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Sekcja 14 

NANOMATERIAŁY I CHEMIA MATERIAŁOWA 

Budynek D (Gmach Technologii Chemicznej) Sala AC (Audytorium Czochralskiego) 

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Agnieszka Iwan   

                                     

S14 WS01 

11:00-11:30 

Multifunkcjonalne magnetyczne materiały molekularne, Barbara Sieklucka 

S14 WS02 

11:30-12:00 

Modyfikacja oddziaływań spinowych poprzez zmianę struktury chemicznej 
oligo-i poliaryloamin, Irena Kulszewicz-Bajer, Łukasz Skórka, Vincent Maurel, 
Jean-Marie Mouesca 

S14 KS01 

12:00-12:15 

W poszukiwaniu nowych rozwiązań materiałowych dla fotowoltaicznych 
ogniw barwnikowych, Ewa Schab-Balcerzak, Sławomir Kula, Aneta Słodek, 
Paweł Gnida, Aleksandra Fabiańczyk, Marcin Libera 

 

S14 KS02 

12:15-12:30 

Efekty strukturalne ambipolarnych materiałów organicznych do zastosowań 
emisyjnych w zakresie światła czerwonego i bliskiej podczerwieni, 
Przemysław Ledwoń, Radosław Motyka, Marian Chapran, Gabriela Wiosna-
Sałyga 

S14 KS03 

12:30-12:45 

Preparation and characterization of nanostructured 
(GeTe)75(AgSbTe2)x(AgSbSe2)y thermoelectric materials, Rafał Zybała, Kamil 
Kaszyca, Maksymilian Schmidt, Mirosław Kruszewski, Łukasz Ciupiński   

S14 KS04 

12:45-13:00 

Pulsed laser deposition of bismuth vanadate thin films – the effect of oxygen 
pressure on the morphology, composition, and photoelectrochemical 
performance of FTO/BiVO4 photoanodes,  Konrad Trzciński, Mariusz Szkoda, 
Mirosław Sawczak 

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

       Przewodniczący: Ewa Schab-Balcerzak   

                                      

S14 WS03 

15:00-15:30 

Tetrazyny i heptazyny: Ciekłe aromatyczne heterocykle o wysokiej 
zawartości azotu i o doskonałych właściwościach fluorescencji, elektrochemii  
i fotoaktywacji, Pierre Audebert 

S14 WS04 

15:30-16:00 

Otrzymywanie cienkich warstw i nanokompozytów na bazie azotku miedzi, 
Edward Szłyk, Robert Szczęsny, Duncan H. Gregory 

S14 KS05 

16:00-16:15 

Nanomateriały w konstrukcji organicznych ogniw fotowoltaicznych, 
Agnieszka Iwan, Krzysztof A. Bogdanowicz, Beata Jewłoszewicz  

S14 KS06 

16:15-16:30 

Chemiczna funkcjonalizacja nanomateriałów pozwalająca na wprowadzanie 
zróżnicowanych grup funkcyjnych na ich powierzchnię,  Justyna Frączyk, 
Małgorzata E. Walczak, Beata Kolesińska, Zbigniew J. Kamiński 

S14 KS07 

16:30-16:45 

Mikrosfery polimerowe jako optyczne czujniki dwufunkcyjne,  Emilia 
Stelmach, Katarzyna Kłucińska, Krzysztof Maksymiuk, Agata Michalska 



S14-2 

 

 

S14 KS08 

16:45-17:00 

Electrochemical, spectroscopic and nanomechanical studies of molecularly-
imprinted polymer films based on polycarbazole co-polymers,  Paulina 
Materska-Wilczyńska, Jyoti, Renata Rybakiewicz, Teresa Żołek, Dorota 
Maciejewska, Włodzimierz Kutner, Krzysztof Noworyta 

  

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja południowa 12:00-14:00 

       Przewodniczący: Joanna Niedziolka-Jonsson   

                                      

S14 WS05 

12:00-12:30 

Synteza materiałów grafenowych domieszkowanych azotem, Grażyna 
Gryglewicz 

S14 WS06 

12:30-13:00 

Functionalized carbon nanotubes – thermal, electrical and biomedical 
applications,  Sławomir Boncel 

S14 KS09 

13:00-13:15 

Etapy wzrostu i mechanizm syntezy cienkich warstw wielościennych 
nanorurek węglowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej,  
Grzegorz Trykowski, Stanisław Biniak  

S14 KS10 

13:15-13:30 

Magnetyczne kapsuły polimerowe oraz mezoporowate nanocząstki jako 
nanofotoreaktory chemiczne,  Joanna Odrobińska, Elżbieta Gumieniczek-
Chłopek, Andrzej Baliś, Dominika Kędra, Czesław Kapusta, Szczepan 
Zapotoczny 

S14 KS11 

13:30-13:45 

TiO2/organosilane materials with enhanced photocatalytic properties,  
Agnieszka Sienkiewicz, Agnieszka Wanag, Paulina Rokicka-Konieczna, Michał 
Zgrzebnicki, Ewelina Kusiak-Nejman, Antoni W. Morawski 

S14 KS12 

13:45-14:00 

Effect of Surface Entropy on Thermal Effects of Non-Wetting Liquid 
Intrusion into Nanopores,  Alexander R Lowe, William S. Y. Wong, Mirosław 
A. Chorąźewski, Antonio Tricoli, Yaroslav Grosu 

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja popołudniowa 16:00-18:00 

       Przewodniczący: Piotr Polanowski   

                                      

S14 WS07 

16:00-16:30 

Multifunctional colloidal nanoparticles: from design toward bioimaging and 
therapy,  Kazimiera A. Wilk, Marek Samoć 

S14 WS08 

16:30-17:00 

Dynamiczne nanomateriały ciekłokrystaliczne,  Wiktor Lewandowski 

S14 KS13 

17:00-17:15 

Jednowymiarowe (1D) nanokryształy ZnS(Se)  - otrzymywanie i przykłady 
zastosowań,  Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, Adam Żaba, 
Elżbieta Nowak 

S14 KS14 

17:15-17:30 

Surface plasmon polariton propagation in a single nanowire waveguide, 
Dorota Buczyńska, Michał Ćwik, Ewa Roźniecka, Sebastian Maćkowski, Joanna 
Niedziółka-Jönsson 

S14 KS15 

17:30-17:45 

‘OSSOM’ ZnO – metaloorganiczne podejście do wytwarzania 
nanostrukturalnych form tlenku cynku,  Małgorzata Wolska-Pietkiewicz, 
Janusz Lewiński 



S14-3 

 

 

S14 KS16 

17:45-18:00 

Properties of monolayers formed from cysteine-stabilized silver 
nanoparticles,  Magdalena Oćwieja, Maria Morga 

  

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Szczepan Zapotoczny 

                                      

S14 WS09 

11:00-11:30 

Self-assembly of Rylene Diimides for Organic Electronics,  Wojciech Pisula 

 

S14 WS10 

11:30-12:00 

Akageneite in SBA-15,  Leszek Ruchomski, Stanisław Pikus, Tomasz Pikula, 
Edward Mączka, Marek Kosmulski 

S14 WS11 

12:00-12:30 

Poszukiwanie materiałów porowatych do zastosowań w sorpcji i separacji 
molekuł – od układów niekowalencyjnych do porowatych polimerów 
organicznych,  Wojciech Bury, Anna Walczak, Marzena Pander, Mateusz Janeta 

S14 KS17 

12:30-12:45 

Wpływ grubości warstwy na położenie punktu żelu w układach 
polimerowych z czynnikiem sieciującym,  Piotr Polanowski, Jeremiasz 
K.Jeszka, Krzysztof Matyjaszewski 

S14 KS18 

12:45-13:00 

Wpływ składu matrycy zol-żelowej na strukturę i właściwości 
luminescencyjne nanokryształów fluorkowych,  Barbara Szpikowska-Sroka, 
Natalia Pawlik, Tomasz Goryczka, Wojciech A. Pisarski 

  

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C   

(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)    

 

S14 P01 

 

Lepkosprężyste pianki poliuretanowe z wychmielinami modyfikowanymi 
H2O2,  Monika Auguścik, Joanna Ryszkowska, Leonard Sczepkowki 

S14 P02 

 

Nanocząstki bimetaliczne Ag/Au stabilizowane rodnikami nitroksylowymi  

jako potencjalne teranostyki,  Piotr Cieciórski, Elżbieta Megiel 

S14 P03 

 

Dodatnio naładowane nanocząstki półprzewodnikowe do aplikacji                       
w urządzeniach optoelektronicznych,  Klaudia Cupiał, Katarzyna Matras-
Postołek , Adam Żaba, Svitlana Sovinska 

S14 P04 

 

Composites based on conducting polymer, graphene oxide and functionalized 
carbon nanotubes as electrodes for electrochemical capacitors,  Anita 
Cymann, Mirosław Sawczakb, Ewa Klugmann-Radziemska, Monika 
Wilamowska – Zawłocka 

S14 P05 

 

Własności optyczne ultradługich nanodrutów srebra otrzymanych metodą 
hydrotermalną,  Michał Ćwik, Dorota Buczyńska, Karolina Sulowska, Ewa 
Roźniecka,  Sebastian Maćkowski, Joanna Niedziółka-Jönsson 

S14 P06 

 

Biokoniugaty magnetycznych nanokompozytów AuNPs@PEI@Fe3O4               
w konstrukcji biosensorów DNA,  Marcin Drozd, Katarzyna Mazgajczyk, 
Mariusz Pietrzak, Elżbieta Malinowska 



S14-4 

 

S14 P07 

 

In situ obrazowanie procesów samoorganizacji nanorodów złota przy 
pomocy środowiskowej mikroskopii elektronowej,  Dorota Grzelak, Piotr 
Szustakiewicz, Wiktor Lewandowski 

S14 P08 

 

Alloyed nanoparticles of noble metal as nanozymes – activity and 
conjugation with DNA and proteins,  Polina Ivanova, Mariusz Pietrzak, Marcin 
Drozd, Elżbieta Malinowska 

S14 P09 

 

Monometaliczne oraz bimetaliczne nanocząstki metali szlachetnych jako 
biokompatybilne platformy do transportu substancji biologicznie aktywnych, 
Agnieszka Jędrych, Michał Wójcik 

S14 P10 

 

Wpływ ilości i struktury nanocząstek metali szlachetnych na aktywność 
katalityczną zbudowanych z nich katalizatorów utleniania tlenku węgla (II),  
Agnieszka Jędrych, Michał Wójcik 

S14 P11 

 

Synteza in situ mieszaniny nanoproszków azotku glinu AlN, azotku galu GaN 
i roztworu stałego AlxGa1-xN na drodze transaminacji/deaminacji w układzie 
prekursorowym amidków/imidków metali,  Katarzyna Kapusta, Mariusz 
Drygaś, Jerzy F. Janik, Swietlana Stelmakh, Stanisław Gierlotka Bogdan Pałosz 

S14 P12 

 

Badania termograwimetryczne nanoproszkowego kesterytu Cu2ZnSnS4 
uzyskanego na drodze mechanochemicznej syntezy z wybranych siarczków 
metali,  Katarzyna Kapusta, Mariusz Drygaś, Jerzy F. Janik, Mirosław M. Bućko, 
Janusz Partyka 

S14 P13 

 

Nowe pochodne 2,6-di(chinolin-8-ylo)pirydyny – synteza oraz badania 
wybranych właściwości fizykochemicznych,  Mateusz Kapuściak, Sławomir 
Kula, Agata Szłapa-Kula, Angelika Mieszczanin, Ewa Schab-Balcerzak 

S14 P14 

 

Domieszkowanie poli(3-heksylotiofenu) – wpływ na strukturę i parametry 
membran do separacji w układzie azot-tlen,  Kinga Kępska, Agnieszka 
Stolarczyk, Mieczysław Łapkowski 

S14 P15 

 

Silicon Oxycarbide-Graphite Composites as Negative Electrodes for Lithium-
Ion Capacitors,  Dominik Knozowski, Ewa Klugmann-Radziemska, Monika 
Wilamowska-Zawłocka 

S14 P16 

 

Preparation and characterization of graphene and carbon nanotubes hybrids 
with ferric oxide,  Anastasiia Kobyliukh,  Karolina Olszowska, Urszula Szeluga, 
Sławomira Pusz, Andrzej Marcinkowski, Barbara Trzebicka 

S14 P17 

 

Preparation and characterization of graphenic materials from carbonization 
products of petroleum and coal pitch for application as carbon nanofillers,  
Anastasiia Kobyliukh, Karolina Olszowska, Sławomira Pusz, Urszula Szeluga, 
Yevgen Mamunya, Oleksii Maruzhenko 

S14 P18 

 

Samoorganizacja nanoprętów złota z wykorzystaniem matryc 
kopolimerowych,  Natalia Kołsut, Arkadiusz Leniart, Paweł Majewski, Wiktor 
Lewandowski 

S14 P19 

 

Właściwosci luminescencyjne hydrofobowych i hydrofilowych 
nanokryształów stopowych Ag-In-Zn-S,  Patrycja Kowalik, Piotr Bujak, Anna 
Nowicka, Adam Pron 



S14-5 

 

S14 P20 

 

Nanocząstki Ag2Se – otrzymywanie, modyfikacja powierzchni, przykład 
zastosowań, Tomasz Król, Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska 

S14 P21 

 

Fotoprzełączalne nanocząstki ciekłokrystaliczne pokryte pochodnymi 
spiropiranu i koligandami promezogenicznymi, Piotr Kuczyński, Ewelina 
Tomczyk, Michał Wójcik 

S14 P22 

 

Synteza, właściwości i zastosowanie nowych materiałów organiczne o 
strukturze D-π-A-π-D, Przemysław Ledwoń, Radosław Motyka, Marian 
Chapran, Gabriela Wiosna-Sałyga 

S14 P23 

 

Turbidymetria jako szybka, alternatywna metoda pomiaru wielkości 
sferycznych nanocząstek krzemionki,  Łukasz Tabisz, Bogusława Łęska 

S14 P24 

 

Polimery z odwzorowanymi jonami metalu domieszkowane nanorurkami 
węglowymi – otrzymywanie i zastosowanie w czujnikach elektrochemicznych, 
Karolina H. Markiewicz, Joanna Breczko, Agnieszka Z. Wilczewska 

S14 P25 

 

Mezogeny bananowe o właściwościach półprzewodnikowych i silnej 
fluorescencji,  Joanna Matraszek, Ewa Górecka, Katarzyna Grześkiewicz 

S14 P26 

 

Synteza oraz badanie wybranych właściwości pochodnych 9,9’-
bifluorenylidenu – jako nowych materiałów dla ogniw fotowoltaicznych,  
Angelika Mieszczanin, Sławomir Kula, Agata Szłapa-Kula, Mateusz Kapuściak, 
Ewa Schab-Balcerzak 

S14 P27 

 

Wpływ modyfikacji powierzchni nanocząstek srebra wybranymi 
aminokwasami na ich toksyczność wobec limfocytów T i B,  Anna Barbasz, 
Agnieszka Czyżowska, Magdalena Oćwieja, Maciej Roman 

S14 P28 

 

Zr-based Metal-Organic Frameworks as Drug Delivery Systems: Using a 
Post-Synthetic Modification of Metal Nodes as a Novel Drug Incorporation 
Strategy,  Marzena Pander, Wojciech Bury 

S14 P29 

 

Odwracalna modyfikacja optycznych właściwości kropek kwantowych 
InP/ZnS,  Sylwia Parzyszek, Monika Góra, Damian Pociecha, Wiktor 
Lewandowski 

S14 P30 

 

Semiconductor materials based on stannates, titanates and tantalates with 
photocatalytic properties under visible light irradiation,  Marta Paszkiewicz-
Gawron, Ewa Kowalska, Maya Kimura, Kunlei Wang, Julia Zwara, Ewelina 
Grabowska, Adriana Zaleska-Medynska 

S14 P31 

 

Helikalne układy nanocząstek złota na matrycy organicznej,  Mateusz Pawlak, 
Maciej Bagiński, Wiktor Lewandowski 

S14 P32 

 

Fragonomika fotoreagentów,  Anna Pędrys, Jarosław Polański 

S14 P33 

 

Nanomateriały złożone z ciekłokrystalicznych nanocząstek złota oraz tlenku 
żelaza jako przykład dynamicznego układu binarnego,  Sylwia Polakiewicz, 
Michał Wójcik 



S14-6 

 

S14 P34 

 

Projektowanie i synteza nowych, niefulerenowych akceptorów do ogniw 
fotowoltaicznych typu BHJ,  Maciej Remiszewski, Łukasz Skórka, Kamil 
Kotwica, Irena Kulszewicz-Bajer 

S14 P35 

 

Wpływ rozmiaru grafitu na morfologię, strukturę i wybrane właściwości 
zredukowanego tlenku grafenu,  Marta Sieradzka, Ryszard Fryczkowski, 
Czesław Ślusarczyk, Jarosław Janicki 

S14 36 Detekcja białek fotosyntetycznych z użyciem ścieżek srebrnych wysp,  
Karolina Sulowska, Kamil Wiwatowski, Ewa Roźniecka, Martin Jönsson-
Niedziółka, Joanna Niedziółka-Jönsson, Sebastian Maćkowski 

S14 P37 

 

Dynamiczne układy binarnych nanocząstek plazmonicznych o 
kontrolowanych właściwościach optycznych,  Piotr Szustakiewicz, Wiktor 
Lewandowski 

S14 P38 

 

Synteza, charakteryzacja i samoorganizacja kwantowych kropek węglowych 
do zastosowań w materiałach binarnych,  Barbara Śliwa, Kacper Ornat, 
Agnieszka Jędrych, Michał Wójcik 

S14 P39 

 

Wpływ zmiany warunków syntezy oraz domieszkowania węglem na 
strukturę oraz aktywność fotokatalityczną Bi4O5Br2,  Karol Tabaka, Patrycja 
Wilczewska, Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Ewa Maria Siedlecka 

S14 P40 

 

MWCNT/PDMS nanocomposites: hydrophobicity and morphological 
properties,  Iryna Sulym, Konrad Terpilowski, Dariusz Sternik, Yuriy 
Sementsov, Anna Derylo-Marczewska, Beata Kalska-Szostko 

S14 P41 

 

Single Cr atom catalytic growth of graphene,  Huy Q. Ta, Alicja Bachmatiuk, 
Klaudia Tokarska, Barbara Trzebicka, Mark H. Rummeli 

S14 P42 

 

Preparation of silicon nanoparticles for high performance lithium-ion 
batteries,  Klaudia Tokarska, Łukasz Otulakowski, Paweł Wróbel, Barbara 
Trzebicka, Alicja Bachmatiuk, Mark H. Rummeli 

S14 P43 

 

Indukowane światłem oraz chemicznie przełączanie plazmonu nanocząstek 
ciekłokrystalicznych modyfikowanych pochodnymi spiropiranu,  Ewelina 
Tomczyk, Piotr Kuczyński, Michał Wójcik 

S14 P44 

 

Nanokryształy złota osadzone na mezogenicznej matrycy,  Martyna 
Tupikowska, Maciej Bagiński, Wiktor Lewandowski 

S14 P45 

 

Non-Covalent Diamondoid Microporous Materials – low energy separation 
of C6-hydrocarbons,  Anna M. Walczak, Michał K. Leszczyński, Jorge A. R. 
Navarro, Wojciech Bury    

S14 P46 

 

Alkylzinc carboxylate complexes as promising precursors toward stable ZnO 
nanocrystals,  Anna Wojewódzka, Małgorzata Wolska – Pietkiewicz, Iwona 
Justyniak, Janusz Lewiński 

S14 P47 

 

Amfifilowe materiały hybrydowe,  Joanna M. Wolska 

S14 P48 

 

Nowe inicjatory sieciowania żywic i biożywic epoksydowych na bazie soli 
organicznych urotropiny z kwasami naturalnymi,  Dawid Zielinski, Andrea 



S14-7 

 

Szpecht, Joanna Szymkowiak, Joanna Działkowska, Jakub Hoppe, Marcin 
Smiglak, Hieronim Maciejewski 

S14 P49 

 

Allilowe i winylobenzylowe ciecze jonowe jako prekursory polimerowych 
elementów fotonicznych,  Adrian Zając, Andrea Szpecht, Krzysztof Rola, Dawid 
Zieliński, Olga Stolarska, Katarzyna Komorowska, Marcin Śmiglak 

S14 P50 

 

Badanie zastosowania magnetyczno-plazmonowych nanorezonatorów  

w technikach spektroskopii SERS oraz SHINERS,  Maria Żygieło, Piotr 
Piotrowski, Marcin Witkowski, Jacek Szczytko, Agata Królikowska, Andrzej 
Kudelski 

S14 P51 

 

Badanie struktury 3D oraz właściwości optycznych monodomen złożonych z 
ciekłokrystalicznych nanocząstek złota,  Maciej Bagiński, Martyna 
Tupikowska, Wiktor Lewandowski 

S14 P52 

 

Jonowe organiczne polimery porowate oparte na funkcjonalizowanych 
tetraaryloboranach,   Patryk Tomaszewski, Marcin Wiszniewski, Krzysztof 
Gontarczyk, Krzysztof Durka, Sergiusz Luliński 

S14 P53 

 

Mechanochemiczna modyfikacja powierzchni nanokrystalicznego tlenku 
cynku,  Zygmunt Drużyński, Małgorzata Wolska-Pietkiewicz, Aneta Kowalska, 
Janusz Lewiński 

S14 P54 The thermoelectric properties of novel Half-Heuslers materials,  Kamil 
Kaszyca, Rafał Zybała   

S14 P55 Modulowanie własności plazmonowych ciekłokrystalicznych układów 
nanocząstek srebra, Paweł Jarmuła, Dorota Grzelak, Wiktor Lewandowski 

S14 P56 Zastosowanie funkcjonalizowanych sferokrzemianów jako modyfikatorów 
kompozytów polimerowych, Dariusz Brząkalski, Robert Przekop, Bogna 
Sztorch, Marta Dobrosielska, Bogdan Marciniec 



 

S14-8 

 

S14 
NANOMATERIAŁY  

I CHEMIA MATERIAŁOWA 

WS01 
3 września (wtorek)  

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

 

Multifunkcjonalne magnetyczne materiały molekularne 

Barbara Sieklucka 

Wydział Chemii,  Uniwersytet Jagielloński 
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, barbara.sieklucka@uj.edu.pl  

 

 Prezentowane wyniki badań dotyczą fundamentalnych zagadnień magnetyzmu 
molekularnego - projektowania, syntezy i charakterystyki fizykochemicznej multifunkcjonalnych 
magnesów molekularnych, czyli materiałów magnetycznych zbudowanych z kompleksów metali. 
Takie materiały są alternatywą dla klasycznych magnesów opartych na metalach i tlenkach metali. 
Badania nad magnetykami molekularnymi mogą przybliżyć chwilę uzyskania przełączników 
molekularnych oraz molekularnych elementów pamięci, które zrewolucjonizują gęstość zapisu, 
szybkość przetwarzania danych oraz obniżą zużycie energii w porównaniu do stosowanych obecnie 
technologii. Kumulacja kilku funkcjonalności w obrębie jednorodnego materiału molekularnego 
może doprowadzić do konstrukcji miniaturowych urządzeń o poszukiwanej dużej efektywności 
energetycznej.  

Właściwościami magnesów molekularnych można sterować poprzez selekcję bloków 
budulcowych, to jest jonów metali i wspierających ligandów organicznych. W tym kontekście, 
multifunkcjonalne magnesy molekularne, łączące zjawiska magnetyczne (uporządkowanie 
magnetyczne, bistabilność spinową, efekt powolnej relaksacji magnetycznej) i inne funkcjonalności, 
można skonstruować przy użyciu heterometalicznych sieci koordynacyjnych.  

Prezentowane materiały molekularne  są  nową generacją multifunkcjonalnych sieci 
koordynacyjnych skonstruowanych w oparciu o oktacyjanometalany, [MIV/V(CN)8]4-/3- (M = Mo, W, 
Nb, Re), oraz heksacyjanometalany, [MIII(CN)6]3- (M = Cr, Co, Rh), oraz kationowe kompleksy 
metali d-i f-elektronowych. Badania te, bardzo wymagające metodologicznie i aparaturowo, łączą 
zawansowany opis teoretyczny z horyzontem aplikacyjnym otrzymanych nowych, unikatowych 
materiałów molekularnych. [1-6] 

 

 

 
[1] S.Chorazy, M.Rams, K.Nakabayashi, B.Sieklucka, S.Ohkoshi, Chem.Eur.J. 2016, 22, 7371.  
[2] T.Korzeniak, R.Jankowski, M.Kozieł, D.Pinkowicz, B.Sieklucka Inorg.Chem. 2017, 56, 12914. 
[3] M.Magott, M.Reczyński, B.Gaweł, B.Sieklucka, D.Pinkowicz,  J.Am.Chem.Soc. 2018, 140, 
15876. 
[4] S.Chorazy, T.Charytanowicz, A.Majcher, M.Reczyński, B.Sieklucka, Inorg.Chem. 2018, 57, 
14039. 
[5] S.Chorazy, J.J.Zakrzewski, M.Reczyński, K.Nakabayashi, S.Ohkoshi, B.Sieklucka, J.Mater. 
Chem.C. 2019, 7, 4164. 
[6] S.Chorazy, J.J.Zakrzewski, M.Reczyński, B.Sieklucka, Chem.Commun. 2019, 55, 3057. 



 

S14-9 

 

S14 
NANOMATERIAŁY  

I CHEMIA MATERIAŁOWA 

WS02 
3 września (wtorek)  

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

 

Modyfikacja oddziaływań spinowych poprzez zmianę struktury chemicznej 
oligo-i poliaryloamin 

Irena Kulszewicz-Bajera), Łukasz Skórkaa), Vincent Maurelb), Jean-Marie Mouescab) 
a)Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, 

ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, ikulsz@ch.pw.edu.pl 
b)INAC, SyMMES, CEA Grenoble, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble, Francja  

 

 W ostatnich latach dużym wyzwaniem jest synteza i badanie związków organicznych 
mogących charakteryzować się uporządkowaniem spinów. Jest to związane między innymi z 
poszukiwaniem nowych materiałów, które mogłyby być zastosowane w organicznej spintronice. 
Wśród różnych klas związków badanych dotychczas na szczególną uwagę zasługują aryloaminy, 
które mogą tworzyć stabilne chemicznie i termicznie kationorodniki, będące źródłem spinu 
elektronowego. Gęstość spinowa może być modyfikowana od całkowicie zdelokalizowanej do 
zlokalizowanej poprzez zmianę struktury chemicznej aryloaminy, jednocześnie wpływając na 
charakter oddziaływań od antyferromagnetycznych po ferromagnetyczne. 

Związki o charakterze ferromagnetycznym mogą być zbudowane z naprzemiennych jednostek 
zawierających spiny i jednostek sprzęgających spiny w sposób ferromagnetyczny. Typowymi 
jednostkami sprzęgającymi są m-fenyl lub 3,4'-bifenyl. Zmiana lokalnej konformacji może wpływać 
na zmianę charakteru oddziaływań z ferromagnetycznych na antyferromagnetyczne. Stosując 
aryloaminy jako źródła spinów elektronowych należy uwzględnić odpychanie elektrostatyczne 
pomiędzy ładunkami dodatnimi sąsiednich kationorodników. 

Wykazaliśmy, że w przypadku związków aryloaminowych zawierających naprzemienny układ 
wiązań meta-para- spiny tylko częściowo oddziałują ferromagnetycznie tworząc stany trypletowe. 
Wydłużenie koniugacji w związkach o sekwencji wiązań meta-para-para- wypływa na zwiększenie 
oddziaływań spinowych i wzrost stałej sprzężenia między spinami. Wprowadzenie blokady rotacji 
między jednostkami zawierającymi spin a jednostkami sprzęgającymi powoduje zwiększenie 
zarówno multipletowości układu jak i wzrost stałej sprzężenia. Obiecującą jednostką budulcową w 
przypadku związków wielkocząsteczkowych jest jednostka heksaazacykolfanu, z jednej strony 
zwiększająca drogę sprzężenia, z drugiej zaś uniemożliwiająca zmianę konformacji. 

Układ wiązań skoniugowanych aryloaminy może być również modyfikowany poprzez 
wbudowanie 3,4'-bifenylu jako jednostki sprzęgającej. W przypadku tego typu związków 
zarejestrowano stan kwartetowy w przypadku liniowego trimeru oraz stan kwintetowy w przypadku 
liniowego polimeru. 

 

Część z przedstawionych wyników była uzyskana dzięki wsparciu finansowemu z grantu NCN nr 
2015/17/B/ST5/00179  
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Tetrazyny i heptazyny: Ciekłe aromatyczne heterocykle o wysokiej zawartości 
azotu i o doskonałych właściwościach fluorescencji, elektrochemii  

i fotoaktywacji 

Pierre Audebert 

PPSM, ENS Paris-Saclay, 61 Av du Pt Wilson, 94230 CACHAN 

 

 Tetrazyny i też bardziej enigmatyczne heptazyny, które liczą znacznie mniej opisane 
przykłady, należą do najbardziej deficytowych elektronów o wysokiej zawartości azotu, stabilnych 
aromatycznych heterocykli (ryc. 1). Ta szczególna cecha nadaje im bardzo oryginalne właściwości 
fizyko-chemiczne, w tym opóźnioną fluorescencję, wysoki potencjał elektrochemiczny redukcji oraz 
cechy, które mają być dobrymi atraktorami w NLO-phores, aby zacytować tylko te najbardziej 
istotne. Czasami te cechy mogą się łączyć, aby uzyskać np. Właściwości elektrofluorochromowe lub 
aktywność w fotokatalizie. 

 
 Ten wykład będzie zawierał przykłady i wyniki uzyskane w stosunkowo dużym okresie z tych 

cząsteczek i materiałów pochodnych. Przedstawimy w szczególności stare i nowe NLO-phores 
zawierające tetrazyny (1), fluorescencję i elektrofluorochromizm kilku rodzin tetrazyny (2, 3), a 
wreszcie syntezę i fluorescencję nowych oryginalnych heptazin posiadających grupy wymienne 
podstawienie aromatyczne nukleofilowe (4). Szczegóły dotyczące tych cząsteczek zebrano na 
Schemacie 1 poniżej. 

