełnione są roztworem elektrolitu.   

 

(Badania finansowane z projektu badawczego Opus 2016/21/B/ST4/03869 Narodowego Centrum 
Nauki)   

 

[1] K. Kłucińska, E. Jaworska, P. Gryczan, K. Maksymiuk, A. Michalska, Chem. Comm. 2015, 63 
12645-12648.  

[2] A. Kisiel, K. Kłucińska, Z. Głębicka, M. Gniadek, K. Maksymiuk, A. Michalska, Analyst 2014, 
139, 2515-2524.  
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W ostatnich latach rośnie rynek przenośnych urządzeń elektrycznych, narzędzi i pojazdów 
elektrycznych. Produkcja tego typu urządzeń wymusiła potrzebę projektowania różnego typu 
akumulatorów, które stanowią znaczący udział w przemyśle elektrochemicznym. Z tego powodu, 
zapotrzebowanie rynku na niezawodne, wysokoenergetyczne źródła energii wymusił wzrost badań i 
rozwoju różnego typu chemicznych źródeł prądu. Nowoczesne chemiczne źródła prądu powinny 
charakteryzować się wysoką gęstością energii i mocy, niskimi kosztami produkcji oraz długą 
żywotnością [1-2].  

Celem badań było wytworzenie nowych elektrod ujemnych ogniwa Ni-MH na bazie 
kompozytu węgiel/stop typu AB5. Materiał węglowy wytworzono w procesie karbonizacji polimerów 
przewodzących takich jak polianilina (C-PANI), polipirol (C-PPy) oraz poli(3,4-etyleno-1,4-
dioksytiofen (C-PEDOT) (Rys. 1). Otrzymane materiały badano w układzie trój-elektrodowym przy 
wykorzystaniu takich technik elektrochemicznych jak: woltamperometria cykliczna, 
galwanostatyczne ładowanie/wyładowanie oraz elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. 

 
Rys. 1. Zdjęcia SEM kompozytów C-PANI (a), C-PPy (b), C-PEDOT (c) oraz stopu niemodyfikowanego typu AB5 (d)   
 

Badania zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 
subwencji przyznanej Instytutowi Metali Nieżelaznych w roku 2019.   

 

[1] F. Beck, P. Rüetschi, Electrochim. Acta. 2000, 45, 2467-2482. 

[2] G. Lota, A. Sierczynska, I. Acznik, K. Lota, Int. J. Electrochem. Sci. 2014, 9, 659-669 
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d) PPUH Autopart Jacek Bąk sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 2a, 39-300 Mielec 

 

Postęp i skala zastosowania akumulatorów kwasowo - ołowiowych wskazuje, że ich rozwój to 
ciągle aktualny temat. Te chemiczne źródła energii elektrycznej na przestrzeni lat stały się tańsze w 
produkcji, bardziej niezawodne, bezobsługowe oraz poprzez ograniczenie masy komponentów, 
zwiększyła się ich energia właściwa. Ze względu na parametry oraz rozbudowany system recyklingu, 
akumulatory kwasowo – ołowiowe stanowią nadal najczęściej wykorzystywane źródło chemicznej 
energii elektrycznej. [1] 

Głównymi celami rozwoju akumulatorów kwasowo – ołowiowych są zwiększenie pojemności 
wyładowania, ograniczenie korozji kolektorów prądowych oraz ograniczenie zasiarczenia elektrody 
ujemnej, które spowodowane jest przez niską zdolność przyjmowania ładunku. [2, 3] 

Każdy element akumulatora kwasowo – ołowiowego od momentu jego wynalezienia, 
poddawany był wielu modyfikacjom w celu poprawy paramentów eksploatacyjnych. Dużym 
zainteresowaniem wśród naukowców zajmujących się tym chemicznym źródłem prądu, cieszą się 
dodatki do masy aktywnej elektrody dodatniej. Jest to elektroda limitująca procesy zachodzące w 
akumulatorze kwasowo – ołowiowym. Zastosowany dodatek trialkiloamniowej cieczy jonowej 
wpłynął pozytywnie, ograniczając korozję stopu ołów – wapń – cyna stosowanego, jako kolektory 
prądowe w akumulatorze kwasowo – ołowiowym. Dodatek ten wpłynął również na potencjały 
wydzielania tlenu i wodoru. Ciecz jonowa w masie aktywnej elektrody dodatniej poprawiła 
wykorzystanie masy aktywnej, zmniejszyła opór wewnętrzny akumulatora kwasowo – ołowiowego 
oraz poprawiła jego parametry eksploatacyjne. 

 

Badania zostały wykonane w ramach projektu PBS3/A5/43/2015 finansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  

 

[1] E. Razelli, J. Power Sources 2003, 116, 2-3. 

[2] P.T. Moseley, J. Power Sources 2000, 88, 71-77. 

[3] L.T. Lam, N.P. Haigh, C.G. Phyland, A.J. Urban, J. Power Sources 2004, 133, 126-134. 
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Głębokie eutektyki uważane za analogi cieczy jonowych, powstają poprzez zmieszanie dwóch 
nietoksycznych i bezpiecznych substancji, które są zdolne do tworzenia mieszanin eutektycznych. 
[1,2] Przykładem takich związków, które po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach wykazują 
znacznie niższą temperaturę topnienia niż bazowe substraty mogą być mieszaniny czwartorzędowych 
soli amoniowych (np. chlorek choliny) oraz donora wiązania wodorowego (np. glikol etylenowy).  

Zastosowanie nowoczesnych metod elektrochemicznego osadzania, wykorzystujących na 
przykład wspomniane głębokie eutektyki, pozwala na otrzymanie powłok, które nie są możliwe do 
uzyskania w środowisku wodnym. 

Pomimo zauważalnego wzrostu aktywności katalizatorów zawierających metale ziem rzadkich 
pozostaje problem wysokich kosztów wytworzenia takich katalizatorów związanych z jednej strony 
z ceną substratów a z drugiej z dużym wydatkiem energetycznym potrzebnym do ich produkcji. [3,4] 
Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być elektrochemiczne osadzanie powłok stopowych na 
niedrogim kolektorze. Niestety osadzanie większości metali ziem rzadkich jest niemożliwe lub 
znacznie utrudnione w roztworach wodnych ze względu na niskie potencjały ich wydzielania, 
znajdujące się poza przedziałem potencjałowym określonym przez rozkład wody do gazowych 
produktów. 

Wykorzystując chronopotencojmetryczną metodę osadzania uzyskano powłokę ceru na 
podłożu ze stali węglowej. Właściwości fizykochemiczne otrzymanej warstwy zbadano 
wykorzystując rentgenografię strukturalną oraz skaningowy mikroskop elektronowy sprzężony z 
modułem EDS. Właściwości elektrokatalityczne otrzymanej powłoki, wobec reakcji wydzielania 
wodoru z roztworu alkalicznego, zbadano wykorzystując woltamperometrię liniową, 
elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną oraz chronopotencjometrię. Otrzymana powłoka ceru 
wykazywała dobre właściwości elektrokatalityczne w stosunku do reakcji wydzielania wodoru. 

 

Badania zostały wykonane w ramach projektu 2016/23/N/ST4/02719 finansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Nauki.  

 

[1] Y. Dai, J. van Spronsen, G.J. Witkamp, R. Varpoorte, Y.H. Choi, J. Nat. Prod. 2013, 76, 2162-
2173. 

[2] J. Vijayakumar, S. Mohan, S. Anand Kumar, S.R. Suseendiran, S. Pavithra, Int. J. Hydrogen 
Energy 2013, 38, 10208-10214. 

[3] F. Rosalbino, S. Delsante, G. Borzone, E. Angelini, Int. J. Hydrogen Energy 2008, 33, 6696-6703. 

[4] M.A. Dominguez-Crespo, A.M. Torres-Huerta, B. Brachetti-Sibaja, A. Flores-Vela, Int. J. 
Hydrogen Energy 2011, 36, 135-151.  
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Recently, there has been growing interest in development of fuel cells (e.g. utilizing small 
organic molecules) as alternative technologies to hydrogen based electrochemical energy systems. 
For example, formic (biofuel) can be ideally oxidized to carbon dioxide at palladium catalysts. But 
even Pd anodes are readily poisoned during long-term operation by the strongly adsorbed 
intermediates, namely by CO-type species, requiring fairly high overpotentials for their removal. 
Thus, realistically, the reaction is rather slow at ambient conditions. Obviously, there is a need to 
develop novel electrocatalytic materials. Recently, we have demonstrated that catalytic activity of 
noble-metal-based nanoparticles towards electrooxidation of small organic fuels has been 
significantly enhanced through interfacial modification with ultra-thin monolayer-type films of metal 
oxo species of tungsten, titanium or zirconium. Also gold in combination with noble metal 
nanostructures has been shown to produce novel high-performance multi-component catalysts. 

We pursue a concept of utilization of certain metal (e.g. tungsten or zirconium) oxide matrices 
or gold carriers for supporting and activating noble metal nanoparticles (e.g. Pt, Pd) during 
electrooxidation of formic acid. The oxides and noble metal nanoparticles have been deposited in a 
controlled manner using the layer-by-layer method. Remarkable increases of electrocatalytic currents 
measured under voltammetric and chronoamperometric conditions have been observed. The most 
likely explanation takes into account possibility of specific interactions of noble metals with transition 
metal oxide species as well as existence of active hydroxyl groups in the vicinity of catalytic noble 
metal sites. 

In the representative example, by depositing nanorods of tungsten oxide over catalytic 
palladium nanoparticles (dispersed onto glassy carbon substrate), enhancement of the overall 
electrocatalytic activity toward oxidation of formic acid in acid medium was observed. The effect 
was particularly evident from the increase of chronoamperometric currents at a fairly low potential 
of 0.04 V vs. RHE. Under such conditions, tungsten oxide nanorods seem to be partially and 
reversibly reduced not only to nonstoichiometric hydrogen tungsten(VI,V) oxide bronzes (HxWO3) 
but also substoichiometric lower tungsten (VI,IV) oxides (WO3−y). Mutual interactions between 
tungsten oxides with Pd nanoparticles could be expected to affect electrochemical characteristics of 
both components. Furthermore, high population of hydroxyl groups at the electrocatalytic interface 
(favoring oxidative removal of passivating CO adsorbates), are most likely responsible for the overall 
enhancement effect. Electrochemical diagnostic experiments were supported with microscopic 
measurements aiming at monitoring morphology of catalytic surfaces with use of transmission (TEM) 
and scanning (SEM) electron microscopies.  

