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NANOTECHNOLOGIA 2022 – Kraków

Miło nam Państwa powitać na X Krajowej Konferencji Nanotechnologii „KK-Nano 2022”.
Konferencja organizowana jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a naukowo kierowana przez Komitet Naukowy składający się z
wybitnych  ekspertów  w  dziedzinie  nanotechnologii  reprezentujących  18  instytucji
badawczych  z  całej  Polski.  Honorowy  patronat  nad  Konferencją  objęła  Pani  Dziekan
Wydziału  Fizyki,  Astronomii  i  Informatyki  Stosowanej  UJ Prof.  dr  hab.  Ewa Gudowska-
Nowak.

Podobnie jak w latach ubiegłych, spotkanie ma na celu stworzenie ogólnokrajowego forum
wymiany informacji i ekspertyz, a także prezentacji najnowszych wyników prac badawczo-
rozwojowych w szybko rozwijającej się i interdyscyplinarnej dziedzinie nanotechnologii. W
związku z jubileuszowym charakterem X KK-Nano 2022, oprócz referatów wygłaszanych
przez  uczestników z  ośrodków krajowych,  są  także  sesje  z  udziałem współpracujących z
Polską wybitnych specjalistów zagranicznych.

Jako Organizatorzy KK-Nano 2022 dołożyliśmy wszelkich starań, aby to naukowe spotkanie
ściśle  współpracowało  z  sektorem  komercyjnym,  oferując  producentom  i  sprzedawcom
aparatury,  materiałów  i  usług  badawczych  związanych  z  nanotechnologią  niepowtarzalną
okazję do poznania aktualnych lub przyszłych klientów z całej Polski w jednym miejscu w
czasie  i  przestrzeni.  Służyć  temu  ma  towarzysząca  spotkaniu  międzynarodowa  wystawa
aparatury, materiałów i technologii.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się we Wrocławiu (PWr) w 2007 roku. O tego
momentu miało miejsce jeszcze osiem spotkań — w Krakowie (UJ) w 2008 roku, Warszawie
(UW) w 2009 roku, Poznaniu (PP) w 2010 roku, Gdańsku (PG) w 2011 roku, Szczecinie
(ZUT) w 2013 roku,  Poznaniu  (UAM) w 2015 roku,  Łodzi  (UŁ) w 2017 roku,  oraz  we
Wrocławiu (PWr) w 2019 roku.

Lokalny Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Marek Szymoński (Przewodniczący)

prof. dr hab. Franciszek Krok (Wiceprzewodniczący)

prof. dr hab. Zbigniew Postawa (Wiceprzewodniczący)

mgr Magdalena Jurczyk (Sekretariat)

mgr Dorota Świerz (Sekretariat)

mgr inż. Piotr Piątkowski (Kontakt z wystawcami)

dr Mikołaj Gołuński

dr Benedykt R. Jany

dr Konrad Szajna

dr Paweł Czuba
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Miejsce Konferencji
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. 
prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, GPS: 50.0294° N, 19.9052° E
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Tematyka
Celem spotkania jest stworzenie platformy pozwalającej na swobodną wymianę informacji 
oraz bezpośredni kontakt pomiędzy Koleżankami i Kolegami zarówno ze środowisk 
naukowych, jak i z przemysłu. Szczególny nacisk został położony na umożliwienie 
uczestnictwa naszych najmłodszych Koleżanek i Kolegów. Zagadnienia omawiane podczas 
konferencji obejmą postępy w wiedzy naukowej, które zaszły od ostatniego spotkania, 
zaczynając od podstawowego zrozumienia zjawisk zachodzących w skali nano, po ich 
praktyczne zastosowania.

Podstawy fizyczne i chemiczne nanotechnologii - PFC

• Właściwości kwantowe układów i procesów w nanoskali

•  Podstawy teoretyczne nanochemii

•  Podstawy teoretyczne fizyki i chemii nanocząstek i ich otrzymywanie

•  Nanomechanika i nanomaszyny

•  Podstawy teoretyczne obrazowania w nanoskali

Nanobiotechnologia, nanomedycyna i bezpieczeństwo - BIO

• Procesy i struktury biologiczne badane w nanoskali

• Nanomedycyna

• Nanobiomateriały

• Farmakologia w skali nano

• Nanotoksykologia

Nanoelektronika, nanofotonika - NEF

• Grafen i jego zastosowania

•  Nanoeltronika

•  Nanofotonika

•  Struktura elektronowa nanomateriałów

10 Tematyka
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Wytwarzanie i charakteryzacja nanomateriałów - WCN

• Inżynieria materiałowa w skali nano

• Nanosynteza molekuł i kompleksów molekularnych na powierzchni

• Synteza i charakterystyka nanocząstek i nanomateriałów

Układy niskowymiarowe - UN

• Modelowanie komputerowe w skali nano

• Nano i mikrosensory

• Nanostruktury

• Nanotrybologia

• Systemy elektromechaniczne w skali mikro/nano (M/NEMS)

Rozwój metod i aparatury naukowej do badań w nanoskali - RMA

• Nowe metody obrazowania w skali nano – STM, AFM, SEM, TEM, SAM

• Nowe rozwiązania dla nanospektroskopii – nanoIR, nanoFTIR, nanoRaman, SERS

• Układy wielopróbnikowe STM i AFM oraz nanosensory

• Specjalistyczna aparatura do badań w nanoskali

Praktyczne zastosowania nanotechnologii - PZN

• Nanotechnologia w przemyśle maszynowym, metalurgii i obróbce skrawaniem

• Nanotechnologia w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym

• Nanotechnologia w rolnictwie i przemyśle spożywczym

• Nanotechnologia w przemyśle włókienniczym

• Nanotechnologia w przemyśle energetycznym i ochronie środowiska

• Nanotechnologia w uzdatnianiu wody

• Inne przemysłowe zastosowania nanotechnologii

Tematyka 11
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Program Naukowy

Terminarz
wystąpień
ustnych
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Wykładowcy plenarni i zaproszeni

• Francesco Buatier de Mongeot, The University of Genoa. Włochy - "Large-area 
functional nanophotonics in self-organised media".

• Anouk Galtayries, The President of the IUVSTA/Paris’ Technical Institute of 
Chemistry, Francja - "Integrating Sustainability at IUVSTA".

• Enrico Gnecco, Uniwersytet Jagielloński, Kraków - "Controlled Nanomanipulation 
and Nanolithography on Mono- and Multilayer MoS2 Surfaces".

• Bartosz Grzybowski, Instytut Chemii Organicznej PAN/Ulsan National Institute of 
Science and Technology, Korea - "TBD". 

• Christian Joachim, Université de Toulouse, Francja/National Institute for Material 
Sciences (NIMS), Japonia - "Quantum Hamiltonian single molecule logic gates". 

• Shigeki Kawai, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japonia/University 
of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki, Japonia - "Syntheses of Heteroatom-Substituted and 
Three-Dimensional Nanocarbon Materials on Surfaces". 

• Tomasz Kosmala, Instytut Fizyki, Uniwersytet Wrocławski - "Podróż na równiny 
materiałów 2D: co o elektrokatalizie mogą nam powiedzieć badania systemów 
modelowych przy użyciu technik in situ XPS i in operando EC-STM?"

• Barbara Kościelska, Politechnika Gdańska - "Plazmonowo wzmocniona 
luminescencja w szkło-ceramikach z nanocząstkami srebra". 

• Mariusz Krawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin - "Emergentne 
fermiony Diraca w epitaksjalnym silicenie".

• Paweł Krukowski, Uniwersytet Łódzki - "Badania samoorganizacji chiralnych 
molekuł organicznych na podłożach metalicznych". 

• Mikołaj Lewandowski, Centrum Nanobiomedyczne, UAM - "Ultrathin metal oxide 
and nitride films: Bringing the well-known compounds to a unit-cell thickness".

• Agnieszka Michota-Kamińska, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa - "SERS 
Combined with Chemometric Analysis for Biomedical and Amalytical Applications".

• Michał Nowak, ACMIN, AGH - "Kwazicząstkowy prąd nadprzewodzący w 
nanoskopowych złączach Josephsona".

• Paulina Płochocka-Maude, Politechnika Wrocławska/Laboratoire National des 
Champs Magnétiques Intenses, CNRS Toulouse, Francja - "Soft perovskites - new 
paradigm of semiconductors engineering".

• Roland Wiesendanger, University of Hamburg, Niemcy - "Bottom-up design of 
topological qubits for robust quantum computing".

• Szczepan Zapotoczny, Wydział Chemii UJ, Kraków - "Nanostructured Polymer 
Capsules as Dispersible Reactors".

• Renato Zenobi, ETH Zurich, Szwajcaria - "Tip-enhanced Raman Spectroscopy for 
Nanoscale Chemical Analysis of Sensitive 2-Dimensional Materials".
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Bartosz Grzybowski

Instytut Chemii Organicznej PAN/Ulsan National Institute of Science and Technology, Korea
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BADANIE STRUKTURY ELEKTRONOWEJ

HETEROSTRUKTUR GRAFEN/TMDC

I. Lutsyk1,*, P. Dąbrowski1, M. Rogala1, D. A. Kowalczyk1, P. Krukowski1,
W. Kozłowski1, M. Piskorski1, M. Le Ster1, W. Ryś1, A. Nadolska1, K. Toczek1,

P. Przybysz1, R. Dunal1, K. Szałowski1, T. Sobol2, E. Partyka-Jankowska2,
M. Szczepanik2, N. Olszowska2, J.J. Kołodziej2,3, Y. Kuwahara4, and P. J. Kowalczyk1

1Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki,
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź

2Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków

3Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,
30-348  Kraków

4Wydział Nauki i Technologii Precyzyjnej, Uniwersytet Osakijski, 2-1 Yamada-oka, Suita,
Osaka 565-0871, Japonia

*autor korespondencyjny: iaroslav.lutsyk@uni.lodz.pl

Dichalkogenki  metali  przejściowych (ang.  transition  metal  dichalcogenides  –  TMDCs)
należą  do  klasy  materiałów  charakteryzujących  się  wieloma  niespotykanymi  w  innych
układach  właściwościami,  co  prowadzi  do  ich  potencjalnych  zastosowań  w elektronice  i
spintronice.  Ze  względu  na  swoją  warstwową  budowę,  ta  grupa  materiałów  może  być
stosowana jako element heterostruktur z innymi układami dwuwymiarowymi, np. z grafenem.
W  rezultacie  oczekuje  się,  że  w  takich  hybrydowych  materiałach  pojawią  się  nowe
właściwości, które związane są ze złożonymi zjawiskami występującymi na granicy warstw.

Głównym celem prezentowanych badań było zbudowanie heterostruktur grafen/TMDC i
przeprowadzenie  analizy  ich  własności  elektronowych.  Najistotniejsze  było  zbadanie
wzajemnego oddziaływania obu komponentów i oszacowanie wpływu tego oddziaływania na
właściwości grafenu i TMDC.