 
 

 [1] New tetrazine-based fluoroelectrochromic window; modulation of the fluorescence through 
applied potential Y. Kim, E. Kim, G. Clavier and P. Audebert, Chem. Commun., (2006) 3612. 

[2] G. Clavier and P. Audebert “s-Tetrazines as building blocks for new functional molecules and 
molecular materials”, Chem. Rev., 2010, 110, 3299. 

[3] Novel s-tetrazine-based dyes with enhanced two-photon absorption cross-section, C. Quinton S. 
H. Chi C. Dumas-Verdes P. Audebert G. Clavier J. W. Perry and V.  Alain-Rizzo. J. Mat. Chem. C, 
3  (2015) 8351. 

[4] Unlocking heptazine chemistry; a new highly soluble heptazine derivative with exchangeable 
groups, and some examples of its reactivity. Laurent G, Tuan Le, Clémence Allain and Pierre 
Audebert, online in Chemical Science (2019) 



 

S14-11 

 

S14 
NANOMATERIAŁY  

I CHEMIA MATERIAŁOWA 

WS04 
3 września (wtorek)  

budynek: D, sala: AC 
sesja: 15:00-17:00 

 

Otrzymywanie cienkich warstw i nanokompozytów na bazie azotku miedzi 

Edward Szłyka), Robert Szczęsnya), Duncan H. Gregoryb) 
a) Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń. 

eszlyk@chem.umk.pl 
b) WestCHEM, School of Chemistry, University of Glasgow, G12 8QQ, Glasgow, UK. 

 

 Postęp w badaniach azotków odbywa się poprzez rozwój nowych metod syntezy, poznanie 
ich budowy, właściwości oraz tworzenie nowych materiałów. Azotek miedzi (Cu3N) jest 
nietoksycznym, metatrwałym na powietrzu półprzewodnikiem o wartościach przerwy wzbronionej 
między 0,25 – 1,9 eV. Krystalizuje on w układzie kubicznym typu anty-ReO3. Z uwagi na niewielką 
trwałość termiczną Cu3N może być stosowany jako optyczny nośnik danych oraz jako substrat do 
otrzymywania nano-kropek i nano-linii miedzi. Azotek miedzi stanowi także komponent układów 
spintronicznych, może być wykorzystany w katalizie heterogenicznej oraz w fotowoltaice. Cu3N 
otrzymywano dotychczas najczęściej w postaci filmów z wykorzystaniem metod fizycznych.[1] W 
ostatnich kilku latach obserwuje się wzrost liczby doniesień odnoszących się do chemicznych metod 
syntezy nanowymiarowego Cu3N [2]. Prezentowane badania dotyczą wytwarzania cienkich warstw 
oraz nanokompozytów azotku miedzi z wykorzystaniem łączonych technik chemicznych. Do 
otrzymywania tych materiałów stosowano metody takie jak spin-coating, dip-coating, osadzanie 
elektrochemiczne oraz mokre procesy chemiczne (metoda współstrącania) i procesy gaz-ciało stałe 
(reakcja amonolizy). Produkty charakteryzowano metodami mikroskopowymi, spektroskopowymi 
oraz rentgenostrukturalnymi. 

 

(Badania były częściowo realizowane w ramach działania naukowego Miniatura 2 (NCN): 
„Wytwarzanie cienkich warstw kompozytowych na bazie azotku miedzi z zastosowaniem łączonych 
technik chemicznych oraz ich charakteryzacja”; dr R. Szczęsny, 2018/02/X/ST5/00897.) 

 

[1] C. M. Caskey, R. M. Richards, D. S. Ginley, A. Zakutayev, Mater. Horiz. 2014, 1, 424-430. 
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Synteza materiałów grafenowych domieszkowanych azotem 

Grażyna Gryglewicz 

Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, 
ul. Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław, grazyna.gryglewicz@pwr.edu.pl 

 

 Funkcjonalizacja materiałów grafenowych polegająca na wprowadzeniu do ich struktury 
heteroatomów takich jak azot, siarka, bor lub fosfor, prowadzi do zmiany ich właściwości 
fizykochemicznych i w konsekwencji daje możliwość poszerzenia zakresu ich potencjalnych 
zastosowań [1]. W szczególności, materiały grafenowe zawierające w swej strukturze azot wykazują 
unikalne właściwości elektronowe, katalityczne, adsorpcyjne i elektrochemiczne. W prezentowanej 
pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących syntezy i struktury materiałów grafenowych 
domieszkowanych azotem.  

Prekursorem materiałów grafenowych był grafit, który utleniano zmodyfikowaną metodą 
Hummersa, a uzyskany tlenek grafitu poddawano eksfoliacji w wodzie w łaźni ultradźwiękowej 
otrzymując monowarstwowy tlenek grafenu. Materiały grafenowe domieszkowane azotem były 
wytwarzane dwiema metodami: a) w warunkach hydrotermalnych w reakcji tlenku grafenu ze 
związkami zawierającymi w swojej budowie azot (amoniak, guanidyna, imidazol, amitrol, mocznik, 
jolidan) i b) w procesie obróbki termicznej tlenku grafitu w atmosferze amoniaku. W pierwszej 
metodzie syntezę prowadzono w autoklawie w temperaturach 120-200⁰C w czasie 5-24 h [2-5]. 
Określono wpływ temperatury i czasu reakcji na strukturę chemiczną produktów. Otrzymane w 
warunkach hydrotermalnych zredukowane tlenki grafenu domieszkowane azotem poddawano dalszej 
obróbce termicznej w temperaturze 700⁰C w atmosferze azotu, amoniaku i wodoru. W drugiej 
metodzie tlenek grafitu poddawano bardzo szybkiej pirolizie w przepływie amoniaku, czemu 
towarzyszyła jednoczesna eksfoliacja, eliminacja tlenu i wbudowywanie azotu w strukturę materiału 
grafenowego. Rodzaj, zawartość i dystrybucję połączeń tlenowych i azotowych oraz stopień 
eliminacji tlenu określono metodą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS), a morfologię 
i budowę metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z emisją polową (FESEM) i transmisyjnej 
mikroskopii elektronowej (TEM). W badaniach struktury syntezowanych materiałów wykorzystano 
również spektroskopową analizę w podczerwieni (FTIR-ATR) i rentgenowską analizę strukturalną 
(XRD). W zależności od zastosowanej metody wytwarzania i warunków procesowych, zsyntezowane 
zredukowane tlenki grafenu charakteryzowały się zawartością azotu i tlenu odpowiednio w przedziale 
od 2,6 do 14,6 % at. i 1,3 do 10,4 % at. oraz zróżnicowaną dystrybucją połączeń azotowych, w tym 
grup pirydynowych, pirolowych, aminowych/amidowych i azotu czwartorzędowego. Uzyskane 
doświadczenie w zakresie syntezy materiałów grafenowych domieszkowanych azotem metodą 
chemiczną pozwala na zaprojektowanie warunków syntezy i otrzymanie materiału o dominującym 
udziale wybranej azotowej grupy funkcyjnej w strukturze syntezowanego nanomateriału. 
 

[1] C.N.R. Rao, K. Gopalakrishnan, A. Govindaraj, Nano Today 2014, 9, 324-343. 

[2] N. Diez, A. Śliwak, S. Gryglewicz, B. Grzyb, G. Gryglewicz, RSC Adv. 2015, 5, 81831-81837. 

[3] B. Grzyb, S. Gryglewicz, A. Śliwak, N. Diez, J. Machnikowski, G. Gryglewicz, RSC Adv. 2016, 
6, 15782-15787. 

[4] N. Diez, B. Grzyb, A. Śliwak, G. Gryglewicz, Appl. Surf. Sci. 2017, 399, 265-271. 

[5] P. Wiench, Z. Gonzalez, R. Menendez, B. Grzyb, G. Gryglewicz, Sens. Actuators B 2018, 257, 
143-153. 
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Functionalized carbon nanotubes – thermal, electrical and biomedical 
applications 

Sławomir Boncel 

Silesian University of Technology, Faculty of Chemistry, Department of Organic Chemistry, 
Bioorganic Chemistry & Biotechnology, Bolesława Krzywoustego St. 4, 44-100 Gliwice, Poland 

slawomir.boncel@polsl.pl 

 

 Individual carbon nanotubes (CNTs) as sp2+-hybridized -conjugated macromolecules 
exhibit a unique combination of superb physicochemical properties. Among others, the combination 
covers chirality-dependent reactivity, extraordinarily high thermal conductivity, ballistic 
electroconductivity, needle-like aerodynamics accompanied by drug/gene unloading capabilities, and 
generally for this field, excellent ‘theranostic’ performance). CNTs hence promise numerous 
applications from heat transfer media to working parts in electronics/textronics to vehicles/carriers in 
biomedicine. However, due to the interphase phenomena, i.e. van der Waals bundling of spaghetti-
like morphologies or weak inter-tube bonding, ohmic contact resistance and typically non-selective 
synthesis, the every-day life and hence scaled-up applications has yet to be accomplished in many 
areas [1].  

Being inspired by organic chemistry methods, we have employed several reactions to 
functionalize CNTs and enhance their compatibility with aqueous media or polymer matrices. We 
have therefore successfully functionalized CNTs via: (i) electrothermal or wet-chemistry 
halogenation [2], (ii) ‘doping’ with iodine monochloride [3], (iii) (2+3)-cycloaddition of nitrile N-
oxides [4], (iv) (1+2)-cycloaddition of nitrenes, (v) Rieche formylation [5], and (vi) Ullmann-type 
reactions. Additionally, specific mixtures of non-covalent versus covalent CNT functionalization 
methods allowed to us to manufacture flexible and screen-printable electroconductive on-textile 
coatings [6,7]. Many among the above modifications have left the nanotube morphology intact and 
enabled us to construct promising solutions including prototypes of thermal or electrical systems 
(nanocomposites, heat transfer nanofluids).  

 

Acknowledgements: The author greatly acknowledges the financial support from National Science 
Centre in the framework of the OPUS program (ID 394970, agreement no. 2017/27/B/ST4/02748).   
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[2] D. Janas, S. Boncel, K. K. Koziol, Carbon 2014, 73, 259-266. 
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Multifunctional colloidal nanoparticles: from design toward bioimaging  
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 Research tools of nanotechnology and colloid chemistry have successfully contributed many 
encouraging solutions for cancer therapy and diagnosis, either to improve the efficacy of delivery 
systems of various therapeutic agents, or to develop multifunctional nanoplatforms which can 
integrate additional functions (e.g., bioimaging, active cancer targeting, stimuli responsive functions) 
into the inner matrix or on the outer surface [1]. One of the key functions of many nanocarrier-based 
delivery systems is to serve as shields to protect the drug molecules from premature degradation and 
unexpected harmful side-effects from degradation and various toxic interactions with the biological 
environment. Other crucial features of such nanoencapsulated systems are in the fields of efficient 
drug loading capacity, physical and chemical stability, successful and sustained delivery to the place 
of action, as well as selective accumulation in the malignant tissues without damaging the healthy 
cells.  

The lecture will cover examples of non-covalent drugs loading approaches to produce a variety 
of multifunctional colloidal nanocariers, e.g., nanocapsules, nanospheres or polymeric micelles 
obtained, respectively, via the layer-by-layer (LbL), the emulsification/solvent-evaporation, or the 
interfacial polymer deposition-solvent displacement techniques. All the obtained nanoproducts were 
tested for targeted cancer therapy, and − in the case of nanotheranostics – also for simultaneous 
bioimaging [2-6]. The multifunctionality of the above mentioned nanocarriers in a biological 
environment is a consequence of both the hydrophilic organic exterior part that was accessible for 
linking with PEG (stealth effect) and folic acid (the ligand entity), as well as the hydrophobic interior, 
which was designed to provide a container for mono or co- encapsulation of hydrophobic anticancer 
drug payload, i.e., photosensitizers (zinc(II) phthalocyanine (ZnPc), verteporfirin (VP)), with 
diagnostic agents – optically-controlled inorganic nanoparticles, quantum dots (CdSexS1−x /ZnS QDs) 
or  up-upconverting nanoparticles (NaYF4:Tm,Yb NPs).  

  

[1] Ł. Lamch, A. Pucek, J. Kulbacka, M. Chudy, E. Jastrzębska, K. Tokarska, M. Bułka, Z. Brzózka, 
K. A. Wilk, Adv. Colloid Interface Sci. 2018, 261,  62-81. 

[2] S. Drozdek, J. Szeremeta, Ł. Lamch, M. Nyk, M. Samoc, K. A. Wilk, J. Phys. Chem. C 2016, 
120, 15460. 

[3] U. Bazylińska, D. Wawrzyńczyk, J. Kulbacka, R. Frąckowiak, B. Cichy, A. Bednarkiewicz, M. 
Samoć, K. A. Wilk, Sci. Repts 2016, 6, 29746.  

[5] Ł.  Lamch,  J. Kulbacka, M. Dubińska-Magiera, J. Saczko, K. A. Wilk, Photodiagnosis Photodyn. 
Ther. 2019, 25, 480-491. 

[6] D. Wawrzyńczyk, U. Bazylińska, Ł. Lamch, J. Kulbacka, A. Szewczyk, A. Bednarkiewicz, K. A. 
Wilk, M. Samoć, ChemSusChem 2019, 12, 706-719.  
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Dynamiczne nanomateriały ciekłokrystaliczne 
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 Wśród naturalnych materiałów znajdziemy wiele przykładów samoorganizujących się 
struktur, których funkcja związana jest z anizotropową, hierarchiczną i dynamicznie kontrolowaną 
budową. Uzyskanie nanomateriałów plazmonicznych/półprzewodnikowych o podobnym poziomie 
złożoności otworzyłoby drogę do ich zastosowania w przyszłych generacjach urządzeń 
optoelektronicznych, ale jest to zadanie nietrywialnym. W naszych badaniach staramy się osiągnąć 
ten cel poprzez wykorzystanie narzędzi chemii organicznej. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu 
powierzchniowych ligandów nanokryształów udało się nam otrzymać agregaty nanocząstek 
charakteryzujące się anizotropową budową [1], rekonfigurowalną strukturą i dynamicznymi 
właściwościami metamateriałowymi [2,3]. Ostatnio, metodologię tę rozwinęliśmy poprzez 
otrzymanie dynamicznych nanomateriałów o hierarchicznej, helikalnej budowie. 

 

 
Rys. 1. Helikalne agregaty nanocząstek. (po lewej) Mikrografia TEM. (po prawej) Model helisy oraz obraz AFM 

lewoskrętnego układu. 
 

Połączenie narzędzi chemii organicznej i zaawansowanej analizy fizykochemicznej pozwala na 
uzyskiwanie wysoce złożonych nanomateriałów o właściwościach pożądanych z aplikacyjnego 
punktu widzenia (np. dynamicznie przełączalne właściwości optyczne, chiralność plazmonowa).  

 

Badania prowadzone są w ramach projektu Reinforce realizowanego w ramach programu First Team 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

 

[1] W. Lewandowski i in., Nanoscale, 2016, 8, 2656-2663. 

[2] W. Lewandowski i in., Nat. Commun. 2015, 6, 6590. 

[3] M. Bagiński i in., Chem. Mater., 2018, 30, 8201-8210. 
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Self-assembly of Rylene Diimides for Organic Electronics 

Wojciech Pisula 

Department of Molecular Physics, Lodz University of Technology, Lodz, Poland  

Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, pisula@mpip-mainz.mpg.de 

 

 The design of high performance modern semiconducting materials such as rylene diimides 
requires understanding of the interplay between molecular structure, solid-state packing, and the 
influence of both factors on the charge-carrier transport. In comparison to traditional inorganic 
semiconductors, these π-conjugated rylene molecules can be structurally modified to tune their 
supramolecular architecture, self-assembly properties, solubility in order design of functional organic 
materials and their further development into devices.[1] Studies demonstrated the value of 
functionalizable periodic scaffolds that have no tendency to self-aggregate but govern the spatial 
orientation between π-systems for directed self-assembly.[2] Easily modifiable parameters within the 
molecular structure, such as the length of the conjugate and the absolute configuration of stereocenters 
at the outside of the helix, allowed for tuning the supramolecular aggregation. These features 
combined with the modularity of the molecular design open a unique and highly modular platform 
for the further development of tailored functional supramolecular self-assemblies that may be 
valuable in the development of organic field-effect transistors and other devices. 

 

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

  

[1] a) F. Nolde, W. Pisula, S. Müller, C. Kohl, K. Müllen, Chem. Mater. 2006, 18, 3715-3725; b) H. 
N. Tsao, W. Pisula, Z. Liu, W. Osikowicz, W. R. Salaneck, K. Müllen, Adv. Mater. 2008, 20, 2715-
2719; c) M. R. Hansen, T. Schnitzler, W. Pisula, R. Graf, K. Müllen, H. W. Spiess, Angew. Chem. 
Int. Edit. 2009, 48, 4621-4624; d) V. Marcon, W. Pisula, J. Dahl, D. Breiby, J. Kirkpatrick, S. 
Patwardhan, F. Grozema, D. Andrienko, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 11426-11432; e) S. R. 
Puniredd, A. Kiersnowski, G. Battagliarin, W. Zajączkowski, W. W. H. Wong, N. Kirby, K. Müllen, 
W. Pisula, J. Mater. Chem. C 2013, 1, 2433-2440; f) G. Battagliarin, S. R. Puniredd, S. Stappert, W. 
Zajaczkowski, S. Wang, C. Li, W. Pisula, K. Müllen, Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 7530-7537; g) M. 
Li, T. Marszalek, Y. Zheng, I. Lieberwirth, K. Müllen, W. Pisula, ACS Nano 2016, 10, 4268-4273. 

[2] a) U. Lewandowska, W. Zajaczkowski, L. Chen, F. Bouilliere, D. P. Wang, K. Koynov, W. Pisula, 
K. Müllen, H. Wennemers, Angew. Chem. Int. Edit. 2014, 53, 12537-12541; b) U. Lewandowska, W. 
Zajaczkowski, W. Pisula, Y. Ma, C. Li, K. Müllen, H. Wennemers, Chem. Eur. J. 2016, 22, 3804-
3809; c) U. Lewandowska, W. Zajaczkowski, S. Corra, J. Tanabe, R. Borrmann, E. M. Benetti, S. 
Stappert, K. Watanabe, N. A. K. Ochs, R. Schaeublin, C. Li, E. Yashima, W. Pisula, K. Müllen, H. 
Wennemers, Nat. Chem. 2017, 9, 1068-1072; d) U. Lewandowska, S. Corra, W. Zajaczkowski, N. A. 
K. Ochs, M. S. Shoshan, J. Tanabe, S. Stappert, E. Yashima, W. Pisula, K. Müllen, H. Wennemers, 
Chem. Eur. J. 2018, 24, 12623-12629; e) N. A. K. Ochs, U. Lewandowska, W. Zajaczkowski, S. 
Corra, S. Reger, A. Herdlitschka, S. Schmid, W. Pisula, K. Müllen, P. Bäuerle, H. Wennemers, Chem. 
Sci. 2019, accepted. 
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Akageneite in SBA-15 

Leszek Ruchomski a), Stanisław Pikus b), Tomasz Pikula c), Edward Mączka a), Marek 
Kosmulski a)  

a)Laboratory of Electrochemistry, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 38, 20618 
Lublin, Poland. 

b) Department of Chemistry, Maria Curie Skłodowska University, Plac Maria Curie Skłodowskiej 5, 
20031 Lublin, Poland.  

c)Laboratory of Physics, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 38, 20618 Lublin, Poland. 

 

 SBA-15 is a mesoporous silica with a periodic network of hexagonal pores, and specific 
surface area on the order of 1000 m2/g. On top of silica-only-SBA-15, numerous metal-modified 
materials based on SBA-15 have been studied, and various applications of such composites , e.g., as 
catalysts have been considered [1]. We are especially interested if Fe-modified SBA-15, and we 
designed a novel method of synthesis of such materials. Iron (III) chloride was evaporated  at 200-
250 oC, adsorbed on silica, and hydrolyzed in order to convert chloride into (hydr)oxide. We 
succeeded with complete removal of chlorine from Fe-SBA-15 only after several cycles of hydrolysis. 
A series of specimens with various Fe-loads was characterized by low-temperature nitrogen 
adsorption (BET), X-ray diffraction, and Mössbauer spectroscopy. Interestingly enough, iron was 
present as akageneite (-FeOOH) in most specimens, and the akageneite structure was surprisingly 
stable, that is, unaffected by aging at temperatures up to 250 oC. The measurements of potential in 
dispersions of Fe-SBA-15 indicated that Fe was chiefly located in the pores of SBA-15. 

 

[1] M. Kosmulski, E. Mączka, L.Ruchomski, Colloids Interf. 2018, 2, 59.  
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Poszukiwanie materiałów porowatych do zastosowań w sorpcji i separacji 
molekuł – od układów niekowalencyjnych do porowatych polimerów 

organicznych 

Wojciech Bury, Anna Walczak, Marzena Pander, Mateusz Janeta 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, 
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, email: wojciech.bury@chem.uni.wroc.pl 

 

 Porowatość jest jedną z podstawowych cech charakteryzujących ciała stałe. Materiały 
porowate są obiektem intensywnych badań ze względu na szereg niezwykle interesujących 
właściwości i potencjalnych zastosowań, np. w przechowywaniu i separacji cząsteczek, katalizie, czy 
enkapsulacji leków.[1-2] Podstawowym wyzwaniem jest projektowanie materiałów porowatych w 
taki sposób, aby posiadały określony kształt i wielkość porów, wykazywały trwałą porowatość, a 
dzięki obecności określonych grup funkcyjnych mogły spełniać określone funkcje. 

Ze względu na charakter oddziaływań pomiędzy jednostkami budulcowymi wśród materiałów 
porowatych o zdefiniowanej budowie wyróżnić można: sieci metaliczno-organiczne typu MOF (ang. 
Metal-Organic Frameworks), kowalencyjne sieci organiczne typu COF (ang. Covalent-Organic 
Frameworks) a także znacznie mniej liczne niekowalencyjne materiały porowate NPM (ang. 
Noncovalent Porous Materials), w których molekularne jednostki budulcowe stabilizowane są 
wyłącznie słabymi oddziaływaniami niekowalencyjnymi. 

W ramach wystąpienia przedstawione zostaną przykłady materiałów porowatych 
zaprojektowanych przez nas z wykorzystaniem różnego typu oddziaływań pomiędzy jednostkami 
budulcowymi.[3-5] Przedstawione będą również potencjalne możliwości wykorzystania tych 
materiałów w sorpcji gazów i par jodu, separacji cząsteczek węglowodorów jak również jako 
innowacyjnych układów dostarczania leków. 

 

Prace były realizowane w ramach projektu NCN Sonata Bis, nr umowy: UMO-
2014/14/E/ST5/00652. 

 

[1] O. K. Farha, I. Eryazici, N. C. Jeong, B. G. Hauser, C. E. Wilmer, A. A. Sarjeant, R. Q. Snurr, S. 
T. Nguyen, A. Ö. Yazaydin, J. T. Hupp, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 15016. 

[2] N. L. Rosi, J. Eckert, M. Eddaoudi, D. T. Vodak, J. Kim, M. O'Keeffe, O. M. Yaghi, Science 
2003, 300, 1127. 

[3] M. Pander, A. Żelichowska, W. Bury, Polyhedron 2018, 156, 131. 

[4] W. Bury, A. M. Walczak, M. K. Leszczyński, J. A. R. Navarro, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 
15031. 

[5] M. Janeta, W. Bury, S. Szafert, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 19964. 
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W poszukiwaniu nowych rozwiązań materiałowych dla fotowoltaicznych ogniw 
barwnikowych 

Ewa Schab-Balcerzaka), Sławomir Kula a), Aneta Słodek a), Paweł Gnida b), Aleksandra 
Fabiańczyk a), Marcin Libera a) 

a) Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9, 40-006 
Katowice, ewa.schab-balcerzak@us.edu.pl 

b) Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,  ul. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 
Zabrze  

 

 Fotowoltaika (PV) to najbardziej perspektywiczna technologia z zakresu odnawialnych źródeł 
pozyskiwania energii umożliwiająca ograniczenie dewastacji środowiska naturalnego.[1] Wśród 
różnych ścieżek jej rozwoju, na uwagę zasługuje kierunek związany z wykorzystaniem materiałów 
organicznych. Ogniwa oparte na związkach organicznych, należące do III generacji technologii PV, 
nadal pod względem wydajności nie mogą konkurować ze sprawnością typowych ogniw 
krzemowych, jednakże wykazują wiele zalet niedostępnych dla tradycyjnej PV. Przykładem ogniw 
trzeciej generacji, uważanych za najbardziej perspektywiczne do praktycznych, szerokich 
zastosowań są ogniwa barwnikowe (DSSC z ang. dye-sensitized solar cells). [2]  

 Badania dotyczące DSSC koncertują się na zarówno na wytwarzaniu nowych materiałów jak 
i opracowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z kluczowych elementów tego typu 
ogniwa jest barwnik, którego rolą jest zbieranie światła słonecznego oraz generowanie elektronów, a 
następnie wstrzykiwanie ich do półprzewodnika. Najczęściej wykorzystywanymi barwnikami są 
kompleksy rutenu, aczkolwiek obecnie obserwuje się ukierunkowanie na poszukiwanie związków 
niezawierających atomów metalu, typu D-π-A.  Biorąc pod uwagę strukturę grupy kotwiczącej można 
stwierdzać, że największym zainteresowaniem cieszą się obecnie pochodne kwasu 2-
cyjanoakrylowego. Dominującą metodą syntezy tej grupy związków jest prosta i ekonomiczna 
kondensacja Knoevenagla. Otrzymane w jej wyniku związki nie wymagają skomplikowanych metod 
oczyszczania, a sama reakcja nie generuje toksycznych i trudnych do utylizacji odpadów.  

 W ramach poszukiwań nowych barwników otrzymano szereg aromatycznych i 
heteroaromatycznych pochodnych kwasu 2-cyjanoakrylowego. Przeprowadzono analizę wpływu 
budowy podstawników donorowych ich właściwości fizykochemiczne oraz na parametry PV 
konstruowanych ogniw.  

 Przygotowane ogniwa o budowie FTO/TiO2-barwnik/elektrolit(EL-HSE)/Pt/FTO 
wykazywały wydajność konserwacji (PCE) w zakresie od 0.15 do 6.21%. Zastosowanie do 
przygotowania fotoanody pochodnych fenotiazyny skutkowało znacznym wzrostem wartości PCE w 
stosunku do ogniw wzorcowych opartych na powszechnie stosowanym, komercyjnym barwniku - 
soli tetrabutyloamoniowej cis-diizotiocyjanianu bis(2,2’-bipirydylo-4,4’-dikarbonylo) rutenu (II) 
(N719).  
 
Podziękowanie: Badania finansowane przez NCN (OPUS) w ramach projektu nr 
2016/23/B/ST8/02045.   

 
[1] N. A. Karim, U. Mehmood, H. F. Zahid, T. Asif, Solar Energy, 2019, 185, 165–188. 

[2] A. Carella, F. Borbone, R. Centore, Front. Chem., 2018, 6, 481. 

[3] A. Slodek,  D. Zych, S. Golba, S. Zimosz, P. Gnida, E. Schab-Balcerzak, J. Mater. Chem. C 2019, 
2019, 7, 5830-5840 
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Efekty strukturalne ambipolarnych materiałów organicznych do zastosowań 
emisyjnych w zakresie światła czerwonego i bliskiej podczerwieni 

Przemysław Ledwońa), Radosław Motykaa), Marian Chapranb), Gabriela Wiosna-Sałygab)  
a) Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, 

ul. Strzody 9, 44-100 Gliwice, przemyslaw.ledwon@polsl.pl 
b) Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej, Żeromskiego 116, 90-

924 Łódź 
 

 π-Sprzężone związki typu donorowo-akceptorowego (D-A) są wykorzystywane jako 
materiały aktywne w licznych zastosowaniach optoelektronicznych i fotowoltaicznych. Jednym z 
najbardziej obiecujących zastosowań jest ich wykorzystanie jako materiałów emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. [1] 

Nowe materiały organiczne o strukturze D–π–A–π–D zostały zsyntetyzowane, 
scharakteryzowane i przetestowane w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED). 
Wybrane przykłady badanych związków przedstawiono na Rysunku 1. Jednostki karbazolowe 
zastały użyte jako donory elektronów. W badaniach porównywano różne jednostki 
elektronoakceptorowe. Badania miały na celu wyznaczenie wpływu struktury badanych związków 
organicznych na właściwości fotofizyczne i ich możliwość zastosowania w diodach. 

Widma fluorescencyjne ujawniły solwatochromizm badanych związków. Pomiary 
elektroluminescencji i fotoluminescencji pokazały silne przesunięcie emisji w zależności od użytej 
jednostki elektronoakceptorowej. Pomiary elektrochemiczne wskazują, że jednostki 
elektronoakceptorowe mają silny wpływ na energię jonizacji i powinowactwo elektronowe.  
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Rysunek 1 Przykładowe związki 

 

Podziękowanie: Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2016-2019 
nr projektu 0440/IP3/2016/74.   

 

[1] P. Ledwon, P. Zassowski, T. Jarosz, M. Lapkowski, P. Wagner, V. Cherpak, P. Stakhira, J. Mater. 
Chem. C, 2016, 4, 2219 
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Preparation and characterization of nanostructured 
(GeTe)75(AgSbTe2)x(AgSbSe2)y thermoelectric materials 
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 c)Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering, Wołoska  141 
str., 02-507 Warsaw, Miroslaw.kruszewski@pw.edu.pl 

presenting author: Rafal.Zybala@pw.edu.pl 
  

Thermoelectric materials can be used for direct energy conversion from heat into electricity. 
The maximization of energy conversion can be obtained by tuning the ZT parameter that is derived 
from the material physical properties like the Seebeck coefficient, electrical and thermal 
conductivities. (GeTe)100-x(AgSbTe2)x TAGS are known materials for middle-temperature range 
applications, because of their very good electrical and thermal properties. The GeTe based material 
of TAGS exhibits high thermal and electrical conductivity but the Seebeck coefficient is too low and 
can be optimized by optimal doping. One of the methods to decrease thermal conductivity is nano-
structurization by introducing nano AgSbTe2 inclusions into the matrix, however, that will also 
interfere with other thermoelectric properties. We analyzed the influence of AgSbSe2 addition on 
thermoelectric properties. For the purpose of this work there were synthesised AgSbSe2, AgSbTe2, 
GeTe and compositions (GeTe)75(AgSbTe2)y(AgSbSe2)x where x+y=25 and y=(0, 0.26; 0.51, 1.25, 
6.25). In this paper, we described the preparation and thermoelectric properties materials consolidated 
by rapid Spark Plasma Sintering (SPS). For optimal doped TAGS-75 with addition of AgSbSe2 
(y=1.25) we obtain stabilization of the cubic structure, increase of Seebeck coefficient by about 50% 
(from 50 to 100 μVK-1 in 325K), thermal conductivity decrease by 20% (from 1.2 to 0.95 Wm-1K-1 
in 325K), electrical conductivity decrease by about 50% (1.8x105 to 9x105 Sm-1). Finally, the 
thermoelectric figure of merit ZT increased by about 40% (323-625K) and maximum value reached 
ZT=1.2 for optimally doped material, while 0.7 in 625K for undoped TAGS-75. 