 

Acknowledgements: This work was supported by the National Science Center (Poland) under Opus 
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Electrochemical water splitting (oxidation) leading to the oxygen evolution at anode and  
hydrogen generation at cathode is a topic of growing scientific and technological interest.  The 
reaction provides not only means for producing oxygen but, more importantly, for generation of 
highly pure hydrogen, a carrier for storing renewable energy and further utilization in low-
temperature fuel cells. Among important issues are choice of the catalytic material, its morphology 
and operating conditions including temperature, electrolyte, pH etc. In some cases of electrolysis 
cells, at cathode, the hydrogen evolution could be accompanied by CO2-reduction (to simple organic 
molecules), regardless of water oxidation, at anode.  

The suitability of polynuclear mixed-valence inorganic materials (e.g. polyoxometallates, 
infinite metal oxides, cyanometallates) for the preparation of thin electrocatalytic films on electrode 
surfaces has been recognized in recent years. Among such systems, Prussian Blue (iron 
hexacyanoferrate) and the metal-substituted (e.g. with Co, Ni or Ru) analogues known as transition 
metal cyanometallates have received considerable attention owing to their physicochemical stability, 
well-defined redox transitions, counter-ion-sorption selectivity and catalytic electroactivity. In the 
present work, we explore Prussian-Blue-like cobalt(II,III) hexacyanoferrate(II,III) together with 
ruthenium oxide/cyanoruthenate, a mixed-valence polynuclear ruthenium oxide structure cross-lined 
with cyanides. While cobalt hexacyanoferrate has already been demonstrated to exhibit activity 
toward electrooxidation of water, the oxocyanoruthenium system is known as highly specific 
electrocatalyst during oxidations. 

The mixed, or multi-layered, cyanometallates of cobalt, ruthenium and iron (with and without 
nickel square-planar cross-linking ions) were fabricated through electrodeposition in the appropriate 
mixtures for modification. Special attention was paid to their morphological and structural properties. 
Electrochemical measurements were performed using cyclic voltammetry, chronoamperometry and 
chronocoulometry. The systems’ structural modifications as well as their effect on the electroactivity 
of the catalyst towards the oxygen evolution reaction in acid and neutral media were addressed. It is 
noteworthy that some of the hybrid cobalt-ruthenium hexacyanoferrate compositions showed 
remarkable catalytic ability towards the oxygen evolution reaction in acid electrolyte. In other words, 
co-electrodeposition of the cyanide-linked ruthenium-oxo species was used to promote the oxygen 
evolution on the cobalt hexacyanoferrates. The enhanced catalytic activities of the as-synthesized 
electrodes should also be attributed to such features as high population of hydroxyl groups and high 
Broensted acidity (due to presence of Ru-oxo sites) and related fast electron transfers coupled to 
unimpeded proton displacements. The possibility of metal-metal interactions between nanosized 
metals (Co and Ru) cannot be excluded.   

 

Acknowledgements: This work was supported by the National Science Center (Poland) under Opus 
Project (2018/29/B/ST5/02627).  
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Związki kumarynowe (Rys. 1A) powszechnie występują w tkankach roślin a także 
w niektórych mikroorganizmach. Syntetyczne kumaryny, do których należy kumaryna 343 (Rys. 1B), 
dzięki zdolności do fluorescencji w zakresie ultrafioletu i światła widzialnego, znajdują zastosowanie 
do wytwarzania laserów barwnikowych, farb fluorescencyjnych, sensorów fluorescencyjnych oraz 
fluorescencyjnych markerów biologicznych. Cząsteczki niepodstawionej kumaryny ulegają 
elektroredukcji w roztworach o odczynie obojętnym w przedziale potencjałów od -1,5 V do -1,6 V 
[1]. W przypadku kumaryn, których cząsteczki zawierają elektroaktywne podstawniki, obserwowane 
są dodatkowe sygnały redukcji lub utleniania, w zależności od rodzaju grup funkcyjnych, 
występujących w cząsteczce kumaryny. Właściwości kumaryny 343, zawierającej w  cząsteczce dwie 
elektroaktywne grupy, aminową oraz karboksylową, jak dotąd nie były badane metodami 
woltamperometrycznymi.  

Celem niniejszej pracy było wypełnienie tej luki i wyznaczenie charakterystyki 
woltamperometrycznej  kumaryny 343 na elektrodach roboczych z węgla szklistego oraz złota.   
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Rys. 1. (A) Wzór strukturalny kumaryny, (B) Wzór strukturalny kumaryny 343. (C) Woltamperogramy  DPV w 
roztworze zawierającym 0,1 mgL-1 kumaryny 343 na elektrodzie z węgla szklistego. Elektrolit podstawowy: 0,04 M 

H3PO4, 0,04 M H3BO3, 0,04 M CH3COOH o pH = 7. 

 

Na rysunku 1C przedstawiono krzywą woltamperometryczną kumaryny 343 zarejestrowaną 
techniką różnicowej woltamperometrii pulsowej (DPV) na elektrodzie z węgla szklistego. Na 
woltamperogramie widoczne są dobrze ukształtowane anodowe piki o potencjałach: 0,554 V, 0,730 
V i 0,893 V. Podobne sygnały są obserwowane na krzywych anodowych, zarejestrowanych techniką 
cyklicznej woltamperometrii (CV), natomiast nie obserwuje się żadnych pików w przebiegu 
katodowym. W oparciu o wyniki badań elektrochemicznych (Rys. 1C) i pomiarów przy użyciu 
mikrowagi kwarcowej zaproponowano wyjaśnienie mechanizmu elektroutleniania kumaryny 343.  

 

Badania finansowane z projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki  2014/15/B/ST8/03921. 

  

[1] D.M. Miyano, T. Lima, F.R. Simoes, M.A. La-Scalea, H.P.M. Oliveira, L. Codognoto, J. Braz. 
Chem. Soc., 25 (2014) 602.  

[2] M. Masui, H. Sayo, Y. Tsuda, Phys. Org. 0 (1968) 973 
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Glejak (GBM) jest najbardziej śmiercionośną postacią guza mózgu ze średnim czasem 
przeżycia poniżej jednego roku od momentu rozpoznania. Obecne standardowe leczenie glejaka 
rozpoczyna się od maksymalnej bezpiecznej resekcji chirurgicznej, po której następuje połączona 
radioterapia i chemioterapia.[1] Temozolomid (TMZ) jest jednym z najskuteczniejszych środków 
chemioterapeutycznych w leczeniu glejaka wielopostaciowego. Badania wykazały, że temozolomid 
jest związkiem alkilującym. W fizjologicznym pH TMZ jest metabolizowany do aktywnego 
metabolitu 5-(3-metylo-1-triazenylo)imidazolo-4-karboksyamidu (MTIC).[2] Ze względu na krótki 
okres półtrwania temozolomidu wymagane jest podawanie dużych dawek leku, co prowadzi do kilku 
efektów ubocznych ograniczających dawkę.[3] Aby poprawić skuteczność TMZ i zmniejszyć ryzyko 
skutków ubocznych, proponuje się stosowanie nośników leków, takich jak cyklodekstryny. 

Cyklodekstryny (CD) są cyklicznymi oligosacharydami zbudowanymi z jednostek 
glukopiranozowych, połączonych ze sobą mostkami tlenowymi α-(1,4). Ich struktura przypomina 
kształt ściętego stożka z hydrofobową wnęką i hydrofilową powierzchnią zewnętrzną. 
Cyklodekstryny są w stanie tworzyć kompleksy inkluzyjne typu gość-gospodarz, gdzie gościem jest 
hydrofobowa cząsteczka.[4] 

Celem niniejszej pracy było zbadanie tworzenia kompleksów między temozolomidem,  
a wybranymi pochodnymi cyklodekstryny. Stosując metody elektrochemiczne i spektroskopowe 
określono stałą trwałości kompleksu TMZ-CD w fizjologicznym pH 7,4 oraz pH 5,5 - 
charakterystycznym dla komórek nowotworowych. 

 

[1] D.T. Nagasawa, F. Chow, A. Yew, W. Kim, N. Cremer, I. Yang, Neurosurg. Clin. N. Am. 2012, 
23, 307–322, ix. 

[2] R.P. Thomas, L. Recht, S. Nagpal, Clin. Pharmacol. 2013, 5, 1–9. 

[3] M.J. Payne, S.E. Pratap, M.R. Middleton, Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2005, 53, 241–252. 

[4] E.M. Martin Del Valle, Process Biochemistry, 2004, 39, 1033-1046. 
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Prezentowana praca dotyczy unieruchamiania enzymów takich jak oksydaza glukozowa i 
lakaza na powierzchniach przewodzących kompozytowych materiałów, takich jak kompozyty 
poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) z kwasem poliakrylowym (PAA) oraz na powierzchni 
biopolimeru którym był  chitozan. Warstwy odpowiedniego polimeru były wykładane na powierzchni 
elektrody platynowej.  Enzymy zostały związane do podłoża za pomocą linkerów takich jak aldehyd 
glutarowy lub chlorowodorek N-(3-dimetyloaminopropylo)-N′-etylokarbodiimidu (WSC).  

Obecność aktywnych enzymów w otrzymanych układach była sprawdzana z pomocą testów 
chemicznych służących do badania aktywności odpowiednich enzymów. Aktywność oksydazy 
glukozowej badano testem z o-dianisidyną, a aktywność lakazy badano w reakcji z  kwasem 2,2'-
azino-bis-(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowym)(ABTS). Obie reakcje w obecności aktywnego 
enzymu wywołują wyraźną zmianę zabarwienia roztworu.  

W kolejnym etapie badań testowano możliwości zastosowania otrzymanych układów do 
budowy sensorów elektrochemicznych. Badania polegały na woltamperometrycznych i 
amperometrycznych testach aktywności badanych warstw i ich czułości na obecność analitu np. 
glukozy, ABTS lub katecholu. Wszystkie badane elektrody z unieruchomionymi enzymami 
wykazywały liniowe zależności prądu od stężenia analitu, co pozwala twierdzić, że wszystkie te 
układy będą mogły być stasowane w analityce jako biosensory. 