W tym celu zbudowano i scharakteryzowano dwa typy heterostruktur opartych na TMDC
(1T-TaS2, Td-WTe2)i grafenie –  grafen/TMDC oraz TMDC/grafen/SiC. Dla hybrydy typu
1T-TaS2/grafen/SiC opracowano dodatkowo wydajną metodę identyfikacji warstw 1T-TaS2 za
pomocą pomiarów KPFM, co jednocześnie umożliwiło analizę procesu utleniania 1T-TaS2.
Wykazano  także  że   ostrze   STM,  pozwala  na   selektywne  usunięcie  zanieczyszczeń  z
powierzchni 1T-TaS2. Badania LT-STM przeprowadzone w środowisku ultra wysokiej próżni
(UHV)  pozwoliły  na  analizę  cienkich  płatków  1T-TaS2,  w  tym  także  tych  o  grubości
pojedynczej warstwy. 

Z kolei drugi typ badanych układów grafen/1T-TaS2 oraz grafen/Td-WTe2 są unikalnymi,
heterostrukturami,  które  umożliwiły  wykonanie  pomiarów  zarówno  w  skali  makro,  jak  i
nanometrowej.  Po raz pierwszy zbadano strukturę elektronową takiego układu za pomocą
ARPES,  dowodząc,  że  TMDC  i  grafen  zachowują  swoje  podstawowe  właściwości.
Dodatkowo, ze względu na efekt bliskości występujący w heterostrukturze, obserwuje się p-
domieszkowanie grafenu. Pokazuje to, że oddziaływanie wewnątrz hybrydy należy traktować
jako czynnik regulujący właściwości układu, a nie niszczący je, co nie było wcześniej jasne
dla struktury  grafen/TMDC.  Ponadto,  tego typu układy mają  duży potencjał  badawczy w
kierunku efektów twistronicznych, na co wskazują nasze wstępne badania STM.

Przedstawione  badania  były  finansowane  przez  Narodowe  Centrum  Nauki  w  ramach  projektów:
2019/32/T/ST3/00487, 2015/19/B/ST3/03142, 2018/31/B/ST3/02450.

20 Poniedziałek, 4 lipca 2022
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SPINTRONIKA W NANOELEKTRONICE

Tomasz Stobiecki1,*

1Instytut Elektroniki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

*autor korespondencyjny: stobieck@agh.edu.pl

Spintronika  wykorzystuje  prądy  ładunkowe  i  spinowe  do  sterowania  własnościami

magnetycznymi nanostruktur cienkowarstwowych. Wykrywanie źródeł prądów spinowych  

i ich generowanie ma podstawowe znaczenie w zastosowaniach elementów spintronicznych

do przechowywania i przetwarzania informacji. Wytworzone, spintronics nano-devices są już,

i będą w najbliższej przyszłości stosowane w nowoczesnych technologiach informatycznych i

telekomunikacyjnych,  dzięki  ich  dużej  zdolności  do  miniaturyzacji,  przy  zachowaniu

wysokiej gęstości bitowej oraz małego zużycia energii.  Dzięki tym cechom są one bardzo

ważne dla tzw. zielonej informatyki (Green IT). 

Przeniesienie  spinowego  momentu  siły  (STT  –  Spin  Transfer  Torque) na  magnetyzację

warstwy  ferromagnetycznej  za  pomocą  spinowo-spolaryzowanego  prądu,  pozwala  na

zastosowanie  tego  zjawiska  w  pamięciach  STT-RAM  nie  wymagających  odświeżania,  w

układach  logicznych  i  mikrofalowych  oscylatorach.  Pokażę,  że  oszczędność  w  zużyciu

energii przez elementy elektroniki spinowej jest możliwa, jeśli udział prądu spinowego będzie

przeważał nad prądem ładunkowym, który jest źródłem strat energii w postaci ciepła Joule’a.

W referacie przedstawię badania prowadzone w Instytucie Elektroniki AGH (IE AGH) nad

magnetycznymi  złączami  tunelowymi  i  ich  zastosowaniem  w  pamięciach  RAM.  Na

przykładzie nanostruktur magnetorezystancyjnych i spinowego efektu Halla, działających w

oparciu o spinowo-orbitalne momenty sił (Spin-Orbit Torque SOT), w hybrydowych układach

metal  ciężki/ferromagnetyk/antyferromagnetyk  przedyskutuje  wzbudzenia  jednorodnych

modów rezonansu  ferromagnetycznego  w zakresie  mikrofalowym oraz  efekt  przełączania

magnetyzacji prądem bez użycia zewnętrznego pola magnetycznego. Tych, którzy chcą się

więcej dowiedzieć o spintronice w IE AGH zachęcam do odwiedzenia strony internetowej:

http://www.maglay.agh.edu.pl/.

Praca  powstała  w  wyniku  realizacji  projektów:  SPINORBITRONICS

UMO-2016/23/B/ST3/01430  i  DISCO  UMO-2015/17/D/ST3/00500,  finansowanych  ze

środków Narodowego Centrum Nauki.
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PREPARATION AND FUNCTIONALIZATION OF 

TWO-DIMENSIONAL TRANSITION METAL CARBIDES

Błażej Scheibe1,2*, Josef Kaślik2, Claudia Aparicio2, Juri Ugolotti2, Marcin Jarek1,,
Mikołaj Lewandowski1, Barbara Peplińska1, Magdalena Scheibe2, Jacek Jenczyk1,

Mateusz Kempiński1,3, Varun Natu4, Michele Barsoum4, Michal Otyepka2, Stefan Jurga1

1 Nanobiomedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznań, Wszechnicy Piastowskiej
3, 61-614 Poznań, Poland

2 Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Czech Advanced Technology and
Research Institute, Palacký University, Ślechtitelů 241/27, 779 00 Olomouc, Czech Republic
3 Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University in Poznań, Uniwersytetu Poznańskiego 2,

61-614 Poznań, Poland
4 Department of Materials Science and Engineering, Drexel University, 3141 Chestnut Street,

PA 19104 Philadelphia, USA

*corresponding author: bscheibe@amu.edu.pl

The MXenes are an expanding family of two-dimensional transition metal carbides, which

graphene-like structure is featured by hydrophilic transition metal  oxide/hydroxide surface

and conductive transition metal carbide core. MXenes due to ease of their processability are

obtained and stored as a water colloidal dispersions. However, MXenes are environmentally

unstable  and decompose to transition metal  oxides and carbide derived carbon upon time,

while being stored in room temperature, in water solutions and with an access to oxygen. The

time of decomposition  is  dependent  on transition metal  component.  Up to date,  there are

several  methods allowing to prolong MXenes’  shelf-life,  namely,  the addition  of  stability

enhancers and antioxidants such as LiCl and citric acid, respectively. However, additives have

to be removed via additional purification steps, influencing MXenes dispersability. Another

technique is capping of MXene’s hydroxyl groups with polyphosphates or via silane grafting.

In both cases, MXenes’ conductivity is diminished. Moreover, in the latter, MXenes become

hydrophobic and less active electrochemically. Therefore, the other solution to the problem is

required. In our research, we used a multistep functionalization approach based on the surface

groups exchange process. This simply technique typically applied to alcohol compounds in

organic chemistry, actually worked on the MXene’s surface moieties. Due to exchanging bad

leaving MXene’s –OH groups toward good leaving groups and modifying them further, we

both stabilized MXenes and greatly expanded their chemistry, beyond current state-of-the-art.
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W POSZUKIWANIU NOWYCH FOTOKATALIZATORÓW -

NOWATORSKA DROGA SYNTEZY WANADANÓW POTASU

Marta Prześniak-Welenc1,2*, Małgorzata Nadolska2, Mariusz Szkoda3, Konrad
Trzciński2,3,  Jacek Ryl2

1Centrum Materiałów Przyszłości, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk

2Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233  Gdańsk

3Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

*autor korespondencyjny: marwelen@pg.edu.pl

Jakość wody jest jednym z głównych wyzwań stojących przed społeczeństwem w XXI

wieku. Spośród znanych metod oczyszczania ścieków, fotokataliza wydaje się być obiecującą

technologią.  Dlatego też stale  poszukuje się nowych i  wydajnych fotokatalizatorów, które

będą  aktywne  w  świetle  widzialnym  i/lub  bliskim  ultrafioletowi,  biologicznie  neutralne,

fotostabilne i odporne na wpływ środowiska. Ostatnie badania dowodzą, że związki wanadu

(np. Ag3VO4, BiVO4) wykazują obiecującą aktywność fotokatalityczną w świetle widzialnym.

Ponadto, wiadomym jest, że zarówno kształt, wielkość jak i powierzchnia właściwa wpływają

na te właściwości. 

Wanadany  potasu  są  jak  dotąd  najmniej  przebadaną  grupą  spośród  wanadanów  pod

względem właściwości fotokatalitycznych. Dlatego w naszych badaniach skupiliśmy się na

poszukiwaniu  nowej  metody syntezy  umożliwiającej  kontrolę  mikrostruktury  i  morfologii

tych  związków.  Opracowaliśmy innowacyjną  i  przyjazną  dla  środowiska  metodę  syntezy,

opartą na eksfoliacji w fazie ciekłej z jednoczesną wymianą jonową (LPE-IonEx).  Metoda ta

pozwala na kontrolę składu fazowego, morfologii, mikrostruktury, koncentracji jonów V4+ na

powierzchni  oraz  szerokości  przerwy  energetycznej  otrzymywanych  materiałów  poprzez

odpowiedni dobór parametrów syntezy. Otrzymane wyniki  wykazały, że wanadany potasu

otrzymane metodą LPE-IonEx absorbują znaczną część światła w zakresie widzialnym i w

czasie  krótszym  niż  30  minut  są  w  stanie  rozłożyć  ponad  90% barwnika  organicznego.

Obserwowana  wysoka  wydajność  fotokatalityczna  wynika  ze  specyficznych  właściwości

strukturalnych wanadanów potasu, które są rezultatem zastosowanej metody syntezy. 