Acknowledgments: 
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Pulsed laser deposition of bismuth vanadate thin films – the effect of oxygen 
pressure on the morphology, composition, and photoelectrochemical 
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BiVO4 is one of the most perspective material for visible light photoelectrochemical water 
splitting. It is characterized by moderated energy band gap and high absorption coefficient [1] 
allowing material to be photoexcited by visible light. The appropriate flat band potential makes 
BiVO4 a good photoanode for efficient water oxidation. It was estimated that BiVO4 illuminated by 
AM1.5 solar light should generate photocurrent of water oxidation equals to ~7.5 mA per cm2 [2]. 
The theoretical efficiency of water photooxidation has not been achieved yet. It is related to the 
adverse phenomena like bulk e-/h+ recombination due to the poor hole mobility and surface 
recombination on the surface states. Photoelectrochemical properties of the BiVO4 depend on the 
method of film preparation. One of the most promising methods of BiVO4 thin layers preparation is 
pulsed laser deposition (PLD). It was already reported that the orientation of crystal growth can be 
tuned by changing the deposition temperature [3].  

 Here, the effect of oxygen partial pressure in the pulsed laser deposition chamber was 
investigated. Deposited films were characterized by Raman spectroscopy and X-Ray diffraction 
techniques. Depending of the pressure, different BVO phases was detected. The composition and 
morphology were studied using scanning electron 
microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy. 
The measurements showed that the Bi:V ratio varies 
along the layer. It gives new insight into mechanism of 
BiVO4 ablation suggesting separation of Bi and V 
containing ions in a plasma plume. Bismuth vanadate 
films were deposited on FTO substrates (F-doped tin 
oxide) and used as photoanodes for photoelectrochemical 
water oxidation. The pO2 conditions during deposition 
strongly affects the efficiency of photocurrent generation 
as it is shown in Fig. 1. 

Fig.1 Linear sweep voltammograms recorded under intermittent illumination for FTO/BiVO4 
photoanodes deposited under different oxygen pressures.  
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Nanomateriały w konstrukcji organicznych ogniw fotowoltaicznych 
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 Obecnie ogniwa fotowoltaiczne w zależności od rodzaju warstwy aktywnej w ogniwie dzieli 
się na ogniwa od pierwszej do czwartej generacji, przy czym dwie pierwsze generacje dotyczą ogniw 
słonecznych nieorganicznych [1]. Ogniwa słoneczne trzeciej generacji to ogniwa organiczne, które 
można podzielić na: (i) ogniwa na bazie związków małocząsteczkowych, (ii) ogniwa na bazie 
polimerów, (iii) ogniwa barwnikowe, (iv) ogniwa perowskitowe. Ogniwa czwartej generacji, to 
ogniwa organiczne zawierające różnego rodzaju nanomateriały, stosowane w celu konstrukcji 
organicznych ogniw słonecznych o wysokiej sprawności (ang. power conversion efficiency, PCE). 

Nanomateriały ze względu na swoje właściwości stanowią istotny element w konstrukcji 
organicznych ogniw fotowoltaicznych. Analizując architekturę organicznych ogniw słonecznych 
należy stwierdzić, iż nanomateriały są proponowane jako składnik lub domieszka elektrod, warstwy 
aktywnej czy warstwy transportującej dziury. Ponadto, nanomateriały stosowane są w organicznym 
ogniwie słonecznym jako warstwa blokująca anodę czy katodę.  

Najnowsze badania koncentrują się na wytwarzaniu elastycznych elektrod z wykorzystaniem 
modyfikowanego grafenu, nanorurek węglowych, ZnO czy TiO2 [2-4]. Ponadto szeroko badanymi 
nanomateriałami są nanocząstki plazmoniczne (Ag, Au) stosowane w celu zwiększenia konwersji 
energii światła słonecznego na energię elektryczną [1].  

Głównym celem niniejszej pracy jest analiza wpływu wybranych nanomateriałów na wartość 
parametrów fotowoltaicznych organicznych ogniw słonecznych na bazie nowo otrzymanych 
związków małocząsteczkowych z ugrupowaniami tiazolowymi czy iminowymi. W ramach 
prowadzonych prac dokonano analizy wpływu składu warstwy aktywnej na parametry elektryczne 
organicznych ogniw słonecznych. Przeprowadzono analizę defektów strukturalnych wytworzonych 
warstw poprzez zastosowanie kamery termowizyjnej.  

Podziękowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) za wsparcie finansowe 
projektu „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej 
oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych” otrzymane 
w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie 
materiałowe” (Nr TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018). 

 

[1] K.D.G.I. Jayawardena, L.J. Rozanski, C.A. Mills, M.J. Beliatis, N.A, Nismy, S.R.P. Silva, 
Nanoscale, 5, 8411-8427, 2013. 

[2] A. Iwan, F. Caballero-Briones, M. Filapek, B. Boharewicz, I. Tazbir, A. Hreniak, J. Guerrero-
Contreras, Solar Energy, 146, 230-242, 2017. 

[3] A. Iwan, M. Palewicz, I. Tazbir, B. Boharewicz, R. Pietruszka, M. Filapek, J. Wojtkiewicz, B. 
S.Witkowski, F. Granek, M. Godlewski, Electrochimica Acta, 191, 784-794, 2016. 

[4] A. Rozycka, A. Iwan, K. A. Bogdanowicz, M. Filapek, N. Górska, A. Hreniak, M. Marzec, Dalton 
Transactions, 47, 7682-7693, 2018. 
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Chemiczna funkcjonalizacja nanomateriałów pozwalająca na wprowadzanie 
zróżnicowanych grup funkcyjnych na ich powierzchnię 
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 Warunkiem wykorzystania potencjału aplikacyjnego nanomateriałów jest ich 
funkcjonalizacja. Najczęściej stosowaną metodą funkcjonalizacji jest metoda chemiczna polegająca 
na kowalencyjnym przyłączaniu związków, co pozwala na otrzymanie stabilnych i zróżnicowanych 
nanomateriałów, o właściwościach dostosowanych do ich przeznaczenia. Wprowadzenie na 
powierzchnię nanomateriałów odpowiednich związków umożliwia uzyskanie obiektów stosowanych 
w nowych terapiach, systemach dostarczania leku czy też w diagnostyce medycznej.[1]  

W Instytucie Chemii Organicznej PŁ prowadzone są wielotorowe badania nad 
funkcjonalizacją powierzchni nanomateriałów: (a) wykorzystaniu obecności grup karboksylowych 
na powierzchni nanomateriałów węglowych do ich przekształcenia w estry triazynowe i następczą 
transformację w pochodne estrowe, amidowe, peptydowe przyłączone do powierzchni nanomateriału 
[2] bądź (b) jednoczesne wprowadzanie na ich powierzchnię różnych grup funkcyjnych pozwalające 
na otrzymane materiałów wielofunkcjonalnych. Podejście to umożliwia dalszą ortogonalną 
modyfikację i finalnie uzyskanie materiałów zawierających na powierzchni: lek, sondę molekularną 
oraz ligand naprowadzający.   

 
Rys. 1. Struktura funkcjonalizowanych nanomateriałów   

Stosując izokinetyczne mieszaniny amin aromatycznych opracowana została metoda 
jednoczesnego wprowadzania na powierzchnie nanomateriałów grup o charakterze elektofilowym i 
nukleofilowym (kwasowym/zasadowym) co finalnie prowadzi do biomimetycznych pochodnych o 
charakterze amfifilowym.[3]  

 

Badania finansowane z  projektu NCBiR nr PBS2/A5/31/2013 

 

[1] V. K. Thakur, M. K. Thakur Chemical Functionalization of Carbon Nanomaterials: Chemistry 
and Applications, CRC Press, 2016 

[2] J. Frączyk, M.E. Walczak, Ł. Szymański, Z. Kołacinski, H. Wrzosek, I. Majsterek, K. 
Przybylowska-Sygut,  Z.J. Kaminski, , Nanomedicine, 2017, 12 (18), 2161–2182  

[3] Frączyk, J.; Rosowski, A.; Kolesinska, B.; Koperkiewcz, A.; Sobczyk-Guzenda, A.; Kaminski, 
Z.J.; Dudek, M. Nanomaterials, 2018, 8, 908  
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Mikrosfery polimerowe jako optyczne czujniki dwufunkcyjne 

Emilia Stelmach, Katarzyna Kłucińska, Krzysztof Maksymiuk, Agata Michalska  

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, 
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 Wykorzystanie mikro- lub nanosfer polimerowych w roli sensorów optycznych cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem we współczesnej analizie chemicznej. W kontekście tego typu 
czujników działaniem istotnym jest opracowanie sensorów, które umożliwiają wyznaczenie stężenia 
jonów analitu z jednoczesną kontrolą czasu oddziaływania czujnika z analitem.  

Opracowaliśmy nowy typ czujników optycznych zbudowanych z lipofilowej warstwy polimeru 
poli(bezwodnika maleinowego)-alt-1-oktadekenu oraz warstwy składającej się z barwnika pH 
czułego tj. chromojonoforu I. Przygotowane przez nas czujniki pozwalały, na podstawie zmiany 
intensywności sygnału, na wyznaczenie stężenia jonów K+ w zakresie stężeń 10-1 - 10-5 mol∙dm-3. 
Jednocześnie na podstawie zmiany długości fali odpowiadającej maksimum piku można było 
odczytać czas oddziaływania czujnika z jonami analitu.  

  
 

[1] E. Stelmach, K. Kłucińska, K. Maksymiuk, A. Michalska Talanta 2019, 196, 226-230.  
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Electrochemical, spectroscopic and nanomechanical studies of imatinib-
imprinted polymer films based on polycarbazole co-polymers 
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 In this presentation studies of electrochemical, spectroscopic, and nanomechanical properties 
of the imatynib-imprinted polymer films, prepared from carbazole derivatives, will be discussed.  The 
main goal of the studies was to elucidate signal transduction mechanism in electrochemical 
chemosensor with imatinib-imprinted polymer as the transduction unit. 

 Imatinib is a 2-phenylaminopyrimidine derivative acting as a specific tyrosine kinase 
inhibitor. It is a drug widely used for treatment of chronic myelogenous leukemia, gastrointestinal 
stromal tumors, and several other diseases.  Fast, simple, and reliable method of this drug 
determination along with its principal active metabolites is important from the point of view of 
personalized drug dosage as well as pharmacokinetic studies of its transformations in patient’s body. 

 Molecularly imprinted polymers (MIPs) are class of synthetic materials mimicking selective 
binding processes observed in biological systems.  They formation is based on a self-assembly of 
functional monomers with a template, followed by polymerization of the resulting complex in the 
presence of a cross-linking monomer, and then template extraction.  This procedure leads to formation 
of molecular cavities in the resulting MIP with the shape and recognizing sites arranged to 
accommodate imprinted molecule.[1]  The MIPs can be used as recognition units in sensors, catalysts, 
as well as drug delivery and separation systems. They offer numerous advantages, including high 
selectivity, stability, low limit of detection, robustness, and low cost.[2] 

 In our study, carbazole functional and cross-linking monomers were used to generate 
imatinib-imprinted polymer films.  These MIP films were deposited on the electrodes by 
electrochemical polymerization.  Then, their electrochemical properties were examined by using 
voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy.  Furthermore, the composition and redox 
state of the deposited films were studied by the FTIR spectroscopy and fluorescence spectroscopy 
measurements.  Finally, nanomechanical properties of the deposited MIP films were investigated.  
The results of the experiments performed allowed for proposing some hypotheses on the transduction 
mechanism of the chemosensor devised. 

 

Acknowledgements: The presented work has been supported by Polish National Science Center 
through grant No. 2015/19/B/ST4/03743 to K. N.  The Authors are grateful to M.Sc. E. Gilant and 
Dr P. Rudzki from Pharmaceutical Research Institute for help with imatininb synthesis and for helpful 
discussions. 

 

[1] L. Chen, X. Wang, W. Lu, X. Wu, J. Li, Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 2137-2211. 

[2] T. S. Bedwell, M. J. Whitcombe, Anal. Bioanal. Chem., 2016, 408, 1735-1751. 
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Etapy wzrostu i mechanizm syntezy cienkich warstw wielościennych nanorurek 
węglowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej 

Grzegorz Trykowski, Stanisław Biniak  
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 Opisano uproszczoną metodę syntezy wielościennych nanorurek węglowych (MWCNTs) w 
postaci warstw na krzemowym podłożu (Si). Zastosowano metodę chemicznego osadzania z fazy 
gazowej z opcją katalityczną (CCVD). Podłożem były płytki krzemowe. Syntezy prowadzono w 
reaktorze własnej konstrukcji. Jako prekursora katalizatora użyto ferrocenu w postaci stałej, który 
sublimując tworzył cienką warstwę węgla i żelaza na powierzchni Si. Źródłem węgla do wzrostu 
nanorurek był acetylen. Największą wydajność otrzymano w strefie znajdującej się w odległości 30-
35 cm od katalizatora przy temperaturze w granicach 680-700oC. Uzyskane materiały 
scharakteryzowano metodami spektroskopowymi i mikroskopowymi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Warstwa żelaza (lewe), MWCNTs (prawe).   
 

Obserwacje rożnych etapów tworzenia się warstwy katalitycznej oraz wzrostu nanorurek 
węglowych doprowadziły do zaproponowania autorskiego mechanizmu o nazwie „hopping growth 
MWCNTs”. Polega on na tym, że za nanocząstkami żelaza, unoszącymi się w atmosferze bogatej w 
węgiel, powstaje ogon z nanorurki węglowej. Mechanizm ten dowodzi, że tworzenie nanorurek 
węglowych następuje również podczas unoszenia się nanocząstek katalizatora, a nie tylko w trakcie 
wzrostu typu końcówkowego (ang. tip) lub korzeniowego (ang. root) [1].  
 

(Podziękowanie: Autorzy dziękują Narodowemu Centrum Nauki za wsparcie finansowe, dotacja 
"MINIATURA" nr 2017/01/X/ST5/01248) 

 

[1] I. Kunadian, R. Andrews, D. Qian, M. Pinar Mengüç, Growth kinetics of MWCNTs synthesized 
by a continuous-feed CVD method, Carbon N. Y. 47 (2009) 384–395.  
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Magnetyczne kapsuły polimerowe oraz mezoporowate nanocząstki jako 
nanofotoreaktory chemiczne 
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 Reakcje chemiczne realizowane w układach ograniczonych przestrzennie, o rozmiarach 
nanometrycznych są podstawą procesów biegnących w organizmach żywych. W szczególności, w 
pojedynczej komórce może przebiegać równocześnie szereg reakcji chemicznych, dzięki 
izolowanym organellom zapewniających różne środowiska reakcyjne, otoczonych błonami o 
kontrolowanej przepuszczalności dla reagentów tych reakcji. Analogiczne nanoreaktory chemiczne 
są także obiecujące dla prowadzenia użytecznych procesów chemicznych z dużą selektywnością, 
wydajnością oraz kontrolowaną wymianą reagentów pomiędzy reaktorem, a otoczeniem. 

 W ramach niniejszego komunikatu zaprezentowane będą nanokapsuły polimerowe złożone z 
ciekłego hydrofobowego rdzenia oraz polielektrolitowej powłoki zapewniającej wysoką stabilność 
dyspersji wodnej tych kapsuł.[1] W rdzeniu tych kapsuł zostały umieszczone superparamagnetyczne 
nanocząstki umożliwiające ich kierunkowe przemieszczanie w polu magnetycznym. co zostało 
wykorzystane do efektywnego załadunku kapsuł hydrofobowymi substratami reakcji. W tak 
uzyskanych nanoreaktorach przeprowadzono modelową reakcję fotochemiczną tj. fotoutlenianie 
perylenu, który został załadowany do kapsuł przez ich przeciągnięcie z fazy wodnej do hydrofobowej. 
Wykazano także, że nanokapsuły mogą być wielokrotnie wypełnianie substratami, podczas gdy 
hydrofilowe produkty mogą dyfundować do wodnego środowiska zewnętrznego.     

 Mezoporowate nanocząstki krzemionki [2] mogą także pełnić funkcję nanoreaktorów dzięki 
możliwości ładowania substratów reakcji do wnętrza mezoporów. Zsyntezowano nowe fotoaktywne 
nanocząstki krzemionki zawierające mezoporowaty płaszcz z wbudowanymi chromoforami 
antracenowymi. Do wnętrza mezoporów wprowadzono cząsteczki perylenu pełniące rolę akceptora 
energii wzbudzenia i wykazano bardzo efektywne przekazywanie tej energii z wzbudzonych 
chromoforów antracenowych dzięki niewielkim odległościom pomiędzy donorami i akceptorami w 
mezoporach. Procesy te prowadzone były w dyspersji wodnej nanocząstek. Efektywne rezonansowe 
przeniesienie energii zaobserwowano także pomiędzy antracenem oraz zaadsorbowanymi 
cząsteczkami fluoresceiny na powierzchni nanocząstek w wodzie. 

 

Podziękowanie: Autorzy dziękują za wsparcie finansowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Unii 
Europejskiej w ramach projektu TEAM/2016-1/9. J.O. dziękuje za wsparcie Narodowego Centrum 
Nauki w ramach projektu Preludium nr 2016/23/N/ST5/01563. 

 

[1] J. Odrobińska, E. Gumieniczek-Chłopek, M. Szuwarzyński, A. Radziszewska, S. Fiejdasz, T. 
Strączek, Cz. Kapusta, S. Zapotoczny, ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 10905-10913.  

[2] A. Baliś, S. Zapotoczny, Nanomaterials 2018, 8, 230.  

[2] A. Baliś, S. Zapotoczny, Nanomaterials 2018, 8, 230.  
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TiO2/organosilane materials with enhanced photocatalytic properties 
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 Titanium dioxide (TiO2) is one of the most widely known photocatalysts, which has been 
extensively used for photodegradation of organic compounds. TiO2 in anatase phase, with the bulk 
bandgap around 3,2 eV could be activated under UV light irradiation. To improve its physicochemical 
properties, the scientists are exploring new methods of modification [1]. Very interesting approach 
involves using organosilane compounds, which are utilized as precursors of silicon for TiO2 surface 
modification. It was investigated that Si-modified TiO2 surface can increase thermal stability and 
reduce the crystallite size, increasing the surface area and enhancing the UV photoactivity of modified 
photocatalysts. One of the used organic silanes coupling agent is 3-aminopropyltriethoxysilane 
(APTES) which consists of two functional groups: ethoxy and aminopropyl, attached to the central 
silicon atom [2,3].  

In this work, a study on TiO2 nanoparticles modified with APTES is reported. A series of new 
photocatalysts were obtained from TiO2 (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A., Poland) 
and Sigma-Aldrich® APTES (Merck KGaA, Germany) by solvothermal process. Different 
concentrations of APTES in ethanol were used: 1, 10, 100, 1000, 2000, 3000, 4000 mM. Starting 
TiO2 powder was dispersed in APTES solution and then modified in a pressure autoclave at 120℃ 
for 4 h with maintaining continuous stirring. To remove residual chemicals, the received slurry was 
rinsed with ethanol and distilled water, and then dried in a muffle furnace at 105℃ for 24 h. 
Physicochemical properties of obtained nanomaterials were determined by means of FTIR/DRS, UV-
Vis/DRS, SEM as well as XRD methods and the BET specific surface area was calculated. Total 
carbon and total nitrogen content in APTES-modified TiO2 samples were also measured. The 
photocatalytic activity of the tested photocatalyst was determined based on methylene blue solution 
decomposition under UV-Vis with high UV intensity (110 W/m2 UV and 5 W/m2 Vis). Obtained 
nanomaterials consist mainly of anatase phase with a small amount of rutile phase. The rutile phase 
resulted from rutile nuclei added in the crude TiO2 production process. The specific surface area of 
the obtained nanomaterials decreases with the increasing amount of APTES. For all APTES-modified 
TiO2 photocatalysts the adsorption equilibrium was established after 30 minutes with the adsorption 
degree of approximately 5%. Modification of TiO2 with APTES improves the photocatalytic 
properties of the new nanomaterials. The photocatalytic activity of TiO2/APTES nanomaterials was 
higher in comparison with unmodified TiO2 and commercial photocatalyst KRONOClean 7050 
(KRONOS Worldwide, Inc., USA). The highest activity was found for the photocatalyst containing 
2000 mM of 3-aminopropyltriethoxysilane. 
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 Thermal energy storage is a critical issue regarding the evolution of our modern energy needs. 
This requires that the energy is renewable, environmentally friendly and accessible on demand. Thus, 
it is critical to explore all the possible means where energy can be stored to optimise our energy 
storage capacity. The purpose of the this work is to explore the potential of thermal effects of solid-
liquid interface development for thermal energy storage applications. For this purpose a system 
comprised of both a non-wetting liquid and a lyophobic nonporous material was used. In particular, 
the relationship of the surface entropy of a non-wetting liquid with the heat of intrusion, or interface 
development, as the liquid penetrates into the mesoporous (15 nm) network of grafted silica was 
investigated. The preparation of the grafted silica was done according to the procedure of Wong et al 
[1]. Water and aqueous ethanol solutions of 5w%, 10w% and 15w% were used for this matter. The 
heat of intrusion at 65°C was recorded using a custom-built BGR TECH Ltd scanning transitometer. 
A clear correlation between the heat of intrusion and surface entropy was observed. The obtained 
results were analysed with respect to the thermodynamic relationships and a reasonable agreement 
between the experiment and model was found.  

 The obtained results propose that the macroscopic parameters such as contact angle and 
surface entropy are suitable for estimating the thermal effects of the intrusion of a non-wetting liquid 
into nanopores. Theoretically, non-wetting liquids can reach large surface entropies up to 1 mJ∙K-1∙m-

2 [2]. Based on these results and in combination with a mesoporous solid, with a large surface area, 
of 2000 m∙g-1 [3], it is possible that up to 1000 J∙g-1 of thermal energy can be stored.  

 
 [1] Wong, W.S et al, 2016. ACS applied materials & interfaces, 8(21), pp.13615-13623.  
[2] Egry, I. et al 2010. Adv coll interf sci, 159(2), pp.198-212. 
[3] Thanabodeekij N. et al. 2006. Materials chemistry and physics, 98(1), pp.131-137. 
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Jednowymiarowe (1D) nanokryształy ZnS(Se)  - otrzymywanie i przykłady 
zastosowań 

Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, Adam Żaba, Elżbieta Nowak 

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, ul. Warszawska 24, 
31-155 Kraków, matras@chemia.pk.edu.pl 

 

 Jednym z ważniejszych zadań nanotechnologii jest opracowanie nowych, bardziej 
uniwersalnych i wydajnych metod otrzymywania nieorganicznych nanokryształów 
półprzewodników typu A(II)B(VI), takich  jak siarczki, selenki o kontrolowanym składzie 
chemicznym, wielkości, strukturze krystalicznej oraz morfologii. W przypadku optoelektroniki 
szczególnym zainteresowaniem cieszą się  nanoobiekty jednowymiarowe (1D), ze względu na swoje 
unikalne właściwości optyczne i elektryczne. Zakłada się, że podczas wytwarzania heterofazowych 
warstw aktywnych w urządzeniach elektronicznych lub optoelektronicznych dużo łatwiej jest 
osiągnąć tzw. próg perkolacji elektrycznej w przypadku użycia nanokryształów jednowymiarowych 
(1D) np. nanorurek, nanodrutów czy nanoprętów, w porównaniu z zastosowaniem tego samego 
materiału ale w postaci 0D wymiarowych nanoobiektów (sfer lub wielościanów regularnych). 
Zjawisko perkolacji jest szczególnie istotne w przypadku przewodzących nanokompozytów 
polimerowych, składających się z matrycy polimerowej i nanokryształów nieorganicznych. Obecnie 
hybrydowe nanokompozyty polimerowe próbuje się wykorzystać m.in. jako warstwy aktywne do 
budowy ogniw fotowoltaicznych, których zadaniem jest nie tylko absorbcja światła, ale również  
zapewnienie transportu ładunku elektrycznego. Celem pracy było otrzymanie i charakterystyka  
nanokryształów 1D z ZnS(Se), modyfikacja ich powierzchni oraz  zastosowanie opracowanych 
struktur do otrzymania cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych.  
 

Badania finansowane z projektu Lider pn. ,,Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne 
dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D” (nr LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014). 
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Surface plasmon polariton propagation in a single nanowire waveguide 

Dorota Buczyńskaa), Michał Ćwika), Ewa Roźnieckaa), Sebastian Maćkowskib),  
Joanna Niedziółka-Jönssona) 

a) Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences, 01-224 Warsaw Kasprzaka 44/52 
b) Faculty of Physics, Astronomy and Informatics, Nicolaus Copernicus University, 87-100 Torun, 

Grudziądzka 5, email: jniedziolka@ichf.edu.pl  

 

 Silver nanowire (AgNW) is a plasmonic waveguide, which sustains propagation of surface 

plasmon polaritons (SPPs) [1]. The distance it can travel depends on nanowire dimensions, structural 

defects, and surface modification of metallic structure. Since a nanowire supports SPPs, it can 

function as a building block to construct a remote sensor [2]. To investigate excitation wavelength -

dependence and long-distance propagation of SPPs, we designed and built a two-objective 

fluorescence microscope. We employed hydrothermal method to obtain ultra-long silver nanowires 

[3]. Herein, we show the results obtained on a silver nanowire modified with CdTe quantum dots 

(QDs) embedded in a thin PVA film and excited with three different wavelengths. The results 

demonstrate that we are able to excite QDs fluorescence along the nanowire and at its end using 

excitation wavelengths of 635 nm, 532 nm, and 488 nm. The propagation distance depends upon the 

excitation wavelength with the longest distances achieved for the red excitation. The analysis of the 

results provides insight into the effect of the SPP propagation in silver nanowires. 
 

 

Fluorescence of CdTe QDs excited via plasmons propagating in the AgNW  

with different excitation wavelength. 

 

This work was support by projects 2016/22/E/ST5/00531 and 2017/27/B/ST3/02457 from the 

National Science Centre, Poland. 

 

[1] H. Wei, et al. Chemical Reviews 2018; 118: 2882. 

[2] A. Prymaczek et al. Nanoscale 2018; 10:112841.  

[3] M. Ćwik, et al. Materials. 2019 12: 721. 
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 ‘OSSOM’ ZnO – metaloorganiczne podejście do wytwarzania 
nanostrukturalnych form tlenku cynku 

Małgorzata Wolska-Pietkiewicza), Janusz Lewińskia,b) 
a) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego, 00-664 Warszawa, 

mwolska@ch.pw.edu.pl, 
 b) Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. 

  
 Obecnie obserwuje się niezwykle dynamiczny rozwój badań nad syntezą i zastosowaniem 
nanomateriałów półprzewodnikowych. W tej grupie szczególne miejsce zajmuje nanokrystaliczny 
tlenek cynku (ZnO NCs), którego unikalne właściwości warunkują wiele potencjalnych zastosowań. 
Przez ostatnie dwie dekady podstawową metodą wytwarzania ZnO NCs był proces zol-żel. Wadą tej 
metody jest jednak niska powtarzalność i odtwarzalność syntezy, co wynika z faktu, że proces 
zarodkowania i faza wzrostu NCs są kontrolowane kinetycznie. W efekcie otrzymywane są 
nanomateriały o zdefektowanej powierzchni oraz niejednorodnej strukturze warstwy stabilizującej, 
co wpływa na umiarkowaną stabilność ZnO NCs.  

 Efektem naszych systematycznych badań było opracowanie alternatywnej metaloorganicznej 
ścieżki syntezy. Głównym założeniem opracowanej procedury OSSOM (z ang. One-Pot Self-
Supporting Organometallic Approach) jest zastosowanie kompleksów typu RZn-X (gdzie X = ligand 
organiczny) jako efektywnych prekursorów w procesie syntezy ZnO NCs.[1] Monoanionowe ligandy 
X pełnią rolę stabilizującą zarówno w strukturze molekularnej prekursora, jak również na 
powierzchni powstających ZnO NCs, a racjonalny wybór proliganda już na etapie syntezy prekursora 
umożliwia konstruowanie nanomateriałów funkcjonalnych o pożądanych właściwościach. Metoda 
OSSOM pozwala na otrzymywanie wysokiej jakości ZnO NCs, wykazujących szereg unikalnych i 
niezmiennych w czasie właściwości fizykochemicznych, takich jak wysoka wydajność kwantowa i 
rekordowo długie czasy życia luminescencji,[2] a unikalne cechy stabilizującej powierzchnię 
warstwy organicznej sprawiają, że ZnO NCs są odporne zarówno na środowisko chemiczne,[3] jak 
i biologiczne.[2] Dodatkowo po raz pierwszy otrzymano tzw. „chiralne” ZnO NCs charakteryzujące 
się obecnością chiralnej otoczki organicznej oraz chiralną warstwą powierzchniową rdzenia.[4] Co 
więcej, ZnO NCs (d < 10 nm) wytworzone metodą OSSOM, wbrew powszechnej opinii wskazującej, 
że im mniejsze NCs tym większa ich toksyczność, wykazały wyjątkowo małe działanie szkodliwe w 
modelowych badaniach in vitro.[2] Ponadto, racjonalna modyfikacja powierzchni ZnO NCs 
metodami „click chemistry” prowadzi nie tylko do zmiany rozpuszczalności badanego układu, ale i 
powala na otrzymanie nanomateriału półprzewodnikowego wykazującego zjawisko 
AEE - wzmocnienia emisji indukowanej agregacją.[5] 

 
 [1] M. Wolska-Pietkiewicz, A. Grala, I. Justyniak, D. Hryciuk, M. Jędrzejewska, J. Grzonka, K. J. 
Kurzydłowski, J. Lewiński, Chem. Eur. J.  2017, 49, 11856 – 11865. 
[2] M. Wolska-Pietkiewicz, K. Tokarska, A. Grala, A. Wojewódzka, E. Chwojnowska, J. Grzonka, 
P. Cywiński, K. Kruczała, Z. Sojka, M. Chudy, J. Lewiński, Chem. Eur. J.  2018, 24, 4033 – 4042. 
[3] A. Grala, M. Wolska-Pietkiewicz, W. Danowski, Z. Wróbel, J. Grzonka, J. Lewiński Chem. Commun. 
2016, 52, 7340 – 7343. 
[4] E. Chwojnowska, M. Wolska-Pietkiewicz, J. Grzonka, J. Lewiński, Nanoscale 2017, 9, 14782 – 14786. 
[5] A. Grala, M. Wolska-Pietkiewicz, Z. Wróbel, T. Ratajczyk, J. Kuncewicz, J. Lewiński,. Mater. Chem. 
Front. 2018, 2, 1104 – 1111. 
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 Properties of monolayers formed from cysteine-stabilized silver nanoparticles 

Magdalena Oćwieja, Maria Morga 

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

 
 The preparation of silver nanoparticle layers characterized by controlled coverage, structure, 
stability and surface charge is in the centre of scientists dealing with nanomaterials. Considering 
biological applications, one should remember that the toxicity of positively charged nanoparticles is 
larger than that of negatively charged nanoparticles due to attractive electrostatic interactions with 
phospholipid cell membranes of microorganisms. Therefore, the aim of this work was to develop 
robust methods for preparing  monolayers of positively charged silver nanoparticles.  