 

Badania zostały sfinansowane z studenckiego grantu badawczego UŁ na rok 2019. 
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Grzyby pleśniowe produkują zarodniki, które przenoszone przez wiatr przemieszczają się w 
sposób nieograniczony w atmosferze ziemskiej, niosąc duże ilości mykotoksyn produkowanych jako 
metabolity drugiego rzędu [1]. Niektóre mykotoksyny są szkodliwe, wywołują zatrucia i działają 
cytotoksycznie, mutagennie, neurotoksycznie, a nawet rakotwórczo na organizmy ludzkie i 
zwierzęce. Do najgroźniejszych toksyn wytwarzanych przez grzyby należą aflatoksyny i 
stachybotroksyny produkowane odpowiednio przez grzyby z rodzaju Aspergillus i Stachybotrys. 
Mykotoksyny te powodują znaczące straty ekonomiczne dla hodowców zwierząt i roślin, a ze 
względu na możliwość zakażania żywności stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 
człowieka. Przykładami miejsc, w których skażenie mykotoksynami stanowi duży problem są 
miejsca masowego żywienia tj. hurtownie z żywnością, restauracje w hotelach. Dystrybutorzy i 
producenci żywności ze względu na liczne zatrucia produktów przez te substancje narażeni są na 
ogromne straty finansowe w swoich fabrykach i przedsiębiorstwach. W związku z tym bardzo ważne 
jest poszukiwanie metod i opracowywanie narzędzi, które pozwalają wykrywać nawet niewielkie 
ilości szkodliwych mykotoksyn [2].  

Zbadano właściwości elektrochemiczne zarodników grzybów: Penicillium bialowiezense, 
Cladosporium limoniforme, Mucor circinelloides, Trichoderma viride, Alternaria alternata, 
Aspergillus jensenii, Stachybotrys chartarum oraz Chrysonilia crassa, których próbki pochodziły z 
południowej Finlandii. Badania przeprowadzone różnymi technikami woltamperometrycznymi z 
użyciem trójelektrodowych układów sitodrukowanych pokazały, że wszystkie zbadane zawiesiny 
zarodników grzybów przygotowane w dwóch buforach o różnym pH zawierały substancje 
elektroaktywne, które łatwo ulegały na elektrodach reakcjom utlenienia w zakresie potencjałów 
0,1÷1,1 V. Umożliwiło to utworzenie profili woltamperometrycznych dla poszczególnych gatunków 
grzybów, które mogą stanowić klucz do identyfikacji grzybów na podstawie pomiarów 
elektrochemicznych zawiesin ich zarodników. 

 

Podziękowanie: Autorzy dziękują za wsparcie finansowe z Business Finland (former Finnish 
Funding Agency for Innovation-TEKES), Project No. 554/31/2016. 

 

 [1] Samson RA, Hoekstra ES, Frisvad JC, Filtenborg O (2002). Introduction to food- and airborne 
fungi. 6th edition. Centraalbureau voor Schimmelcultures. Utrecht, The Netherlands. 

[2] Mateo EM, Gómeza JV, Montoya N, Mateo-Castro R, Gimeno-Adelantado JG, Jiménez M, 
Doménech-Carbó, Food Chemistry, 2018, 267, 91-100. 
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Celem pracy było zaprojektowanie i skonstruowanie przepływowego bioczujnika 
dwuenzymatycznego do utleniania etanolu. Jako biokatalizatory wykorzystano dehydrogenazę 
alkoholową (ADH) i dehydrogenazę aldehydową (AlDH). Enzymy te, współdziałając  
z kofaktorem – dinukleotydem nikotynoamidoadeninowym (NAD+), katalizują reakcje utleniania 
alkoholu etylowego do aldehydu octowego (ADH), a następnie aldehydu octowego do kwasu 
octowego (AlDH). 

Do konstrukcji bioczujnika etanolowego wykorzystano elektrochemicznie zredukowany tlenek 
grafenu (ERGO) i wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT), co miało na celu zwiększenie 
szybkości transportu ładunku pomiędzy powierzchnią elektrody a centrum aktywnym enzymu. 
Zastosowane nanostruktury węglowe charakteryzują się unikalnymi właściwościami 
fizykochemicznymi, tj. stabilność chemiczna, dobre właściwości mechaniczne czy wysokie 
przewodnictwo elektronowe. W celu zapewnienia odpowiednich oddziaływań elektrostatycznych 
pomiędzy nanostrukturalną matrycą a cząsteczkami enzymów wielościenne nanorurki węglowe 
zmodyfikowano poli(chlorkiem diallilodimetyloamoniowym) (PDDA) [1,2]. Zastosowanie 
wstrzykowej analizy przepływowej przyniosło wiele korzyści, m.in.  utrzymanie stałych warunków 
pomiarowych, zmniejszenie zużycia odczynników i materiałów oraz wysoką powtarzalność  
i czułość zarejestrowanych sygnałów. Ponadto wykorzystanie dwóch elektrod pracujących 
umożliwiło rozseparowanie enzymów i przeprowadzenie pomiarów sekwencyjnych  
i symultanicznych w jednej przestrzeni reakcyjnej. 

Otrzymany układ zoptymalizowano i zbadano pod kątem efektywności utleniania etanolu  
w środowisku obojętnym z wykorzystaniem metod elektrochemicznych tj. woltamperometria 
cykliczna i amperometria, co pozwoliło na wyznaczenie parametrów układu, m.in. stałej Michaelisa-
Menten, czułości i limitu detekcji. Warto podkreślić, że otrzymany układ bioelektrokatalityczny może 
być wykorzystany nie tylko jako bioczujnik do oznaczania etanolu  
w próbkach rzeczywistych, ale także jako anoda w bioogniwie paliwowym.  

 

[1] B. Kowalewska, P.J. Kulesza, Electroanalysis, 2012, 24, 254-263. 

[2] B. Kowalewska, P.J. Kulesza, Anal. Chem., 2012, 84, 9564-9571. 
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Fluorowane rozpuszczalniki organiczne były od dawna badane w wielu zastosowaniach 
w akumulatorach litowo-jonowych (LIB). W porównaniu z konwencjonalnymi niefluorowanymi 
rozpuszczalnikami elektrolitowymi mogą one przynosić szereg korzyści dla działania ogniwa, 
ponieważ wydajność LIB zależy w dużej mierze od charakteru granicy faz ciało stałe-elektrolit (SEI) 
utworzonych na powierzchni elektrod i jest ściśle związana ze stężeniem i składem roztworu 
elektrolitu. [1] 

Tworzenie SEI na węglowych materiałach anodowych w ogniwach litowo-jonowych odbywa 
się, gdy ładunek jest zużywany w trakcie reakcji ubocznych w pierwszych kilku cyklach 
ładowania/rozładowania. Składniki elektrolitu są najmniej stabilne pod względem redukcji 
i selektywnie reagują najpierw, co czyni dodatki elektrolitów tworzące stabilną warstwę SEI 
szczególnie atrakcyjnymi i pożądanymi do stosowania z anodami węglowymi. [2] 

Podczas pierwszego cyklu rozładowania dodatek jest redukowany przed głównymi składnikami 
elektrolitu i skutecznie tworzy stabilną warstwę SEI. Dzięki dodaniu odpowiednich dodatków 
elektrolitowych można dostosować początkowe SEI i uzyskać odpowiednie formowanie ogniw może 
zostać osiągnięte dodatkowo umożliwiając ochronę materiału anodowego. [3] 

Węglan fluoroetylenu (FEC) jest doskonałym składnikiem wykorzystywanym jako składnik 
roztworu elektrolitu dla LIB, który znacznie poprawia wydajność cyklowania anod i katod 
w roztworach elektrolitowych opartych na soli LiPF6. [2, 3] 

Celem tej pracy było zbadanie i zmodyfikowanie powstawania SEI na interfejsie między 
materiałem elektrody funkcjonalnej a elektrolitem z węglanem fluorowanym jako dodatkiem. 
Wykorzystane materiały anodowe to aerożele węglowe pochodzące ze skrobi naturalnych [4].  

Prace opierają się na porównaniu właściwości elektrochemicznych ogniw ze zmodyfikowanym 
i niezmodyfikowanym elektrolitem przy użyciu długoterminowych testów ładowania/rozładowania 
(CDT) i woltamperometrii cyklicznej (CV). Przeprowadzono również pomiary elektrochemicznej 
spektroskopii impedancyjnej (EIS) w celu monitorowania zmian zachodzących w warstwie SEI w 
zależności od ilości dodatku FEC. Charakterystykę powstającej warstwy SEI określono na podstawie 
mikroskopii elektronowej (SEM/TEM), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), a składu chemicznego 
powierzchni za pomocą pomiarów rentgenowskiej spektrometrii fotoelektronowej (XPS). 

 

Praca została sfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu 
nr 2015/19/B/ST8/01077.   

 

[1] J. Heine, P. Hilbig, X. Qi, P Niehoff, M. Winter J. Electrochem. Soc., 2015, 162 (6), A1094. 
[2] E. Markevich, G. Salitra, D. Aurbach ACS Energy Lett. 2017, 2, 1337-1345. 
[3] M. Bakierska, A. Chojnacka, M. Świętosławski, P. Natkański, M. Gajewska, M. Rutkowska, M. 
Molenda, Materials, 2017, 10 1336-1348.  
 