Badania zostały sfinansowane przez Politechnikę Gdańską w ramach programu Argentum -

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (nr grantu DEC- 39/2021/IDUB/I.3.3).
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Excitons and Phonons in 2D perovskites

Paulina Plochocka

Laboratoire National des Champs Magnetiques Intenses, CNRS-UJF-UPS-INSA,
Toulouse, France 

Department of Experimental Physics, Faculty of Fundamental Problems of
Technology, Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland

High environmental stability and surprisingly high efficiency of solar cells based on
2D perovskites have renewed interest  in  these materials.  These natural  quantum
wells  consist  of  planes of  metal-halide  octahedra,  separated by organic  spacers.
Remarkably the organic spacers play crucial role in optoelectronic properties of these
compounds. The characteristic for ionic crystal coupling of excitonic species to lattice
vibration  became  particularly  important  in  case  of  soft  perovskite  lattice.  The
nontrivial  mutual  dependencies  between  lattice  dynamics,  organic  spacers  and
electronic excitation manifest in a complex absorption and emission spectrum which
detailed  origin  is  subject  of  ongoing  controversy.  First,  I  will  discuss  electronic
properties of 2D perovskites with different thicknesses of the octahedral layers and
two types of organic spacer.  I will demonstrate that the energy spacing of excitonic
features depends on organic spacer but very weakly depends on octahedral layer
thickness. This indicates the vibrionic progression scenario which is confirmed by
high magnetic fields studies up to 67T. Next, I will show that in 2D perovskites, the
distortion imposed by the organic spacers governs the effective mass of the carriers.
As  a  result,  and  unlike  in  any  other  semiconductor,  the  effective  mass  in  2D
perovskites can be easily tailored. In the end, I will discuss exciton fine structure. The
bright-dark splitting is also of paramount importance for light emitters which rely on
the radiative recombination of excitons, since the excitons usually relax to the lowest
lying dark state, which is detrimental for the device efficiency. I will discuss our optical
spectroscopy measurements with an applied in-plane magnetic field to mix the bright
and dark excitonic states of (PEA)2PbI4, providing the first direct measurement of the
bright-dark splitting. The induced brightening of the dark state allows us to directly
observe an enhancement of the absorption at the low-energy side of the spectrum
related  to  the  dark  state.  The  evolution  of  the  PL  signal  in  the  magnetic  field,
suggests that at low temperatures the exciton population is not fully thermalized due
to the existence of a phonon bottleneck, which occurs due to the specific nature of
the exciton-phonon coupling in soft perovskite materials.
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SAMOISTNA REDUKCJA POWIERZCHNI TIO2 – PROCESY

MIGRACJI JONÓW

Maciej Rogala1,*, Gustav Bihlmayer2,3,4, Paweł Dąbrowski1, Christian Rodenbücher5,
Dominik Wrana6,7, Franciszek Krok6, Paweł J. Kowalczyk1, Krzysztof Szot8,9

1Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 149/153, 90-
236 Łódź

2Forschungszentrum Jülich GmbH, Institute of Advanced Simulation (IAS-1), 52425 Jülich,
Niemcy; 3Forschungszentrum Jülich GmbH, JARA - Fundamentals of Future Information
Technologies, 52425 Jülich, Niemcy; 4Forschungszentrum Jülich GmbH, Peter Grünberg

Institute (PGI-1), 52425 Jülich, Niemcy
5Forschungszentrum Jülich GmbH, Institute of Energy and Climate Research (IEK-14), 52425

Jülich, Niemcy
6Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,

30-348  Kraków; 7Department of Surface and Plasma Science, Faculty of Mathematics and
Physics, Charles University, V Holešovičkách 2, CZ-18000 Prague, Czechy

8Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. 75 Pułku
Piechoty 1, 41-500 Chorzów; 9aixACCT Systems GmbH, (Talbotstr. 25), 52068 Aachen,

Niemcy

*autor korespondencyjny: maciej.rogala@uni.lodz.pl

Ditlenek tytanu jest materiałem modelowym z grupy tlenków metali przejściowych. Jego
analiza  jest  ważna  dla  pełnego  zrozumienia  podstawowych  mechanizmów  redukcji  i
oksydacji  występujących w tych materiałach  i  optymalizacji  ich  licznych  zastosowań.  Na
szczególną  uwagę  zasługują  tu  memrystywne  właściwości  TiO2 pozwalające  na
wykorzystanie  tego  materiału  w  pamięciach  rezystywnych  oraz  na  potrzeby  układów
neuromorficznych.  W  naszych  poprzednich  pracach  wykazaliśmy  możliwość  osiągnięcia
wysokiej  gęstości  przechowywania  danych  w  warstwie  powierzchniowej  zredukowanego
TiO2 [1].  Wiązało  się  to  z  generowaniem  w  pobliżu  powierzchni  struktur  defektowych
podatnych na procesy przełączania rezystywnego. Obecnie przedstawimy i opiszemy proces
powstawania takich defektów, odpowiedzialnych za właściwości elektroniczne materiału.

Przedstawiamy  precyzyjną  analizę  termicznej  redukcji  TiO2 w  ultrawysokiej  próżni.
Wbrew temu,  co się zwykle zakłada,  obserwujemy,  że maksymalna  redukcja powierzchni
następuje  nie  podczas  rozgrzewania,  ale  podczas  schładzania  próbki  do  temperatury
pokojowej  [2].  Proces  wtórnej  migracji  jonów,  który  można  określić  jako  samoredukcja,
zachodzi  w  wyniku  różnic  w  energiach  powstawania  defektów  w  obszarach  wnętrza  i
powierzchni kryształu. Przedstawiona teza poparta jest analizą zmian walencyjności jonów
tytanu  obserwowanych  za  pomocą  rentgenowskiej  spektroskopii  fotoelektronowej
przeprowadzonej in-operando podczas kolejnych etapów grzania i chłodzenia materiału.

Praca ta jest wspierana przez Narodowe Centrum Nauki (projekty 2016/21/D/ST3/00955 i
2020/38/E/ST3/00293) oraz Niemiecką Fundację Nauki DFG (SFB 917 „Nanoswitches”).

[1] M. Rogala, et al. Adv. Funct. Mater., 25, 6382 (2015)
[2] M. Rogala, et al. Sci. Rep. 9, 12563 (2019)
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TUNING ELECTRONIC PROPERTIES OF TRANSITION

METAL OXIDES BY MEANS OF REDOX PROCESSES

Karol Cieślik1,*, Dominik Wrana1, Konrad Szajna1, Wojciech Bełza1, Benedykt R. Jany1,
Maciej Rogala2, Christian Rodenbücher3, Paweł Dąbczyński1,  Krzysztof Szot4,

Franciszek Krok1

1M. Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University, Kraków
2Physics and Applied Informatics Faculty, The University of Łódź, Łódź

3Institute of Energy and Climate Research (IEK-14), Forschungszentrum Jülich, Jülich,

Germany
4aixACCT Systems GmbH, 52068, Aachen, Germany

*corresponding author: karol.cieslik@doctoral.uj.edu.pl

In  this  presentation,  we  show the  effect  of  reduction  and  oxidation  on  the  electronic

properties of the model transition metal oxide, i.e. titanium dioxide. These processes were

studied at nanoscale using a multitude of techniques to provide a thorough characterization of

the changes that occur in the studied system. Moreover, the experiments were performed in

both ultra-high vacuum (UHV) conditions, as well as in oxygen-rich conditions, in order to

comprehensively  describe  the  changes  in  properties  and  to  bring  the  results  closer  to

applications. 

The experiments revealed that the electronic properties may be tuned. In case of using

reduction  by  means  of  annealing  in  UHV,  ion  sputtering,  repeated  ion  sputtering  and

annealing,  and oxidation by exposure to oxygen at room temperature.  Using this range of

methods, the conductivity of TiO2 can be changed from semiconductive-like to metallic-like.

Furthermore, the work function of this crystal can be tuned in a wide range, from 3.4 eV to

5.0 eV. The key findings in the field of surface science were the description of the changes in

electronic properties due to repeated sputtering and annealing.  These results are important

because they touch upon the very basis of every experiment in the field i.e. the preparation of

crystals. This work can be used to foster greater reproducibility of experiments, as well to

provide new means of designing experiments.
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HOLDERY FUNKCYJNE CZYLI JAK ZMIENIĆ

MIKROSKOP TEM W MIKRO- I NANOLABORATORIUM

Sebastian Arabasz*

Labsoft Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa

*autor korespondencyjny: sebastian.arabasz@labsoft.pl

Transmisyjne  mikroskopy  elektronowe  (TEM)  są  powszechnie  uważane  za  urządzenia

do pozyskiwania  statycznych  obrazów  mikro/nanostruktury  i  map  składu  chemicznego

z rozdzielczością  nawet atomową. Ale współczesna mikroskopia TEM już dawno stała się

dynamiczna  dzięki  holderom  (uchwytom)  funkcyjnym,  które  pozwalają  nie  tylko

utrzymywać  próbkę w kontrolowanym środowisku gazowym lub w cieczach, ale również

poddawać ją działaniu zmiennych w czasie czynników fizycznych (m.in. temperatura, pole

magnetyczne i elektryczne, siła). Obserwacje in situ w nanoskali w czasie rzeczywistym, a nie

po  fakcie,  stanowią  ważny  wkład  do analizy  właściwości  materiałów  i  ich  odpowiedzi

na zmienne  warunki  oraz  do  poznania  przebiegu  reakcji  utleniania  i  redukcji,  procesów

korozji i syntezy. Ponadto, materiały można wreszcie badać w realnych warunkach, w których

mogą być rzeczywiście wykorzystywane lub w których nie ulegają  degradacji,  a nie tylko

w bardzo  wysokiej  próżni.  Co  ważne,  holdery  takie  można  dokupić  do  większości

zainstalowanych  już  mikroskopów TEM,  nawet  tych  starszych,  znacznie  zwiększając  ich

możliwości badawcze. 

W czasie prezentacji zostaną przedstawione różne holdery funkcyjne aktualnie dostępne

na rynku – od holderów polaryzacyjno-grzewczych poprzez gazowe i cieczowe do holderów

do przeprowadzania testów nanomechanicznych. Niektóre z ich licznych zastosowań zostaną

poparte przykładami z literatury oraz z badań testowych i demonstracyjnych producentów. 
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PLAZMONOWO WZMOCNIONA LUMINESCENCJA W

SZKŁO-CERAMIKACH Z NANOCZĄSTKAMI SREBRA

Barbara Kościelska1,*, Karolina Milewska1, Marcin Łapiński1, Michał Maciejewski1,
Tomasz Lewandowski1, Michalina Walas1, Anna Synak2, Paweł Syty3, Józef E.

Sienkiewicz3, Wojciech Sadowski1

1Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233

Gdańsk
2Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet

Gdański, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk
3Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej, Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

*autor korespondencyjny: barbara.koscielska@pg.edu.pl

Szkła i szkło-ceramiki domieszkowane jonami zim rzadkich (Ln3+) zaczęły być w ostatnich

latach rozpatrywane jako możliwe zamienniki dla  tradycyjnie stosowanych luminoforów w

białych  diodoach  LED.  Charakteryzują  się  one  przezroczystością  w  szerokim  zakresie

długości  fali,  wysoką  odpornością  mechaniczną  i  chemiczną  oraz  nie  degradują  się  pod

wpływem promieniowania UV. Z kolei dobra rozpuszczalność w nich jonów ziem rzadkich,

daje możliwość sterowania barwą, a w rezultacie może prowadzić do emisji światła białego.