 Cysteine-functionalized silver nanoparticles of an average size of 22±4 nm (DLS, TEM), 
applied in the studies, were synthesized in a chemical reduction method. The electrophoretic mobility 
measurements allowed to determine the isoelectric point of nanoparticles, which appeared at pH 5.1. 
Deposition mechanisms of the nanoparticles on bare and poly(diallyldimethylammonium chloride) 
(PDDA)-modified mica was investigated by atomic force microscopy (AFM), scanning electron 
microscopy (SEM) and streaming potential measurements (SP).The influence of ionic strength and 
pH on the monolayer formation was studied in detail. It was found that that the diffusion-controlled 
deposition of nanoparticles on bare mica under acidic conditions allowed obtaining positively charged 
monolayers of coverage up to 34%. The negatively charged monolayers of coverage up to 30% were 
formed under basic conditions on PDDA-modified mica. The density and structure of monolayers 
were tuned by changing ionic strength. Additionally, the streaming potential measurements allowed 
determining the acid-base characteristics and the stability of the monolayers. The desorption of the 
nanoparticles from the monolayers was noted for ionic strength above 10-2 M. Also the influence of 
pH on the desorption kinetics of the nanoparticles was quantitatively evaluated. Using the random 
sequential adsorption model (RSA) and 3D electrokinetic model for the interpretation of experimental 
data, the equilibrium adsorption constant and binding energies between the nanoparticles and surfaces 
were calculated. 

 

 
Figure 1. pH-dependent deposition of cysteine-stabilized silver nanoparticles on negatively and positively charged 

surfaces. 

Acknowledgements: This work was financially supported by the National Science Centre under the 
Sonata Project UMO-2015/17/D/ST4/00569. The synthesis and physicochemical characteristics of 
the nanoparticles were conducted within the framework of the project Iuventus Plus IP2015055974 
financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education. 
 



 

S14-35 

 

S14 
NANOMATERIAŁY  

I CHEMIA MATERIAŁOWA 

KS17 
5 września (czwartek)  
budynek: D, sala: AC 

sesja: 11:00-13:00 

 

Wpływ grubości warstwy na położenie punktu żelu w układach polimerowych  
z czynnikiem sieciującym 

Piotr Polanowskia), Jeremiasz K. Jeszkaa) Krzysztof Matyjaszewskia,b) 
a) Department of Molecular Physics, Technical University of Lodz, 90-924 Lodz, Poland 
b) Department of Chemistry, Carnegie Mellon University, 4400 Fifth Avenue, Pittsburgh 

 

Głównym celem wykonanych metodami Monte Carlo obliczeń symulacyjnych było zbadanie 
złożonych układów molekularnych należących do grupy tzw. szczotek polimerowych. Badano 
procesy syntezy specyficznych szczotek polimerowych w cienkich warstwach. Szczotki powstawały 
w wyniku szczepienia inicjatora na płaskiej powierzchni, a następnie prowadzenia kontrolowanej 
polimeryzacji rodnikowej. Obecność czynnika sieciującego prowadziła do żelowania w układzie. W 
wyniku przeprowadzonych symulacji został zbadany wpływ szeregu parametrów (np. gęstości 
szczepienia i grubości warstwy) na kinetykę polimeryzacji oraz morfologię powstających szczotek. 
Istotnym elementem badań było sprawdzenie wpływu warunków symulacji na położenie punktu żelu 
w funkcji stopnia przereagowania monomeru i czynnika sieciującego. Otrzymane rezultaty wskazują 
na istotną zależność położenia punktu żelowania od gęstości szczepienia i przyjętej grubości warstwy. 
Prezentowane wyniki stanowią kontynuację badań prowadzonych nad polimeryzacją szczepionych 
polimerów liniowych prezentowanych w pracach [1, 2]. Uzyskane rezultaty powinny być pomocne 
przy opracowaniu procedur otrzymywania warstw polimerowych o zadanej z góry wymaganej 
morfologii, które będą mogły być stosowane w przemysłowych technologiach inteligentnych warstw 
polimerowych. 

 

Badania były finansowane w ramach projektu badawczego: NCN UMO- 2014/14/A/ST5/00204. 

 

[1] P. Polanowski, K. Hałagan, J. Pietrasik, J. K. Jeszka, K. Matyjaszewski, “Growth of polymer 
brushes by “grafting from” via ATRP Monte Carlo simulations”, Polymer, 130, 267, (2017).          [2] 
P. Polanowski, J. K. Jeszka, K. Matyjaszewski, “Polymer brush relaxation during and after 
polymerization – Monte Carlo simulation study”, Polymer, 173, 190, (2019). 
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Wpływ składu matrycy zol-żelowej na strukturę i właściwości luminescencyjne 
nanokryształów fluorkowych 
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ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, barbara.szpikowska-sroka@us.edu.pl                                    

 

 Odnotowany postęp w dziedzinie fotoniki na przestrzeni ostatnich lat związany jest  
z dynamicznym rozwojem badań nad materiałami aktywowanymi optycznie czynnymi jonami ziem 
rzadkich (RE3+). Wysokie prawdopodobieństwo przejść promienistych jonów RE3+ warunkuje niska 
energia fononowa matrycy, dlatego na uwagę zasługują fluorkowe fazy krystaliczne typu PbF2 o 
szczególnie niskiej energii drgań fononów poniżej 250 cm-1[1]. Dzięki zastosowaniu tego typu matryc 
można otrzymać luminofory o szczególnie interesujących właściwościach spektroskopo-wych jonów 
RE3+. Materiały te mogą być otrzymane niskotemperaturową technologią zol-żel, którą 
charakteryzuje wysoki stopień czystości i jednorodności otrzymanych produktów. Otrzymane 
wyjściowe kserożele są poddawane kontrolowanej obróbce termicznej w celu krystalizacji faz 
fluorkowych. Ze względu na znacznie niższe temperatury tego procesu niż podczas wytopu 
składników szkłotwórczych, metoda zol-żel umożliwia otrzymywanie materiałów o składach 
trudnych do osiągnięcia innymi metodami [2].  

Podczas przeprowadzonych badań otrzymano kserożele krzemionkowe i dwufazowe materiały 
amorficzno-krystaliczne zawierające nanokryształy fluorkowe domieszkowane jonami Eu3+ i Tb3+. 
Zbadano wpływ zmiennego składu jakościowego i ilościowego otrzymanych materiałów oraz 
kontrolowanej obróbki termicznej na właściwości otrzymanych luminoforów. Strukturę otrzymanych 
materiałów określono na podstawie badań rentgenowskiej analizy fazowej, oraz metod 
spektroskopowych IR-ATR i Ramana, natomiast właściwości termiczne na podstawie badań 
TG/DSC. Charakterystyka luminescencyjna otrzymanych układów została przeprowadzona w 
oparciu o zarejestrowane widma ekscytacji, emisji oraz krzywych zaniku luminescencji  
z poziomu 5D0 jonów Eu3+ oraz 5D4 jonów Tb3+. Otrzymane materiały charakteryzują się wydajną 
luminescencją w zakresie światła widzialnego: 5D0 → 7FJ (J = 0-4, jony Eu3+) oraz 5D4 → 7FJ  
(J = 6-3, Tb3+). Spośród wskazanych pasm emisji największą intensywnością charakteryzuje się 
pasmo pomarańczowo-czerwone (5D0 → 7F1 i 5D0 → 7F2) jonów Eu3+ oraz pasmo zielone 5D4 → 7F5 
jonów Tb3+. Przeprowadzonemu procesowi obróbki termicznej towarzyszyła zmiana charakteru 
zarejestrowanych krzywych zaniku luminescencji, wskazując na dystrybucję jonów domieszki 
aktywnej między amorficzną matrycę, a nanokryształy fluorkowe. Przeprowadzone badania 
wskazują na wyraźny wpływ składu jakościowego, ilościowego i obróbki termicznej na właściwości 
luminescencyjne jonów RE3+ w otrzymanych materiałach zol-żelowych. 

 

Badania zostały wykonane w ramach realizacji projektu NCN nr 2016/23/B/ST8/01965. 

 

[1] S. Sarkar, C. Hazra, M. Chatti, V. Sudarsan, V. Mahalingam, RSC Adv. 2012, 2, 8269-8272. 
[2] M. Secu, C.E. Secu, J. Non-Cryst. Solids 2015, 426, 78-82. 
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Lepkosprężyste pianki poliuretanowe z wychmielinami modyfikowanymi H2O2 

Monika Auguścika), Joanna Ryszkowskaa), Leonard Sczepkowkib)   
a)Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Wołoska 141, 02-507 Warszawa, 

monika.auguscik.dokt@pw.edu.pl 
b) Firma FAMPUR Adam Przekurat, Gersona 40, 85-305 Bydgoszcz 

 

Chmiel zwyczajny znalazł zastosowanie przede wszystkim w produkcji piwa. Chmiel, a 
konkretnie szyszki chmielowe, czyli owocostany chmielu i lupulina, czyli lepki, żółty proszek 
uzyskiwany z szyszek chmielu, posiadają również liczne właściwości lecznicze. Wynikają one przede 
wszystkim  z obecności substancji o nazwie ksantohumol - związek z grupy flawonoidów, który ma 
silne właściwości antyoksydacyjne oraz pomaga zwalczać wirusy, grzyby i bakterie [1].  

Pianka lepkosprężysta (termoplastyczna lub wiskoelastyczna) jest materiałem stosowanym na 
materace, szczególnie polecanym przy schorzeniami kręgosłupa i układu krążenia. Ma właściwości 
odwzorowywania kształtu ciała pod wpływem temperatury, zwiększa to powierzchnię podparcia i 
redukcję wzajemnego wywierania ciśnień i zapewnia komfort użytkowania. Pianki lepkosprężyste 
posiadają komórki otwarte, umożliwia to ich całkowitą wentylację i przewiewność.  

Zastosowanie wychmielin jako napełniacza naturalnego do kompozytu z wiskoelastyczną 
pianką poliuretanową może dać ciekawe efekty w postaci poprawy biozgodności i innych 
właściwości materiałów na zastosowanie, jako poduszki, materace i podkłady. Dzięki uzyskaniu 
właściwości zwalczania drobnoustrojów można by takie materiały wykorzystywać w 
pomieszczeniach szpitalnych, środkach transportu publicznego, domach opieki i innych. 

Celem pracy było wytworzenie pianek lepkosprężystych z napełniaczem w postaci wychmielin 
zmodyfikowanych 10% roztworem H2O2 w celu uzyskania lepszej integracji napełniacza z osnową 
poliuretanową. Została wytworzona seria materiałów z różną zawartością chmielu modyfikowanego 
i niemodyfikowanego (od 5 do 15% liczone na mieszankę poliolową). Wynikiem pracy jest 
porównanie właściwości materiałów z napełniaczem z modyfikacją i bez z różnym napełnieniem. 
Osnowę stanowiła pianka lepkosprężysta, otwarto komórkowa, opisana w przyznanym patencie 
PL407875-A1. Celem pracy było zweryfikowanie czy w przypadku dodatku wychmielin w większej 
ilości zostaną uzyskane założone właściwości użytkowe oraz czy modyfikacja H2O2 pozwoli na 
zmniejszenie wymywania cząstek napełniacza. Otrzymane materiały poddane zostały analizie cech: 
fizycznych, mechanicznych, termicznych oraz ocenie odporności na działanie czynników 
środowiskowych (wymywanie cząstek napełniacza). Przeanalizowana została też budowa chemiczna 
przy pomocy spektroskopii w podczrwieni z Transformatą Fouriera. Ponadto, przy pomocy 
skaningowego mikroskopu, scharakteryzowano mikrostrukturę otrzymanych materiałów. 

We wszystkich piankach uzyskano korzystną strukturę otwartokomórkową, która wpływać 
będzie pozytywnie na higieniczność wyrobu, polepszając jego wentylację wewnętrzną, czego 
efektem będzie możliwość szybszego suszenia materaca bądź poduszki po praniu, natomiast dodatek 
wychmielin nada mu właściwości antybakteryjne. Na podstawie badań stwierdzono korzystne 
właściwości w próbie ściskania, uzyskano wzrost współczynnika komfortu jednocześnie nie tracąc 
na twardości pianki. Modyfikacja H2O2 spowodowała nieznacznie mniejszcze wymywanie 
napełniacza. 

 

[1]http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/chmiel-zwyczajny-wlasciwosci-
lecznicze-i-zastosowanie_38419.html 
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Nanocząstki bimetaliczne Ag/Au stabilizowane rodnikami nitroksylowymi  

jako potencjalne teranostyki 

Piotr Cieciórski, Elżbieta Megiel 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Technologii Materiałów Funkcjonalnych, 
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, p.cieciorski@student.uw.edu.pl 

  

 Jedną z ważniejszych grup rodników są̨ stabilne rodniki nitroksylowe, posiadają 
zdelokalizowany elektron w grupie nitroksylowej (N-O). Nitroksyle posiadają właściwości 
antyoksydacyjne, mogą naśladować dysmutazę ponadtlenkową (SOD), hamują reakcje Fentona, 
spowalniają reakcje utleniania związków biologicznych. Dzięki zastosowaniu nitroksyli jako sond 
molekularnych i elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) można monitorować in vivo 
stres oksydacyjny, który jest czynnikiem wielu stanów patologicznych występujących w ludzkim 
organizmie. Nitroksyle dzięki wysokiej przepuszczalności bariery krew-mózg i aktywności redoks 
mogą być wykorzystywane jako środki kontrastujące do obrazowania w magnetycznym rezonansie 
(MRI). [1] Nanocząstki bimetaliczne posiadają interesujące właściwości fizykochemiczne. 
Właściwości końcowego materiału mogą być addytywną funkcją materiałów wejściowych lub takie 
materiały mogą charakteryzować się właściwościami wywodzącymi się z synergistycznego efektu 
pomiędzy dwoma metalami. Użycie nanocząstek bimetalicznych ułatwia otrzymanie materiału 
o niezbędnych właściwościach optycznych, magnetycznych, elektrycznych lub chemicznych. 

Dzięki połączeniu nanocząstek metalicznych i rodników nitroksylowych można stworzyć 
nanosystemy, które mają zdolność do diagnozowania i monitorowania stanów patologicznych oraz 
dostarczania leków, czyli tak zwanych teranostyków. [2] 

Prezentowane badania skupiają się na syntezie i charakterystyce fizykochemicznej nanocząstek 
bimetalicznych Ag/Au, pokrytych rodnikami nitroksylowymi (N-Ag/Au) (Rys.1) do zastosowań 
medycznych. N-Ag/Au stanowią nowy typ materiałów, które potencjalnie mogą znaleźć 
zastosowanie jako nowe środki kontrastujące w obrazowaniu metodą MRI oraz nowe środki 
w leczeniu i diagnozowaniu nowotworów. 

 

Rys. 1. Schemat przedstawiający syntezę bimetalicznych NPs Ag/Au oraz ich funkcjonalizację. CS – cytrynian sodu, 
KT – kwas taninowy, KA – kwas askorbinowy; 1: DS-TEMPO, 2: HS-PEG-COOH, amino-TEMPO, EDCA, Et3N. 

  

[1] M. Lewandowski, K. Gwoździński, Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 2490-2516. 

[2] J. Xie, S. Lee, X. Chen, Adv. Drug Delivery Rev. 2010, 66, 1064-1079. 
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Dodatnio naładowane nanocząstki półprzewodnikowe do aplikacji                               
w urządzeniach optoelektronicznych 

Klaudia Cupiał, Katarzyna Matras-Postołek, Adam Żaba, Svitlana Sovinska 

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, ul. Warszawska 24,  
31-155 Kraków, klaudiacupial@gmail.com 

 

 Nanokryształy półprzewodnikowe są strukturami o wielkości porównywalnej do promienia 
Bhora ekscytonu (para elektron/dziura). Dzięki wysokiej wydajności luminescencji oraz możliwości 
dopasowania przerwy energetycznej materiały stałe przygotowane z QDs znalazły zastosowanie jako 
np. źródła światła czy w fotowoltaice.  

 Do najczęściej używanych i najlepiej opracowanych kropek kwantowych, o stosunkowo 
wysokich wydajnościach kwantowych świecenia należy selenek kadmu (CdSe). Jednak wysoka 
toksyczność selenku kadmu i coraz bardziej rygorystyczne regulacje prawne w zakresie ekologii 
zmuszają do poszukiwania innych, bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań.  

 Wskutek tego, prowadzi się obecnie wiele badań mających na celu opracowanie nowych 
metod uzyskiwania niskotoksycznych luminescencyjnych nanocząstek o ulepszonych 
właściwościach. 

 

 

Rysunek 1 Mikrofotografia TEM nanocząstek ZnSe:Mn. 

 Nanocząstki selenku cynku (ZnSe) i siarczku cynku (ZnS) domieszkowane jonami manganu 
są nietoksycznymi strukturami luminescencyjnymi o porównywalnych właściwościach. Ich dokładną 
charakterystykę fizykochemiczną uzyskano za pomocą spektroskopii absorpcji i fotoluminescencji 
UV-Vis, dyfrakcji rentgenowskiej, dynamicznego rozpraszania światła (DLS), transmisyjnej 
mikroskopii elektronowej (TEM), spektroskopii dyspersji energii (EDS) i transformaty Fouriera                   
w podczerwieni (FT-IR) spektroskopia. Kolejnym etapem prac będzie budowa ogniw 
fotowoltaicznych. 

 

Badania finansowane z projektu Lider pn. ,,Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne 
dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D” (nr LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014). 
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Composites based on conducting polymer, graphene oxide and functionalized 
carbon nanotubes as electrodes for electrochemical capacitors 

Anita Cymann*a), Mirosław Sawczakb), Ewa Klugmann-Radziemskaa),  
Monika Wilamowska – Zawłockaa) 

a) Gdansk University of Technology, Faculty of Chemistry, Department of Chemical Apparatus and 
Theory of Machines, G. Narutowicza st. 11/12, 80-233 Gdańsk; * anita.cymann@pg.edu.pl 

b) The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Fiszera 14 st., 
80-231 Gdańsk, Poland 

  

 Electrochemical capacitors are energy conversion and storage systems which meet 
the requirements of high power but suffer from low energy density [1]. Electronically conducting 
polymers are promising components for the electrodes in high performance supercapacitors due 
to their high conductivity in the charged state, significant values of specific capacitances and fast 
charge – discharge processes. Aforementioned features suggest the possibility to develop devices 
characterized with high specific energy and power and low equivalent series resistance (ESR). 
The incorporation of carbonaceous materials with high specific surface area into the conducting 
polymer matrix increases the capacitance by developing high surface area and improves mechanical 
properties of polymer. 

 
Fig. 1. Galvanostatic charging – discharging (0.5 A/cm2) for composite materials based on conducting polymer 

(PEDOT) and carbonaceous materials (GOx, CNTs) in 0.5 M Na2SO4 aqueous electrolyte.  
 

Different composites consisting of conductive polymer PEDOT, functionalized multiwalled 
carbon nanotubes and graphene oxide were prepared by one-step electrochemical deposition from 
aqueous suspensions of carbonaceous materials and monomer. The type of carbon nanotubes 
(oxidized - ox-CNTs or nitrogen plasma treated - (p)N-CNTs) and their amount in the synthesis 
solution (ranging from 0.1 mg/ml to 1 mg/ml) strongly influence the structure, capacitance values 
and adhesion to the electrode substrate of the composite layers. Electrochemical performance 
of selected composites is presented in Figure 1.  
  
The financial support from Foundation for Polish Science, grant No POIR.04.04.00-00-4582/17-00, 
is gratefully acknowledged. 
 

[1] M. Mastragostino, C. Arbizzani, F. Soavi, Solid State Ionics, 2002,  148, 493-498. 
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Własności optyczne ultradługich nanodrutów srebra otrzymanych metodą 
hydrotermalną  

Michał Ćwika), Dorota Buczyńskaa), Karolina Sulowskab), Ewa Roźnieckaa),   
Sebastian Maćkowskib), Joanna Niedziółka-Jönssona) 

a) Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii nauk, 01-224 Warszawa Kasprzaka 44/52 
b) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,              

ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń email: mcwik@ichf.edu.pl  

 

 Nanodruty metaliczne (NWs), ze względu na ich średnice rzędu 100 nm, wykazują efekt 
zlokalizowanego rezonansu plazmonowego. Skutkuje to wzmocnieniem odpowiedzi optycznej 
molekuł znajdujących się w ich pobliżu. Zjawisko to może być wykorzystane w powierzchniowo 
wzmocnionej spektroskopii Ramana oraz we wzmocnieniu fluorescencji molekuł. Ze względu na 
długości sięgające dziesiątków mikrometrów, w nanodrutach może dochodzić do propagacji 
powierzchniowych plazmonów polarytonowych, co może być wykorzystane do przetwarzania 
sygnałów i konstrukcji czułych sensorów. Zastosowania te wymagają długich nanodrutów, w których 
nie występują defekty strukturalne [1].   

 

Stosując H2O2 oraz PVP, otrzymano przy pomocy metody hydrotermalnej, nanodruty srebra 
(AgNWs) o długościach przekraczających 0,5 mm. Otrzymane AgNWs posiadają nierówną otoczkę 
polimerowa, która z czasem staje się bardziej jednorodna. Zbadano wpływ tej otoczki na rezonans 
plazmonowy, a także na właściwości optyczne białek fluorescencyjnych znajdujących się w pobliżu 
nanodrutów. Uzyskane wyniki dowodzą wpływu morfologii na statyczne (wzmocnienie) jak i 
dynamiczne (propagacja) właściwości AgNWs. 

 

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki 
NCN 2016/22/E/ST5/00531, 2016/21/B/ST3/02276, 2017/27/B/ST3/02457. 

 

[1] M. Ćwik, et al. Materials. 2019 Mar; 12(5): 721.  
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Biokoniugaty magnetycznych nanokompozytów AuNPs@PEI@Fe3O4                          
w konstrukcji biosensorów DNA 

Marcin Drozda,b), Katarzyna Mazgajczyka), Mariusz Pietrzaka,b), Elżbieta Malinowskaa,b) 
a) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii Medycznej, 

ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, mdrozd@ch.pw.edu.pl 
b) Politechnika Warszawska, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT,              

ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa  

  

 Nanocząstki tlenku żelaza(II)/żelaza(III) (Fe3O4) od lat są obiektem zainteresowania 
chemików-analityków z uwagi na stabilność chemiczną i właściwości magnetyczne. Dowiązanie do 
powierzchni nanocząstki bioreceptorów, takich jak oligonukleotydy czy przeciwciała daje możliwość 
wykorzystania takich biokoniugatów do magnetycznego zatężania próbek (w miejsce 
czasochłonnego i trudnego w miniaturyzacji wirowania), a także w konstrukcji nanosensorów 
bazujących na ich separacji w polu magnetycznym [1]. Główny czynnik ograniczający powszechne 
wykorzystanie nanocząstek Fe3O4 stanowi trudność ich bezpośredniej powierzchniowej 
funkcjonalizacji. Jednym z ciekawszych pomysłów na ominięcie tego problemu jest wstępne 
powlekanie magnetytu warstwą złota, mające na celu otrzymanie struktur typu core-shell. Dzięki 
temu zabiegowi nanocząstki zyskują typową dla złota kompatybilność z dobrze poznanymi 
strategiami kowalencyjnej biofunkcjonalizacji (między innymi z chemisorpcją tioli), przy 
jednoczesnym zachowaniu magnetycznych właściwości rdzenia [2].     

 

    
 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat otrzymywania nanostruktur AuNPs@PEI@Fe3O4 i ich późniejszej modyfikacji ssDNA. Inserty 
przedstawiają fotografie mikroskopowe TEM nanokompozytów.  

  

W prezentacji przedstawione zostaną rezultaty badań nad syntezą, modyfikacją powierzchni 
i biofunkcjonalizacją nanocząstek typu AuNPs@PEI@Fe3O4. Wykorzystanie poli(etylenoiminy) 
jako warstwy pośredniczącej pozwoliło na ominięcie trudnego w realizacji i mało powtarzalnego 
etapu epitaksjalnego wzrostu powłoki Au na powierzchni magnetytu. Uzyskane nanokompozyty 
zmodyfikowano przy pomocy modelowej, komercyjnie dostępnej tiolowanej sekwencji ssDNA. 
W kolejnym kroku zweryfikowano potencjał tak uzyskanego biokoniugatu jako elementu 
biosensorowego, tj. oceniono zdolność do oddziaływania z sekwencją komplementarną za pomocą 
spektrofotometrii UV-Vis i rezonansu plazmonów powierzchniowych. 

 

Praca została sfinansowana przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. 

  

[1] I.A. Goon, L.M.H Lai, J.J, Gooding et al., Chem. Commun. 2010, 46, 8821–8823.  

[2] S.M. Silva, R. Tavallaie, R.D. Tilley et al., Chem. Commun. 2016, 52, 7528-7540. 
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In situ obrazowanie procesów samoorganizacji nanorodów złota przy pomocy 
środowiskowej mikroskopii elektronowej 

Dorota Grzelaka), Piotr Szustakiewicz, Wiktor Lewandowski 
a)Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Nanomateriałów Organicznych i 

Biomolekuł, ul. L. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, dgrzelak@chem.uw.edu.pl  

 

Samoorganizacja nanostruktur bezpośrednio z ich koloidalnych roztworów jest jednym z najbardziej 
rozwijanych procesów, prowadzącym do zastosowań nanostruktur w przemyśle. Aby wydajnie 
kontrolować ten proces należy poznać i scharakteryzować siły, które nim kierują – szczególnie na 
etapie oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworze. Większość dostępnych technik 
analitycznych umożliwia nam jedynie obserwację uśrednionych ruchów tysięcy nanocząstek, dlatego 
analiza tego zjawiska i mechanizm jego zachodzenia w nanoskali nadal pozostaje tajemnicą.  

W swojej pracy zaimplementowałam technikę środowiskowej mikroskopii elektronowej, 
umożliwiającą obrazowanie koloidalnych roztworów nanocząstek złota in situ. Wykorzystałam 
roztwory nanorodów złota (Au NRs), które ze względu na wydłużony wzdłuż jednej osi kształt 
posiadają unikatowe właściwości optyczne i mają bardzo szeroki potencjał aplikacyjny. 
Dodatkowym atutem anizotropowego kształtu wykorzystywanych przeze mnie nanocząstek była 
możliwość obserwowania ich samoorganizacji w orientacyjnie ukierunkowane agregaty. Wraz z 
komplementarnymi pomiarami spektroskopowymi (UV/Vis), rozpraszania promieniowania 
rentgenowskiego (SAXRD) oraz modelowaniem teoretycznym pozwoliło nam to na 
scharakteryzowanie procesów samoorganizacji oraz dezorganizacji pod wpływem czynników 
zewnętrznych agregatów nanorodów złota w roztworze.  

  

 
Rys. 1. Schemat dezorganizacji orientacyjnie ukierunkowanego agregatu nanorodów złota oraz przykład 

zarejestrowanego zjawiska w roztworze 

 

Badania prowadzone są w ramach projektu Reinforce realizowanego w ramach  programu First Team 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Alloyed nanoparticles of noble metal as nanozymes – activity and conjugation 
with DNA and proteins 

Polina Ivanovaa,b), Mariusz Pietrzaka,b), Marcin Drozda,b), Elżbieta Malinowska a,b) 

a)Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry,  Chair of Medical Biotechnology, 
Noakowskiego st.3, 00-664 Warsaw 

b)Centrum of advanced materials and technologies CEZAMAT, Poleczki st. 19, 02-822 
Warsaw, pivanova@ch.pw.edu.pl 

 

 Currently, use of nanoparticles in medical diagnostic systems becomes more and more 
popular. Nanozymes allow to create fast, sensitive and precise biosensors which can be used for 
disease biomarkers detection [4]. The research on enzyme-like activity of noble metal nanoparticles 
as well as their use in biosensing systems have been developing for recent years [2,3]. In particular 
gold nanoparticles were shown to have the ability to conjugate with proteins or DNA using relatively 
simple chemistry (thiol-based). Such properties of gold nanoparticles are very important for a 
development of nanozyme-based biosensors for biomarkers detection [1].  

The main idea of this work was to create nanoalloys possessing excellent enzyme-like activity 
and allowing for easy conjugation with proteins and DNA. For such reason gold-based alloys were 
synthetized using different methods. It appeared, that gold nanoparticles in comparison to other noble 
metal nanozymes show the lowest enzyme-like activity but the best conjugation ability at the same 
time. This is the reason behind the choice that were made to use a combination of Au, Pt, Pd, Ru, Rh, 
and Os in nanozymes. The influence of synthesis method on alloys’ properties and stability was 
examined. With a use of different methods peroxidase-like activity of alloys was tested and compared. 
This work is a part of big project aiming at development of miniaturized electrochemical biosensing 
system for disease biomarkers detection which can be used as a point-of-care testing device.  