 



 

S07-68 

 

S07 
ELEKTROCHEMIA 

P27 
5 września (czwartek)  

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

 

Interaction of LL-37 antimicrobial peptide with a model biological membrane 
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 Faculty of Mathematics and Natural Sciences, School of Sciences, Cardinal Stefan 
Wyszynski University in Warsaw, Wóycickiego 1/3, Warsaw, 01-938, Poland 

 

The interaction mechanism of LL-37, the only human cathelicidin antimicrobial peptide, with 
a negatively charged model biological membrane composed of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine (DPPC) and 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) (DPPG) 
phospholipids at the 3:2 molar ratio, supported on an Au(111) electrode chemically modified with 
a monolayer of 1-thio-β-D-glucose, was investigated electrochemically, including impedance 
spectroscopy (EIS) and cyclic voltammetry (CV) measurements. The results obtained indicate that 
there is a compacting effect of the presence of the peptide on the membrane at a low peptide-to-lipid 
ratio, i.e., 1:500. Apparently, LL-37 is surface localized and does not penetrate the hydrophobic core 
of the membrane. For higher peptide concentrations, the current density increased above the values 
obtained for the bilayer in the peptide absence. This increased current flow indicates that the 
membrane was disrupted. This effect is most pronounced for the 1:40 peptide-to-lipid concentration. 
The results show that LL-37 indeed exhibits bioactivity toward a model bacterial membrane. 
Currently, we are conducting studies to show whether LL-37 interactions with the membrane involve 
channel formation or a mechanism similar to that of the detergent action. 
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Elektrochemiczne osadzanie tarcz niklowych wykorzystywanych do celów 
medycznych   
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Osadzanie elektrochemiczne jest jedną z ważniejszych metod przygotowywania tarcz 
wykorzystywanych do produkcji radioizotopów medycznych [1]. Jednym z przykładów jest izotop 
64Cu wykorzystywany w pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Najczęściej produkowany jest on 
w reakcji 64Ni(p,n)64Cu, gdzie tarcza zawierająca 64Ni często jest otrzymywana na drodze osadzania 
galwanicznego [2]. Kąpiele galwaniczne z reguły są przygotowywane poprzez rozpuszczanie 
metalicznego 64Ni w stężonym HNO3, co prowadzi do obecności azotanów i może skutkować 
niepożądanym katodowym wytrącaniem Ni(OH)2. Z kolei usuwanie azotanów związane jest z 
dodatkowymi etapami preparatywnymi (odparowywanie, wytrącanie itp.) [2]. Inną niedogodnością 
jest często długi czas osadzania warstw niklu o wymaganej grubości sięgający nawet ponad 20 
godzin. Jednym z celów badań, których wyniki przedstawione są w niniejszej prezentacji, jest 
rozwiązanie powyższych problemów.     

Kolejnym aspektem badań jest określenie mechanizmu katodowego osadzania niklu dla 
różnych parametrów procesu, takich jak skład kąpieli galwanicznej, potencjał elektrody itp. 
Szczególną uwagę poświęcono wpływowi równoległych reakcji elektrochemicznych, takich jak 
katodowe wydzielanie wodoru, które ma wpływ zarówno na wydajność procesu osadzania jak 
również jakość samego osadu.  

Badania prowadzone były dla kąpieli galwanicznych o różnych stężeniach jonów niklowych 
i wartościach pH zawierających wybrane rodzaje anionów oraz dodatków mających wpływ na 
osadzanie niklu. Jakość osadu analizowana była z wykorzystaniem SEM i EDS, natomiast wydajność 
procesu osadzania obliczana była na podstawie ważenia oraz analizy UV-Vis roztworu. Badanie 
mechanizmu osadzania niklu prowadzone było metodą chronoamperometryczną  
w szerokim zakresie potencjałów sięgającym do obszaru wydzielania wodoru. Osadzanie niklu  
z badanych kąpieli przebiega zgodnie z mechanizmem nukleacji i wzrostu kontrolowanego dyfuzją 
jonów z roztworu [3]. Zaobserwowano silny wpływ potencjału elektrody na szybkość nukleacji oraz 
ilość centrów nukleacji.  

 

Badania są realizowane w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I009/17-00. 

 

[1] A. Stolarz, J. Radioanal. Nucl. Chem. 2014, 299, 913–931. 

[2] C.M. Jeffery, S.V. Smith, A.H. Asad, S. Chan, R.I. Price, AIP Conf. Proc. 2012, 1509, 84-90. 

[3] B. Scharifker, G. Hills, Electrochim. Acta 1983, 28, 879-889. 
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Badanie odporności stopów o wysokiej entropii na działanie roztworów 
zawierających chlorki 
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Wieloskładnikowe stopy, zawierające co najmniej pięć pierwiastków, z których żaden nie 
występuje w przeważającej ilości nazywane są stopami o wysokiej entropii konfiguracyjnej. W 
niniejszej pracy stopy AlCoCrFeNi o różnej zawartości glinu oraz modyfikowane dodatkami Cu, Mo, 
Ta i Ti testowano w roztworach NaCl o rożnym stężeniu oraz pH. W celu intensyfikacji zachodzących 
reakcji wybrane stopy badano dodatkowo w 2 M roztworze HCl oraz w 0,1 M roztworze H2SO4. 
Reaktywność stopów porównywano na podstawie wyników testów zanurzeniowych oraz pomiarów 
potencjodynamicznych. Uzyskane parametry służące do porównywania właściwości chemicznych 
stopów to: zmiany masy próbek odniesione do jednostkowej powierzchni, potencjał i prąd korozji, 
rezystancja polaryzacyjna oraz potencjał wżerowania. Dodatkowo przy pomocy skaningowej 
mikroskopii elektronowej oraz mikroanalizy rentgenowskiej analizowano zmiany w składzie 
powierzchni i morfologii próbek. Przeprowadzone badania wykazały negatywny wpływ glinu na 
odporność stopów na działanie roztworów zawierających chlorki. Przykładowo, na rysunku 1 
przedstawiono zmiany rezystancji polaryzacyjnej dla stopów o rożnej zawartości glinu w kolejnych 
cyklach testu potencjodynamicznego. Stop, który nie zawierał glinu charakteryzował się największą 
wartością rezystancji polaryzacyjnej. Wnioski z testu potencjodynamicznego znalazły potwierdzenie 
w badaniach  mikroskopowych powierzchni próbek. Obserwowano między innymi selektywne 
rozpuszczanie  fazy bogatej w glin. Natomiast dodatki tytanu, miedzi oraz molibdenu miały korzystny 
wpływ na odporność korozyjną badanych stopów. 

 
Rys. 1. Rezystancja polaryzacyjna stopu AlxCoCrFeNi w kolejnych cyklach testu potencjodynamicznego w  

5% roztworze NaCl 

 

Badania były finansowane ze środków przeznaczonych na badania statutowe nr 11.11.160.438. 
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Wpływ mikrododatków na reaktywność stopu AlCrFe2Ni2 w 3.5% roztworze 
NaCl oraz w syntetycznej wodzie morskiej  
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W testach elektrochemicznych badano dwufazowy stop AlCrFe2Ni2  mający bardzo korzystne 
właściwości mechaniczne oraz potencjalnie stanowiący alternatywę dla stopów wysokoentropowych 
zawierających kosztowny kobalt [1]. Roztworami, w których przeprowadzono testy były: 3.5% NaCl 
(pH =7) oraz syntetyczna woda morska (ASTM D1141-98, pH = 8,1), symulujące przewidywane, 
rzeczywiste warunki pracy. Jako materiał odniesienia zastosowano stal nierdzewną EN 1.4517. W 
celu poprawy odporności stopu na działanie roztworów soli wprowadzono wybrane mikrododatki. 
Właściwości stopu analizowano na podstawie wyników testów zanurzeniowych, pomiarów 
potencjału obwodu otwartego (OCV) oraz parametrów uzyskanych z testów potencjodynamicznych 
(prąd i potencjał korozji, rezystancja polaryzacyjna, potencjał wżerowania i repasywacji). Wybrane 
stopy badano metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Próbki po testach w 
roztworach soli poddawano obserwacjom przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego i 
analizom składu metodą mikroanalizy rentgenowskiej. Przeprowadzone badania wykazały przede 
wszystkim znaczną podatność stopu na korozję lokalną, co jest związane z jego dwufazową strukturą 
oraz obecnością defektów wynikających z metody wytwarzania. Ilustrują to krzywe Tafela na 
rysunku 1. Stwierdzono, że zastosowane mikrododatki korzystnie wpływają na odporność korozyjną 
badanych stopów w roztworach soli, jednak nie eliminują podatności na korozję wżerową.  

 
Rys. 1. Krzywe Tafela z zaznaczonym potencjałem korozji (Ecorr) i wżerowania (Epit) uzyskane w 3.5% 

roztworze NaCl 

 

Badania przedstawione w niniejszej pracy były wykonane w ramach projektu NADEA M-
ERA.NET 2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, UMO- nr 2017/26/Z/ST8/01238. 

 

[1]Y. Dong et al., Materials Letters 2016, 169, 62–64 
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W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat odkrycia w dziedzinie optoelektroniki spowodowały 

rewolucję w dziedzinie nowych technologii. Coraz to szybszy urządzeń bazujących na technologiach 
optycznych powoduje większe zainteresowanie badaniami nad nową generacją związków 
organicznych, które mogłyby zostać użyte jako komponenty do urządzeń takich jak: ogniwa 
fotowoltaiczne czy też diody elektroluminescencyjne [2]. Urządzenia bazujące na związkach 
organicznych są zazwyczaj bardziej elastyczne od ich nieorganicznych odpowiedników. Polimerowe 
materiały półprzewodnikowe mogą posiadać unikatowe właściwości, między innymi: 
przetwarzalność w roztworach, duże możliwości transportu ładunków, absorpcję optyczną w 
szerokim zakresie [3]. 

Celem prezentowanych badań jest określenie wpływu struktury chemicznej na właściwości 
elektrochemiczne donorowo-akceptorowych pochodnych s-tetrazyny (rysunek 1)  o potencjalnym 
zastosowaniu w optoelektronice. Na podstawie badań elektrochemicznych wykonanych techniką 
woltamperometrii cyklicznej, oszacowano wartość energii orbitali HOMO (najwyższy obsadzony 
orbital molekularny) i LUMO (najniższy nieobsadzony orbital molekularny) związku oraz związanej 
z powyższymi przerwy energetycznej. Pozwoliło to na określenie podstawowych informacji o 
przydatności badanych związków do zastosowań optoelektronicznych. 

 
Rysunek 1. Badane pochodne s-tetrazyn. 

 

[1] K. Booth, S. Hill, ,,Optoelektronika”, Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności sp. z 
o.o, str. 9-12, 2001. 

[2] C. Yen-Ju, Y. Sheng-Hsiung, H. Chain-Shu, „Synthesis of conjugated polymers for organic solar 
cell applications.”, Chemical Reviews, tom 109, nr 11, str. 5868–5923, 2009. 