Aby  wpływać  na  intensywność  i  widmo  emisji  jonów  Ln3+ w  matrycy  szklistej  można

wykorzystać zjawisko zlokalizowanego rezonansu plazmonowego LSPR (Localized Surface

Plasmon  Resonance.  Jednakże  długość  fali,  przy  której  zachodzi  rezonans  plazmonowy

powinna wówczas leżeć w zakresie widmowym absorpcji jonów ziem rzadkich. Warunek ten

spełniają nanocząstki Ag, dla których maksimum rezonansowe znajduje się przy około 420

nm (dla cząstek o średnicy 10 nm) i przesuwa się w stronę fal dłuższych wraz ze wzrostem

rozmiaru  nanocząstki.  Jedna  z  pierwszych  prac  wskazujących  na  wzrost  intensywności

luminescencji jonów Ln3+ pod wpływem efektu plazmonowego nanocząstek Ag odnosiła się

do  szkieł  boranowo-krzemianowych  [1].  Ważne  jest  jednak,  aby  projektowane  szkło

charakteryzowało  się  niską  energią  fononów,  co  zapobiega  bezpromienistej  emisji

promieniowania.  Dobrym rozwiązaniem wydają się być szkła tellurowe TeO2-BaO-Bi2O3  i

boranowo-bizmutowe  B2O3-Bi2O3.  Nanocząstki  srebra  można  w  nich  wytworzyć  metodą

wygrzewania  szkła.  Jak  pokazują  badania,  są  to  bardzo  obiecujące  materiały,  w  których

odziaływanie  jonów  ziem  rzadkich  z  nanocząstkami  metalu  wpływa  na  ich  emisję

promieniowania.

[1] O.L. Malta, P.A. Santa-Cruz, G.F. De Sa´, F. Auzel, J. Lumin. 33 (1985) 261–272
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FUNKCJONALNE NANOCZASTKI METALICZNE 
DO ZASTOSOWAŃ PRZECIWWIRUSOWYCH

Jarosław Grobelny  1  , Katarzyna Ranoszek-Soliwoda 1*, Katarzyna Bednarczyk1, 
Emilia Tomaszewska1, Agnieszka Lech1, Martyna Janicka2, Marcin Chodkowski2,

Małgorzata Krzyżowska2, Grzegorz Celichowski1

1 Katedra Technologii i Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, 
Pomorska 163,90-236 Łódź

2Samodzielna Pracownia Nanobiologii i Biomateriałów, Wojskowy Instytut Higieny 
i Epidemiologii, Kozielska 4, 01-063 Warszawa

*autor korespondencyjny: jaroslaw.grobelny@chemia.uni.lodz.pl

Walka z chorobami wirusowymi jest bardzo trudna, głównie dlatego, że wirus nie jest ani
żywy, ani martwy. Chociaż o budowie wirusów wiemy coraz więcej, walka z wirusami jest
nadal bardzo skomplikowana, ponieważ mechanizm działania wirusów jest wciąż daleki od
pełnego  zrozumienia,  a  struktura  wirusów ulega  ciągłym zmianom,  co  znacznie  utrudnia
opracowanie  skutecznych  metod  walki  z  wirusami.  Jednym  z  patogenów  człowieka
powodujących zakażeniami jamy ustnej  i  twarzy,  zapalenie mózgu czy infekcje  narządów
płciowych jest wirus typu herpes simplex  (HSV), czyli wirus opryszczki pospolitej. Objawy
zakażenia wirusem HSV są dobrze znane większości ludzi i  obejmują gównie opryszczkę
jamy  ustnej  oraz  zapalenie  rogówki.  Zakażenie  HSV  może  jednak  powodować  choroby
zagrażające życiu szczególnie u osób z niedoborem odporności, noworodków, pacjentów z
ludzkim  wirusem  niedoboru  odporności  (HIV),  lub  pacjentów  poddawanych  leczeniu
immunosupresyjnemu.  Jednocześnie  zakażenie  wirusem  HSV  indukują  wytwarzanie
amyloidu  beta  (Aβ)  i  jego  odkładanie  w  mózgu,  co  może  prowadzić  do  zaburzeń
poznawczych  
i  zwiększać  ryzyko  występowania  choroby  Alzheimera.  Stąd  opracowanie  skutecznych
preparatów przeciwwirusowych przeciwko HSV jest niezwykle ważne.

Nowym podejściem w opracowaniu  skutecznych  środków antywirusowych o  szerokim
spektrum  działania  jest  wykorzystanie  preparatów  na  bazie  nanomateriałów  w  tym
nanocząstek  metalicznych.  Nanocząstki  mają  porównywalne  rozmiary  do  wirusów,  dzięki
czemu  istnieje  wiele  możliwości  odziaływania  między  nanocząstkami  a  wirusami  lub
tkankami zakażonymi wirusami. Ponadto funkcjonalność nanocząstek można „dostroić” tak,
aby  selektywnie  wiązały  się  z  konkretnymi  patogenami  i  neutralizowały  je.  Modyfikacja
powierzchni  różnymi  typami  ligandów  może  zwiększyć  powinowactwo  nanocząstek  do
określonych wirusów i  nadać  nanocząsteczkom multi-modalność  wprowadzają  dodatkowe
właściwości, np. wspomagające procesy regeneracji skóry czy właściwości adjuwantowe. 
W  prezentacji  przestawione  zostaną  obecne  trendy  zawiązane  z  wytwarzaniem  
i  charakterystyką  funkcjonalnych  nanocząstek  metalicznych  do  zwalczania  zakażenia
wirusem HSV.

Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu nr 2018/31/B/NZ6/02606.
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WŁÓKNINY KOMPOZYTOWE ZAWIERAJĄCE

NANOCZĄSTKI TLENKÓW METALI O WŁAŚCIWOŚCIACH

BAKTERIO- I WIRUSOBÓJCZYCH

Robert P. Socha1,4,*, A. Zięba1, M. Ciężkowska1, M. Grodzik1,2, B. Bażanów3, M. Krzan4,

G. Putynkowski1

1Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., ul. Waryńskiego 3A, 00-645

Warszawa
2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787

Warszawa
3Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,  ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

4Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

*autor korespondencyjny: robert.socha@cbrtp.pl

W  życiu  codziennym  spotykamy  się  z  problemem  wzrostu  szkodliwych  organizmów
(wirusów, bakterii i grzybów) na powierzchni materiałów używanych do wytwarzania filtrów
powietrza. Materiałami tymi są włókniny powstałe na bazie różnych polimerów w tym przede
wszystkim  polipropylenu.  Aby  przeciwdziałać  zjawisku  tworzenia  powierzchniowego
biofilmu szkodliwych drobnoustrojów możemy wprowadzić cząstki metali i związków metali
w celu uwalniania jonów o działaniu biobójczym lub biostatycznym. 

W ramach prowadzonych badań,  opracowano technologię  wytwarzania  oraz wykonano
włókniny  kompozytowe  zawierające  cząstki  tlenków  metali  (CuO,  ZnO  i  TiO2)  jako
napełniacze  osnowy  z  polipropylenu.  Do  wytworzenia  włóknin  wykorzystano  metodę
meltblown.  Określono zwilżanie  cząstek  napełniacza  polimerem w temperaturze  topnienia
polimeru.  W  wyniku  zastosowania  odpowiednich  zwilżaczy  cząstek,  udało  się  uzyskać
porowatość włóknin, pozwalającą na sorpcję wilgoci, co przyczyniło się do uwalniania jonów
miedzi  i  cynku.  Określono  zwilżalność  powierzchni  włóknin  wodą  przed  i  po  procesie
aktywacji  powierzchniowej.  Zbadano profil  czasowy uwalniania się jonów metali  podczas
ekspozycji  do  wilgotnego  środowiska  zawierającego  substancje  obecne  w  otoczeniu
człowieka  np.  sztuczny  pot.  W  celu  określenia  oddziaływania  powierzchni  włóknin  na
mikroorganizmy żywe wyznaczono, w standaryzowanych testach, aktywność antybakteryjną i
wirusobójczą  oraz  wpływ  na  tworzenie  się  biofilmu  bakterii.  Zbadano  również
cytotoksyczność włóknin. 

W  wyniku  zastosowania  opracowanej  technologii  uzyskano  włókniny  o  kontaktowym
działaniu  bakterio-  i  wirusobójczym.  Włókniny  te  nie  wykazywały  cytotoksyczności.
Opracowane włókniny są wdrażane do produkcji.

Prace wykonano w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-1246/20-00 pt. „Opracowanie kompozycji
metaliczno-polimerowych  oraz  technologii  wytwarzania  na  ich  bazie  włóknin  warstwowych  o
właściwościach  przeciwdrobnoustrojowych  i  filtracyjnych  dla  produktów sanitarnych  lub  ochrony
medycznej”
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UNIKALNE APARATURY BADAWCZE - PREVAC SP. Z O.O.

Sławomir Frysztak1

1PREVAC sp. z o.o. Raciborska Str. 61, 44-362 Rogów, Poland

*autor korespondencyjny: s.frysztak@prevac.pl

Działalność  firmy  PREVAC  sp.  z  o.o.  od  ponad  25  lat  jest  ściśle  związana  z

nanotechnologią  i  powiązanymi  kierunkami  badawczo-rozwojowymi.  W  firmie  stale

opracowywane są aparatury dopasowane do potrzeb klienta naukowego oraz przemysłowego.

Rozwijane rozwiązania  znacząco wpływają na koncepcje  pionierskich  badań w dziedzinie

B&R  w  zakresie  zaawansowanych  nanotechnologii.  Jesteśmy  światowym  liderem  w

dziedzinie  projektowania  i  produkcji  analitycznych  i  depozycyjnych  aparatur  naukowo-

badawczych. Nasze systemy pracują w środowisku wysokiej i ultra wysokiej próżni.