 

This research is supported by the ImDiag “Opracowanie konstrukcji i technologii 
wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w 
płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych”; project is funded by the National Centre 
for Research and Development in Poland (grant nr. POIR.04.01.04-00-0027/17). More information 
about the ImDiag project is available on the webpage http://cezamat.eu/pl/rd/projekty/imdiag/.  

 

[1] Bedford, Boujday, Pradier, and Gu. "Spiky Gold Shells on Magnetic Particles for DNA 
Biosensors." Talanta 182 (2018): 259-66. Web.  

[2] Cao, G., Jiang, X., Zhang, H., Croley, T., & Yin, J. (2017). Mimicking horseradish peroxidase 
and oxidase using ruthenium nanomaterials. RSC Advances, 7(82), 52210-52217. 

[3] Choleva, T., Gatselou, G., Tsogas, V., & Giokas, A. (2018). Intrinsic peroxidase-like activity of 
rhodium nanoparticles, and their application to the colorimetric determination of hydrogen peroxide 
and glucose. Microchimica Acta, 185(1), 1-9. 

[4] Kelley, Shana O., Chad A. Mirkin, David R. Walt, Rustem F. Ismagilov, Mehmet Toner, and 
Edward H. Sargent. "Advancing the Speed, Sensitivity and Accuracy of Biomolecular Detection 
Using Multi-length-scale Engineering." Nature Nanotechnology 9.12 (2014): 969-80. Web. 
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Monometaliczne oraz bimetaliczne nanocząstki metali szlachetnych jako 
biokompatybilne platformy do transportu substancji biologicznie aktywnych 

Agnieszka Jędrych, Michał Wójcik 

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

 

 Nanocząstki metali szlachetnych, dzięki swojej biozgodności oraz prostej procedurze 
chemicznej modyfikacji powierzchni, znajdują szereg zastosowań w medycynie oraz biologii.[1],[2] 
Celem prowadzonych badań jest stworzenie prototypowego, hybrydowego układu stanowiącego 
połączenie nanocząstek metali szlachetnych stabilizowanych molekułami glutationu oraz substancji 
biologicznie aktywnych, który wykazywałby zdolność do selektywnego kierowania i uwalniania 
molekuł substancji biologicznie czynnych we wnętrzu tkanek i komórek nowotworowych. 
Otrzymane nanomateriały nieorganiczno-organiczne poddano charakterystyce przy użyciu szeregu 
metod fizykochemicznych, do których należy zaliczyć: transmisyjną mikroskopię elektronową, 
skaningową mikroskopię elektronową oraz analizę termograwimetryczną. Biokompatybilność 
otrzymanych układów została potwierdzona przy użyciu kolometrycznego testu MTT wykonanego 
dzięki współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Uzyskane wyniki potwierdzają, że 
otrzymane nanocząstki posiadają wysoki potencjał aplikacyjny jako wszechstronny nanonośnik 
leków antynowotworowych w leczeniu różnego rodzaju nowotworów. Szczególnie interesującym 
kierunkiem badań jest zastosowanie nanocząstek palladowych oraz bimetalicznych nanocząstek 
platynowo - palladowych w terapii raka sutka. Oba typy nanocząstek wykazują wysoką selektywność 
działania wobec komórek nabłonka sutka (linia komórkowa o symbolu MCF10a) oraz komórek 
nowotworu tej tkanki (symbol linii komórkowej: MCF7). W obu przypadkach nie wyznaczono 
wartości stężenia nanocząstek toksycznego dla komórek linii MCF10a, podczas gdy stężenie 
oscylujące w zakresie 100 μg/ml powoduje spadek wartości współczynnika przeżywalności populacji 
komórek nowotworowych do ok. 60%. Warto podkreślić, iż wspomniany wynik uzyskano pomimo 
braku modyfikacji powierzchni nanocząstek molekułami leku antynowotworowego. 

 
Rys. 1. Wyniki testu MTT uzyskane dla nanocząstek palladu wykonanego na linii komórkowej: a) MCF10a oraz  

b) MCF7. 
  

Badania są prowadzone dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu 
Lider (LD 516 813). 

() 

[1] J. Shi, Nature Reviews Cancer. 2017, 17, 20-37.  

[2] A. Schroeder, Nature Reviews Cancer. 2012, 12, 39-50. 
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Wpływ ilości i struktury nanocząstek metali szlachetnych na aktywność 
katalityczną zbudowanych z nich katalizatorów utleniania tlenku węgla (II) 

Agnieszka Jędrych, Michał Wójcik 

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

 

 Rosnąca troska o środowisko naturalne wymusza na naukowcach i inżynierach opracowanie 
technologii otrzymywania nowej generacji katalizatorów gazów wylotowych łączących niskie koszty 
produkcji z wysoką wydajnością katalityczną. Najbardziej perspektywicznym kierunkiem badań 
wydaje się stosowanie metali z grupy platynowców w postaci nanocząstek. W literaturze 
odnotowano, że nanocząstki platyny, palladu oraz rodu wykazują zwiększoną efektywność 
katalityczną w porównaniu z ich makroskopowymi odpowiednikami [1-3].  

Przedmiotem prowadzonych badań jest otrzymanie prototypowego katalizatora utleniającego 
szkodliwy tlenek węgla (II) w wyniku osadzania lipofilowych nanocząstek platyny, palladu oraz 
bimetalicznych nanocząstek platynowo-palladowych na zmodyfikowanym podłożu ceramicznym. 
Szczególną uwagę poświęcono badaniu wpływu ilości oraz składu chemicznego nanocząstek 
platynowców otrzymanych w wyniku zmodyfikowanej syntezy Brusta [4] na aktywność katalityczną. 
W efekcie otrzymano prototyp katalizatora charakteryzujący się wysoką jakością oraz drastycznie 
obniżonymi kosztami produkcji wynikającymi ze znacznego ograniczenia zużycia metali 
szlachetnych.  

Opracowana technologia otrzymywania katalizatorów jest kontynuacją technologii CARLINE 
(ang. CAtalytic converters RecycLIng for NanomatErials) chronionej polskim i europejskim prawem 
patentowym (PCT/IB2016/054420).  

  

Badania są prowadzone dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach grantu 
Lider (LD 516813). 

 

[1] J. Y. Park, Nano Letters, 2008, 8, 673-677.  

[2] B. Lim, Science, 2009, 324, 1302-1305. 

[3] Y. Nishihata, Nature, 2002, 418, 164-167.  

[4] M. Brust, Journal of the Chemical Society, 1994, 801-802. 
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Synteza in situ mieszaniny nanoproszków azotku glinu AlN, azotku galu GaN  
i roztworu stałego AlxGa1-xN na drodze transaminacji/deaminacji w układzie 

prekursorowym amidków/imidków metali 

Katarzyna Kapustaa), Mariusz Drygaśa), Jerzy F. Janika),  
Swietlana Stelmakhb), Stanisław Gierlotkab), Bogdan Pałoszb) 

a)AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,Wydział Energetyki  
i Paliw, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

b)Instytut Wysokich Ciśnień PAN „Unipress”, ul. Sokołowska 29/27, 01-142 Warszawa 

 

    Nanokrystaliczny azotek galu GaN jest szerokopasmowym półprzewodnikiem nowej 
generacji (Eg=3,4 eV), po modyfikacjach emitującym w zakresie od ultrafioletu, poprzez światło 
niebieskie, do zielonego. Pokrewny azotek glinu AlN (Eg=6,2 eV) charakteryzuje się nadzwyczaj 
wysokim przewodnictwem cieplnym i znaczną odpornością chemiczną. Oba te azotki mogą tworzyć 
między sobą roztwory stałe AlxGa1-xN o pośrednich charakterystykach optoelektronicznych. 
Kombinacja właściwości półprzewodnikowych GaN oraz AlxGa1-xN z elektrycznie izolacyjnym i 
cieplno-przewodnościowym charakterem AlN może dać niezwykły zestaw właściwości użytkowych 
pochodnej nanoceramiki azotkowej. Spiekanie nanoproszków planuje się w kolejnym etapie badań. 

   Do syntezy nanoproszkowych kompozytów AlN/GaN/AlxGa1-xN wykorzystano roztwór w 
heksanie mieszaniny dimetyloamidków metali {M[N(CH3)2]3}2, M=Al, Ga, kondycjonowany w 
warunkach refluksu przez trzy godziny celem preferencyjnego powstania bimetalicznego 
{M’[N(CH3)2]3}2, M’=Al:Ga=1:1. Reakcje produktu stałego z tego etapu z ciekłym amoniakiem 
(transaminacja/deaminacja) skutkowały utworzeniem się prekursora amidkowo-imidkowego, a jego 
piroliza w atmosferze NH3 w temp. 800 oraz 950 ºC prowadziła do uzyskania nanoproszków o 
zróżnicowanym średnim rozmiarze ziarna od kilku do kilkudziesięciu nanometrów. Równanie 
poniżej ukazuje główne etapy syntezy i ciąg przemian chemicznych na przykładzie azotku galu.  

 
        NH3 (-33 ºC)                     T (temp. otoczenia)                         T (piroliza) 

Ga[N(CH3)2]3         Ga(NH2)3 (amidek)       {Ga(NH)3/2} (imidek)        GaN (nanoproszkowy azotek) 

    Na podstawie badań XRD określono, że produktami pirolizy są wieloskładnikowae 
mieszaniny nanokrystalicznych azotków h-AlN, h-GaN i c-GaN oraz h-AlxGa1-xN, a udział roztworu 
stałego, x=ok. 0,5, jest szczególnie wysoki po pirolizie w temp. 950 ºC. Średnie rozmiary krystalitów 
dla h-AlN i h-GaN w kompozytach są mniejsze niż w referencyjnych próbkach czystych azotków, 
otrzymanych w porównywalnych warunkach, zapewne z powodu efektu rozrzedzającego. 

    Widma FT-IR dla obydwu nanokompozytów były zgodne z powyższym, zawierając 
charakterytyczne pasma drgań rozciągających dla wiązań Al-N oraz Ga-N w azotkach, odpowiednio 
przy ok. 670-680 i 570-590 cm-1. Nie zaobserwowano odrębnych pasm absorpcyjnych dla roztworu 
stałego azotków. Gęstości helowe wynosiły 4,20 i 4,24 g/cm3, odpowiednio dla nanoproszków z 
temp. 800 i 950 ºC, przy gęstości teoretycznej ok. 4,76 g/cm3. Zdjęcia SEM potwierdziły zwięzłą 
aglomerację cząstek. Widma 71Ga i 27Al MAS NMR dla nanokompozytów z obydwu temperatur 
pirolizy były typowe dla mieszaniny samych azotków, nie dostarczając żadnych specyficznych 
przesunięć chemicznych dla występującej fazy roztworu stałego.  

 

Badania finansowane były z dotacji grantu NCN, nr 2017/25/B/ST5/01032. 
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Badania termograwimetryczne nanoproszkowego kesterytu Cu2ZnSnS4 
uzyskanego na drodze mechanochemicznej syntezy z wybranych siarczków 

metali 

Katarzyna Kapustaa), Mariusz Drygaśa), Jerzy F. Janika),  
Mirosław M. Bućkob), Janusz Partykab) 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, a)Wydział Energetyki  
i Paliw, b)Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

 

 Kesteryt, czyli złożony siarczek Cu2ZnSnS4, jest materiałem, w którym upatruje się następcę 
krzemu w produkcji kolejnej generacji ogniw fotowoltaicznych, głównie ze względu na jego 
korzystne właściwości półprzewodnikowe (przerwa energetyczna oscylująca w granicach 1,4-1,5 eV) 
oraz tworzące go tanie i przyjazne środowisku pierwiastki. Metodę jego otrzymywania, polegającą 
na wysokoenergetycznym mieleniu substratów, a następnie wygrzewaniu otrzymanego materiału, 
również należy uznać za atrakcyjną ze względu na prostotę oraz niskie koszty. 

 W pracy przedstawiono wyniki badań nad kesterytem, otrzymywanym przez zmielenie na 
mokro (ksylen) proszkowych siarczków metali Cu2S, ZnS, SnS oraz siarki elementarnej w stosunkach 
molowych, odpowiadających stechiometrii związku (z 2% nadmiarem S), w wysokoenergetycznym 
młynie kulowym (Pulverisette 7, Fritsch), prowadzone z wysoką prędkością 900 obr/min, w czasie 
20 godzin, a następnie wygrzewanym w temperaturze 500 °C w przepływie argonu przez 6 godzin. 
W optymalnych warunkach, proszki bezpośrednio po mieleniu składają się z fazy regularnej typu 
sfalerytu (pre-kesteryt), nie wykazując właściwości półprzewodnikowych. Dopiero wygrzewanie 
prowadzi do uzyskania fazy tetragonalnej typu kesterytu, która charakteryzuje się pożądanymi 
właściwościami. 

 Proszki pre-kesterytu i kesterytu poddano badaniom termograwimetrycznym przy 
wykorzystaniu metod TG/DTA/MS (z analizą spektroskopii masowej) oraz TGA/DSC. Celem badań 
było wyznaczenie zakresu temperatur, w jakich dochodzi do przemiany fazy regularnej w fazę 
tetragonalną oraz wykrycie w sprzyjających warunkach towarzyszącego temu efektu cieplnego. 
Ponadto analiza danych umożliwić powinna określenie stabilności termicznej materiałów. 

 W pre-kesterycie największy spadek masy odnotowano do temperatury ok. 450 °C (8 %). 
Również w tej temperaturze uwidacznia się przemiana egzotermiczna, która prawdopodobnie jest 
związana z transformacją fazy regularnej w tetragonalną. Zmiany masy w obu proszkach były 
związane głównie z wydzielaniem się pewnych ilości zaadsorbowanej pary wodnej oraz gazowego 
SO2. Drugi ze zidentyfikowanych składników powstać mógł bądź w wyniku reakcji nadmiaru siarki 
z resztkowym tlenem obecnym w przepływającym argonie lub też z rozpadu grup siarczanowych, 
tworzących się po syntezie na powierzchni ziaren w kontakcie z wilgotnym powietrzem. Grupy takie 
wykryto metodą spektroskopii XPS w wielu nanoproszkach w tym układzie. Widoczny rozpad 
kesterytu miał miejsce w temperaturach powyżej ok. 700-750 °C. 

 

Badania finansowane z Subwencji Badawczej dla Młodych Naukowców, AGH nr 16.16.210.476. 
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Nowe pochodne 2,6-di(chinolin-8-ylo)pirydyny – synteza oraz badania 
wybranych właściwości fizykochemicznych 

Mateusz Kapuściak, Sławomir Kula, Agata Szłapa-Kula, Angelika Mieszczanin,  
Ewa Schab-Balcerzak 

Zakład Chemii Polimerów, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski 
ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice, m.kapusciak7@gmail.com 

 

 Odkrycie 2,2`:6`,2``-terpirydyny w latach 30-tych XX wieku zapoczątkowało nowe 
możliwości w syntezie związków kompleksowych, w szczególności bloku d. Pochodne 2,2`:6`,2``-
terpirydyny w połączeniu z metalami przejściowymi bardzo szybko zyskały ogromne 
zainteresowanie dzięki atrakcyjnym właściwościom fizykochemicznym [1] oraz biologicznym [1]. 
Jednakże, wymagania stawiane w ostatnich latach badanym i wykorzystywanym związkom 
chemicznym dynamicznie rosną. Dlatego wciąż poszukuję się nowych cząsteczek 
charakteryzujących się prostą i tanią syntezą, wysoką stabilnością oraz interesującymi 
właściwościami z punktu widzenia ich potencjalnego zastosowania. Niezwykle ciekawą alternatywą 
dla wielu opisanych w literaturze związków chemicznych są poznane w niewielkim stopniu pochodne 
2,6-di(chinolin-8-ylo)pirydyny [2-3]. Wymiana bocznych pierścieni pirydynowych na pierścienie 
chinoliny stwarza nowe możliwości w syntezie wielu związków kompleksowych metali, a także z 
powodzeniem może wpływać na ich finalne właściwości fizykochemiczne oraz biologiczne. 

Celem niniejszej pracy było opracowanie metody syntezy, otrzymanie oraz zbadanie 
właściwości fizykochemicznych nowych, nie opisanych wcześniej w literaturze pochodnych 2,6-
di(chinolin-8-ylo)pirydyny. Prace rozpoczęto od syntezy 8-acetylochinoliny na drodze reakcji 2-
aminoacetofenonu z glicerolem (w obecności uwodnionego siarczanu żelaza), w środowisku kwasu 
metanosulfonowego. Otrzymany keton wykorzystano następnie w reakcji kondensacji z wybranymi 
aldehydami. Produkty syntezy oczyszczono za pomocą chromatografii kolumnowej, a następnie 
poddano szczegółowej analizie spektroskopowej NMR (1H, 13C NMR, H-HCOSY, H-C HMQC, H-
C HMBC), w celu lepszego zrozumienia budowy otrzymanych związków. Finalnie rozważane 
pochodne zostały poddane szczegółowym badaniom fizykochemicznym (termicznym, optycznym i 
elektrochemicznym) mającym na celu wyznaczenie podstawowych zależności pomiędzy strukturą, a 
ich właściwościami.  
 

Badania realizowane w ramach Grantu Rektora UŚ dla najlepszych studentów (Mateusz Kapuściak) 

 

[1] A.K. Pal, G.S. Hanan, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 6184-6197. 
[2] G. Ragazzon, P. Verwilst, S.A. Denisov, A. Credi, G. Jonusauskas, N.D. McClenaghan, Chemical 
Communications, 2013, 49, 9110-9112. 
[3] M. Jager, L. Eriksson, J. Bergquist, O. Johansson, Journal of Organic Chemistry, 2007, 72, 
10227-10230. 
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Domieszkowanie poli(3-heksylotiofenu) – wpływ na strukturę i parametry 
membran do separacji w układzie azot-tlen 

Kinga Kępska a), Agnieszka Stolarczyk a), Mieczysław Łapkowski a,b) 
a) Politechnika Śląska, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, 

ul. ks. M. Strzody 9, 44-100 Gliwice 
b) Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 

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

 

 W obliczu kryzysu klimatycznego energooszczędne metody rozdziału mieszanin gazowych, 
takie jak membranowa separacja gazów, są ważnym kierunkiem rozwoju technologicznego. 

 Membrany do separacji gazów to z reguły materiały typu tailor-made zaprojektowane do 
rozdziału konkretnej mieszaniny, na przykład azot-tlen. Rozdział tych dwóch gazów stanowi 
szczególne wyzwanie ze względu na zbliżone rozmiary cząstek  (tlen 3,46; azot 3,64 Å) i w rezultacie 
zbliżone szybkości dyfuzji obu gazów w materiale membrany. Stąd zainteresowanie materiałami, 
które oddziałują specyficznie z jednym ze składników – w tym przypadku dirodnikiem tlenu. 

 Polimery skoniugowane są zdolne do generowania nośników ładunku, takich jak polarony, 
które mogą oddziaływać z cząsteczkami O2, ułatwiając transport tlenu przez membranę [1]. 
Dotychczas podjęto kilka prób wykorzystania polimerów skoniugowanych, takich jak polianilina, 
polipirol, czy pochodne politiofenu do wytwarzania membran. Szczególnie membrany z polianiliny 
stały się obiektem zainteresowania badań laboratoryjnych, ze względu na uzyskiwane wysokie 
selektywności [2]. Dotychczas niewiele miejsca poświęcono w literaturze badaniom nad 
zastosowaniem poli(3-alkilotiofenów) jako membran [3].  

 W pracy przedstawiono wyniki badań nad domieszkowaniem folii z nieregioregularnego 
poli(3-heksylotiofenu) domieszkami takimi jak chlorek antymonu(V), chlorek żelaza(III) oraz kwasy 
alkilobenzenosulfonowe zarówno w masie jak i powierzchniowo. Zastosowanie domieszek powoduje 
usztywnienie materiału oraz ogólny spadek przenikalności gazów przez folie, a także wpływa na 
strukturę elektronową (badaną spektroskopią EPR) oraz krystaliczną i ułożenie łańcuchów 
polimerowych w materiale (badane techniką XRD).  

 

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu 
PRELUDIUM 11 (projekt nr 2016/21/N/ST8/01871). 

Autorzy są wdzięczni za działania związane z tworzeniem sieci współpracy międzynarodowej  
finansowane z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 
691684.  

 

[1] B.R. Mattes, M.R. Anderson, H. Reiss, R.B. Kaner w: Intrinsically Conducting Polymers: An 
Emerging Technology, ed. L. Aldissi 1993, 61-74. 

[2] J. Pellegrino Ann. N. Y. Acad. Sci. 2003, 984, 289–305. 

[3] I.H. Musselman, L. Li, L. Washmon, D. Varadarajan, S.J. Riley, M. Hmyene, J.P. Ferraris J. 
Memb. Sci. 1999, 152, 1–18. 
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Silicon Oxycarbide-Graphite Composites as Negative Electrodes for Lithium-
Ion Capacitors 

Dominik Knozowski, Ewa Klugmann-Radziemska, Monika Wilamowska-Zawłocka 

Gdansk University of Technology, Faculty of Chemistry, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
dominik.knozowski@pg.edu.pl  

 

 Electrode material selection is a key factor influencing the performance of energy storage 
devices. Among many of the available electrode materials, silicon oxycarbide glasses (SiOC) exhibit 
promising features such as high capacity values of lithium-ion storage and good rate capability. 
However, SiOCs during the first charge-discharge cycle bind irreversibly considerable amount of 
lithium ions, what results in limited utilization of these materials. It has been shown that reversibility, 
cyclability and Li storage capacity of SiOCs depend mainly on the amount and structure of free carbon 
phase [1, 2]. Therefore, there are several strategies to improve SiOC overall performance focused on 
increasing carbon content. For instance, producing layered SiOC-graphite composite [3], mixing 
preceramic precursor with carbon precursors (e. g. hexane [4] or divinylbenzene [5]) or introducing 
various organic functional groups to preceramic polymer chains [2]. 

 Here we present a novel method of combining silicon oxycarbide with graphite. Silicon 
oxycarbide-graphite composite is obtained by sol-gel synthesis, where gelation and drying processes 
are assisted by high power ultrasounds. The role of ultrasounds is to homogenize the blend of graphite 
powder and polysiloxane and to accelerate the gelation and drying processes. Graphite particles are 
uniformly distributed in the dried polysiloxane matrix, what results in homogenous silicon 
oxycarbide-graphite composite after pyrolysis process.  

 The idea behind adding graphite to silicon oxycarbide is to increase the free carbon content 
and thus reduce initial irreversible capacity. Silicon oxycarbide glasses differ from each other in terms 
of carbon content depending on the composition and structure of the preceramic polymers. Carbon-
poor SiOC samples exhibit higher irreversible capacity than carbon-rich ceramics. It is noticed that 
SiOC-graphite composites exhibit a reduction of irreversible capacity by 5-15%, depending on the 
composition and amount of graphite. Moreover, the addition of graphite to carbon-poor preceramic 
polymer results in almost doubled lithium storage capacity compared to SiOC obtained from the same 
polymer but without graphite.   

  

Acknowledgments: This work is financially supported by Foundation of Polish Science, grant no. No 
POIR.04.04.00-00-4582/17-00  
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[2] M. Wilamowska-Zawłocka, P. Puczkarski, Z. Grabowska, J. Kaspar, M. Grajczyk-Zajac, R. 
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Preparation and characterization of graphene and carbon nanotubes hybrids 
with ferric oxide 
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 The carbon nanotubes (CNTs) and graphene materials, i.e. graphene nanoplatelets 
(GNPs) and graphene oxide (GO), are nanocarbon substances with a unique structure and 
excellent physicochemical properties [1]. They are widely used as nanofillers of 
polymer composites to enhance electrical, thermal and mechanical properties. 1-
dimensional structure of CNTs and layered structure of graphene materials allows the 
creation of effective network necessary for the transport of photons or electrons and it 
results in improved thermal and electrical conductivities of the composites [2]. 
However both, thermal and electrical conductivities are significantly limited by the 
reciprocal interactions between the neighboring nanotubes and graphene sheets leading 
to agglomeration, which practically occur in each case.  

To limit the aggregation of CNTs, GNPs and GO sheets in order to achieve an 
homogeneous dispersion in polymer nanocomposites, decoration of these structures 
with inorganic nanoparticles seems to be one of  the efficient approach [3]. 
 In this work, we present three different routes to fabricate carbon nanotubes and graphene 
hybrid materials decorated with ferric oxid.  (1) The nanocarbon-inorganic hybrids were prepared 
from suspension of CNTs, GNPs or GO by co-precipitation process of Fe2O3 from FeCl2·4H2O and 
FeCl3·6H2O solution. (2) The synthesis of hybrids by homogeneous precipitation of FeCl3 in a 
suspension of nanocarbon materials with urea was also performed. (3) The hybrid materials were 
synthesized by grafting of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) to surfaces of CNTs, 
GNPs or GO with the help of 3-aminopropyltriethoxysilane (APTS).  

The effect of decoration of nanocarbon materials with ferric oxide on their structure and properties 
was studied. The morphology and quantitative analysis of the surface of hybrid materials were 
analyzed using a coupled SEM technique with the EDS X-ray diffraction method. The surface 
characteristic and XY dimensions and thickness of hybrids was performed using atomic force 
microscopy (AFM) technique. The structural order of graphene- and carbon nanotubes-inorganic 
hybrids was determined by means of Raman spectroscopy.  
 

[1] Functionalized Graphene Nanocomposites and their Derivative. Synthesis, Processing and 
Application. 2019, edited by M. Jawaid, R. Bouhfid and A. el Kacem Qaiss, Elsevier.  

[2] U. Szeluga, B. Kumanek, B. Trzebicka. Compos Part A Appl Sci Manuf. 2015, 73, 204-231. 

[3] T. K. Bindu Sharmila, J. V. Antony, M. P. Jayakrishnan, P. M. Sabura Beeguma, E. T. Thachil. 
Mater. Des. 2016, 90, 66–75. 
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Preparation and characterization of graphenic materials from carbonization 
products of petroleum and coal pitch for application as carbon nanofillers 
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Yevgen Mamunyab), Oleksii Maruzhenkob) 
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b) Institute of Macromolecular Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine 48 Kharkivske 
chaussee, 02160 Kyiv, Ukraine 

 

 Graphenic materials (GM) composed of carbon planes forming a characteristic hexagonal 
structure are currently one of the most intensively studied carbonaceous substances. Valuable 
properties of these materials, primarily high thermal and electrical conductivity as well as high 
mechanical strength, combined with high chemical inertia, give a wide range of application and are 
the reason of broad interest in fabrication of GM from various carbon precursors [1]. The use of 
garphenic materials as carbon nanofillers of polymer matrices allows to obtain polymer 
nanocomposites with desired properties [2].  

The main objective of the presented research is to obtain and characterize GM from 
carbonization products of petroleum (PET) and coal pitch (CP). Initial PET and CP material were 
obtained at ~1200 oC in inert gas and differ in the dimensions and ordering of graphene planes (Fig. 1). 

Fig. 1 SEM images (SE) of PET (a) and CP (b) morphology. 

 

The disturbance of graphene planes structure as a result of introduction of the oxygen functional 
groups is one of the method to improve dispersity and reactivity of GM with polymer phase of 
composites. For this purpose, both PET and CP precursors were subjected to oxidation intercalation 
processes using the modified Hummers method [1]. Finally, two types of multi-layered GM of 
different degree of carbon planes separation were obtained and characterized by macroscopic (SEM, 
AFM) and spectroscopic (FTIR, Raman) methods.   

This work was partially realized in the frame of Polish-Ukrainian (PAS-NASU) joint project 
"Development of modern polymer nanocomposites with various graphene-like carbon nanofillers.” 
  

[1] B. Kumanek, U. Szeluga, et al., Fullerenes, Nanotubes Carbon Nanostructures 2018, 26, 405–16. 

[2] Y. Mamunya, L. Matzui, L. Vovchenko, O. Maruzhenko, V. Oliynyk, S. Pusz, B. Kumanek, U. 
Szeluga, Composites Science and Technology, 2019, 170, 51-59. 
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Samoorganizacja nanoprętów złota z wykorzystaniem matryc kopolimerowych 

Natalia Kołsut, Arkadiusz Leniart, Paweł Majewski, Wiktor Lewandowski 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, 
n.kolsut@student.uw.edu.pl 

 

 Otrzymywanie anizotropowych nanocząstek złota oraz uzyskiwanie ich uporządkowanych 
agregatów to jedno z najważniejszych wyzwań nanotechnologii ze względu na duży potencjał 
aplikacyjny takich materiałów. Wynika on głównie ze zjawiska zlokalizowanego rezonansu 
plazmonów powierzchniowych wykazywanego przez nanocząstki metaliczne, dzięki któremu 
absorbują one fale elektromagnetyczne o konkretnych energiach. Możliwość otrzymania szerokiego 
spektrum kształtów i wielkości nanocząstek oraz modyfikacja ich otoczki organicznej pozwalają na 
sterowanie właściwościami plazmonowymi materiałów z nich zbudowanych. Samoorganizacja 
nanocząstek anizotropowych jest stosunkowo trudna w porównaniu do nanocząstek sferycznych, ze 
względu na ich większe rozmiary. Rozwiązaniem może być utworzenie materiałów hybrydowych 
opartych na kopolimerach blokowych, których domeny mają wymiary porównywalne z wielkością 
nanocząstek.  

 
Rys. 1. Schemat uporządkowania nanoprętów złota w matrycy kopolimerowej 

 

 Celem niniejszego projektu jest otrzymanie kompozytów składających się z nanoprętów złota 
i kopolimerów blokowych, mających potencjalne zastosowanie w budowie urządzeń optycznych 
takich jak polaryzatory plazmonowe, których jakość zależy od jednorodnego, orientacyjnego 
uporządkowania nanocząstek. 

 

Badania prowadzone są w ramach projektu Reinforce realizowanego w ramach programu First Team 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Właściwosci luminescencyjne hydrofobowych i hydrofilowych nanokryształów 
stopowych Ag-In-Zn-S 

Patrycja Kowalik,a,b), Piotr Bujak,a) Anna Nowicka,b) Adam Prońa)  
a) Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, Polska, 

Pkowalik@ch.pw.edu.pl 
b) Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Pasteura 1, 02-093 Warszawa, Polska. 