[3] A. Facchetti, „π-conjugated polymers for organic electronics and photovoltaic cell 
applications.”, Chemistry of Materials Review, tom 23, nr 3, str. 733-758, 2010.  
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–Tritonu X – 100 oraz 6 – tioguaniny – Tweenu 80  
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Znajomość wpływu substancji organicznych na szybkość reakcji elektrodowych ma duże znaczenie 
przy opracowywaniu charakterystyk technologicznych oraz farmakologicznych. Stwierdzono, że 
istotną rolę w przyspieszaniu procesu elektrodowego odgrywa zdolność substancji organicznej, 
ulegającej adsorpcji na elektrodzie, do tworzenia w warstwie przyelektrodowej kompleksów z 
depolaryzatorem oraz usytuowanie potencjału redukcji depolaryzatora w obszarze labilnej 
równowagi adsorpcyjnej substancji organicznej [l]. Zatem interesującym wydaje się poszerzenie 
badań kinetyki i poznanie mechanizmu elektroredukcji jonów Bi(III) w kierunku zmian dynamiki 
procesu oraz charakterystyki etapu chemicznego tworzenia się kompleksów aktywnych. To może 
pozwolić np. na określenie i poznanie mechanizmów kontrolowanego uwalniania leków.  W 
świetle tego badano kinetykę i mechanizm procesu elektroredukcji jonów Bi(III) w obecności 6-
tioguaniny (6TG) (Rys. 1), leku stosowanego w chemioterapii przeciwnowotworowej, głównie w 
białaczkach szpikowych i limfoblastycznych, oraz w obecności 6-tioguaniny – Tritonu X-100 i 6-
tioguaniny – Tweenu 80. 

  
Rys. 1. Budowa 6 – tioguaniny. 

 Wyznaczone parametry kinetyczne w oparciu o pomiary woltamperometrii cyklicznej CV 
oraz elektrochemicznej impdancji faradajowskiej, wskazały na efekt katalityczny 6TG oraz zmiany 
jego wielkości w kierunku inhibicji w związku z obecnością mieszaniny 6TG – TritonX-100 i 6TG – 
Tween 80. W wieloetapowym mechanizmie procesu elektrodowego uwzględniono obecność 
aktywnych kompleksów Bi – 6TG ale również konkurencyjną adsorpcję na rtęci między molekułami 
6TG – TritonuX – 100 oraz 6TG – Tweenu 80 i mieszanymi micelami [2]. 

 

[1] A. Nosal – Wiercińska, Electroanalysis 2014, 26, 1013 - 123. 

[2] W. Kaliszczak, A. Nosal – Wiercińska, J. Electroanal. Chem. 2018, 828, 108 – 115. 

 

 

 



 

S07-74 

 

S07 
ELEKTROCHEMIA 

P33 
5 września (czwartek)  

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

 

Synthesis and electrochemical properties of Na0.66Li0.22Ti0.78O2 prepared via  
sol gel method 

Mikołaj Nowak, Wojciech Zając, Janina Molenda  

AGH University of Science and Technology, Faculty of Energy and Fuels,  
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, mnowak@agh.edu.pl  

 

Due to an rapidly increasing demand for Li-ion batteries, especially for electric vehicles, it is 
possible that in near future we will not be able to fulfill demand on raw materials as lithium and 
cobalt.  A solution to this issue may be switching to Na-ion batteries that are based on inexpensive, 
widespread and environmentally friendly materials. In this work, we report studies on structural and 
electrochemical properties of Na0.66Li0.22Ti0.78O2  –  P2 type layered anode material for Na-ion 
batteries which exhibits negligible volume changes of 0.77% during sodiation/desodiation [1]. 
Na0.66Li0.22Ti0.78O2 was prepared via citrate sol-gel method using sodium and lithium nitrates and 
titanium isopropoxide in isopropanol/water environment. XRD measurements confirmed pure phase 
material with P63/mmc space group and lattice parameters equal to a = 2.96394(2) Å and  
c = 11.1309(2) Å. Morphology study (SEM) revealed irregular micro-sized particles (>1µm) with 
specific a surface area of 2.01 m2 g-1 (BET). Capacities obtained in Na/Na+/Na0.66Li0.22Ti0.78O2

 half 
cells during discharging/charging under various currents were close to the theoretical capacity  
(~106 mAh g-1). Additionally, low mid-point voltage of ~0.75 V vs. Na+/Na from Ti4+/Ti3+ redox 
couple will further result in high energy densities for a full Na-ion cell. Good rate capability can be 
explained by both high ionic conductivity of 10-4 S cm-1 at room temperature (EIS method) as well as 
high sodium chemical diffusion coefficient of about 10-10 cm2 s-1 (CV and GITT methods). In order 
to improve lower coulombic efficiency during the first cycle, the effect of different electrolytes and 
carbon black content was also investigated. Ex-situ and in-situ XRD measurements allowed to 
determine structure changes after and during battery cycling. This was supplemented by morphology 
studies of electrode layers after discharging/charging (SEM).  

 
Fig. 1. Discharge/charge voltage profiles of Na/Na+/Na0.66Li0.22Ti0.78O2

 half cells.      
 

This work was supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) under 
grant number 0046/DIA/2017/46. 

 

[1] Y. Wang et al., Nat. Commun. 4 (2013) 1–7.   
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Funkcjonalizacja powierzchni nanorurek węglowych prowadzi do znaczących zmian ich 
właściwości fizykochemicznych, elektrochemicznych oraz katalitycznych. W wyniku silnej adsorpcji 
materiały te można łączyć z innymi substancjami, np. cząsteczkami metali lub ich kompleksami.  

Wyniki badań nad lignosulfonianami dowodzą, że są one efektywnymi stabilizatorami 
nanocząstek srebra, a także dobrym czynnikiem dyspergującym nanorurki węglowe w elektrolitach 
wodnych. Z tego powodu w niniejszej pracy podjęto próbę wykorzystania lignosulfonianów oraz 
nanocząstek srebra do wytworzenia nowego materiału hybrydowego o elektrokatalitycznych 
właściwościach w kierunku redukcji H2O2. [1] 

 
Rys. 1. Schemat ideowy dekorowania nanorurek węglowych nanostrukturami srebra, z użyciem lignosulfonianów.  

  

Zastosowano lignosulfoniany o dwóch różnych strukturach, jako czynnik umożliwiający 
modyfikację powierzchni nanorurek węglowych nanosrebrem.  

  

Badania finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Numer grantu: 03/31/SBAD/0379  

  

[1] G. Milczarek, A. Modrzejewska-Sikorska, Materials Letters  2015, 159, 451-454.  
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Obecnie prowadzone są liczne badania nad ligniną i jej pochodnymi, mające na celu poprawę 
ich szeroko pojętych właściwości chemicznych. Postęp w zakresie wiedzy o materiałach ligninowych 
może przyczynić się do innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie nowoczesnych oraz przyjaznych 
środowisku, technologii z ograniczoną ilością odpadów niebezpiecznych. Od ponad dziesięciu lat 
wiadomo, że ligniny techniczne, w tym lignosulfoniany, są aktywne elektrochemicznie, co wynika z 
obecności w ich strukturze aromatycznych grup funkcyjnych. [1, 2]  

W niniejszej pracy zbadano proces polimeryzacji elektrochemicznej lignosulfonianów. Do tego 
celu wybrano lignosulfoniany o różnej strukturze i modyfikowano elektrochemicznie na powierzchni 
jedno- i wielościennych nanorurek węglowych. Pod wpływem przepływającego przez próbkę prądu 
elektrycznego zachodziła reakcja utlenienia oraz zwiększenia usieciowania materiału. Znajdujące się 
na powierzchni lignosulfonianu grupy gwajakolowe przekształcane były w aktywne grupy 
chinonowe, zdolne do odwracalnych reakcji redoks.  

 
Rys. 1. Schemat procesów, zachodzących podczas polimeryzacji elektrochemicznej lignosulfonianów: nieodwracalne 

utlenienie grupy gwajakolowej, następnie odwracalne reakcje redoks tej grupy.  
  

W pracy zastosowano 2 rodzaje wodnych elektrolitów, kwasowy oraz obojętny, a także 3 
metody polaryzacji anodowej elektrody roboczej, tj. technikę woltamperometrii cyklicznej, 
polaryzacji potencjostatycznej oraz polaryzacji galwanostatycznej. 

  

Badania finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Numer grantu: 03/31/SBAD/0379  

  

[1] G. Milczarek, Preparation and characterization of a lignin modified electrode, Electroanalysis 
2007, 19, 1411-1414.  

[2] G. Milczarek, M. Nowicki, Carbon nanotubes/kraft lignin composite: characterization and 
charge storage properties, Materials Research Bulletin 2013, 48, 4032-4038.  
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Azotany (III) często znajdują się w żywności, glebie, wodzie i systemach fizjologicznych. 
Wysokie ilości tych związków są wykorzystywane w technologii żywności, zwłaszcza jako środki 
konserwujące. Azotany (III) są potencjalnie toksyczne i drażniące, dlatego są uważane za czynniki 
zanieczyszczające środowisko i wpływające na pogorszenie stanu zdrowia ludzi. Bardzo ważne jest 
zatem wiarygodne i dokładne oznaczanie tych substancji w środowisku [1]. 

Woltamperometryczne oznaczanie azotanów (III) napotyka trudności związane z powolną 
kinetyką przenoszenia elektronów, co z kolei wymaga stosowania dużych nadpotencjałów. W 
związku z tym w celu uzyskania lepszej czułości i niższego nadpotencjału utleniania azotanów (III), 
konieczna jest modyfikacja powierzchni elektrod materiałami elektroaktywnymi [2].  