W niniejszej prezentacji pragniemy przedstawić szeroką gamę produktową dedykowaną dla

klienta  naukowego.  Współpracujemy  z  najlepszymi  instytutami  badawczymi  i

przedsiębiorstwami  z  całego  świata.  Nie  mamy  limitów  terytorialnych  i  barier

technologicznych.  Nasi  inżynierowie,  konstruktorzy,  naukowcy,  elektronicy  i  programiści

opracowują technologie próżniowe dopasowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających

projektów.
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SERS COMBINED WITH CHEMOMETRIC ANALYSIS FOR

BIOMEDICAL AND AMALYTICAL APPLICATIONS

Agnieszka Kamińska  1  *, Sylwia Berus1, Ariadna B. Nowicka1, Aneta Kowalska1, Tomasz
Szymborski1, Izabela Dróżdż2, Maciej Borowiec2, Monika Adamczyk-Popławska3

1Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52, 01-224
Warsaw, Poland

2 Department of Clinical Genetics, Medical University of Lodz, 92-213 Łódź, Pomorska 251,
Poland

3 Faculty of Biology, Department of Virology, University of Warsaw, Miecznikowa 1,
Warsaw, Poland

*autor korespondencyjny: akamin@ichf.edu.pl

Surface–enhanced  Raman  spectroscopy  provides  a  unique  vibrational  signature  of  the

scattered  molecules.  SERS  as  an  ultrasensitive,  label-free  and  non-destructive  technique

reveals  a  specific  information  down  to  the  molecular  level  and  thus  will  offer  valuable

information  for  biological  systems  analysis  and  monitoring.  SERS  spectra/images  of

biological  samples  are  sensitive  to  the  subtle  changes  in  biochemical  composition  and

molecular  structure of the cells  including the changes in quality  and quantity  of proteins,

peptides,  lipids  and/or  nucleic  acids  and  metabolites  which  arise  during  disease  related

pathological  changes  in  cells,  tissues  and  organs.  Importantly,  the  results  of  the  SERS

measurements can be obtained in few minutes and no additional reagents are needed. This

technique is applied in a wide range of practical applications from: proteins, peptides, nucleic

acids; forensic materials and drugs, tissues and cells to whole microorganisms. We present its

application  for  detection  and  identification  of  pathogenic  bacteria  from  clinical  and

environmental samples, viruses including SARS-CoV-2, differentiation of cancers cells and

tissues or circulating cancer cells from blood. Chemometric analysis of SERS data enables: (i)

extract  biochemical  information  from  the  registered  spectra  (ii)  carry  out  statistical

classification of the analyzed systems (e.g. species, bacterial strains), (iii) identification of the

spectrum  of  an  unknown  sample  by  comparing  it  with  a  library  of  known  spectra,  (iv)

determination of "marker  bands" which allow the understanding of biochemical  processes

taking place at the molecular level. Coupling of plasmonic nanostructures with microfluidic

systems ensures miniaturization of the developed methods for their further applications.
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BADANIA NANOSTRUKTUR METALICZNYCH NA

PÓŁPRZEWODNIKU DO ZASTOSOWAŃ SERS

Aneta Kisielewska1, Ireneusz Piwoński1,*, Kamilla Małek2, Ewelina Wiercigroch2, 

Łukasz Pięta2

1Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii,  Katedra Technologii i Chemii Materiałów, 
ul. Pomorska 163, 90-236  Łódź

2Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zespół Obrazowania Ramanowskiego, 
 ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

*autor korespondencyjny: ireneusz.piwonski@chemia.uni.lodz.pl

Powierzchniowo  wzmocniona  spektroskopia  Ramana  (SERS)  wymaga  zastosowania

zaawansowanych nanostruktur metalicznych osadzonych na podłożu. Można je otrzymać na

drodze  bezpośredniego  wzrostu  in-situ na  półprzewodniku  z  wykorzystaniem  metod

elektrochemicznych,  hydrotermalnych,  fotochemicznych,  redukcji  chemicznej,  termicznego

naparowania w próżni itp. Prezentacja przedstawia wytwarzanie i charakterystykę wydajnych

platform  SERS  powstających  w  dwuetapowym  procesie  składającym  się  z  naniesienia

półprzewodnika  na  podłoże,  a  następnie  fotodepozycji  nanocząstek  metalicznych.

Kluczowym  etapem  wpływającym  na  jakość  platform  SERS  jest  kontrola  indukowanej

promieniowaniem  UV  fotoredukcji  jonów  metalu  oraz  wzrostu  nanocząstek  w  celu

osiągnięcia  określonego  rozmiaru,  ilości  oraz  równomiernego  pokrycia  powierzchni

półprzewodnika. Polega ona na optymalizacji takich parametrów jak: natężenie i długość fali

promieniowania UV, czas naświetlania półprzewodnika w obecności jonów metalu, stężenie

jonów  metalu  oraz  dodatku  substancji  wpływających  na  separację  fotoindukowanych

ładunków. Otrzymane podłoża  poddano analizie  mikroskopowej (SEM) i spektroskopowej

(EDS, UV-Vis,  Raman).  Badania SERS wykazały,  że wzmocnienie sygnału dla  kwasu 4-

merkaptobenzoesowego  (4-MBA)  wyniosło  od  0,6×104 do  7,1×104 dla  platform

z nanostrukturami  złota1 i  od  5,1×104 do  1,2×106 dla  platform  z nanostrukturami  srebra2.

Uzyskano  także  niski  limit  detekcji  sygnału  SERS dla  zieleni  malachitowej  na  poziomie

9×10-11 M dla podłoża z nanostrukturami złota1. Zastosowanie układu półprzewodnik-metal

daje także możliwość dodatkowego wzbudzenia układu promieniowaniem UV i osiągnięcie

wzmocnienia sygnału 4-MBA od 4,6 do 18,8 razy (w zależności od próbki) w odniesieniu do

pomiaru bez naświetlania. 

[1] E. Wiercigroch et al. Appl.Surf.Sci., 2020, 529, 147021

[2] E. Wiercigroch et al. J. Raman Spectrosc., 2019, 50, 1649-1660
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ŚCIEŻKI SREBRNYCH WYSP JAKO PLAZMONOWE

PLATFORMY BIOSENSOROWE

Karolina Sulowska1,*, Ewa Roźniecka2, Kamil Wiwatowski1, Marta Janczuk-Richter2,
Martin Jönsson-Niedziółka2, Joanna Niedziółka-Jönsson2, Sebastian Mackowski1

1Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100  Toruń
2Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

*autor korespondencyjny: sulowska@fizyka.umk.pl

Dla zastosowań sensorycznych istotne jest, aby platformy/chipy wykorzystywane do

oznaczania  określonych  analitów  były  wytwarzane  w  możliwie  tani  i  szybki  sposób  bez

zmniejszania  wydajności  detekcji.  Nanocząstki  metaliczne  wydają  się  być  dobrym

rozwiązaniem  tego  problemu  ze  względu  na  możliwość  wzmocnienia  plazmonowego

odpowiedzi optycznej emitera. 

W ramach projektu wykonane zostały - za pomocą fotolitografii - ścieżki srebrnych

wysp  (SIP)  o  szerokości  20  µm,  których  własności  strukturalne  i  optyczne  zostały

kompleksowo  scharakteryzowane  [1].  Wykazano,  że  otrzymane  za  pomocą  syntezy

chemicznej  ścieżki  są  jednorodne,  składają  się  ze  srebrnych  wysp  o  średnicy  <100  nm.

Eksperymenty przeprowadzone z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej dowodzą, że

rezonans plazmonowy w SIP co skutkuje poprawą kontrastu optycznego w całym zakresie

widzialnym. Co istotne, pokrycie SIP warstwą grafenu prowadzi - dzięki przekazowi energii -

do znaczącej poprawy kontrastu optycznego. Uzyskane struktury SIP zostały wykorzystane

do ultraczułej detekcji pojedynczych białek fotoaktywnych.  

Rysunek 1. Od lewej: Zdjęcie SEM struktury SIP, mapy natężenia fluorescencji białka fotoaktywnego na SIP dla
wzbudzenia 405 nm (poza rezonansem plazmonowym) i 480 nm (w warunkach rezonansu), zależność natężenia
emisji od długości fali wzbudzenia dla białka fotoaktwnego na szkle i na strukturze SIP.

Badania  zostały  częściowo  sfinansowane  przez  Narodowe  Centrum  Nauki  w  ramach  grantu  OPUS
2016/21/B/ST3/02276,  2017/27/B/ST3/02457  oraz  projektu  POWR.03.05.00-  00-Z302/17  Interdyscyplinarna
Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”.

[1] K. Sulowska et al. Patterned silver island paths as high-contrast optical sensing 
platforms Materials Science and Engineering B 268 (2021) 115124
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BADANIE REAKTYWNOŚCI RODNIKÓW ARYLOWYCH

OSADZONYCH NA POWIERZCHNI PODŁOŻY SERS

Łukasz Gutowski1, Malwina Liszewska1, Bartosz Bartosewicz1, Bogusław Budner1, Jan
Weyher,2 Bartłomiej Jankiewicz1 *

1Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
1Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk

*autor korespondencyjny: lukasz.gutowski@wat.edu.pl

Alifatyczne i  aromatyczne tiole są powszechnie stosowane do modyfikacji  powierzchni
metalicznych  podłoży  wykorzystywanych  we wzmocnionej  powierzchniowo  spektroskopii
Ramana (SERS). Funkcjonalizacja zachodzi poprzez kowalencyjne połączenie atomu siarki  
z  atomem metalu.  Tak  zmodyfikowane  podłoża  mogą  zostać  wykorzystane  do  tworzenia
wolnych  rodników  zakotwiczonych  na  powierzchni  metalu,  co  znacząco  ułatwiłoby  ich
analizę,  gdyż  obecnie  wymaga  ona  zaangażowania  zaawansowanych  metod
spektroskopowych [1].

W pracy zbadano reaktywność rodników arylowych osadzonych na powierzchni warstwy
metalu  szlachetnego  (złota,  srebra  oraz  stopu  tych  metali)  [2].  Monowarstwa  prekursora
rodników  została  utworzona  przy  użyciu  pochodnych  tiofenolu  i  merkaptanu  benzylu,
podstawionych  w pozycji  para  grupą  nitrową,  a  także  atomem  bromu  i  jodu.  Powyższe
związki chemiczne osadzono na podłożu z azotku galu (GaN), na które wcześniej naniesiono
odpowiednią warstwę metaliczną [3]. Następnie podłoża zanurzono w probówce z metanolem
i naświetlano promieniowaniem UV emitowanym przez 14 lamp rtęciowych (λ = 253,7 nm)
umieszczonych  w  komercyjnym  fotoreaktorze  RPR-200  przez  1,  3,  6,  12  i  24  godziny.
Przeprowadzono  również  24-godzinnne  naświetlania  wybranych  związków  za  pomocą
żarówki Vita-Lite  32W 2G11 imitującej  światło  naturalne,  aby sprawdzić jego wpływ na
reakcję  fotolizy.  Po  naświetlaniu,  wszystkie  podkłady  SERS  zbadano  za  pomocą
konfokalnego spektrometru ramanowskiego Renishaw inVia Reflex.  Widma zebrano w co
najmniej  100  punktach  na  powierzchni  podkładów  SERS,  celem  uśrednienia  widma.  Do
porównania  użyto  widm  tiofenolu  i  merkaptanu  benzylu  naniesionych  na  odpowiednie
podłoża, które to były spodziewanymi produktami reakcji substytucji atomów bromu i jodu, a
także  grupy  nitrowej  [4-5].  Ponadto  w  przypadku  (4-jodofenylo)-metanotiolu
przeprowadzono  również  naświetlania  podkładów  nim  sfunkcjonalizowanych  za  pomocą
własnoręcznie  zrobionej  lampy  UV
 (λ  =  254  nm)  natomiast  widma  zebrano  za  pomocą  przenośnego  spektrometru
ramanowskiego B&W Tek i-Raman Plus.
[1] H.H Henk, M. Winkler, W. Sander,  One Century of Aryne Chemistry,  Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 

502-528.
[2] Ł.  Gutowski  et  al.  Investigation  of  organic  monoradicals  reactivity  using  surface-enhanced  Raman

spectroscopy, Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2022, In Press. 
[3] I. Dzięcielewski et al. Impact of temperature-induced coalescence on SERS properties of Au nanoparticles

deposited on GaN nano-columns, Appl. Surf. Sci. 2016, 378, 30-36, 
[4] P. E. Williams et al.  and Reactivity of Gaseous Distonic Radical Ions with Aryl Radical Sites, Chem. Rev.