 

 Koloidalne nanokryształy półprzewodnikowe do bioobrazowania powinny charakteryzować 
się emisją światła w zakresie od 650 nm do 900 nm tzw. oknie biologicznym gdzie absorpcja 
biologicznego tła jest minimalna.[1] W tym kontekście czteroskładnikowe stopowe nanokryształy 
Ag-In-Zn-S można zaliczyć do szczególnie interesujących ze względu na możliwość kontroli 
właściwości luminescencyjnych szczególnie w zakresie bliskiej podczerwieni.[2] 

 Nanokryształy stosowane do zastosowań biomedycznych powinny tworzyć stabilne dyspersje 
w wodzie. Obecnie znane są dwie strategie uzuskiwania tego typu dyspersji. Pierwsza strategia polega 
na otrzymaniu nanokryształów w niepolarnych rozpuszczalnikach i wymianie typowych 
hydrofobowych ligandów na hydrofilowe ligandy co prowadzi do przeniesienia nanokryształów do 
wody. Druga strategia polega na wykorzystaniu polarnych rozpuszczalników i otrzymaniu 
bezpośrednim typowych hydrofilowych nanokryształów.[1] 

 Prezentowane wyniki badań dotyczą hydrofobowych stopowych nanokryształów Ag-In-Zn-S 
otrzymywanych przy wykorzystaniu prostych prekursorów metali takich jak AgNO3, InCl3, 
stearynian cynku w połączeniu z 1-dodekanotiolem (DDT), 1-oktadekenem (ODE) i siarką 
roztworzoną w oleiloaminie (OLA). W badaniach przede wszystkim skupiliśmy się na wpływie 
zastosowanego rozpuszczalnika (ODE lub 1,2-dichlorobenzenie (DCB)) oraz prekursora siarki 
(S/OLA lub S/n-octylamine, OCA) na reaktywność prekursorów metali co w konsekwencji przekłada 
się na zmianę składu, struktury i właściwości luminescencyjnych otrzymywanych nanokryształów. 
Istotnym uzupełnieniem prowadzonych badań było opracowanie metod wymiany ligandów 
hydrofobowych na typowe hydrofilowe ligandy: kwas 11-merakptoundekanowy MUA, kwas 
liponowy i cysteine uzyskując stabilne wodne dysperesji przy stosunkowo nie wielkim spadku 
wydajności kwantowej luminescencji (dla MUA z 67% do 31%).[3] Ponadto w otrzymanych 
hydrofilowych nanokryształach Ag-In-Zn-S połączonych poprzez grupę tiolową z ligandami, 
wykorzystano obecność wolnych grup karboksylowych do uzyskania wiązania z transferryną (Tf) tj. 
białkiem stablilizującym stężenie jonów żelaza w osoczu krwi. Następnie otrzymany układ 
hybrydowy Ag-In-Zn-S/ligand hydrofilowy-Tf modyfikowano dalej przyłączając doksorubicynę 
popularny lek antynowotworowy.   

 

Badania były finanosowanie z projektu OPUS 2015/17/B/ST4/03837 NCN. Ponadto P.K. realizuje 
pracę doktorską w ramach projektu TRI-BIO-CHEM.   

 

[1] L. Jing, S.V. Kershaw, Y. Li, X. Huang, Y. Li, A.L. Rogach, M. Gao, Chem. Rev. 2016, 10623-
10730. 

[2] G. Gabka, P. Bujak, K. Giedyk, A. Ostrowski, K. Malinowska, J. Herbich, B. Golec, I. Wielgus, 
A. Pron, Inorg. Chem. 2014, 53, 5002-5012. 

[3] P. Bujak, Z. Wróbel, M. Penkala, K. Kotwica, A. Kmita, M. Gajewska, A. Ostrowski, P. Kowali, 
A. Pron, Inorg. Chem. 2019, 58, 1358-1370. 
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Nanocząstki Ag2Se – otrzymywanie, modyfikacja powierzchni,  
przykład zastosowań 

Tomasz Król, Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska 

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 
Kraków, tomaszkrol95@gmail.com 

 

 Celem pracy było otrzymanie nanocząstek Ag2Se stabilizowanych oktadecyloaminą oraz 
opracowanie procesu wymiany ligandu pierwotnego na ligandy ułatwiające przepływ ładunku 
elektrycznego w celu uzyskania unikalnych właściwości optycznych i elektrycznych. Praca zawiera 
opis syntezy nanocząstek Ag2Se, sposobów oczyszczania powierzchni z nadmiaru stabilizatora oraz 
późniejszej modyfikacji z uwzględnieniem wszystkich istotnych parametrów prowadzenia procesu. 
Otrzymane nanocząstki zostały scharakteryzowane na każdym etapie przy użyciu technik 
pomiarowych DLS, UV-Vis, PL. Dodatkowo wykonano analizę XRD oraz obrazowanie TEM 
nanocząstek bezpośrednio po syntezie. Otrzymane nanocząstki zostały wykorzystane do otrzymania 
hybrydowych ogniw fotowoltaicznych. 

 

 

Rysunek 1 Mikrofotografia TEM nanocząstek Ag2Se. 

 

Badania finansowane z projektu Lider pn. ,,Organiczno-nieorganiczne nanomateriały 
funkcjonalne dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D” (nr LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014). 
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Fotoprzełączalne nanocząstki ciekłokrystaliczne pokryte pochodnymi 
spiropiranu i koligandami promezogenicznymi 

Piotr Kuczyński, Ewelina Tomczyk, Michał Wójcik  

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Zakład Syntezy Nanomateriałów Organicznych  
i Biomolekuł  ul. Pasteura 1, 02-093, Warszawa,  p.kuczynski2@student.uw.edu.pl 

 

 Nanocząstkami metalicznymi, nazywamy takie układy, w których uporządkowane struktury 
molekuł metalu osiągają rozmiary od 1nm do 100nm. Wykazują specyficzne właściwości 
fizyko-chemiczne, będąc swego rodzaju  pomostem pomiędzy makro światem,  
a światem pojedynczych atomów. Dodatkowo powierzchnia nanocząstek może zostać pokryta 
różnorodnymi ligandami organicznymi. Wpływa to na ich zachowanie, strukturę, a także 
zastosowanie, które w obecnych czasach sięga od elektroniki do medycyny. Aktualnie coraz częściej 
funkcjonalizuje się powierzchnię nanocząstek ligandami, które mogą reagować na bodźce 
zewnętrzne, np. izomeryzować pod wpływem oświetlania promieniowaniem UV, co wpływa na 
reorganizacje nanocząstek, przekładając się na zmianę właściwości takiego materiału 

Nasze badania miały na celu zsyntetyzowanie, a następnie zbadanie właściwości  nanocząstek 
ciekłokrystalicznych  pokrytych dodatkowo ligandem spiropiranowym, zdolnym do izomeryzacji pod 
wpływem naświetlania promieniowaniem UV                                                               

Wykorzystanie  ligandu fotoprzełączalnego oraz koligandu promezogenicznego do pokrycia 
powierzchni nanocząstek pozwoliło na dynamiczną kontrolę struktury oraz właściwości 
nanomateriału hybrydowego. 

  

Autorzy dziękują Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju za finansowanie badań w ramach grantu 
LIDER/34/0102/L-7/15/NCBR/2016 
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Synteza, właściwości i zastosowanie nowych materiałów organiczne o strukturze 
D-π-A-π-D 

Przemysław Ledwońa), Radosław Motykaa), Marian Chapranb), Gabriela Wiosna-Sałygab)  
a) Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, 

ul. Strzody 9, 44-100 Gliwice, przemyslaw.ledwon@polsl.pl 
b) Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej, Żeromskiego 116,  

90-924 Łódź 
 

Prowadzone badania miały na celu wyznaczenie wpływu struktury związków organicznych o 
strukturze D–π–A–π–D na ich właściwości fotofizyczne, elektrochemiczne oraz możliwe 
zastosowania emisyjne oraz elektrochromowe.  

Nowe materiały organiczne o strukturze D–π–A–π–D zostały zsyntetyzowane za pomocą 
sprzęgania Stille’a. Ogólna struktura badanych związków przedstawiona jest na Rysunku 1. Nowe 
materiały scharakteryzowano za pomocą woltamperometrii cyklicznej, spektroskopii UV-VIS oraz 
fluorescencji.  

W wyniku prowadzonych badań otrzymano szereg organicznych diód emitujących światło 
(OLED)y. Zaobserwowano silny efekt rodzaju jednostki elektronoakceptorowej na zarejestrowane 
widma fotoluminescencji nowych materiałów i elektroluminescencji OLEDów. Otrzymane wyniki 
wskazują na silną zależność pomiędzy strukturą jednostki elektronoakceptorowej a właściwościami 
całej cząsteczki. 
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Rysunek 1 Ogólna struktura związków 

 

Podziękowanie: Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2016-2019 
nr projektu 0440/IP3/2016/74.   
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Turbidymetria jako szybka, alternatywna metoda pomiaru wielkości 
sferycznych nanocząstek krzemionki  

Łukasz Tabisz, Bogusława Łęska 

Zakład Chemii Supramolekularnej, Wydział Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego8, 61-614 Poznań 

 

 W przypadku nowoczesnych materiałów o coraz mniejszych rozmiarach ziaren, dokładna 
wielkość oraz jednorodność są niezwykle istotnymi aspektami, od których zależy między innymi ich 
potencjał aplikacyjny. Przykładowo, powierzchnia właściwa – odwrotnie skorelowana z rozmiarami 
cząstek – jest parametrem kluczowym dla większości adsorbentów. Jednym z łatwiej dostępnych 
materiałów do regularnego użytku laboratoryjnego jest krzemionka, a jej monodyspersyjna, 
nanosferyczna odmiana opracowana przez Stöbera może zostać wykorzystana zarówno w 
chromatografii [1] jak i syntezie zaawansowanych materiałów [2]. Ponieważ niewielkie zmiany 
stężenia substratów lub warunków reakcji syntezy mogą wpływać na uzyskane wielkości cząstek, 
standardem jest każdorazowe sprawdzenie struktury materiału za pomocą techniki transmisyjnej 
mikroskopii elektronowej (TEM); może być to kłopotliwe w przypadku chęci rutynowego 
korzystania z tego monodyspersyjnego zamiennika. Nasze badania sugerują możliwość zastąpienia 
zdjęć TEM prostym i ekonomicznym pomiarem turbidymetrycznym, wykorzystując do tego 
standardowy spektrofotometr UV-Vis. W ramach badań przeprowadzono kilkadziesiąt syntez 
krzemionki w skali stumiligramowej, a następnie wykonano pomiary transmitancji mieszanin 
poreakcyjnych w serii stosownych rozcieńczeń. Skorzystanie z wyprowadzonych wzorów pozwoli 
nie tylko na otrzymanie nanocząstek SiO2 o dobrze przybliżonym zakresie wielkości w każdym 
laboratorium chemicznym zaopatrzonym w etanol, wodny roztwór amoniaku i 
tetraetoksyortokrzemian (TEOS), ale też na szybkie doprecyzowanie ich faktycznych rozmiarów. 

 

Rys. 1. Zdjęcia TEM krzemionki Stöbera o rozmiarach ok. 20 nm (lewa strona) i ok. 350 nm (prawa strona).   
 

Badania sfinansowano z grantu NCN PRELUDIUM 2015/17/N/ST5/01943. 

 

[1] D. A. Keane, J. P. Hanrahan, M. P. Copley, J. D Holmes, M. A. Morris. J. Por. Mat. 2010, 17(2), 
145-152. 

[2] K. D. Hartlen, A. P. Athanasopoulos, V. Kitaev. Langmuir. 2008, 24(5), 1714-1720. 
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Polimery z odwzorowanymi jonami metalu domieszkowane nanorurkami 
węglowymi – otrzymywanie i zastosowanie w czujnikach elektrochemicznych 

Karolina H. Markiewicz, Joanna Breczko, Agnieszka Z. Wilczewska 

Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku 
ul. Ciołkowskiego 1k, 15-245 Białystok, k.markiewicz@uwb.edu.pl 

 

Rozwój metod pozwalających na selektywne i dokładne oznaczanie śladowych ilości jonów 
metali jest istotnym zagadnieniem z punku widzenia ochrony zdrowia i środowiska.  

Prezentowany projekt badawczy dotyczy otrzymywania oraz charakterystyki fizykochemicznej 
i elektrochemicznej materiałów hybrydowych zbudowanych z nanorurek węglowych (CNT, carbon 
nanotubes) i polimerów z odwzorowanymi jonami (IIP, ion imprinted polymers), które mogą znaleźć 
zastosowanie w detekcji elektrochemicznej jonów metali. Modyfikacja elektrod nanorurkami 
węglowymi powoduje zwiększenie ich aktywności elektrokatalitycznej oraz wydajności reakcji 
elektrodowych.[1] Polimery z odwzorowanymi jonami charakteryzują się wysoką selektywnością w 
stosunku do odwzorowanych jonów, co jest związane m.in. z „efektem pamięci” wynikającym z 
procesu przygotowania materiału polimerowego.[2] W badaniach zastosowano polimeryzację 
inicjowaną na powierzchni nanorurek węglowych. Do otrzymania IIP o wysokiej selektywności w 
stosunku do odwzorowywanych jonów wykorzystano handlowo dostępne oraz zsyntezowane 
monomery o właściwościach kompleksujących. Otrzymane materiały scharakteryzowano za pomocą 
metod spektroskopowych (FT IR, Raman), metod analizy termicznej (TGA, DSC) oraz mikroskopii 
elektronowej (TEM, SEM). Właściwości elektrochemiczne zbadano metodą woltamperometrii 
cyklicznej i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej.  

  

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2014/13/N/ST5/01563).  

  

[1] C. Gao, Z. Guo, J.-H. Liu, and X.-J. Huang, Nanoscale, 2012, 4, 1948-1963.  

[2] C. Branger, W. Meouche, A. Margaillan, React. Funct. Polym., 2013, 73, 859–875.  
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Mezogeny bananowe o właściwościach półprzewodnikowych i silnej 
fluorescencji 

Joanna Matraszek, Ewa Górecka, Katarzyna Grześkiewicz  

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

 

 Półprzewodniki organiczne są postrzegane jako jedna z najbardziej innowacyjnych dziedzin 
przemysłu ze względu na ich właściwości fizykochemiczne i możliwość zastosowania w 
urządzeniach nowej generacji. Z aplikacyjnego punktu widzenia istotne jest aby z półprzewodników 
organicznych można było uzyskać cienkie warstwy o dużym stopniu uporządkowania. Dobrze znaną 
klasą związków, które  ulegają samoorganizacji i tworzą uporządkowane dalekozasięgowe domeny 
są ciekłe kryształy. Ich przewagą nad związkami krystalicznymi oraz polimerami jest łatwość 
utworzenia warstw z małą liczbą defektów. Dla mobilności ładunków korzystne jest ułożenie molekuł 
w kolumny gdzie dzięki dobremu przekrywania orbitali molekularnych zwiększa się przewodnictwo 
jednak często dochodzi do wygaszenia fluorescencji w stanie krystalicznym. My uzyskaliśmy 
związki  ciekłokrystaliczne  wykazujące bardzo wysoką wydajność kwantową fluorescencji w 
roztworze (70-90%) oraz w fazie ciekłokrystalicznej  i krystalicznej (ok.15%). Dla otrzymanych 
materiałów obserwowany był odwracalny proces utlenienia oraz nieodwracalny proces redukcji. 
Energia orbitalu HOMO wynosiła ok. -5.60eV, a orbitalu LUMO ok. -3.25eV. Przerwa energetyczna 
w badanych mezogenach była równa ok. 2.40eV.  

 

Projekt NCN - 2017/01/X/ST5/00591 
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Synteza oraz badanie wybranych właściwości pochodnych 9,9’-bifluorenylidenu 
– jako nowych materiałów dla ogniw fotowoltaicznych 

Angelika Mieszczanin, Sławomir Kula, Agata Szłapa-Kula, Mateusz Kapuściak,  
 Ewa Schab-Balcerzak 

Zakład Chemii Polimerów, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski 
ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice, angelika.mieszczanin@gmail.com 

 

 W ostatnich latach obserwowany jest intensywny rozwój technologiczny, powodujący wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Dlatego coraz większą wagę przykłada się do 
ekologicznych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań, polegających na pozyskiwaniu energii  
ze źródeł odnawialnych. Interesującym rozwiązaniem w tym aspekcie są ogniwa perowskitowe 
(PSC), które należą obecnie do najbardziej obiecujących spośród wszystkich ogniw nowych 
generacji. Warto podkreślić, iż w ostatnich latach osiągnęły one wzrost wydajności z 5% do 22% [1-
2]. Jednak do ich dalszego rozwoju i zastosowań przemysłowych konieczne są nowe rozwiązania 
materiałowe ukierunkowane np. na opracowanie i syntezę związków pełniących rolę warstw 
aktywnych ogniwa. Przykładem tego typu materiałów są związki transportujące ładunki dodatnie 
(HTM). Obecnie najpopularniejszym związkiem wykorzystywanym w ogniwach PSC jest  
2,2′,7,7′-tetrakis(N,N-bis(p-metoksyfenylo)amino)-9,9’-spirobifluoren (spiro-OMeTAD) [1-2]. 
Wymaga on jednak wieloetapowej syntezy, co bezpośrednio wpływa na jego bardzo wysoką cenę 
(około 1g/2000zł), a tym samym zwiększa koszty produkcji ogniw (PSC).  

Celem pracy była synteza oraz zbadanie wybranych właściwości fizykochemicznych nowych 
pochodnych 9,9’-bifluorenylidenu, które potencjalnie mogą zastąpić popularny spiro-OMeTAD jako 
materiał transportujący dziury (HTM). Zaprojektowane związki otrzymano w katalizowanej 
kompleksowym związkiem palladu reakcji sprzęgania Buchwalda-Hartwiga 2,2’,7,7’-tetrabromo-
9,9’-bifluorenylidenu z odpowiednimi aminami. Otrzymane pochodne oczyszczono za pomocą 
chromatografii kolumnowej, a ich budowę potwierdzono za pomocą metod spektroskopowych  (1H i 
13C NMR) oraz analizy elementarnej. Następnie zsyntezowane związki zostały poddane 
szczegółowym badaniom fizykochemicznym. Właściwości termiczne zostały wyznaczone  
za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz analizy termograwimetrycznej (TGA).  
W zakresie badań elektrochemicznych wyznaczono wartości potencjałów utleniania i redukcji  
za pomocą woltamperometrii cyklicznej (CV). Spektroskopię UV-VIS zastosowano do określenia 
właściwości optycznych syntezowanych związków. Na kolejnym etapie badań pochodne  
9,9’-bifluorenylidenu będą testowane jako materiały HTM w perowskitowych ogniwach 
fotowoltaicznych. 

 

Badania realizowane w ramach Grantu Rektora UŚ dla najlepszych studentów (Angelika 
Mieszczanin). 

 

 [1] X. Zhao, M. Wang, Materials Today Energy, 2018, 7, 208-220. 

[2] P. Vivo, J. K. Salunke, A. Priimagi, Materials, 2017, 10, 1087-1132. 
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 Wpływ modyfikacji powierzchni nanocząstek srebra wybranymi 
aminokwasami na ich toksyczność wobec limfocytów T i B 

Anna Barbasza), Agnieszka Czyżowskaa), Magdalena Oćwiejab) , Maciej Romanc) 
a)Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, 
b)Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, ul. Niezapominajek 8,  

30-239 Kraków, ncocwiej@cyf-kr.edu.pl 
c) Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 

31-342 Kraków 
 

 
 Dane literaturowe wskazują, że toksyczność nanocząstek srebra silnie zależy od ich rozmiaru, 
morfologii, ładunku powierzchniowego oraz struktury chemicznej i właściwości stabilizatorów 
zaadsorbowanych na ich powierzchni. Obecnie podejmowane prace badawcze mają na celu 
opracowanie efektywnych metod modyfikacji nanocząstek srebra za pomocą takich molekuł, które 
umożliwiłyby kontrolę procesów jakie indukują nanocząstki w komórkach prawidłowych oraz 
nowotworowych. Szczególnie obiecujące wydaje się zastosowanie nanocząstek stabilizowanych 
aminokwasami, dzięki którym nanocząstki wykazują przestrajalne właściwości elektrokinetyczne. 
Dlatego też celem powziętych prac badawczych było określenie wpływu modyfikacji nanocząstek 
srebra cysteiną oraz argininą na ich toksyczność wobec dwóch linii komórkowych: limfocytów T 
(HUT-78) i B (COLO-720L).   

Nanocząstki srebra otrzymane metodą redukcji chemicznej przy użyciu borowodorku sodu 
modyfikowano L-cysteiną lub L-argininą w warunkach kwasowych, a następnie przeprowadzono ich 
charakterystykę fizykochemiczną. Efektywność modyfikacji potwierdzono za pomocą 
powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS). Rozkłady wielkości oraz średnią 
wielkość nanocząstek wyznaczono na podstawie mikrofotografii otrzymanych transmisyjną 
mikroskopią elektronową (TEM). Niemodyfikowane nanocząstki wykazywały ujemny potencjał zeta 
w szerokim zakresie pH, zaś nanocząstki modyfikowane aminokwasami wykazywały punkty 
izoelektryczne o wartościach zbliżonych do punktów izoelektrycznych czystych aminokwasów. 
Nanocząstki srebra, niezależnie od typu modyfikacji, powodowały uszkodzenie błon komórkowych 
oraz zaburzenia w funkcjonowaniu mitochondriów, co wykazano przy zastosowaniu testów LDH 
 i MTT. Dowiedziono, że uszkodzenie błon komórkowych było związane z peroksydacją lipidów 
błonowych wynikających z wyidukowanego stresu komórkowego. Dla zadanego zakresu stężeń 
aktywność biologiczna obu typów nanocząstek była znacznie wyższa niż srebra jonowego. 
Wykazano również, że dodatnio naładowane nanocząstki stabilizowane cysteiną były bardziej 
toksyczne niż ujemnie, co szczególnie istotnie uwidaczniało się w zniszczeniu błon komórkowych 
oraz uszkodzeniu DNA. Oprócz silnej genotoksyczności oraz właściwości prozapalnych, nanocząstki 
srebra modyfikowane aminokwasami wykazywały również silne działanie proaptotyczne, co 
wykazano badając sekrecję caspazy-9 oraz czynnika TNF-α. 
 

Podziękowania: Praca powstała w ramach realizacji projektu Iuventus Plus IP2015055974 
„Określenie wpływu właściwości powierzchniowych nanocząstek srebra na ich aktywność 
cytotoksyczną wobec wybranych komórek ludzkiego układu immunologicznego oraz komórek 
tkanki łącznej właściwej” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Zr-based Metal-Organic Frameworks as Drug Delivery Systems: Using a Post-
Synthetic Modification of Metal Nodes as a Novel Drug Incorporation Strategy 

Marzena Pander, Wojciech Bury 

Faculty of Chemistry, University of Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 

 

 Metal-Organic Frameworks (MOFs) are an intriguing and broadly studied class of 
coordination polymers consisting of self-assembled units: inorganic nodes and organic linkers. Their 
versatile structures, large and tunable pores and remarkable specific surface areas makes them 
interesting materials for broad spectrum of potential applications, such as gas storage and separation, 
heterogenous catalysis, biological imaging and drug delivery.[1] 

 Drug encapsulation in MOFs is usually based on two types of strategies: as a non-covalent 
entrapment inside the pores of the material or by covalent binding of drug molecules to the organic 
linkers. Herein, we propose a post-synthetic functionalization of metal nodes as a way of 
incorporation of drug molecules inside MOF. For that purpose, we have chosen Solvent-Assisted 
Ligand Incorporation (SALI) as a post-synthetic technique of binding carboxylate ligands to the 
terminal hydroxyl groups localized on metal nodes.[2] One of the prominent examples of meso-
MOFs, which is able to undergo SALI reaction, is NU-1000[3], a Zr-based MOF consisting of Zr6 
clusters linked by tetratopic TBAPy4- ions (where H4TBAPy = 1,3,6,8-tetrakis(p-benzoic 
acid)pyrene). 

 Our recent results concerning testing NU-1000 as an alternative drug delivery system will be 
presented. As model drugs we selected molecules containing carboxylic groups, i.e. ketoprofen, 
nalidixic acid and levofloxacin. The studies on the stability of NU-1000 in different buffers, the 
incorporation of drug molecules in this material and the release profiles of loaded drugs will be shown 
and discussed.[4] 

 
 
[1] H. Furukawa, K. E. Cordova, M. O’Keeffe, O. M. Yaghi, Science 2013, 341, 1230444. 
[2] P. Deria, W. Bury, J. T. Hupp, O. K. Farha, Chem. Commun. 2014, 50, 1965. 
[3] J. E. Mondloch, W. Bury, D. Fairen-Jimenez, S. Kwon, E. J. DeMarco, M. H. Weston, A. A. 

Sarjeant, S. T. Nguyen, P. C. Stair, R. Q. Snurr, O. K. Farha, J. T. Hupp,  J. Am. Chem. Soc. 
2013, 135, 10294. 

 [4] M. Pander, A. Żelichowska, W. Bury, Polyhedron 2018, 156, 131. 
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Odwracalna modyfikacja optycznych właściwości kropek kwantowych InP/ZnS 

Sylwia Parzyszeka), Monika Góraa), Damian Pociechab), Wiktor Lewandowskia) 

a)Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Syntezy Nanomateriałów Organicznych i 
Biomolekuł, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, sparzyszek@chem.uw.edu.pl 

b)Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków, 
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 

 

 Własności optyczne nanocząstek półprzewodnikowych są ściśle związane z szeregiem 
parametrów takich jak przerwa energetyczna półprzewodnika, kształt lub wielkość nanocząstki. 
Jednak wpływ na procesy optyczne ma również otoczenie nanocząstek. Dlatego niezwykle istotnym 
wyzwaniem jest nie tylko otrzymywanie nanocząstek o określonej morfologii, ale także 
kontrolowanie odległości między nimi, np. poprzez tworzenie dalekozasięgowo uporządkowanych 
struktur. Istnieją w literaturze przykłady otrzymywania zorganizowanych struktur 
półprzewodnikowych kropek kwantowych, poprzez np. powolne odparowywanie rozpuszczalnika 
[1], jednak zasadniczą wadą tak otrzymanych układów jest ich całkowita nieodwracalność. 

 W zaprezentowanej pracy otrzymano nietoksyczne, półprzewodnikowe nanocząstki InP/ ZnS. 
Nanocząstki te poddano wymianie ligandów na tiol alkilowy, oraz termotropowy ligand 
promezogeniczny. W ten sposób zmodyfikowano powierzchnię półprzewodnikowych kropek 
kwantowych nadając im właściwości ciekłokrystaliczne. Otrzymane układy nanocząstek wykazują 
nie tylko dalegozasięgowe uporządkowanie, ale także strukturę odwracalnie przełączalną pod 
wpływem temepratury.  

 
Rys.1. Utworzenie na powierzchni nanokryształu otoczki organicznej odpowiadającej na zmiany temperatury 

pozwala nie tylko na dynamicznie przełączalną zmianę zakresu emisji, a także uzyskanie anizotropii fluorescencji. 

Modyfikacja nanocząstek za pomocą ligandów promezogenicznych pozwoliła uzyskać 
dynamiczną zmianę właściwości optycznych badanych materiałów, na skutek kontrolowanej i 
odwracalnej zmiany odległości między nanocząstkami. Otrzymane strukury przebadano za pomocą 
spektroskopii fluorescencyjnej, transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz niskokątowego 
rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS).  

 

Badania prowadzone są w ramach projektu Reinforce realizowanego w ramach programu First Team 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

[1] K. Bian, Chem. Mater., 2018, 30, 19, 6788-6793  
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Semiconductor materials based on stannates, titanates and tantalates with 
photocatalytic properties under visible light irradiation 

Marta Paszkiewicz-Gawrona) b), Ewa Kowalskaa), Maya Kimuraa), Kunlei Wanga), Julia 
Zwarab), Ewelina Grabowskab), Adriana Zaleska-Medynskab)  

a) Institute for Catalysis, Hokkaido University, Kita 21, Sapporo 001-0021, Japan,  
m.paszkiewicz-gawron@ug.edu.pl 

b) Faculty of Chemistry, University of Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, Poland 
 

 All across the world, people are facing everyday with many kinds of environmental pollution, 
like: water, air and land pollution. These environmental problems affect every human, animal and 
plant. The best solution would be to reduce or even remove input of pollutants, however it is 
impossible. Therefore an alternative solutions aimed at removing harmful substances from air, water 
and soil are quested. One of a such solution are the photoactive materials able to remove pollution in 
the presence of light. One of the challenges in the field of heterogeneous photocatalysis is to develope 
of the new type photoactive materials activated by low powered and low cost irradiation sources (also 
sunlight) and to understand the mechanism of photocatalytic reaction in the presence of those 
materials. 

 In this work, the semiconductors such as: SrTiO3 (titanate), SrSnO3 (stannate) and AgTaO3 
(tantalate) were obtained by solvothermal method. Then the samples were modified with carbon 
quantum dots and in the second series with graphene quantum dots and 0.5% of erbium. Scanning 
transmission electron microscopy (STEM), UV-Vis absorption spectra, photoluminescence spectra, 
X-ray diffraction (XRD) and Brenauer-Emmett-Teller surface area (BET), FTIR spectroscopy, 
Raman spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) were used to characterize the 
surface and structure properties of the samples. Deposition of the carbon quantum dots, graphene 
quantum dots and erbium resulted in enhancing of absorption properties and rise of the photocatalytic 
activity under visible irradiation of the modified semiconductors as compared to bare samples. The 
photocatalytic activity was calculated by measuring the rate of phenol decomposition in aqueous 
solution with using action spectra analysis. The major intermediate products of phenol 
photodegradation under visible light irradiation in presence of obtained samples were benzoquinone 
and 1,2,4-benzenetriol. The antibacterial assay against Escherichia coli K12 bacteria were examined 
under irradiation (λ>420 nm) and in the dark. It was proved that samples modified by graphene 
quantum dots and erbium revealed very strong antibacterial properties under visible light irradiation 
(100% of bacteria were removed).  