Podstawowym celem niniejszej pracy jest wytworzenie nowych elektrod modyfikowanych, które 
mogą być wykorzystane jako czujniki do wykrywania azotanów (III) w wybranych substancjach 
spożywczych (na przykład w solach peklowych). W niniejszej pracy elektrody modyfikowano 
cienkimi warstwami cieczy jonowych zawierających hydrofobowy kation 
behenylotrimetyloamoniowy [3]. Otrzymane rezultaty sugerują, że wskutek zaproponowanej 
modyfikacji zdecydowanie wzrasta prąd utleniania azotanów (III) w porównaniu do prądów 
rejestrowanych na elektrodach niemodyfikowanych. Wzrost rejestrowanych sygnałów  
spowodowany jest wystąpieniem oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy anionem azotanowym 
(NO2

-) i kationową formą cieczy jonowych pokrywających powierzchnię elektrod. Na skutek 
występujących oddziaływań dochodzi do zatężania analitu na powierzchni, co powoduje wzrost 
czułości elektrody. W pracy wykonano ponadto wnikliwą analizę elektrochemiczną proponowanych 
elektrod.  
 

Praca sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr grantu: 
03/31/SBAD/0384   

 

[1] R. Ahmad, T. Mahmoudi, M.S. Ahn, J.Y. Yoo, Y.B. Hahn, Fabrication of sensitive non-enzymatic 
nitrite sensor using silver-reduced graphene oxide nanocomposite, J. Colloid Interface Sci. 516 (2018) 
67–75.  

[2] X. Wang, W. Tan, H. Ji, F. Liu, D. Wu, J. Ma, Y. Kong, Facile electrosynthesis of nickel 
hexacyanoferrate/poly(2,6-diaminopyridine) hybrids as highly sensitive nitrite sensor, Sensors 
Actuators, B Chem. 264 (2018) 240–248. 

[3] J. Pernak, K. Czerniak, M. Niemczak, Ł. Ławniczak, D. K. Kaczmarek, A. Borkowski, T. Praczyk, 
Bioherbicidal ionic liquids, ACS Sustainable Chem. Eng., 6 (2018) 2741−2750 
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Lignosulfoniany to pochodne naturalnego polimeru (ligniny), stanowiące produkt uboczny w 
procesie produkcji papieru. Usuwanie odpadów ligninowych powstających w ilości milionów ton 
rocznie, jest jednym z najbardziej uciążliwych problemów przemysłu celulozowo-papierniczego. 
Istotne jest zatem poszukiwanie bezpośredniego zastosowania tych materiałów, co wiąże się z 
licznymi badaniami, mającymi na celu poprawę ich właściwości fizykochemicznych. 

W niniejszej pracy zbadano przebieg elektropolimeryzacji lignosulfonianów na trzech typach 
nanorurek węglowych: niemodyfikowanych, karboksylowanych i aminowanych. Na Rys. 1 
przedstawiony jest proces elektropolimeryzacji lignosulfonianu na niemodyfikowanych nanorurkach 
węglowych. Wskutek polaryzacji anodowej obserwowany jest wzrost sygnałów prądowych i 
usieciowania lignosulfonianu. [1] 

 
Rys. 1. Woltamperogramy cyklicznne procesu elektropolimeryzacji lignosulfonianu na niemodyfikowanych 

wielościennych nanorurkach węglowych, rejestrowane przy szybkości przesuwu potencjału: 100 mV/s    
  

 Obserwowane na wykresie procesy są związane z nieodwracalnym utlenieniem grup 
gwajakolowych do orto-chinonu i późniejszej odwracalnej reakcji redoks grup chinon/hydrochinon. 

  

Badania finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Numer grantu: 03/31/SBAD/0379  
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Przyśpieszenie rozwoju cywilizacyjnego w ostatnich dekadach, postępująca degradacja 
środowiska naturalnego, a także wyczerpywanie się zasobów surowców energetycznych wymuszają 
na krajach wysokorozwiniętych poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie konwersji 
i magazynowania energii [1-5]. Wśród szeregu urządzeń i układów do gromadzenia energii na 
szczególną uwagę zasługują akumulatory litowo-jonowe ze względu na ich korzystne parametry 
użytkowe, do których należą m.in. duża gęstość energii, niski współczynnik samorozładowania.  

Największym wyzwaniem stawianym systemom gromadzenia energii jest poprawa wydajności 
pracy akumulatorów litowo-jonowych. Prowadzone w wiodących ośrodkach naukowo-badawczych 
badania wskazują, że możliwości osiągniecia lepszych parametrów użytkowych baterii Li-ion tkwią 
przede wszystkim w doskonaleniu materiału, z którego wykonana jest katoda.  
 Współcześnie dużym zainteresowaniem cieszą się materiały katodowe na bazie litowanych 
tlenków metali przejściowych (m.in. NMC). Konwencjonalny sposób syntezy materiału katodowego 
typu NMC opiera się na współstrącaniu form wodorotlenkowych/węglanowych metali przejściowych 
z następczym wysokoenergetycznym ucieraniem prekursora z solami litu.   

Celem pracy było określenie wpływu rodzaju prekursora jonów litu na właściwości 
i aktywność elektrochemiczną materiału katodowego typu NMC622. Sposób syntezy polegał na 
współstrąceniu prekursora węglanowego metali przejściowych z następczym naniesieniem 
prekursora jonów litu z wykorzystaniem metody reakcji w fazie stałej lub impregnacji mokrej. 
W charakterze prekursorów jonów litu wykorzystano odpowiednio LiCO3 w przypadku metody 
stałofazowej i LiOH·H2O, LiNO3, CH3COOLi·2H2O dla metody impregnacji mokrej. Opracowane 
materiały zostały scharakteryzowane z wykorzystaniem dyfrakcji retgenowskiej (XRD), skaningowej 
mikroskopii elektronowej (SEM), fizysorpcji N2. Badania elektrochemiczne polegały na 
wyznaczeniu pojemności materiałów katodowych oraz symulacji działania ogniwa, tzn. powtarzaniu 
cykli ładowania/rozładowania z różnymi szybkościami rozładowania (cyklowanie).  

Wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych wykazały, że lepszymi właściwościami 
elektrochemicznymi charakteryzują się materiały katodowe, w których prekursor jonów litu 
naniesiony został metodą impregnacji mokrej. Szczególnie korzystne parametry użytkowe 
stwierdzono dla katody, w której prekursor jonów litu stanowiła sól octanowa.   

 

Badania finansowane przez Politechnikę Warszawską. 

 

[1] M. Armand, J.M. Tarascon, Nature 2008, 451, 652-657. 
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Kwas α-liponowy (LA, Rys. 1.) jest związkiem biologicznie czynnym o szerokim zastosowaniu 
terapeutycznym [1]. Jego zawartość w produktach naturalnych jest niewystarczająca do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu, dlatego też niezbędna jest suplementacja w postaci 
produktów leczniczych. Pociąga to za sobą koniecznośc rozwijania skutecznych metod jego 
oznaczania. Powszechnie do tego celu stosowane są metody chromatograficzne [2,3], rzadziej 
elektroanalityczne [4,5]. 

S S

OH

O

 
Rys. 1. Struktura kwasu α-liponowego 

 

Opracowano nową woltamperometryczną metodę identyfikacji i oznaczania LA 
w farmaceutykach w wodnych roztworach buforowych. Badania wstępne wykazały, że optymalne 
warunki stwarza bufor cytrynianowo-fosforanowy McIlvaina o pH 3.11. Jako technikę pomiarową 
zastosowano woltamperometrię pulsową różnicową (DPV) na mikroelektrodzie z włókna węglowego 
(CF, φ = 33µm). W takich warunkach LA ulega jednoelektronowemu, odwracalnemu utlenianiu dając 
dobrze ukształtowany pik przy potencjale 0.79 V vs Ag/AgCl. Jego położenienie nie ulega zmianie 
nawet w obecności składników towarzyszących analitowi w produktach leczniczych. Zawartość LA 
w próbkach rzeczywistych badano metodą wielokrotnego dodatku wzorca. Opracowana procedura 
nie wymaga wydzielania analitu z matrycy, a proces przygotowania próbki polega jedynie na jej 
rozpuszczeniu w acetonitrylu, pobraniu odpowiedniej objętości roztworu i uzupełnieniu buforem 
McIlvaina. Metoda charakteryzuje się szerokim zakresem liniowości (0.25-212 mg L-1) oraz niską 
granicą wykrywalności (LOD = 0.08 mg L-1), jest dokładna, precyzyjna i może być alternatywą dla 
szeroko stosowanych metod chromatograficznych.  

 

Podziękowanie: Badania finansowane z projektu miniGRANT, numer 666043/2019 
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W ostatnich latach rośnie zainteresowanie niskotemperaturową konwersją elektrochemiczną 
dwutlenku węgla. Główną przyczyną jest stale zwiększająca się zawartość tego gazu w atmosferze 
oraz możliwość wykorzystania go do syntezy wielu cennych chemikaliów, materiałów i paliw, w 
szczególności paliw płynnych. Zwiększona emisja dwutlenku węgla spowodowana jest wzrostem 
intensywności działalności przemysłowej człowieka oraz spalaniem paliw takich jak węgiel 
kamienny czy gaz ziemny. Obecnie jego stężenie przekracza uważaną za bezpieczną wartość 350 
ppm i przyczynia się do nasilenia efektu cieplarnianego, który może doprowadzić do globalnego 
ocieplenia. 

W chwili obecnej jest znanych szereg podejść do niskotemperaturowej redukcji dwutlenku 
węgla umożliwiających zmniejszenie jego zawartości w atmosferze. Jedną z nich jest redukcja 
elektrochemiczna. Jednak ze względu na trwałość cząsteczki dwutlenku węgla i endotermiczny 
charakter reakcji redukcji procesy jego przemiany są trudne do przeprowadzenia. Podczas 
elektroredukcji przebiegającej w środowisku wodnym problemem jest też reakcja wydzielania 
wodoru, która często konkuruje z reakcjami redukcji dwutlenku węgla. Z tych względów 
poszukiwane są aktywne i specyficzne elektrokatalizatory. Za najbardziej efektywne uważane są 
nanostrukturalne katalizatory metaliczne, w tym katalizatory w postaci nanocząstek złota i miedziowe 
oparte na tlenku miedzi(I). 