2013, 113 (9), 6949-6985. 
[5] F. Widjaja et al. Direct Comparison of Solution and Gas-Phase Reactions of the Three Distonic Isomers of

the Pyridine Radical Cation with Methanol, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134 (4), 2085-2093.

Badania finansowane były z UGB WAT 22-828 oraz projektu GBMON/13-993/2018/WAT.
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NANOSTRUCTURED POLYMER CAPSULES AS

DISPERSIBLE REACTORS

Szczepan Zapotoczny1,2*

1 Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Gronostajowa 2, 30-387  Kraków, Poland
2 Academic Centre for Materials and Nanotechnology AGH, AGH University of Science and

Technology, A. Mickiewicza Av. 30, 30-059 Kraków, Poland

*autor korespondencyjny: zapotocz@chemia.uj.edu.pl

Realization of chemical  reactions  in  confined and isolated environments  is  a challenge
accomplished in complex natural systems like animal/plant cells. Synthetic water-dispersible
nano(micro)reactors  would  allow  for  carrying  out  efficient  processes  in  a  biomimetic
approach. 
Polyelectrolyte-based capsules are not only attractive carriers of various sensitive substances
(e.g.  drugs,  dyes,  proteins)  but  also  promising  reactors  that  can  be  dispersed  in  water,
navigated and loaded/unloaded using external stimuli. 

Polyelectrolytes-based microcapsules with carbon nanotubes (CNTs) incorporate into their
walls were fabricated for that purpose. Very significant reinforcement of the capsules and
reduction of overall permeability of the walls was observed. Importantly, the permeability of
the capsules could be tuned by irradiation with nearIR light absorbed by CNTs enabling facile
loading/unloading of the cargo molecules (Fig 1). Model photochemical reactions were shown
to be efficiently realized in such microcapsules.

Core-shell  nanocapsules  with  oil  liquid  cores  stabilized  with  amphiphilic  graft
polyelectrolytes were developed. They were shown to serve as high capacity and long-term
stability  carriers  of  lipophilic  molecules.  The  nanocapsules  with  magnetic  nanoparticles
embedded  in  their  cores  were  fabricated  and  applied  as  nanoreactors.  They  can  be
magnetically-navigated and transferred between the water and oil phases without disruption
enabling controlled loading of hydrophobic reactants (Fig. 1). Importantly,  their controlled
fusion  (oppositely charged shells)  was shown that  make them very promissing mergeable
nanoreactors for controlled reactions of hydrophobic reagents in aqueous media. 

   
Fig.  1.  Magnetically-navigated  nanocapsules  (left;  J.  Odrobińska  et  al.  ACS  Appl.  Mater.
Interfaces 2019,  11,  10905) and  nearIR  triggered  release  of  the  cargo  from the  polymer
microcapsules (right; K. Chojnacka-Górka et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 1562)

This work was financed by the National Science Centre: grant Beethoven Classic 3K/BTH/000009
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TOF-SIMS TESTING OF THE MOLECULAR COMPOSITION
OF URINARY EXTRACELLULAR VESICLES TO

DETERMINE SYMPTOMS OF DIABETIC KIDNEY DISEASE

Magdalena E. Marzec1,*, Agnieszka Kamińska1, Paulina Suduł2,3, 
Maciej Małecki2,3, Ewa Ł. Stępień1,4

1Department of Medical Physics, Institute of Physics M. Smoluchowskiego, Jagiellonian
University, Łojasiewicza 11, 30 348 Krakow, Poland

2Department of Metabolic Diseases, Jagiellonian University Medical College,
Jakubowskiego 2 St, 30-688 Krakow, Poland

3University Hospital, Jakubowskiego 2 St, 30-688 Kraków, Poland
4Centre for Theranostics Jagiellonian University, Kopernika 40 St, 31 501 Krakow, Poland

*e-mail: magda.skalska@uj.edu.pl

We analyzed extracellular vesicles (EVs) isolated from the morning urine of patients with
type 1 diabetes mellitus (T1DM). EVs are spherical cellular structures surrounded by a lipid
bilayer with sizes from 30 to 1000 nm. Due to the constantly growing importance of EVs in
the diagnosis and treatment of diseases, more attempts are made to effectively isolate, detect
and analyze of EVs  [1]. Chronic kidney disease (CKD) is currently an increasing clinical
problem. Hence, there is a need to identify the early biomarkers of CKD. EVs can serve as
non-invasive  indicators  to  detect  changes  in  a  kidney  and  implement  effective  treatment
before irreversible structural changes in the kidney occur. However, the preparation of EVs
for nanoscale research is difficult  for several reasons. First,  the isolation of EVs from the
conditioned medium where the concentration of EVs is low. Here, EVs were purified by a
Low-Vacuum Filtration (L-VF) technique and concentrated by the ultracentrifugation process
[2]. Second,  it  is  the isolation of individual  molecular  components,  like lipids,  which are
sensitive to each stage of preparation. Therefore, the possibility of testing them in their native
state, without the need for extraction, is extremely promising. In the case of Time of Flight -
Secondary Ion Mass Spectrometry (ToF-SIMS), there is no need to perform such preparations
or labelling, which allows the structure to be examined in a semi-native state [3]. 

The aim of the study is to develop a method of early detection of the first microvascular
symptoms including CKD. The detection procedure will be based on the use of two physical
methods,  Raman  Spectroscopy  (SR)  and  ToF-SIMS to  precisely  determine  the  molecular
compounds whose EVs composition changes during early kidney damage. The study recruited
36 patients with T1DM at the University Hospital in Krakow (no. 1072.6120.109.2019). Here
we  present  the  preliminary  results  of  ToF-SIMS  analysis  of  urinary  EVs,  showing  the
diversity in individual amino acids and the lipid content.

References:
[1] A. Kamińska, M. Platt, J. Kasprzyk, B. Kuśnierz-Cabala, A. Gala-Błądzińska, O. Woźnicka, B.R. Jany, F.

Krok,  W.  Piekoszewski,  M.  Kuźniewski,  E.Ł.  Stępień,  Urinary  Extracellular  Vesicles:  Potential
Biomarkers of Renal Function in Diabetic Patients, J. Diabetes Res., 2016 (2016) 5741518.

[2] A.  Kamińska,  Molecular  characteristics  of  platelet  and  urinary  extracellular  vesicles  and  their  possible
applications in nanomedicine, 2019, PhD thesis, Jagiellonian University, Krakow.

[3] M.E. Marzec, D. Wojtysiak, K. Połtowicz, J. Nowak, ToF-SIMS spectrometry to observe fatty acid profiles
of breast tissues in broiler chicken subjected to varied vegetable oil diet, J. Mass Spectrom., 55 (2020).

Acknowledgements
This  work  was  supported  by  the  SciMat  PRA MNS mini-grant  the qLife  grant  funded under  the Strategic
Programme Excellence Initiative at UJ and from the CMUJ statutory funds (no. N41/DBS/000068).



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

NOTATKI

Wtorek, 5 lipca 2022, Sesja 1 57



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

58 Wtorek, 5 lipca 2022, Sesja 1

WŁASNOŚCI BIOMECHANICZNE MYSICH PIERWOTNYCH

HIPOKAMPALNYCH NEURONÓW ORAZ KOMÓREK LINII

SH-SY5Y W MODELU UDARU MÓZGU IN VITRO (OGD)

Tomasz Zieliński   1,  *, Bartłomiej Zapotoczny1, Joanna Pabijan1, Joanna Zemła1, Julita
Wesołowska2, Joanna Pera3, Małgorzata Lekka1

1 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul.
Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

2 Środowiskowe Laboratorium Obrazowania in vivo i in vitro Instytutu Farmakologii im.
Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Smętna 12, 31-343 Kraków 
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31-503, Kraków

*autor korespondencyjny: tomasz.zielinski@ifj.edu.pl

Procesy biologiczne leżące u podstaw udaru niedokrwiennego, pomimo swojej złożoności, są

lepiej  poznane niż  te  związane  z  biomechanicznymi  odpowiedzią  pojedynczych komórek.

Mechanizmy  zmian  biomechanicznych  i  ich  związki  z  procesami  molekularnymi  mają

kluczowe  znaczenie  dla  zrozumienia  fizjologii  i  zmian  patologicznych  mózgu.  Stosując

mikroskopię sił  atomowych (AFM) oszacowano zmiany właściwości biomechanicznych w

komórkach ludzkiej neuroblastomy SH-SY5Y oraz pierwotnych mysich neuronów poddanych

warunkom modelowym udaru mózgu  in vitro (OGD) oraz reoksygenacji  (RO). Żywotność

komórek SH-SY5Y pozostała na tym samym poziomie, niezależnie od warunków OGD i RO,

ale  równolegle  aktywność  metaboliczna  komórek  zmniejszała  się  wraz  z  czasem trwania

OGD.  24h  RO  nie  przyczyniła  się  do  przywrócenia  w  pełni  aktywności  metabolicznej.

Pierwotne mysie neurony wykazały silną odpowiedź na warunki OGD, skutkującą znaczącym

spadkiem  przeżywalności.  Komórki  poddane  OGD  wykazały  obniżenie  wartości  modułu

Young’a (mięknienie) w porównaniu do komórek kontrolnych. Zmiękczenie komórek linii

SH-SY5Y jak i neuronów, było silnie obecne w komórkach po 1 godzinie OGD, natomiast

przy dłuższym czasie trwania OGD i w warunkach RO komórki odzyskały swoje właściwości

mechaniczne. Zmiany właściwości nanomechanicznych komórek są powiązane z przebudową

włókien  aktynowych  za  pomocą  układu  kofilina/fosfo-kofilina,  obniżeniem  aktywności

metabolicznej komórek, a także zauważalną degradacji mikrotubul w przypadku pierwotnych

neuronów. Przedstawione badania wskazują na znaczenie zmian własności mechanicznych w

badaniach nad procesami patologicznymi związanymi z niedokrwieniem, takimi jak udar.