  

Acknowledgements: XRD, BET, STEM, UV-Vis spectra, photoluminescence spectra, action spectra 
analysis and microbiology assay were done by Dr. Paszkiewicz-Gawron within research fellowship 
on Hokkaido University Institute for Catalysis, Japan, No. PPN/BEK/2018/1/00176 financed by 
Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) within the Bekker Programme. 
Raman and FTIR spectra were done with using equipment financed by Polish National Science Center 
within project OPUS 13 No. 2017/25/B/ST8/01119. 
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Helikalne układy nanocząstek złota na matrycy organicznej 

Mateusz Pawlak, Maciej Bagiński , Wiktor Lewandowski 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, 
mr.pawlak@student.uw.edu.pl 

 

 Celem prowadzonych badań jest uzyskanie chiralności plazmonowej hybrydowych układów 
sferycznych nanocząstek srebra i złota, pokrytych promezogenicznymi ligandami [1], w 
mieszaninach z szeregiem mezogenów typu bent-core, które mogą tworzyć fazę B4 [2]. Uzyskiwane 
helikalne struktury obserwowane były metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz 
mikroskopii polaryzacyjnej. Wykonane zostały również pomiary niskokątowej dyfrakcji 
promieniowania rentgenowskiego (SAXRD) oraz skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). 

 Uzyskane wyniki potwierdziły powstawanie fazy B4 dla niektórych molekuł. Zaobserwowana 
została zależność pomiędzy długością rdzenia molekuły a zdolnością do tworzenia helikalnych 
nanofilamentów. Jednocześnie stwierdzono, że obsadzanie helis przez nanocząstki jest silnie 
związane z chemiczną kompatybilnością pomiędzy ligandem pokrywającym nanocząstkę i ciekłym 
kryształem tworzącym helikalną matrycę. 

 

 
Rys. 1. Obraz heliakalnego układu nanocząstek złota uzyskany metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej  

 

Badania prowadzone są w ramach projektu Reinforce realizowanego w ramach programu First Team 
Fundacji  na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

[1] Lewandowski, W. et al. Dynamically self-assembled silver nanoparticles as a thermally tunable 
metamaterial. Nat. Commun. 2015(6590) 

[2] D. Chen et al, Diastereomeric liquid crystal domains at mesoscale, Nat. Commun., 2015(7763) 
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Fragonomika fotoreagentów 

Anna Pędrys, Jarosław Polański  

Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii, Katedra Chemii Organicznej, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice. 
apedrys@us.edu.pl 

 

 Pojęciem „fotoreagent” (ang. photoreagent, PR) określa się cząsteczkę ulegającą fotoreakcji, 
czyli reakcji związanej z absorbcją promieniowania elektromagnetycznego. Znaczenie fotoreagentów 
wzrasta wraz z rozwojem mikroelektroniki, gdzie odnajdują szerokie zastosowanie w układach 
scalonych (układy mikrolitograficzne). [1] Początkowo najczęściej stosowane były generatory 
fotokwasów, wykazujące najwyższą światłoczułość. Niestety ze względu na możliwość 
wywoływania przez nie korozji, stopniowo są zastępowane generatorami fotozasad. [2]  

 Pomimo szerokiego zastosowania fotoreagentów, ilość artykułów w tej tematyce jak i ilość 
dostępnych związków jest niska (Reaxys® : 2,489 artykułów dotyczących fotokwasów i generatorów 
fotokwasów, 364 artykuły dotyczące fotozasad i generatorów fotozasad). Przeszukiwania 
repozytorium Reaxys® (uzupełnione danymi z bazy Pubchem) umożliwiły nam wyodrębnienie 704 
struktur generatorów fotokwasów, 415 struktur fotokwasów, 345 struktur generatorów fotozasad i 31 
struktur fotozasad, które następnie zostały zapisane w notacji SMILES i poddane analizie z 
zastosowaniem metody struktur uprzywilejowanych. Ponadto, uzyskane kody SMILES zostaną 
wykorzystane w celu skonstruowania deskryptorów molekularnych lub deskryptorów 
daktyloskopowych. Wymienione metody stanowić będą podstawę chemoinformatycznego 
projektowania nowych fotoreagentów, w szczególności nowych fotozasad.  

 
 

 

Rys. 1. Schemat prezentowanych badań   
  

 

[1] G. Pohlers, J. C. Scaiano, R. Sinta, Chem. Mater. 1997, 9, 3222-3230.  

[2] K. Terada, M. Furutani, K. Arimitsu, Polym. Adv. Technol. 2019, 30, 304-311.  
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Nanomateriały złożone z ciekłokrystalicznych nanocząstek złota oraz tlenku 
żelaza jako przykład dynamicznego układu binarnego 

Sylwia Polakiewicz, Michał Wójcik  

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

 
 Dotychczasowym sukcesem moich badań jest stworzenie prototypowego, termotropowego, 
dynamicznego układu binarnego zbudowanego z hybrydowych 2 nm nanocząstek złota połączonych 
z zsyntetyzowanymi superparamagnetycznymi nanocząstkami magnetytu o średnicy 5 nm. Dalsze 
badania nad tego typu układami mogą otworzyć drogę do sterowania uporządkowaniem nanocząstek 
w układzie binarnym za pomocą zmiennego pola magnetycznego. Tego typu układy będą mogły być 
prototypowymi materiałami, w których niemagnetyczne nanocząstki będą dawały odpowiedź 
plazmonową pod wpływem zmiennego pola magnetycznego.  

 Celem projektu jest uzyskanie samoorganizujących się, dynamicznych układów, które będą 
się składały z dwóch rodzajów nanocząstek: tlenku żelaza oraz złota. Pozwoli to na otrzymanie tak 
zwanego układu binarnego.[1] Tego typu układy do tej pory otrzymywane były głównie w systemach 
statycznych, gdzie raz uporządkowane nanocząstki tworzyły niezmienny w czasie system i 
niezależnie od warunków zewnętrznych ich pozycje w ciele stałym pozostawały nienaruszone. 
Odpowiednie sfunkcjonalizowanie nanocząstek za pomocą molekuł organicznych pozwala uzyskać 
tak zwane miękkie układy (ang. soft matter), które są czułe na zmiany czynników zewnętrznych na 
przykład temperatury, promieniowania z zakresu UV-Vis, pola magnetycznego czy też 
elektromagnetycznego.[2] Tego typu połączenia pozwalają stworzyć nowe systemy, składające się z 
dotychczas otrzymywanych układów statycznych, które dzięki odpowiednio zaprojektowanej 
przestrzeni będzie można reorganizować z poziomu makroskopowego. Dodatkowym atutem pracy 
może być domieszkowanie układu binarnego za pomocą ligandu z ugrupowaniem diazowym, dzięki 
któremu uzyskamy kolejne narzędzie do sterowania uporządkowaniem nanomateriału z poziomu 
makroskopowego. 

 

 
Rys. 1. Przykładowe układy przedstawiające samoorganizację statyczną dla nanocząstek złota (5 nm)  

oraz tlenku żelaza (13.4 nm). [3]  
 

[1] Zhao, H., Sen, S. et al., Nat. Nanotechnol. 11, 82–88 (2016) 

[2] A. Zep, M. M. Wójcik, et al., Angew. Chem. Int. Ed. Engl.53, 50, p. 13725–1372 (2014) 

[3] Talapin, D. V et al., Nature 461, 964–967 (2009) 
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Projektowanie i synteza nowych, niefulerenowych akceptorów do ogniw 
fotowoltaicznych typu BHJ 

Maciej Remiszewski, Łukasz Skórka, Kamil Kotwica, Irena Kulszewicz-Bajer 

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej, 
ul. Noakowskiego, 00-664 Warszawa, maciej.remiszewski.1@gmail.com 

 
 Konstrukcja ogniw fotowoltaicznych typu heterozłącza objętościowego (BHJ) była na 
przestrzeni lat nieodzownie związana z wykorzystaniem modyfikowanych fulerenów (C60 i C70), 
które pełniły rolę akceptora nośników ładunku. Jednak z względu na brak możliwości łatwej 
funkcjonalizacji oraz wysokie koszty syntezy pochodnych fulerenowych, w ostatnich latach pojawiła 
się konieczność opracowania związków organicznych, które mogłyby być wykorzystane w 
charakterze akceptorów w ogniwach typy BHJ. Modyfikacja struktury chemicznej organicznego 
akceptora powinna wpływać na dopasowanie widm absorpcji obu składników ogniwa, zwiększać ich 
kompatybilność i w rezultacie wpływać na zwiększenie współczynnika konwersji w ogniwie.[1] 

 Niniejsze badania wynikają z rosnącego zapotrzebowania na organiczne akceptory nowej 
generacji i są związane z syntezą pochodnych indaceno[1,2-b]tieno[3,2-b]tiofenu (Rys. 1). W ramach 
podjętych prac, w pierwszej kolejności skupiono się na obliczeniach DFT ukierunkowanych na 
ustalenie w jaki sposób modyfikacja zaznaczonych elementów struktury wpływa na właściwości 
elektronowe (poziomy HOMO i LUMO) cząsteczki ze względu na konieczność dopasowania 
struktury elektronowej akceptora do struktury elektronowej donora. Uzyskane wyniki ukierunkowały 
projektowanie nowych związków i umożliwiły zaplanowanie poszczególnych etapów syntezy. 
Otrzymano w ten sposób szereg bloków budulcowych o wspomnianej strukturze, które następnie 
zostaną wykorzystane w konstrukcji ogniw typu BHJ. 

 
 

 
Rys. 1. Struktura modelowego związku o strukturze indaceno[1,2-b]tieno[3,2-b]tiofenu, stanowiącego punkt 

wyjścia do dalszych modyfikacji ukierunkowanych na zwiększenie współczynnika konwersji. 

 

Przedstawione wyniki uzyskane zostały w ramach realizacji projektu LIDER IX finansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (LIDER/40/0143/L-9/17/NCBR/2018). Obliczenia DFT 
zostały wykonane we Wrocławskim Cetrum Sieciowo-Superkomputerowym (WCSS), Wrocław, 
www.wcss.pl w ramach grantu obliczeniowego 283. 

 

 [1] C. Zhan, J. Yao. Chem. Mater. 2016, 28, 1948-1964.  
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Wpływ rozmiaru grafitu na morfologię, strukturę i wybrane właściwości 
zredukowanego tlenku grafenu 

Marta Sieradzka, Ryszard Fryczkowski, Czesław Ślusarczyk, Jarosław Janicki 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, 
Budownictwa i Środowiska, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych,  

ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, msieradzka@ath.bielsko.pl  

 

 Grafen wzbudza ogromne zainteresowanie już od podad dekady, a mimo to jego masowa 
produkcja nadal stanowi poważne wyzwanie. Sposób, w jaki K. Novoselov i A. Geim po raz pierwszy 
otrzymali grafen, czyli mikromechaniczna eksfoliacja grafitu, popularnie zwana „scotch tape 
method” [1], nie daje możliwości produkcji na dużą skalę, a tym samym wykorzystania jego 
potencjału w komercyjnych zastosowaniach. Z tego powodu, nieustannie poszukuje się metod 
umożliwiających masową produkcję grafenu, które jednocześnie ułatwiłyby zastosowanie tego 
materiału w życiu codziennym. Jednym z bardziej obiecujących sposobów jest dwuetapowy proces 
utleniania-redukcji [2,3]. Istotne jest jednak to, iż w metodzie tej, jakość, struktura, a także 
poszczególne właściwości otrzymanego grafenu są silnie zależne od wielu czynników. Wśród nich z 
pewnością można wyróżnić: warunki prowadzenia procesu utleniania oraz redukcji, ale także rodzaj 
surowca (grafitu), z którego otrzymywany jest grafen (rGO)[4]. 

 Utleniając grafit za pomocą zmodyfikowanej metody Hummersa [5], a następnie 
przeprowadzając niskotemperaturową redukcję termiczną, autorzy zbadali wpływ uziarnienia grafitu 
na morfologię, strukturę i właściwości elektryczne otrzymanego grafenu. 
Z przeprowadzonych badań wynika, iż mniejszy rozmiar zastosowanego grafitu warunkuje powstanie 
mniejszej ilość defektów strukturalnych w trakcie procesów utleniania-redukcji. W konsekwencji 
prowadzi to do osiągnięcia wyższych wartości przewodnictwa elektrycznego. Otrzymane próbki rGO 
charakteryzowały się również odmienną morfologią (Rys. 1), gęstością nasypową, a co za tym idzie 
również powierzchnią właściwą. Dobór odpowiedniego uziarnienia grafitu umożliwia 
wyprodukowanie grafenu, który może być zastosowany jako nanododatek do kompozytów 
polimerowych. 

 

 
Rys. 1. Zdjęcia SEM dla próbek grafenu, otrzymanych z grafitów o różnym rozmiarze cząstek.   

  

[1] S. Park, R.S. Ruoff; Nat. Nanotechnol. 2009, 4, 217-224. 

[2] J. Kim, L.J. Cote, J. Huang; Acc. Chem. Res. 2012, 45, 1356-1364. 

[3] S. Gadipelli, Z.X. Guo; Prog. Mater Sci. 2015, 69, 1-60. 

[4] C. Botas, A.M. Perez-Mas, P. Alvarez, R. Santamarıa, M. Granda, C. Blanco, R. Menendez, 
Carbon 2013, 63, 562-592. 

[5] R. Fryczkowski, M. Gorczowska, Cz. Ślusarczyk, B. Fryczkowska, J. Janicki, Compos. Sci. 
Technol. 2013, 80, 87-92. 
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Detekcja białek fotosyntetycznych z użyciem ścieżek srebrnych wysp 

Karolina Sulowskaa), Kamil Wiwatowskia), Ewa Roźnieckab), Martin Jönsson-

Niedziółkab), Joanna Niedziółka-Jönssonb), Sebastian Maćkowskia), c) 

a)
 Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Grudziądzka 5, 87-100 Toruń 

b) Bałtycki Instytut Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98 ,81-451 Gdynia 
c) Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 

sulowska@fizyka.umk.pl  

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

 W prezentacji przedstawione zostaną badania nad ścieżkami srebrnych wysp (SIP), jako 
nanostruktury o kontrolowanej geometrii do detekcji optycznej białek. Wytwarzane są one za pomocą 
fotolitografii i prostej syntezy chemicznej, a ich szerokość to 20 μm. Srebrne wyspy mają około 100 
nm średnicy (rys. 1A), przez co wykazują silny rezonans plazmonowi, który może zostać 
wykorzystany do wzmocnienia emisji emiterów 

 Do badań wykorzystano białko fotosyntetyczne peridinina-chlorofil-białko (PCP) naniesione 
na SIP. Badania optyczne wykonano za pomocą fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej i 
szerokiego pola. Wykazano, że natężenie fluorescencji PCP na ścieżkach srebrnych wysp jest 
znacznie większe niż na szkle. Dzięki temu można uzyskać kontrast pomiędzy ścieżkami a obszarem 
referencyjnym (rys. 1B). Kontrast ten został jeszcze zwiększony poprzez nałożenie na SIP 
monowarstwy grafenowej. Czas życia fluorescencji PCP na SIP jest silnie skrócony w porównaniu 
do referencji, co potwierdza występowanie efektu wzmocnienia plazmonowego. 

Badania te pokazują wysoki potencjał struktur SIP do detekcji białek fotosyntetycznych. Zaletą 
tych struktur jest przede wszystkim prosta, szybka i tania synteza oraz silny kontrast, który w 
znacznym stopniu poprawia obrazowanie technikami optycznymi.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. A Obraz z skaningowego mikroskopu elektronowego ścieżek srebrnych wysp B Mapa fluorescencji warstwy 
PCP na ścieżkach srebrnych wysp.  

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

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantów 
2016/21/B/ST3/02276, 2017/27/B/ST3/02457 i DEC-2013/10/E/ST3/00034, projektu 3/DOT/2016 
finansowanego przez Miasto Gdynia, Polska i projektu POWR.03.05.00- 00-Z302/17 
Interdyscyplinarna szkoła doktorancka „Academia Copernicana”. 

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

[1] S. Mackowski, J. Phys. Condens. Matter, 22, (2003) 193102. 

[2] M. Szalkowski et al., Photosynth. Res., 127 (2016), 103. 
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Dynamiczne układy binarnych nanocząstek plazmonicznych o kontrolowanych 
właściwościach optycznych 

Piotr Szustakiewicz, Wiktor Lewandowski 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów 
 i Biomolekuł, Pasteura 1, 02-093, Warszawa 

  

 Dzięki właściwościom plazmonicznymi, metaliczne nanocząstki cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem oraz posiadają potencjał aplikacyjny w dziedzinach takich jak medycyna, 
fotowoltaika czy kataliza. Zjawisko zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu plazmonów jest 
silnie powiązane nie tylko z kształtem i wielkością nanocząstki, ale także z sąsiedztwem innych 
metalicznych nanocząstek – występuje wtedy sprzęganie plazmonów. Pozwala to na sterowanie 
właściwościami optycznymi materiałów złożonych z nanocząstek poprzez zmianę odległości między 
nanocząstkami czy sposobu upakowania nanocząstek w materiale. Jednym ze sposobów tworzenia 
tego typu materiałów o przełączalnej strukturze jest funkcjonalizacja nanocząstek metalicznych za 
pomocą ligandów organicznych, które wykazują właściwości ciekłokrystaliczne i dalej 
samoorganizacja takich ciekłokrystalicznych nanocząstek w większe układy. 

 
Rys. 1. Schemat funkcjonalizacja nanocząstek przy użyciu ligandów promezogenicznych.   

  

Dzięki właściwościom ciekłokrystalicznym nadawanym przez ligandy, dalekozasięgowo 
uporządkowana struktura materiału może być kontrolowana za pomocą temperatury. Udowodniliśmy 
już, że taka zmiana parametrów uporządkowania niesie za sobą zmiany właściwości optycznych 
materiału składającego się z jednego rodzaju nanocząstek. W trakcie moich badań planuję użycie 
więcej niż jednego rodzaju nanocząstki, co pozwala na tworzenie układów o bardziej złożonej 
strukturze oraz ciekawych właściwościach optycznych. Tego typu układy, posiadające przełączalną 
strukturę pod wpływem temperatury mogą być wykorzystane w optoelektronice czy przy produkcji 
metamateriałów o kontrolowanych właściwościach optycznych.  

  

[1] Lewandowski, W., Szustakiewicz, P., Mieczkowski, J. & Pociecha, D. Reversible switching of 
structural and plasmonic properties of liquid-crystalline gold nanoparticle assemblies. Nanoscale 8, 
2656–2663 (2016). 

[2] Lewandowski, W., Fruhnert, M., Mieczkowski, J., Rockstuhl, C. & Górecka, E. Dynamically self-
assembled silver nanoparticles as a thermally tunable metamaterial. Nat. Commun. 6, 6590 (2015). 
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Synteza, charakteryzacja i samoorganizacja kwantowych kropek węglowych  
do zastosowań w materiałach binarnych   

Barbara Śliwa, Kacper Ornat, Agnieszka Jędrych, Michał Wójcik 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Laboratorium Syntezy Organicznych Materiałów  
i Biomolekuł, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, b.sliwa2@student.uw.edu.pl 

 

 Od 30 lat zainteresowanie nanotechnologią rośnie, a naukowcy wciąż poszukują nowych 
nanomateriałów o unikatowych właściwościach. Jednym z takich materiałów są kwantowe kropki 
węglowe (CQDs) [1]. Zostały one odkryte przez przypadek w 2004 roku i od tego czasu są 
przedmiotem intensywnych badań. Ze względu na małą toksyczność, dużą różnorodność zarówno 
fizycznych jak i chemicznych metod syntezy oraz biokompatybilność są one obiecującym 
zamiennikiem tradycyjnych półprzewodnikowych kropek kwantowych. Od czasu ich odkrycia CQDs 
znalazły wiele zastosowań w dziedzinach tj. diody LED [2], biosensory [3] czy superkondensatory 
[4]. 

 Zakres naszych badań obejmuje opracowanie oraz optymalizację syntezy kropek węglowych 
stabilnych w rozpuszczalnikach organicznych [5]. Parametry strukturalne otrzymanych kropek 
badano za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej, spektroskopii UV-Vis oraz fluorymetrii. 
Następnym etapem badań będzie próba uzyskania nieopisanych dotychczas materiałów binarnych 
złożonych z kropek węglowych oraz nanocząstek złota. 

 

[1] X. Xu, J. Am. Chem. Soc. 126, 12736–12737. 

[2] X. Zhang, ACS Nano, 2013, 7 (12), 11234–11241. 

[3] X.Cui, Biosensors and Bioelectronics, 506-512. 

[4] Y. Zhu, Energy Environ. Sci., 2013,6, 3665-3675. 
[5] W. Kwon, Chemistry of Materials, 2013, 25 (9), 1893–1899.  
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Wpływ zmiany warunków syntezy oraz domieszkowania węglem na strukturę 
oraz aktywność fotokatalityczną Bi4O5Br2 

Karol Tabaka, Patrycja Wilczewska, Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Ewa Maria Siedlecka 

Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,  
ul. Wita Stwosza 63, 80-306 Gdańsk, tabaka.karol@gmail.com 

 

 Głównymi czynnikami ograniczającymi aktywność fotokatalityczną półprzewodników jest 
szerokość pasma wzbronionego oraz szybkość rekombinacji fotoindukowanych nośników ładunku 
elektron / dziura[1]. Poprawę właściwości optycznych można osiągnąć przez modyfikację 
fotokatalizatora wprowadzając domieszki lub manipulując warunkami syntezy[2]. 

Celem badan było przeanalizowanie wpływu wybranych warunków syntezy na morfologię, 
właściwości optyczne i aktywność fotokatalityczną Bi4O5Br2.  

W przeprowadzonych badaniach otrzymano serię fotokatalizatorów opartych na Bi4O5Br2 oraz 
Bi4O5Br2 domieszkowanych wielościennymi nanorurkami węglowymi (Bi4O5Br2/MWCNT). Do 
syntezy wykorzystano metodę solwotermalną w glicerynie. Badano wpływ warunków syntezy  
tj.: dawka lub rodzaj substancji wprowadzającej atomy halogenu, stosunek substratów czy objętość 
rozpuszczalnika (medium reakcji). Strukturę otrzymanych nanomateriałów zbadano za pomocą 
dyfraktometrii rentgenowskiej. Właściwości optyczne oceniono w oparciu o widna UV-Vis i PL. 
Aktywność fotokatalityczną nanocząstek badano na podstawie rozkładu w roztworze  
5-fluorouracylu pod wpływem promieniowania z zakresu UV i Vis. 

Analiza XRD wykazała znaczący wpływ stosunku substratów użytych do syntezy na strukturę 
krystalograficzną otrzymanych nanomateriałów. Dla niskich dawek KBr, głównym produktem 
syntezy są nanocząstki Bi4O5Br2, natomiast wraz ze wzrostem dawki KBr,  

w przeważającej ilości powstają krystality BiOBr. Wzrost ilości MWCNT użytej do syntezy 
powoduje powstawanie metalicznego Bi w syntetyzowanym materiale. Badania aktywności 
fotokatalitycznej potwierdziły wpływ MWCNT na skuteczność degradacji 5-fluorouracylu. 
Wszystkie fotokatalizatory domieszkowane MWCNT charakteryzowały się wyższą aktywnością niż 
czysty Bi4O5Br2. 

 

[1]  Zhang, W. et al., A facile solvothermal method synthesis of nitrogen-doped graphene quantum 
dots / BiOX (X = Br , Cl) hybrid material for enhanced visible-light photoactivity, Optik - 
International Journal for Light and Electron Optics 176 (2019) 448–456. 

[2]  Bárdos, E. et al.,The effect of the synthesis temperature and duration on the morphology and   
photocatalytic activity of BiOX (X = Cl, Br, I) materials, Applied Surface Science. Elsevier (2019) 
745–756.  
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MWCNT/PDMS nanocomposites: hydrophobicity and morphological properties  

Iryna Sulyma), Konrad Terpilowskib), Dariusz Sternikb), Yuriy Sementsova),  
Anna Derylo-Marczewskab), Beata Kalska-Szostkoc) 

a)Chuiko Institute of Surface Chemistry of NASU, st. General Numov, 03164 Kyiv, Ukraine 
b)Faculty of Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University, sq. Marii Curie Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, 

Poland 
c) Faculty of Biology and Chemistry, Univesity of Białystok, st. Ciolkowskiego 1K, 15-245, Białystok, Poland 

 
 In recent years, carbon nanotubes are prime candidates for use in the development of new 
polymer composite materials. One of the polymers commonly used for developing 
hydrophobic/superhydrophobic materials is poly(dimethylsiloxane) (PDMS) due to its versatile, 
which include thermal stability over a large temperature range, low surface tension, high flexibility, 
optical transparency, chemical inertness, biocompatibility, nontoxicity, a high degree of water-
repellence and low cost. 

 The purpose of the present work is to obtain nanocomposites with high hydrophobicity based 
on multi-walled carbon nanotubes (MWCNT, obtained by CCVD method by pyrolysis of propylene 
on complex metal oxides catalysts) and linear PDMS of two molecular weights (PDMS-100 and 
PDMS-12500 with kinematic viscosity 100 and 12500 mm2/s, respectively). All samples with PDMS 
in the amounts of 5, 10, 20 and 40 wt. % were in the powder form similar to the initial MWCNT. 
Hydrophobicity was characterized by the contact angle with water. The contact angles of water drops 
for the nanotubes with adsorbed PDMS-100 and PDMS-12500 are about 140 degrees at CPDMS = 
40 wt. %. The influence of polymer content and molecular weight on the morphological properties of 
MWCNT/PDMS composites was studied using photon correlation spectroscopy and Scanning 
electron microscopy. 

 
The authors acknowledge financial support by the Centre for East European Studies (University of 
Warsaw) within the framework of "NAGRODA IM. I. WYHOWSKIEGO" supporting the scientific 
internship of Dr. I. Sulym at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and University of 
Bialystok. POPW.01.03.00-20.034/09-00, POPW.01.03.00-20-004/11-00. 
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Single Cr atom catalytic growth of graphene 
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ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze, Poland, ktokarska@cmpw-pan.edu.pl 
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 The ultimate minimum size limit for catalysts is a single atom, and interest in such systems is 
growing. Graphene, as an exciting 2D material, viz., a single atom thick material and so is easily 
imaged in a transmission electron microscope with relatively small imaging artefacts. Here, we 
capture the behavior of single Cr atoms in graphene mono- and di-vacancies and, more importantly, 
at graphene edges were we directly observe single atom catalytic growth reactions at the atomic 
resolution. Similar studies at graphene edges with other elemental atoms, with the exception of Fe, 
show catalytic etching of graphene. Fe atoms have been revealed to both etch and grow graphene. In 
contrast, Cr atoms are only shown to induce graphene growth. Supporting theoretical calculations 
illustrate the differences between Fe and Cr, and confirm single Cr atoms as superior catalysts for sp2 
carbon synthesis by a single atom. [1] 

 

[1] H. Ta, Nano Res. 2018, 11, 2405-2411. 
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Preparation of silicon nanoparticles for high performance lithium-ion batteries 
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 Silicon is the one of the most promising candidates as lithium-ion battery anode material, due 
to its high theoretical capacity around 4200 mAh/g compared to 372 mAh/g for graphite, low 
discharge potential and abundant existence. However, the stress caused by the large volume change 
(∼400%) during cycling, resulting in electrode pulverization and unstable solid electrolyte 
interphases (SEI), seriously affect the long-time stability and lifetime of Si as anode material in Li 
ion batteries. Previous research has shown that silicon nanostructures below a critical crystallite size 
of 20 nm can help reduce some of these problems. [1, 2] 

 The aim of the study was to obtain homogeneous silicon nanoparticles for further modification 
using a CVD process in which the Si nanoparticles will be coated with graphene for high-performance 
lithium-ion batteries. The Si nanoparticles where fabricated using a novel and economical technique 
using low-cost trichlorosilane as feedstock and without the need for a Schlenk line. The synthesis 
strategy includes preparation of Hydrogen Silsesquioxane (HSQ) as the precursor through the the 
straightforward addition of water. The next step was annealing of the (HSiO1.5)n precursor. 
Freestanding silicon nanoparticles were obtained through chemical etching of the resulting oxide 
matrix. 

 Our silicon nanoparticles have a 5 nm average diameter. Composites and freestanding Si 
nanoparticles were characterized using transmission electron microscopy (TEM), scanning electron 
microscopy (SEM) with EDX and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). 

 

[1] T. Jaumann, Chem. Mater. 2015, 27, 37-43.  

[2] E. J. Henderson, Chem. Mater. 2009, 21, 5426−5434. 
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Indukowane światłem oraz chemicznie przełączanie plazmonu nanocząstek 
ciekłokrystalicznych modyfikowanych pochodnymi spiropiranu 

Ewelina Tomczyk, Piotr Kuczyński, Michał Wójcik 

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

 

 Materiały złożone z nanocząstek charakteryzują się unikalnymi, odmiennymi od makro-
obiektów właściwościami fizykochemicznymi. Ponadto opłaszczanie powierzchni nanocząstek 
odpowiednio zaprojektowanymi ligandami organicznymi pozwala na znaczną modyfikację struktury 
ukierunkowaną do konkretnego zastosowania. Dzięki temu tego typu materiały mogą być stosowane 
w dziedzinach, takich jak elektronika, optoelektronika oraz fotonika. [1] Aktualnie w celu 
modyfikacji powierzchni nanocząstek coraz częściej stosuje się ligandy o właściwościach 
ciekłokrystalicznych. Pozwalają one na aktywne modyfikacje struktury, a co za tym idzie 
właściwości fizykochemicznych materiału pod wpływem bodźców zewnętrznych.  

 Przeprowadzone przez nas badania miały na celu otrzymanie, a następnie zbadanie 
właściwości fizykochemicznych nowych typów nanomateriałów plazmonowych zawierających w 
swojej strukturze nanoczastki metali szlachetnych pokryte dwoma typami ligandów organicznych. 
Powierzchnie sferyczych nanocząstek modyfikowaliśmy wykorzystując pochodne spiropiranu 
zdolne do odwracalnej izomeryzacji pod wpływem światła, oraz pH (Rys. 1). Z drugiej strony 
zastosowane ligandy promezogeniczne pozwoliły na zmianę uporządkowania przestrzennego rdzeni 
nanocząstek, w zależności od zmian temperatury. Wykorzystane podejście umożliwiło nam 
uzyskanie dynamicznej  kontroli nad strukturą oraz właściwościami optycznymi otrzymanego 
materiału zarówno przy użyciu światła z zakresu UV-VIS jak i zmian temperatury.  