Celem niniejszej pracy licencjackiej było zastosowanie nanocząstek złota stabilizowanych 
heteropolikwasem fosfododekamolibdenowym w procesie elektroredukcji dwutlenku węgla oraz 
stabilizacja nanocząstek Cu2O katalizatorem w postaci nanocząstek złota modyfikowanych 
heteropolikwasem fosfododekamolibdenowym oraz ich aktywacja w procesie elektroredukcji 
dwutlenku węgla. Z pomiarów woltamperometrycznych przeprowadzonych dla wymienionych 
układów w środowisku 0,5 mol dm-3 kwasu siarkowego (VI) oraz 0,1 mol dm-3 buforu fosforanowego 
o pH=6,1 wynika, że większość z nich wykazuje aktywność katalityczną w procesie redukcji 
dwutlenku węgla. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów stwierdzono, że największą 
aktywnością katalityczną w procesie redukcji dwutlenku węgla charakteryzował się układ składający 
się z nanocząstek złota modyfikowanych kwasem fosfododekamolibdenowym naniesionych na 
nanocząstki Cu2O w środowisku buforu fosforanowego. Na uzyskane wyniki znaczący wpływ miała 
reakcja wydzielania wodoru. 

 

 

Podziękowania: Badania finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki z Projektu Opus 
(2018/29/B/ST5/02627).  
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Nikiel oraz materiały na bazie niklu są rozważane jako elektrody, które mogłyby być 
zastosowane w kondensatorach elektrochemicznych [1] oraz w układach do wydzielania wodoru  
i tlenu w procesie elektrolizy wody [2]. Spośród różnych możliwych morfologii powierzchni, jedną 
z najbardziej korzystnych wydają się być uporządkowane struktury nanodrutów. Ich zaletą jest 
rozwinięta powierzchnia właściwa w stosunku do niewielkiej powierzchni geometrycznej. Ponadto, 
możliwość ich syntezy bezpośrednio na substracie przewodzącym (kolektorze prądowym) jest 
dodatkową zaletą.  

Jedną z najpopularniejszych metod syntezy uporządkowanego układu nanodrutów jest 
elektroosadzanie z wykorzystaniem matrycy porowatego tlenku glinu (AAO). Do elektrosyntezy 
materiałów niklowych używa się zazwyczaj roztworów wodnych np. kąpieli Wattsa [3]. Jednak ze 
względu na pewne ograniczenia wynikające z użycia takich roztworów (tj. współwydzielanie wodoru 
i w konsekwencji otrzymywanie osadów gąbczastych i kruchych) [4] stale poszukuje się nowych 
możliwości. Jako rozwiązanie tego problemu zaproponowano wykorzystanie roztworów 
niewodnych, do których zaliczyć można mieszaniny eutektyczne. Ogromną zaletą zastosowania tego 
typu rozpuszczalników jest szerokie okno potencjałowe, niska toksyczność oraz stosunkowo prosta 
synteza [5]. W związku z tym, celem tych badań była synteza uporządkowanych struktur nanodrutów 
niklowych z wykorzystaniem porowatych matryc AAO na drodze elektroosadzania  
z roztworu wodnego i niewodnego. 

 Matryce AAO zostały przygotowane poprzez dwustopniową anodyzację glinu w 0,3 M 
kwasie szczawiowym lub w 1 wag. % kwasie fosforowym(V), a następnie delaminację katodową w 
0,1 M HNO3 lub trawienie chemiczne w mieszaninie 0,2 M CuCl2 + HCl. Kolejno po dodatkowym 
wytrawianiu w 5 wag.% H3PO4 i napyleniu złotem, przeprowadzono elektroosadzanie w (i) 
mieszaninie składającej się z chlorku choliny i glikolu etylenowego (stosunek molowy 1:2) z 1,4 M 
NiCl2 lub (ii) kąpieli Wattsa (skład roztworu 295 g dm–3 NiSO4∙7H2O + 45 g dm–3 NiCl2∙6H2O + 35 
g dm–3 H3BO3). Morfologię, skład chemiczny oraz strukturę krystaliczną otrzymanych materiałów 
zbadano z wykorzystaniem odpowiednio skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), 
spektroskopii dyspersji promieniowania rentgenowskiego (EDS) oraz rentgenografii strukturalnej 
(XRD). 

 

(Podziękowanie: Prezentowane badania zostały wykonane w ramach projektu Harmonia 9 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, numer projektu 2017/26/M/ST5/00715.) 

 

[1] L. Feng, Y. Zhu, H. Ding, C. Ni, J. Power Sources 2014, 267, 430-444.  

[2] I. Roger, M.A. Shipman, M.D. Symes, Nat. Rev. Chem. 2017, 1, 3.  

[3] E.A.A. El Meguid, T. Oki, Mater. T. JIM 1995, 36, 659-663. 

[4] Mirkova, L.; Maurin, G.; Monev, M.; Tsvetkova, C. J. Appl. Electrochem., 2003, 33, 93-100. 

[5] Zhang, Q.; Vigier, K.O.; Royer, S.; Jérome, F. Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 7108-7146 
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Self-assembling monolayers (SAMs) are a well-known structures that form on multiple 
surfaces. SAM surfaces are widely used in construction of many bio- and immunosensors as they act 
as linkers, preventing unwanted bonding of macromolecules to the surface. Due to their nature they 
have an impact on the overall electrochemical signal, as they often act as an insulting layer. 
Depending on their lengths and active groups the signal differs, as the redox probes are more or less 
likely to penetrate towards the surface. 

One of the most often used substances that are capable of forming SAM are organic molecules 
of sulphur i.e. thiols, sulphides, disulphides which covalently bond with many materials (gold, silver, 
platinum, glassy carbon). Modification of these surfaces is relatively easy, but in order to obtain a 
structure which will not disrupt the repeatability of measurement in major way an optimization of 
modification has to be developed. 

In our research we focus on the optimization of modification of the surfaces of gold with 
different thiols. Recent experiments focused on determining the pKa of surfaces modified with distinct 
active groups. This investigation yields a crucial information that may be helpful for further 
modification of surfaces in order to construct stable bio- and immunosensors. 

 

 
Fig. 1. A scheme of modification of gold surface with a thiol   

 

 

[1] Y. Liu, F. Yin, Y. Long, Z. Zhang, and S. Yao, Journal of Colloid and Interface Science 2003, 
258, 75. 

[2] H. Shafiee, M. Jahangir, F. Inci, S. Wang, R. B. M. Willenbrecht, F. F. Giguel, A. M. N. Tsibris, 
D. R. Kuritzkes, and U. Demirci, Small 2013, 9, 2553. 

[3] M. S. DeSilva, Y. Zhang, P. J. Hesketh, G. J. Maclay, S. M. Gendel, and J. R. Stetter, 
Biosensors and Bioelectronics 1995, 10, 675. 
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(pusta linia, interlinia pojedyncza, odstępy przed (0), po (3)) 

Selektywne rozpoznawanie jonów, zarówno kationów jak i anionów odgrywa niezwykle istotną 
rolę w układach biologicznych. Liczba znanych i szczegółowo scharakteryzowanych syntetycznych 
receptorów anionów jest jednak zdecydowanie mniejsza niż kationów. Jest to związane m.in. z 
wysoką energią solwatacji anionów oraz ich skomplikowaną budową. Bardzo duże znaczenie 
cząsteczek zawierających grupy fosforanowe od wielu lat skłania naukowców do poszukiwania 
nowych receptorów anionów fosforanowych i badania mechanizmów ich rozpoznawania 
molekularnego. Wśród wielu związków stosowanych jako receptory anionów można wyróżnić 
oligopeptydy. Znaczące zainteresowanie tymi bioligandami jest spowodowane tym, że posiadają one 
wiele potencjalnych atomów donorowych, zdolnych do wiązania różnych ligandów. 

Peptydy biogenne, które posiadają histydynę (His, H) w drugiej pozycji w łańcuchu wiążą jony 
Cu(II) lub Ni(II) za pomocą trzech donorowych atomów azotu (3N) [1]. Wolne miejsce  
w sferze koordynacyjnej może zostać zajęte przez cząsteczkę innego liganda np. aminokwasu lub 
anionu, tworząc kompleksy trójskładnikowe (ternarne) [2]. Zdolność ta powoduje, że wspomniane 
biocząsteczki są obiecującymi kandydatami na nową grupę receptorów anionów. 

Zaprezentowane wyniki dotyczą badań zdolności koordynacyjnych modelowej cząsteczki 
peptydu Aβ(5-9) oraz właściwości redoks tworzonych przez nią kompleksów binarnych i ternarnych z 
kationami metali przejściowych oraz prostymi oksoanionami lub grupami fosforanowymi obecnymi 
w wybranych nukleotydach. Eksperymenty wykonano z wykorzystaniem technik 
woltamperometrycznych (CV, DPV) oraz spektrofotometrii UV-Vis. Uzyskane wyniki sugerują, że 
w warunkach zbliżonych do fizjologicznych (pH 7,4) analizowana cząsteczka wiąże kationy Cu(II) 
lub Ni(II) oraz ligandy fosforanowe (H2PO4

-, 5’-AMP, ATP), tworząc stabilne układy ternarne.  
W związku z powyższym badane metalokompleksy peptydowe mogą działać jako receptory 
selektywnie rozpoznające aniony oraz grupy fosforanowe w cząsteczkach istotnych biologicznie  
w oparciu o detekcję elektrochemiczną.  

 

Projekt nr POWR.03.02.00-00-I007/16-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

[1] P. Gonzalez, K. Bossak, E. Stefaniak, C. Hureau, L. Raibaut, W. Bal, P. Faller,  
Chem. Eur. J. 2018, 24(32), 8029–8041. 