TZ dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu InterDokMed numer POWR.03.02.00-00-I013/16
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 ZMIANY NANOMECHANICZNE W KOMÓRKACH

ZAINFEKOWANYCH WIRUSEM SARS-COV-2

Agata Kubisiak1,*, Agnieszka Dąbrowska2 , Tomasz Kołodziej1, Maksymilian Szczypior1,
Zenon Rajfur1, Krzysztof Pyrć2, Marta Targosz-Korecka1

1Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński,
 ul. Prof. St, Łojasiewicza 11, 30-348  Kraków

2Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7A, 30-387 Kraków
*autor korespondencyjny: agata.kubisiak@doctoral.uj.edu.pl

 Od dwóch lat wirus SARS-CoV-2 jest jednym z najważniejszych celów licznych badań

prowadzonych przez naukowców z różnych dziedzin life science. W szczególności ważne jest

poznanie  mechanizmów  i  procesów  odpowiedzialnych  za  indukcję  i  przebieg  ciężkiego

COVID-19, którego następstwem są powikłania wielonarządowe. Jak wykazano w licznych

badaniach,  komórki  śródbłonka odgrywają ważną rolę  w propagacji  COVID-19 i  rozwoju

powikłań naczyniowych we wczesnej i późnej fazie infekcji wirusowej [1], [2].

W  niniejszej  pracy  koncentrujemy  się  na  nanomechanicznych  zmianach  komórek

śródbłonka indukowanych przez wirusa SARS-CoV-2. Wszystkie pomiary przeprowadzono

dla pierwotnych komórek śródbłonka tętnicy płucnej (HPAEC) i ludzkich komórek nabłonka

pęcherzyków płucnych z nadekspresją ACE2 (A549+/+). Dla bezpieczeństwa pracy zakażone

komórki  utrwalono  paraformaldehydem,  a  wszystkie  badania  przeprowadzono  dla

utrwalonych  próbek  zgodnie  z  protokołem  opisanym  w  [3].  Pomiary  AFM  zostały

uzupełnione  o  metody  biochemiczne  (PCR,  WB) i  analizę  fluorescencyjną,  aby  wykazać

korelację między replikacją wirusa, strukturą cytoszkieletu i nanomechaniką komórki.

 Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na odmienny efekt nanomechaniczny w obu

typach  komórek  w  zależności  od  czasu  inkubacji  z  wirusem  oraz  na  bardzo  różną

intensywność  namnażania  wirusa  w  badanych  próbkach  biologicznych.  W  przypadku

komórek nabłonkowych zaobserwowaliśmy zmniejszenie sztywności komórek, które koreluje

ze wzrostem replikacji wirusa. Inkubacja komórek śródbłonka z SARS-CoV-2 prowadzi do

zwiększonej sztywności komórek, mimo iż wirus nie replikuje skutecznie w tych komórkach.

Wyniki  uzyskane  dzięki  zastosowaniu  AFM i  mikroskopii  fluorescencyjnej  pozwoliły  na

stworzenie  „mechanicznego modelu”  przebiegu infekcji  wirusowej  zarówno w komórkach

nabłonka, jak i śródbłonka.

Badania wykonano przy wsparciu finansowym ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Anthropocene

w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Kwazicząstkowy prąd nadprzewodzący w nanoskopowych złączach
Josephsona

M. P. Nowak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wystąpienie dotyczyć będzie hybrydowych nanostruktur, realizowanych przez
łączenie materiałów półprzewodnikowych i nadprzewodzących. W ostatniej dekadzie
są  one  intensywnie  badane z  uwagi  na  możliwość  realizacji  fazy  topologicznego
nadprzewodnictwa.  W  szczególności  wprowadzę  słuchaczy  w  fizykę  złącz
nadprzewodnik-półprzewodnik-nadprzewodnik  realizowanych  w  nanostrukturach
hybrydowych. Wyjaśnię jak wielokrotne odbicia Andreeva modyfikują przewodność
złącz realizowanych na nanodrutach półprzewodnikowych i  jak zjawisko to można
wykorzystać do wyjaśnienia niedawnych eksperymentów [Nature Commun. 12, 4914
(2021),  Adv.  Funct.  Mater.  2102388  (2021)].  Odniosę  się  ponadto  do
fundamentalnego  zjawiska  wpływu  pola  magnetycznego  na  oscylacje  prądu
nadprzewodzącego.  Przybliżę  najnowsze  eksperymentalne  i  teoretyczne  starania
dotyczące obrazowania prądu nadprzewodzącego i pomiarów dyskretnego spektrum
stanów Andreeva, które to niosą prąd w nanoskopowych złączach Josephsona.



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

NOTATKI

Wtorek, 5 lipca 2022, Sesja 1 63



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

64 Wtorek, 5 lipca 2022, Sesja 1

PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI PRZECIWWIRUSOWEJ
NANOCZĄSTEK METALICZNYCH FUNKCJONALIZOWANYCH

SULFONIANAMI I POLIFENOLAMI 

Katarzyna Ranoszek-Soliwoda   1  *, Katarzyna Bednarczyk1, Emilia Tomaszewska1,
Agnieszka Lech1, Martyna Janicka2, Marcin Chodkowski2, Grzegorz Celichowski1,

Małgorzata Krzyżowska2, Jarosław Grobelny1

1 Katedra Technologii i Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, 
Pomorska 163,90-236 Łódź

2Samodzielna Pracownia Nanobiologii i Biomateriałów, Wojskowy Instytut Higieny 
i Epidemiologii, Kozielska 4, 01-063 Warszawa

*autor korespondencyjny: katarzyna.soliwoda@chemia.uni.lodz.pl

Nanocząstki  metaliczne  wykazują  szerokie  spektrum  działania  przeciwbakteryjnego,
przeciwgrzybiczego  oraz  antywirusowego  [1-3].  Unikalne  właściwości  nanocząstek,
determinujące  ich  szerokie  spektrum  aplikacje,  wynikają  nie  tylko  ich  nanometrowych
rozmiarów.  Czynnikiem  równie  istotnym  warunkującym  i  wpływającym  na  unikalne
właściwości  nanocząstek  są  substancje  obecne  na  ich  powierzchni,  które  są  szczególnie
istotne  w  przypadku  zastosowań  biomedycznych  nanocząstek,  bo  odpowiadają  za
bezpośrednie interakcje nanocząstek ze środowiskiem biologicznym. W związku z tym, przez
odpowiednią funkcjonalizację nanocząstek można takie interakcje kontrolować i kształtować.
    W  przypadku  infekcji  wirusowych  kluczowym  etapem  zakażenia  jest  zadokowanie
i  przedostanie  się  wirusa  do  komórki  gospodarza.  Na  ten  etap  infekcji  można  wpływać
poprzez  zastosowanie  nanocząstek  funkcjonalnych.  Powinowactwo wirusa  do powierzchni
nanocząstek  można  kształtować  poprzez  specyficzną  funkcjonalizację  nanomateriałów.
Modyfikacja  powierzchni  nanocząstek  różnymi  typami  ligandów  może  zwiększyć  ich
powinowactwo  do  określonych  wirusów  oraz  wprowadzić  dodatkowe  funkcje  np.
wspomagające  procesy  regeneracji  uszkodzonej  skóry  [4].  W  pracy  omówiony  zostanie
proces  wytwarzania  
i  charakterystyki  nanocząstek  funkcjonalnych  oraz  porównany  wpływ  rodzaju  ligandów
obecnych  na  powierzchni  nanocząstek  metalicznych  na  ich  właściwości  przeciwwirusowe
przeciwko wirusowi opryszczki pospolitej (ang. herpes simplex - HSV).
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50 nm
KonigatyNPs- sulfoniany                                  Koniugat NPs-kwas taninowy

NANOCZĄSTKI (NPs) FUNKCJONALIZACJA POWIERZCHNI NPs AKTYWNOŚĆ 
PRZECIWWIRUSOWA?

Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu nr 2018/31/B/NZ6/02606.

[1] Krzyżowska et.al. Microorganisms 10 (2022) 110
[2] Ranoszek-Soliwoda et.al., Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 177 (2019) 19 – 24
[3] Orłowski et.al., Viruses 10 (2018) 524
[4] Orłowski et.al., International Journal of Nanomedicine 15 (2020) 4969 – 4990
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SYNTEZA NANOCZĄSTEK ZŁOTA 

Z ZASTOSOWANIEM α-AMINOKWASÓW

Aleksandra Figat1, Bartosz Bartosewicz1, Malwina Liszewska1, Bogusław Budner1,
Bartłomiej J. Jankiewicz1,*

1Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. S. Kaliskiego 2 , 00-908
Warszawa

*autor korespondencyjny: bartlomiej.jankiewicz@wat.edu.pl

Różne  α-aminokwasy  (20  naturalnych  aminokwasów  oraz  L-hydroksyprolina)

zastosowano jako środki  redukujące  i  stabilizujące  w syntezie  nanocząstek  złota  (AuNPs)

prowadzonej  wg metody Turkevich’a.  Otrzymane AuNPs zbadano z zastosowaniem SEM,

DCS, PALS i spektroskopii UV-Vis. Różnice w budowie chemicznej α-aminokwasów (α-aa)

silnie  wpływają  na  ich  reaktywność,  a  przez  to  również  na  kształt,  wielkość  i  rozkład

wielkości  oraz  właściwości  optyczne  i  stabilność  AuNPs  otrzymanych  przy  ich  użyciu.

Spośród 21 zastosowanych α-aa,  18 dało produkty redukcji,  stabilne lub niestabilne,  które

agregowały wkrótce po reakcji. Spośród 18 udanych redukcji, większość syntez dała quasi-

sferyczne AuNPs, jak pokazano dla L-waliny na Rysunkach 1, 2 i 3.

Rysunek 1. Widma UV-vis czterech serii AuNPs otrzymanych
za pomocą NaOH i NaHCO3. Widma mierzono zaraz po
syntezie (linia ciągła), 4 tygodnie (linia kropkowana) i 8
tygodni (linia przerywana) po syntezie. Na miniaturce
przedstawiono reprezentatywne kolory próbek AuNPs.

Rysunek 1. Liczbowe (linia ciągła) i masowe (linia
kropkowana) rozkłady DCS wielkości czterech serii

AuNPs zsyntetyzowanych przy użyciu L-waliny.

Rysunek 3. Zdjęcia SEM AuNPs zsyntetyzowanych przy użyciu L-waliny z dodatkiem NaOH i NaHCO3.

Badania finansowane były z UGB WAT oraz projektu GBMON/13-993/2018/WAT.
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STOSUNEK KONTRASTU DO SZUMU JAKO KRYTERIUM

JAKOŚCI BIOSENSORÓW WYKORZYSTUJĄCYCH

ZJAWISKO REZONANSU PLAZMONOWEGO 

W METALICZNYCH NANOCZĄSTKACH

Teresa Staniszewska*, Maciej Szkulmowski, Seweryn Morawiec

Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

*autor korespondencyjny: teresa@doktorant.umk.pl

Zjawisko zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu plazmonowego (Localized 
Surface Plasmon Resonance – LSPR) zachodzące w nanoczastkach metalicznych wykazuje duży
potencjał w konstrukcji biosensorów zdolnych do wykrywania pojedynczych biomolekuł. Dzięki
temu, że widmo rezonansowe nanocząstki zmienia się na skutek zmiany współczynnika 
załamania w jej najbliższym otoczeniu, możliwa jest detekcja molekuł niewykazujących 
luminescencji podczas przyłączania do nanocząstki.