 

 
Rys. 1. Zmiana struktury oraz właściwości optycznych materiału złożonego z plazmonowych nanocząstek o 

powierzchni zfunkcjonalizowanej pochodnymi spiropiranu 

 

Badania finansowane w ramach projektu OPUS 2017/27/B/ST5/02503 Narodowego Centrum Nauki. 
 

[1] S. Lal, S.Link, N.Halas, Nature Photonics. 2007, 1, 641-648.  
[2] R.Xing, A.Bhirde, S.Wang, X.Sun, G.Liu, Y.Hou, Y.Chen,  Nano Reearch.. 2013, 6, 1-9. 
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Nanokryształy złota osadzone na mezogenicznej matrycy 

Martyna Tupikowska, Maciej Bagiński, Wiktor Lewandowski 
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ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, m.tupikowska@student.uw.edu.pl 

 

 Układy helikalne powszechnie występujące w naturze (DNA, białka), stały się inspiracją dla 
naukowców, nie tylko ze względu na swój spektakularny wygląd, ale przede wszystkim dzięki 
ogromnemu potencjałowi aplikacyjnemu, który wynika z faktu, iż mają one szansę wykazywać 
chiralność. Dla przyszłych technologii optoelektronicznych szczególnie interesujące są układy 
helikalne oparte na metalicznych nanocząstkach, które zapewniają silne oddziaływania fali 
elektromagnetycznej (z zakresu widzialnego) z danym materiałem.[1-3]  

 Celem moich badań była synteza sferycznych nanocząstek złota oraz modyfikacja ich 
powierzchni za pomocą ligandów promezogenicznych. Tak uzyskane nanoczastki mieszałam z 
odpowiednią matrycą ciekłokrystaliczną w celu uzyskania docelowych próbek (Rys.1). Manipulując 
tempem chłodzenia próbek oraz ilością użytych do przygotowania próbek komponentów 
zoptymalizowałam procedurę otrzymywanych układów helikalnych. Aby określić strukturę 
uzyskiwanych nanomateriałów wykorzystałam szereg technik analitycznych, takich jak transmisyjna 
mikroskopia elektronowa (TEM), dyfrakcja rentgenowska w zakresie niskich kątów (SAXRD) czy 
mikroskopia sił atomowych (AFM). Pod względem funkcjonalnym dowiodłam także, że uzyskany 
materiał ma temperaturowo-zależne właściwości plazmonowe (za pomocą spektroskopii UV-Vis). 

 

  
Rys. 1 Mikrografie TEM helikalnych układów nanocząstek. 

 

Badania prowadzone są w ramach projektu Reinforce realizowanego w ramach  programu First 
Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego  przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

[1] Guerrero-Martínez, A. et al.. Angew. Chemie Int. Ed. , 2011, 50, 5499–5503.  

[2] Chen, C.-L., Zhang, P. & Rosi, N. L. J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 13555–13557.  

[3] Chen, C.-L. & Rosi, N. L. , J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 6902–6903 .  
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Non-Covalent Diamondoid Microporous Materials – low energy separation of 
C6-hydrocarbons 
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 Energy consumed by thermal separation processes account for about 50% of industrial energy 
consumption on a global scale. For example, separation of gases/vapors with similar physicochemical 
properties is carried out through particularly expensive and energy-intensive distillation processes. 
Porous frameworks (or membranes) can be used as an alternative to the separation processes due to 
their shape selective molecular sieving. These porous materials are less energetically demanding but 
require an optimal balance between selectivity and diffusion kinetics (permeability).[1] 

Herein, we report a rational strategy to select an optimal soft non-covalent microporous material 
(NPMs) suitable for the low energy separation of C6-hydrocarbons with kinetic diameters in the range 
of 4.3 – 6.3 Å. This strategy is based on a Cambridge Structural Database search of diamondoid 
NPMs with a low packing factor and permanent porosity. Our search led us to the selection of an 
oxidotetrazinc cluster based diamondoid NPM network named DiaMM-1 and to designed and 
synthesized its fluorinated analogue DiaMM-2. Both materials containing tetrahedral voids suitable 
for this separation. 

 
DiaMM-1 and DiaMM-2 exhibit required permanent porosity and high thermal stability. The 

optimal combination of molecular crystal softness, pore size and decoration of pore surface leads to 
high adsorbate diffusivity and low adsorption energy allowing fast separation of hexane isomers and 
benzene/cyclohexane mixtures at low temperature.[2]  

  

Acknowledgment: This work was financially supported by the National Science Centre of Poland 
(SONATA BIS Programme, Grant No. DEC-2014/14/E/ST5/00652). 

 

[1] D. S. Sholl, R. P. Lively, Nature (2016), 532, 435. 

[2] W. Bury, A. M. Walczak, M. K. Leszczyński, J. A. R. Navarro, J. Am. Chem. Soc. (2018), 140, 
15031. 
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Alkylzinc carboxylate complexes as promising precursors toward stable ZnO 
nanocrystals 
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 Alkylzinc carboxylates are of great interest due to their fundamental role in biochemical 
systems, catalysis and material science. For instance, alkylzinc complexes stabilized by carboxylate 
ligands play an important role as catalysts for the copolymerization of carbon dioxide with epoxides 
as well as a secondary building blocks for porous materials like metal−organic frameworks (MOFs). 
Moreover, alkylzinc carboxylates appear to be a very promising organometallic precursors, which 
lead to formation of ZnO-based nanomaterials. 

In this work, we report on the synthesis and structural characterization of alkylzinc complexes 
with various supporting carboxylate ligands. All of the as-prepared alkylzinc complexes 
[R’OCH2C(O)OZnR]n (where R, R’ ≡ Me, Et, n = 6) were analyzed using Single-Crystal X-ray 
Diffraction Study, 1H NMR and IR spectroscopy. Furthermore, all of studied complexes appear to be 
a very promising precursors toward ZnO nanocrystals (NCs) of controlled size and shape under mild 
conditions using a bottom-up approach from organometallic precursor (Fig. 1).  

 

 
 
 
 Fig. 1. Schematic diagram of the introduced method of synthesis bio-compatible ZnO NCs. 
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Amfifilowe materiały hybrydowe 
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 Zastosowanie ligandów ciekłokrystalicznych, jako związków odwracalnie reagujących na 
czynniki zewnętrzne takie jak temperatura czy pole elektromagnetyczne, do powierzchniowych 
modyfikacji nancząstek metali prowadzi do uzyskania nanomateriałów hybrydowych, których dobrze 
zdefiniowane struktury można ściśle kontrolować 

Prezentowane badania obejmują syntezę amfifilowych nanomateriałów hybrydowych 
złożonych z monodyspersyjnych nanocząstek złota zmodyfikowanych powierzchniowo za pomocą 
ligandów mezogenicznych. Do powierzchni nanocząstek o rozmiarze 2nm zostały jednocześnie 
przyłączone dwa typy ligandów ciekłokrystalicznych, które różnią się właściwościami 
fizykochemicznymi: jeden rodzaj zawiera podstawniki hydrofilowe (łańcuchy perfluorowane) drugi 
zaś podstawniki hydrofobowe.  

O

- nanoczastka

- ligandy hydrofilowe

O

- ligandy hydrofobowe

 
 

Rys. 1. Schemat nanocząstki słota zmodyfikowanej powierzchniowo dwoma rodzajami ligandów  
 

Uzyskane materiały zostały poddane badaniom fizykochemicznym takim jak: POM, SAXS, 
TEM. Otrzymane związki wykazują dalekozasięgowe uporządkowanie w struktury lamelarne. Pod 
wpływem temperatury materiały hybrydowe ulegają dynamicznej nanosegregacji w subwarstwy 
składające się z odmiennych fragmentów budulcowych 

 

Przedstawione badania zostały wykonane w ramach projektu NCN Miniatura nr 
2017/01/X/ST5/01863 
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Nowe inicjatory sieciowania żywic i biożywic epoksydowych na bazie soli 
organicznych urotropiny z kwasami naturalnymi 
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 Poszukiwanie nowych inicjatorów sieciowania epoksydów jest jednym z kluczowych 
obszarów zainteresowań laboratoriów z branży materiałów kompozytowych. W ostatnim czasie 
wzrostem popularności cieszą się sole organiczne, ciecze jonowe, [1] a także związki pochodzenia 
naturalnego, takie jak np. aminokwasy. [2] 

Sole organiczne urotropiny (heksametylenotetramina, HMTA) to ciekawa alternatywa 
klasycznych inicjatorów sieciowania epoksydów. Zasada działania tych związków skupia się wokół 
aminowego kationu soli. HMTA to przemysłowy utwardzacz żywic nowolakowych, który z 
powodzeniem może inicjować również proces polimeryzacji epoksydów. Problemem 
technologicznym jest wysoka temperatura topnienia czystej aminy, która determinuje kierunki jej 
zastosowań. Otrzymane w projekcie substancje to w dużej mierze topniejące poniżej 100 ºC 
protonowane ciecze jonowe na bazie HMTA oraz kwasów: cytrynowego, dekanowego, 
sebacynowego, ferulowego, salicylowego i acetylosalicylowego. Wszystkie otrzymane związki 
zostały zbadane pod kątem właściwości termicznych (DSC oraz TGA), czystości (IC oraz NMR), 
właściwości fizykochemicznych (gęstość, lepkość, rozpuszczalność) oraz topografii powierzchni i 
krystalografii (SEM, Rys. 1).  

 

  

Rys. 1 Zdjęcia soli organicznych urotropiny z (od lewej) kwasem salicylowym oraz kwasem ferulowym, 
wykonane przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). 

 

 

Projekt „Wielofunkcyjne układy kompozytowe na bazie żywic epoksydowych z cieczami jonowymi, 
jako inicjatorami procesu sieciowania” jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w 

ramach programu SONATA BIS nr UMO-2017/26/E/ST8/01059. 

 

 [1] Rahmathullah, M.A.M., et al., Macromolecules, 2009, 42, 3219-3221. 

 [2] Shibata, M., et al., Eur. Polym. J., 2018, 98, 216-225. 
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Allilowe i winylobenzylowe ciecze jonowe jako prekursory polimerowych 
elementów fotonicznych 

Adrian Zająca), Andrea Szpecht a),b), Krzysztof Rola c), Dawid Zieliński a), Olga Stolarska a),b), 
Katarzyna Komorowska c),d), Marcin Śmiglak a)* 

a) Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  
ul. Rubież 46,  61-612 Poznań, adrian.zajac@ppnt.poznan.pl 

b) Wydział Chemii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 
Poznań 

c) PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Sieć Łukasiewicz, ul. Stabłowicka 147, 54-066 
Wrocław 

d) Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, ul. Wyb. Wyspiańskiego 
27, 50-370 Wrocław  

 

 Biorąc pod uwagę ponad 100-letnią historię badań cieczy jonowych wydawać by się mogło, 
że o tych związkach powiedziano już prawie wszystko. Okazuje się jednak, że ciągle przyciągają one 
zainteresowanie środowisk naukowych i przemysłu. Dzieje się tak ze względu na bardzo szeroki 
zakres ich modyfikowalności, a co za tym idzie, funkcjonalności.[1,2] Polimeryzowalne ciecze 
jonowe zawierające w swojej strukturze wiązania nienasycone łączą w sobie tę różnorodność z 
właściwościami polimerów. 

W niniejszym komunikacie przedstawimy syntezę, wyniki analiz fizykochemicznych oraz 
metodologię i rezultaty eksperymentów „nano”-polimeryzacji wiązką elektronową cieczy jonowych, 
posiadający grupy nienasycone (allil, winylobenzyl). W ramach wspomnianych eksperymentów, przy 
zachowaniu określonych warunków, możliwe jest otrzymanie nano-struktur polimerycznych o 
regularnej topografii, potencjalnie użytecznych jako elementy fotoniczne w dziedzinie elektroniki 
oraz informatyki.[3,4] 

 

 

 

Prezentowane badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki: 
projekt OPUS UMO-2015/19/B/ST8/02761 

 

[1] M. Smiglak, J. M. Pringle, X. Lu, L. Han, S. Zhang, H. Gao, D. R. MacFarlane, R. D. Rogers,  
Chem. Commun. 2014, 50, 9228-9250. 
[2] M. Smiglak, P. Lewandowski, R. Kukawka, M. Budziszewska, K. Krawczyk, A. Obrępalska-
Stęplowska, H. Pospieszny H., ACS Sus. Chem. Eng. 2017, 5, 4197-4204.  
[3] K. Rola, A. Zajac, M. Czajkowski, J. Cybinska, T. Martykien, M. Smiglak, K. Komorowska,  
Nanotechnology 2018, 29, DOI: 10.1088/1361-6528/aae01e. 
[4] A. Zajac, A. Szpecht, D. Zieliski, K. Rola, J. Hoppe, K. Komorowska, M. Smiglak, J. Mol. Liq. 
2019, 283, 427-439. 
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Badanie zastosowania magnetyczno-plazmonowych nanorezonatorów  

w technikach spektroskopii SERS oraz SHINERS 

Maria Żygiełoa), Piotr Piotrowski b), Marcin Witkowski a) b), Jacek Szczytkob),  
Agata Królikowska a), Andrzej Kudelski a)  

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

b) Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa   

 

 Nanocząstki mieszanego tlenku żelaza wykazują silne właściwości magnetyczne, które 
zapewniają kontrolowaną agregację nanomateriału, a także umożliwiają jego łatwe oddzielenie  
od otoczenia chemicznego lub wyodrębnienie próbki przy użyciu zewnętrznego pola magnetycznego. 
Dynamika nanostruktur Fe3O4 w połączeniu z nanocząstkami metali szlachetnych, wykazującymi 
zdolność do rezonansu plazmonów powierzchniowych, oferuje możliwość stworzenia nowych, 
wielofunkcyjnych nanomateriałów o unikalnych i złożonych właściwościach.  Powyższe 
nanomateriały przyczyniają się do rozwoju spektroskopii powierzchniowo wzmocnionego 
rozproszenia ramanowskiego (SERS), wykorzystującej ogromny przyrost sygnału ramanowskiego 
dla molekuł zaadsorbowanych na powierzchni nanocząstek plazmonowych  
i pozwalającej m.in na opracowanie nowych czujników [1] lub stworzenie chemicznych „kodów 
kreskowych” [2]. Użycie nanostruktur magnetyczno-plazmonowych umożliwia poprawę czułości 
detekcji analitu za pomocą SERS lub ulepszenie działania znaczników SERS w celach 
zabezpieczających. Ponadto, dzięki nałożeniu magnetyczno-plazmonowych nanorezonatorów 
pokrytych cienką warstwą obojętnego tlenku na analizowaną powierzchnię możliwe jest 
zarejestrowanie znacznego wzrostu intensywności sygnału ramanowskiego pochodzącego  
od substancji znajdujących się w pobliżu nanostruktur, ale bez konieczności bezpośrednich 
oddziaływań cząsteczek badanego związku z metalem. Mechanizm ten stanowi podstawę 
spektroskopii SHINERS (ang. shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy), która 
służy m.in. jako narzędzie do określania składu chemicznego próbki w warunkach in situ [3].  

Przeprowadzono próby wykorzystania układów: Fe3O4/(Ag lub Au)/znacznik SERS; 
Fe3O4/(Ag lub Au)/znacznik SERS/SiO2 oraz Fe3O4/(Ag lub Au)/SiO2 do celów kontrolowanej 
adsorpcji materiału na podłożu stałym i zwiększenia intensywności sygnału SERS.  
Otrzymanie nowych nanomateriałów obejmowało uzyskanie nanocząstek Fe3O4 metodą 
współstrącania, przyłączenie nanocząstek plazmonowych w warunkach in situ lub poprzez 
funkcjonalizację rdzenia, proces adsorpcji molekuł oraz reakcję pokrycia tlenkiem krzemu(IV). 

Charakterystykę właściwości magnetycznych, strukturalnych i optycznych nanorezonatorów 
wykonano przy pomocy: nadprzewodnikowego interferometru kwantowego (SQUID), transmisyjnej 
mikroskopii elektronowej (TEM), dynamicznego rozproszenia światła (DLS) oraz spektroskopii UV-
Vis. Końcowy etap stanowiło zbadanie aktywności SERS badanych układów  
z wykorzystaniem wybranych analitów lub znaczników molekularnych. 

 

[1] P. Piotrowski, B. Wrzosek, A. Królikowska, J. Bukowska, Analyst. 2014, 139, 1101-1111. 

[2] K. Kim, J. Y. Choi, H. B. Lee, K. S. Shin, ACS Appl. Mater. Interfaces. 2010, 2, 7, 1872-1878. 

[3] J. Krajczewski, A. Kudelski, Front. Chem. 2019, 7, 1-6. 
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Badanie struktury 3D oraz właściwości optycznych monodomen złożonych  
z ciekłokrystalicznych nanocząstek złota 

Maciej Bagiński, Martyna Tupikowska, Wiktor Lewandowski 

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

 

 Aktywne materiały plazmoniczne zbudowane z nanocząstek metali szlachetnych cieszą się 
zainteresowaniem ze względu na potencjalne zastosowania jako metamateriały oraz w 
nanoelektronice.[1] Jednym z podejść, które umożliwia uzyskanie uporządkowanych zespołów 
nanocząstek, a jednocześnie zmianę ich ułożenia przestrzennego za pomocą łatwo dostępnych 
bodźców zewnętrznych jest pokrycie ich powierzchni odpowiednio zaprojektowanymi molekułami o 
właściwościach ciekłokrystalicznych. [2,3] 

Podczas aktualnie prowadzonych badań udało nam się uzyskać materiał, w którym nanocząstki 
w zależności od warunków przygotowania próbek (ilość cykli annealingu termicznego, tempa 
chłodzenia materiału) ulegają samoorganizacji w bardzo dobrze wykształcone monodomeny 
(Rys.1a). Dzięki uzyskaniu materiałów o niezwykle dużym stopniu uporządkowania udało nam się 
przeprowadzić badania tomografii 3D, które pozwoliły nam na uzyskanie pełnej struktury materiału 
(Rys 1b). Ponadto materiał wykazuje przełączalność struktury pod wpływem zmian temperatury- w 
wyniku ogrzewania materiału dochodzi do reorganizacji ułożenia nanocząstek ze struktury 
tetragonalnej do fazy BCC. Towarzysząca temu przejściu fazowemu zmiana odległości między 
sąsiednimi nanocząstkami indukuje zmiany właściwości optycznych materiału. 

a.                                                           b.         

          
b.  

Rys. 1. Struktura uzyskanego materiału. (a) zdjęcie TEM przedstawiające pojedynczą monodomenę; (b) 
rekonstrukcja  struktury za pomocą tomografii 3D. 

 

Badania finansowane w ramach projektu PRELUDIUM 2016/21/N/ST5/03356 Narodowego 
Centrum Nauki. 
 

[1] M.Bagiński, et al.  Liq. Cryst. 2016, 43, 2391-2409.  

[2] W. Lewandowski, et al. Nat. Comm. 2015, 6, 6590. 

[3] M. Bagiński, et al. Chem. Mater. 2018, 30, 8201-8210. 
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Jonowe organiczne polimery porowate oparte na funkcjonalizowanych 
tetraaryloboranach 

Patryk Tomaszewski, Marcin Wiszniewski, Krzysztof Gontarczyk, Krzysztof Durka,  
Sergiusz Luliński 

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Fizycznej, 
ul. Stanisława Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa 

Adres e-mailowy: patrykt.94@wp.pl 

 

 Nanoporowate jonowe sieci organiczne (NION) są obdarzone ładunkiem dodatnim lub 
ujemnym, a wolne przeciwjony znajdują się w porach, aby utrzymać elektryczną neutralność 
struktury. Synteza nanoporowatych sieci jonowych wzbudziła ostatnio duże zainteresowanie 
ze względu na dodatkowe możliwości oferowane przez te materiały w porównaniu z obojętnymi 
polimerami porowatymi. Na przykład wymiana jonowa lub ich mieszanie mogą być użyte do 
precyzyjnego kontrolowania wielkości porów. NION mogą również wykazywać zwiększoną 
skuteczność sorpcji i selektywność dzięki interakcjom elektrostatycznym cząsteczek gościa z 
naładowanymi ścianami porów, które mogą być przyciągające albo odpychające [1]. 

Podczas naszych badań zsyntezowaliśmy szereg sfunkcjonalizowanych tetraaryloboranów, 
w których sieci kryształów organicznych są obdarzone ładunkiem ujemnym, a rolę przeciwjonów 
pełnią kationy amonowe, litowe lub potasowe [2]. Otrzymane sole mogą potencjalnie być 
prekursorami porowatych sieci z powodu obecności reaktywnych grup funkcyjnych przyłączonych 
do rdzenia tetraaryloboranu. Jednym z głównych celów tego projektu było uzyskanie szeregu 
jonowych porowatych materiałów organicznych opartych na wybranych tetraaryloboranach 
zawierających grupy boronowe. Przygotowanie materiałów TAB1-4 obejmowało reakcje 
polikondensacji tetraaryloboranów Li[B(p-B(OiPr)2C6H4)4] i Li[B(C6H4-C6H4(4’-B(OiPr)2)4] 
z wybranymi łącznikami polihydroksylowymi, takimi jak 2,3,6, 7,10,11-heksahydroksytrifenyl 
(HHTP) i 2,3,6,7-tetrahydroksy-9,10-dimetyloantracen (THDMA) Otrzymane materiały 
analizowano za pomocą PXRD, TGA / DSC, a także zbadano ich właściwości sorpcyjne 
w odniesieniu do wybranych gazów (N2, H2, CO2, CH4). 

 

Badania realizowane były w ramach projektu NCN OPUS „Kowalencyjne i hybrydowe materiały 
porowate oparte na związkach boroorganicznych” ((DEC-UMO-2016/21/B/ST5/00118.) 

 

[1] J.-K. Sun, M. Antonietti, J. Yuan, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 6627-6656 

[2] P. Tomaszewski, M. Wiszniewski, J. Serwatowski, K. Woźniak, K. Durka, S. Luliński, Dalton 
Trans., 2018, 47, 16627-16637 
[3] P. Tomaszewski, M. Wiszniewski, K. Gontarczyk, P. Wieciński, K. Durka, S. Luliński, 
Polymers 2019, 11(6),1070. 
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Mechanochemiczna modyfikacja powierzchni nanokrystalicznego tlenku cynku 

Zygmunt Drużyńskia), Małgorzata Wolska-Pietkiewicz a), Aneta Kowalska b),  
Janusz Lewiński a,b) 

a)Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Katalizy i Chemii 
Metaloorganicznej, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, zdruzynski@ch.pw.edu.pl, 

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

 

 Nanokrystaliczny ZnO jest obiektem szczególnie wzmożonego zainteresowania zarówno na 
poziomie badań podstawowych jak i praktycznych. Materiał ten charakteryzuje się unikalnym 
zestawem cech i obecnie znajduje zastosowanie w wielu różnorodnych dziedzinach, głównie ze 
względu na możliwość manipulacji jego własnościami fizykochemicznymi za pomocą 
funkcjonalizacji powierzchni. 

Celem niniejszej pracy było opracowanie metody wytwarzania nanocząstek ZnO 
stabilizowanych monoanionowymi ligandami organicznymi z terminalnym ugrupowaniem 
maleimidowym w wyniku kontrolowanej transformacji kompleksów alkilocynkowych typu RZn(X) 
(X = wybrany ligand organiczny). Racjonalny wybór liganda już na etapie syntezy prekursora 
pozwala na projektowanie i konstruowanie nanomateriałów funkcjonalnych o nowych, 
interesujących właściwościach i cechach powierzchni. W pierwszym etapie badań otrzymano 
i scharakteryzowano stabilne nanocząstki ZnO o bardzo dobrze spasywowanej powierzchni 
i wielkości rdzenia w granicach tzw. ‘quantum size regime’ (4 - 5 nm). W ostatnich latach coraz 
częściej podejmuje się działania zmierzające do wykorzystania metod bezrozpuszczalnikowych 
w procesie modyfikacji powierzchni różnorodnych nanomateriałów, dlatego w ramach 
prezentowanej pracy podjęto próbę mechanochemicznej modyfikacji powierzchni ZnO NCs 
z zastosowaniem L-cysteiny. Ostatnim etapem badań było potwierdzenie skuteczności zastosowanej 
reakcji maleimid-tiol i efektywności tego typu podejścia w procesie funkcjonalizacji powierzchni 
nanokrystalicznego ZnO. 
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The thermoelectric properties of novel Half-Heuslers materials  

Kamil Kaszycaa), Rafał Zybałab) 
a) Institute of Electronic Materials Technology, 

Wolczynska 133, 01-919 Warsaw, Kaszyca@itme.edu.pl 
b) University Research Center "Functional Materials", Warsaw University of Technology, 

Woloska 141, 02-507 Warsaw, Poland; Rafal.Zybala@pw.edu.pl 

 

The development of innovative applications must be supported by scientific analysis and basic 
research of novel materials. Nowadays a few main directions within thermoelectric society can be 
identified. One group of research subjects contains half-Heuslers (h-H) materials, which have a huge 
potential for thermoelectric (TE) applications. The h-H materials are also the subject of many basic 
studies and scientific projects. However, their properties and fabrication methods are not fully 
discovered and further research is essential. Compounds represented by formula RNiSn, where R is 
a refractory metal (such as Hf, Zr, Ni), are promising TE materials and have already shown high 
power density and composition and phase thermal stability. In this work, two series of half-Heusler 
materials (Hf[x]CoSb11.5Te0.5, Hf0.6Zr0.4NiSn[1-x]Sb[x]) were synthesized using  
arc-melting method and deeply examined by determination of physical and thermoelectric properties. 
Comparison of the result is presented and discussed.  

 

This scientific work has been partially financed as a research project no. UMO-
2017/27/N/ST8/01797 from the resources assigned for science by the National Science Centre (NCN, 
Poland). This scientific work has been partially financed as a research postdoctoral project no. UMO-
2016/23/D/ST8/02686 from the resources assigned for science by the National Science Centre (NCN, 
Poland). 
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Modulowanie własności plazmonowych ciekłokrystalicznych układów 
nanocząstek srebra 

Paweł Jarmuła, Dorota Grzelak, Wiktor Lewandowski 

 Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Syntezy Nanomateriałów Organicznych  
i Biomolekuł, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, p.jarmula5@gmail.com 

 

Precyzyjna kontrola nad własnościami plazmonowymi nanocząstek metalicznych jest 
kluczowa z punktu widzenia technologii bazujących na metamateriałach. Tego typu kontrolę można 
uzyskać na przykład poprzez funkcjonalizację powierzchni nanocząstek za pomocą termotropowych 
związków ciekłokrystalicznych. Najciekawszymi materiałami otrzymanymi na tej drodze są układy 
hybrydowe o temperaturowo odwracalnie przełączalnych własnościach optycznych.[1] W ramach 
swoich badań dążę do otrzymania tego typu materiałów o jak najlepszych własnościach 
plazmonowych, wykazujących zarazem jak największe przesunięcie piku plazmonowego. 

Do tej pory wspomniane układy hybrydowe udało się uzyskać z nanocząstek o średnicy poniżej 
5 nm, dla których intensywność plazmonu jest stosunkowo słaba. Optymalizację własności 
plazmonowych można osiągnąć za pomocą zwiększenia rozmiaru nanocząstek do 20 nm, pozbycia 
się nanocząstek zdefektowanych oraz poprzez zwiększenie ich monodyspersyjności. W trakcie 
swoich badań moduluję wszystkie te parametry. Dopracowuję metody syntezy nanocząstek [2], 
otrzymuję wiele struktur używając rozmaitych ligandów ciekłokrystalicznych i analizuję ich 
własności. Typ przestrzennego uporządkowania określam na podstawie pomiarów niskokątowej 
dyfrakcji promieni rentgenowskich (SAXRD) oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego 
(TEM), zaś własności optyczne analizuję przy pomocy spektroskopii UV-Vis. 

 
Rys. 1. Zdjęcie TEM agregatu nanocząstek srebra o wielkości 9,3 ± 0.8 nm.  

 

Badania prowadzone są w ramach projektu Reinforce realizowanego w ramach programu First Team 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
 

[1] W. Lewandowski, M. Fruhnert, J. Mieczkowski, C. Rockstuhl, E. Górecka, Nat. Commun. 2015, 
6, 6590. 

[2] L. Lin, M. Chen, H. Qin, P. X. Peng, J. Am. Chem. Soc 2018, 140 (50), 17734-17742.  
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Zastosowanie funkcjonalizowanych sferokrzemianów jako modyfikatorów 
kompozytów polimerowych 

Dariusz Brząkalskia), Robert Przekopb), Bogna Sztorchb), Marta Dobrosielskab), 
Bogdan Marcinieca,b) 

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

b) Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań 

 

Sferokrzemiany stanowią podgrupę Poliedrycznych Oligomerycznych Silseskwioksanów, 
klasy związków krzemoorganicznych o charakterystycznej strukturze zbudowanej z nieorganicznego 
rdzenia siloksanowego, otoczonego podstawnikami organicznymi. W strukturze sferokrzemianów, 
cechą charakterystyczną jest obecność dodatkowej korony siloksanowej łączącej rdzeń z 
podstawnikami organicznymi, co zwiększa udział procentowy krzemu w cząsteczce [1,2]. Związki 
typu silseskwioksanów i sferokrzemianów wykazują pozytywny wpływ na parametry mechaniczne 
(wytrzymałościowe), termiczne, reologiczne oraz izolacyjne materiałów kompozytowych 
wytworzonych z ich udziałem.  

W tej pracy zbadano wpływ funkcjonalizowanych sferokrzemianów (Rys. 1) na właściwości 
kompozytów na bazie polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) oraz żywicy epoksydowej. Syntezy 
modyfikatorów przeprowadzono na drodze kondensacji i hydrosililowania olefin, a następnie 
mieszano z wybraną osnową. Wykonano folie, granulaty (LDPE) oraz standaryzowane wiosełka 
(LDPE i żywica epoksydowa). Wykorzystano techniki SEM-EDS, TG, DSC, XRD, FT-IR, NMR 
oraz pomiary wytrzymałościowe i pomiary kątów zwilżania powierzchni. 

 
Rys. 1. Wzór ogólny pochodnych sferokrzemianów zastosowanych w pracy.  
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