[2] R. Kotuniak, T. Frączyk, P. Skrobecki, D. Płonka, W. Bal, Inorg. Chem. 2018, 57(24), 15507–
15516. 
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ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań  
 

W przemyśle oraz życiu codziennym korzystanie z elementów stalowych oraz metalowych 
prowadzi do pogarszania się właściwości użytkowych tych materiałów. Jest to przede wszystkim 
związane z powstawaniem na ich powierzchniach produktów szkodliwych procesów korozji, 
będących rezultatem działania agresywnych czynników zewnętrznych. [1] Szczególnie agresywną 
formą korozji jest zjawisko korozji elektrochemicznej, odpowiedzialne m.in. za powstawanie rdzy na 
powierzchni żelaza zanurzonego w roztworze elektrolitu wodnego. Korozja elektrochemiczna 
przebiega według mechanizmu elektrochemicznego i dotyczy tylko i wyłącznie elementów będących 
w kontakcie z roztworami elektrolitów przewodzących ładunki elektryczne. [1] Zapobieganie tym 
procesom stanowi obecnie jedno z podstawowych wyzwań współczesnego przemysłu. Najbardziej 
powszechnym sposobem poprawy odporności korozyjnej materiałów jest stosowanie powłok 
galwanicznych o właściwościach dostosowanych do danych warunków pracy. Powłoka niklowa 
cechuje się estetycznym wyglądem oraz niskim współczynnikiem tarcia. Dodatkowo, wykazuje 
wyższy potencjał równowagowy w porównaniu do stali, czyli stanowi powłokę katodową 
pokrywanego elementu. [2] Istotne znaczenie dla procesu osadzania powłoki niklowej, a także dla jej 
właściwości fizykochemicznych mają dodatki I i II rodzaju, będące związkami powodującymi 
odpowiednio redukcję naprężenia warstwy oraz jej wybłyszczenie. Dodatki II rodzaju to m.in. 
protonowe oraz aprotonowe ciecze jonowe, które w swojej strukturze zawierają alifatyczne łańcuchy 
węglowe. [3] 

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu cieczy jonowych na właściwości antykorozyjne 
powłok niklowych. Powłoki niklowe zostały osadzone na próbkach ze stali węglowej, która 
charakteryzuje się niską odpornością na działanie zjawiska korozji elektrochemicznej. Proces 
osadzania prowadzono z kąpieli typu Wattsa oraz z kąpieli typu Wattsa zawierających dodatek 
analizowanej cieczy jonowej. Właściwości antykorozyjne otrzymanych próbek zostały 
scharakteryzowane za pomocą badań elektrochemicznych. W tym celu zastosowano techniki stało- 
oraz zmiennoprądowe. Otrzymane rezultaty przedstawiają istotny, pozytywny wpływ dodatku cieczy 
jonowych na właściwości antykorozyjne otrzymywanych produktów. 

  

Badania zostały wykonane w ramach projektu 03/31/SBAD/0378 finansowanego ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   

 

[1] R.W. Revie, Uhlig's Corrosion Handbook, (third ed.), 2011, John Wiley & Sons. 

[2] Schlesinger M., Paunovic M., Modern Electroplating, (fifth ed.), 2010, John Wiley & Sons.  

[3] J. Wojciechowski, M. Baraniak, J. Pernak, G. Lota, Int. J. Electrochem. Sci. 2017, 12, 3350-3360. 
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Dopamina (DA) jest ważnym neuroprzekaźnikiem zarówno centralnego, jak i obwodowego 
układu nerwowego, przy czym jest również interfejsem między poszczególnymi układami organizmu 
ludzkiego. Nieprawidłowe stężenia (zbyt wysokie, zbyt niskie) tego neuroprzekaźnika skutkują 
występowaniem wielu zaburzeń organizmu, głównie neurologicznych i psychicznych (choroby 
Parkinsona i Alzheimera, schizofrenia, depresja) [1].  

 Norma stężenia DA mieści się w zakresie 10 nM–10 μM [2]. Problemem badawczym jest 
oznaczenie stężeń rzędu nano i sub-nano molowego. Z analitycznego punktu widzenia problemem 
jest także współistnienie w płynach ustrojowych (mocz, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy) kwasu 
moczowego (UA) i kwasu askorbinowego (AA), co powoduje ich interferencje z DA. Intensywne 
sygnały od UA i AA nakładają się na sygnał DA w cyklicznej woltamperometrii (CV), a także 
różnicowej woltamperometrii pulsowej (DPV), dlatego istotne są dalsze prace nad opracowaniem 
wysoce selektywnego i czułego sensora DA [2]. 

 Metody elektrochemiczne są jedną z interesujących możliwości badania i oznaczania DA. 
Zaletami tych metod są szybkość i niski koszt, a ponadto możliwość określenia mechanizmu 
molekularnego obserwowanego procesu. Otrzymano nowy, obiecujący materiał polidopaminowo-
polipirolowy, który wykorzystano do oznaczenia dopaminy metodą DPV w roztworze 0.1 M KCl o 
pH = 6.95. Został on zsyntezowany dwuetapowo, poprzez osadzenie polidopaminy na elektrodzie z 
węgla szklistego potencjodynamiczną metodą CV, a następnie polipirolu metodą potencjostatyczną. 
Otrzymany materiał elektrodowy scharakteryzowano metodami CV, EIS, PDV i obrazami 
skaningowej mikroskopii elektronowej. Krzywa kalibracji oznaczenia DA wykazuje liniowość w 
zakresie 2.7 nM - 79 nM, granicę oznaczalności 2.7 nM i granicę detekcji 0.27 nM. 

  

[1] S. Basu, P.S. Dasgupta, J. Neuroimmunol. 2000, 102, 113-24. 

[2] N. Thakur, S. D. Adhikary, ACS Omega 2018, 3, 2966–2973.      
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Nanoreaktory elektrochemiczne złożone z nanostruktur WO3 i  nanocząstek Ag 
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Dwutlenek węgla jest pochłaniany przez hydrosferę oraz rośliny w procesie fotosyntezy, 
natomiast jej emisja następuje w wyniku procesów gnicia, spalania materii organicznej, fermentacji. 
W ostatnich latach nastąpił intensywny wzrost stężenia CO2 w atmosferze. Stale zwiększająca się 
ilość CO2 jest szkodliwa dla środowiska naturalnego, bowiem powoduje powstanie między innymi 
efektu szklarniowego, który odpowiada za zmiany klimatu. Przyrost CO2 spowodowany jest głownie 
zapotrzebowaniem człowieka na energię elektryczna, która w przeważającej części pochodzi ze 
spalania paliw kopalnych. 

Obecnie wielu naukowców z całego świata stara się znaleźć najbardziej ekonomiczny sposób 
na konwersję dwutlenku węgla (IV) do prostych paliw organicznych i związków chemicznych. 
Zadanie to nie jest łatwe ze względu na wysoką trwałość termodynamiczną cząsteczki CO2, a także 
niską reaktywność. Redukcja CO2 wymaga zastosowania katalizatorów, które powinny cechować się 
bardzo dużą specyficznością oraz aktywnością. 

Celem pracy było zbadanie aktywności dwóch układów katalitycznych w procesie 
elektroredukcji dwutlenku węgla (IV). Katalizatorami wykorzystanymi podczas badań były: 
zsyntetyzowane nanocząstki srebra stabilizowane kwasem krzemododekakawolframowym 
(AgNPs/PW12) oraz układ hybrydowy złożony z tlenku wolframu (VI) w postaci nanodrutów oraz 
AgNPs/PW12. Pomiary zostały przeprowadzone w dwóch różnych środowiskach: 0,1 mol dm-3 
buforu fosforanowego o pH równym 6,1 oraz 0,5 mol dm-3 kwasu siarkowego (VI). Elektrochemiczna 
redukcja dwutlenku węgla (IV) przebiegała najbardziej efektywnie w środowisku 0,1 mol dm-3 buforu 
fosforanowego o pH równym 6,1 na układzie hybrydowym zawierającym nanostrukturalny WO3 oraz 
AgNPs/PW12. W tym przypadku uzyskano najwyższe wartości prądów kinetycznych. Najsłabiej 
natomiast elektroredukcja zachodziła na katalizatorze którym były nanocząstki srebra w środowisku 
0,5 mol dm-3 kwasu siarkowego (VI). Powodem tego prawdopodobnie był tlenek węgla (CO), który 
zaadsorbował się na powierzchni katalizatora powodując tym jego zatrucie. 

 

 

Podziękowania: Badania finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki z Projektu Opus 
(2018/29/B/ST5/02627).  
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Ze względu na specyficzne właściwości faz ciekłokrystalicznych, takie jak np. obecność 
dwuwarstwy lipidowej otoczonej kanałami wodnymi oraz duża powierzchnia wewnętrzna  
(400m2/g), mezofazy można wykorzystać do rekonstytucji amfifilowych integralnych białek 
błonowych. Unieruchomienie wymienionych molekuł w fazie zapewnia im środowisko zbliżone 
do otoczenia błonowego występującego in vivo, dzięki czemu jest możliwe zbadanie struktury 
i mechanizmów działania białek.  

W pracy przeprowadzono izolację integralnego białka błonowego - pompy sodowo-potasowej 
(ATP-azy Na+/K+) z odpowiednio wyselekcjonowanych fragmentów nerek wieprzowych. Zakres 
badań podzielono na dwa główne obszary: badanie białka zawieszonego w roztworze oraz badanie 
białka wbudowanego w fazę ciekłokrystaliczną. Ideą przedstawionej metodyki jest porównanie, które 
podejście zapewnia większą aktywność enzymatyczną NKA. W tym celu wykorzystano test bazujący 
na reakcji Pi (uwalnianych przez aktywną enzymatycznie ATP-azę Na+/K+) z heptamolibdenianem 
amonu. Powstały barwny produkt reakcji, fosfomolibdenian amonu, badano metodą 
spektrofotometryczną oraz metodą elektrochemiczną (woltamperometria fali prostokątnej). Poza 
analizowaniem funkcjonalności białka ważnym aspektem jest również odpowiednie dobranie składu 
fazy ciekłokrystalicznej. Skład mezofazy przekłada się na jej właściwości strukturalne, a tym samym 
na warunki, w jakich jest rekonstytuowane białko. Stąd, zamiast standardowo wykorzystywanej 
monooleiny, zastosowano inny składnik - monopalmitoleinę (MP), prowadzący do poszerzenia 
szerokości kanałów wodnych, a w konsekwencji do lepszego wbudowania części hydrofilowej białka 
NKA. Określenie wpływu MP na strukturę fazy przeprowadzono metodą rozpraszania 
promieniowania rentgenowskiego pod niskimi kątami (SAXS). Badania wykazały, że przedstawiona 
powyżej faza ciekłokrystaliczna jest korzystnym układem do rekonstytucji pompy sodowo-
potasowej. 

 

Autorzy pragną podziękować Zespołowi prof. Jana Vacka  z Uniwersytetu  w Ołomuńcu za pomoc 
w izolacji ATP-azy Na+/K+.  

 

 