Dla zwiększenia czułości biosensorów niezbędna jest optymalizacja kształtu i wymiarów 
stosowanych nanocząstek. Tradycyjnie używane kryteria jakości (Figure of Merit – FOM) nie 
uwzględniają występowania szumu, a jedynie parametry widma: szerokość i przesunięcie 
rezonansu, lub względną zmianę przekroju czynnego. W niniejszej pracy, wprowadziliśmy 
alternatywne, uniwersalne kryterium jakości - stosunek kontrastu do szumu (contrast-to-noise 
ratio - CNR). Przez kontrast należy tu rozumieć zmianę mierzonego sygnału na skutek 
przyłączenia pojedynczej molekuły analitu do nanocząstki. Założyliśmy, że detekcja jest 
ograniczona szumem śrutowym.

Przy zastosowaniu przybliżenia dyskretnych dipoli (discrete dipole approximation) 
przeanalizowaliśmy zmiany widma złotych nanoprętów (nanorod) na skutek przyłączenia 
pojedynczej molekuły analitu w środowisku odpowiadającym warunkom eksperymentalnym. 
Zbadaliśmy nanopręty o szerokości 10-40 nm i stosunku długości do szrokości (aspect ratio) od 
2 do 5. Nanopręty pokryte są dielektryczną otoczką symulująca funkcjonalizację i pasywację 
powierzchni, oraz umieszczone na granicy wody i szkła. Analit modelowany jest jako 
dielektryczna kulka o średnicy 5 nm. 

Znaleźliśmy optymalne wymiary dla biosensorów wykorzystujących rozpraszanie (pomiary
przesunięcia  widma  oraz  pomiary  natężenia  rozpraszania  dla  stałej  długości  fali  na  zboczu
widma)  oraz absorpcję  (metoda fototermiczna).  W przypadku źródła  światła  o  stałej,  niskiej
mocy optymalne rozmiary nanopręta są zbliżone dla wszystkich wyżej wspomnianych metod i
wynoszą ok. 20 x 80 nm. Przy założeniu wysokiej mocy, ograniczonej przez wzrost temperatury
nanocząstki o 1 C, najkorzystniejsze wymiary dla przypadku rozpraszania pozostają podobne (17⁰
x 71 nm), natomiast dla metody fototermicznej przyjmują wartość 10 x 41 nm.

Dodatkowo dla nanopręta o wymiarach 20 x 80 nm przeanalizowaliśmy wpływ parametrów
analitu i otoczki na CNR. Właściwościami o dużym znaczeniu okazały się być wielkość, kształt,
położenie i współczynnik załamania analitu oraz grubość otoczki.
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EMERGENTNE FERMIONY DIRACA 

W EPITAKSJALNYM SILICENIE

Mariusz Krawiec1,*

1Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031  Lublin

*autor korespondencyjny: mariusz.krawiec@umcs.pl

Silicen,  krzemowy odpowiednik  grafenu,  jest  dwuwymiarowym materiałem o  grubości

pojednczej  warstwy  atomowej,  w którym atomy Si  tworzą  sieć  o  strukturze  typu  plastra

miodu [1]. Struktura atomowa izolowanego silicenu jest lekko pofałdowana, chociaż jako faza

metastabilna została przewidziana również forma zupełnie płaska (planarna) [2]. Podobnie jak

grafen obie formy silicenu charakteryzują się obecnością linowych pasm Diraca w strukturze

elektronowej. Dotychczas silicen został zsyntetyzowany w formie epitaksjalnej tylko na kilku,

głównie  metalicznych,  podłożach  o  znacznie  zmienionych  właściwościach  strukturalnych

i elektronowych [3]. 

Na  wykładzie  zostaną  przedstawione  i  omówione  pierwsze  dowody  doświadczalne

potwierdzające  istenienie  planarnej  formy silicenu.  Ta  nowa alotropowa odmiana  krzemu

została otrzymana na cienkich warstwach Au(111) wyhodowanych na podłożu Si w procesie

segregacji powierzchniowej [4]. Struktura elektronowa tego planarnego silicenu jest inna niż

w przypadku  formy izolowanej  (lekko  pafałdowanej).  Niemniej  jednak  pasma o  liniowej

dyspersji  istnieją,  chociaż  wykazują  bardziej  złożone  i  nietypowe  zachowanie  w  strefie

Brillouina. Obecność takich egzotycznych fermionów Diraca wynika z oddziaływania silicen-

podłoże. Ta płaska forma silicenu jest częścią bardziej złożonej warstwowej heterostruktury

Si-Au ze skręconymi warstwami atomowymi [5].

Badania  finansowane  przez  Narodowe  Centrum  Nauki  w  ramach  projektu  nr

DEC-2018/29/B/ST5/01572.

[1] K. Takeda, K. Shiraishi, Phys. Rev. B 50, 14916 (1994). 

[2] S. Cahangirov, M. Topsakal, E. Akturk, H. Sahin, S. Ciraci, Phys. Rev. Lett. 102, 236804 (2009).

[3] M. Krawiec, J. Phys.: Condens. Matter 30, 233003 (2018). 

[4] A. Stępniak-Dybala, P. Dyniec, M. Kopciuszyński, R. Zdyb, M. Jałochowski, M. Krawiec, Adv.

Funct. Mater. 29, 1906053 (2019).

[5] T. Jaroch, M. Krawiec, R. Zdyb, 2D Mater. 8, 035038 (2021).
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FERROMAGNETYCZNE WARSTWY KOBALTU NA

POWIERZCHNI SILICENU

Piotr Dróżdż, Mariusz Gołębiowski  *  , Tomasz Jaroch, Ryszard Zdyb 

Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1,
20-031  Lublin

*autor korespondencyjny: mariuszgolebiowski47@gmail.com

Silicen  jest  dwuwymiarowym  odpowiednikiem  dobrze  znanego  w  przemyśle

elektronicznym  krzemu.  Jego  unikalne  właściwości,  w  połączeniu  z  obecnością  przerwy

energetycznej  w  strukturze  elektronowej,  czynią  z  niego  idealny  materiał  do  budowy

nowoczesnego sprzętu elektronicznego, optoelektronicznego oraz spintronicznego. Jednakże

istotny  problem  podczas  stosowania  niektórych  materiałów  2D  w  warunkach  otoczenia

stanowi degradacja ich powierzchni (a przez to także utrata ich unikalnych właściwości) np.

poprzez kontakt z podłożami. Celem niniejszych badań jest wytworzenie ferromagnetycznego

układu Co/silicen, w którym kobalt nie niszczy struktury silicenu.  

Aparaturę badawczą użytą podczas badań stanowi mikroskop spinowo spolaryzowanych

niskoenergetycznych  elektronów  SPLEEM  (Spin  Polarized  Low  Energy  Electron

Microscope) działający w warunkach ultra wysokiej próżni (ciśnienie bazowe równe 3∙10-11

mbar).  Komora  główna  mikroskopu  wyposażona  jest  w  szereg  komórek  efuzyjnych

umożliwiających preparację struktur warstwowych metodą epitaksji z wiązek molekularnych.

Proces  syntezy  kontrolowany  jest  na  bieżąco  w  modach  pozwalających  tworzyć  obrazy

rzeczywiste (LEEM), dyfrakcyjne (LEED), oraz obrazy domen magnetycznych (SPLEEM). 

W  celu  preparacji  próbek  na  podłoże  Si(111)-(6x6)Au  nanoszono  16  warstw  złota.

Wygrzanie  powyższego układu prowadzi  do uporządkowania  atomów Si dyfundujących z

podłoża i ukształtowania na powierzchni silicenu w dwóch fazach – pofałdowanej i planarnej.

Okazuje  się,  że  adsorpcja  atomów  Co  na  silicenie  nie  powoduje  rozpadu  struktury

dwuwymiarowej.  Obrazy  dyfrakcyjne  wskazują,  że  planarny  silicen  wspomaga

uporządkowany  wzrost  ultracienkich  warstw  kobaltu.  Przy  pokryciu  równym  4,8  ML  w

warstwie Co pojawia się ferromagnetyczny porządek z osią łatwą równoległą do powierzchni

warstwy.

Badania  zostały  wykonane  w  ramach  projektu  badawczego  Narodowego  Centrum

Nauki nr 2020/37/B/ST5/03540.
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TEMPERATURE-INDUCED EFFECTS AT Bi2Te3 SURFACE

Kamil Nowak1,2,*, Michał Jurczyszyn2, Maciej Chrobak1,2, Marek Przybylski1,2

1 Faculty of Physics and Applied Computer Science, AGH University of Science and
Technology,30‐059 Krakow, Poland

2 Academic Centre for Materials and Nanotechnology, AGH University of Science and
Technology, 30‐059 Krakow, Poland;

* knowak@agh.edu.pl

The  bismuth  telluride  belong  to  the  materials  with  the  properties  of  3D  topological

insulators (TI). The typical TIs have semiconducting properties in their  volume, while the

surface  layers  remain  conductive.  At  the  interface  between  TI  and  trivial  insulator  (e.g.

vacuum),  the  bulk  energy  gap  is  closed  by surface  metallic  states  with  linear  dispersion

relation  (Dirac  states).  The practical  use  of  these  topological  properties  requires  the  fine

tuning of the Fermi level with respect to gap in bulk electronic states. Except doping  with

foreign  elements  [1]  or  making  

a non-stoichiometric materials [2], this tuning might be also achieved by near-surface defects

agglomeration  or  by  creation  of  defects,  as  a  result  of  thermal  treatment  of  the  sample.

Therefore, the aim of our contribution is to determine the influence of thermal treatment on

the samples’ stability,  surface morphology, diffusion or creation of defects,  which all  can

introduce changes into the surface electronic structure.

We present results of temperature-dependent study of surface morphology (by STM), local

electronic  structure  (by  STS),  surface  crystallographic  structure  (by  LEED)  and  surface

chemical composition (by AES) of single-crystalline Bi2Te3.

The  temperature  range  in  which  the  surface  atomic  and  electronic  structure  does  not

change is determined. At high temperatures (above 430 K), diffusion of defects within a given

atomic  plane  is  observed,  as  well  as  their  jumps  between  the  planes.  On  this  basis  an

activation energy for deffects diffusion is estimated. However, change of defects’ density near

the surface with increasing temperature is not achieved. A further increase of temperature

leads  to  the  formation  of  a  new phase  of  hexagonal  symmetry  at  the  surface  of  Bi2Te3.

However, both the surface morphology and the electronic structure are permanently changed

in comparison to the starting material. The new phase reveals dual character of its surface

electronic structure; the linear relation is preserved only at some parts of the surface.

[1] Nowak, K., et al., Materials 2022, 15, 2083. https://doi.org/10.3390/ma15062083

[2]  Netsou,  A.  M.,  et  al.,  ACS  Nano  2020,  14,  13172.

https://doi.org/10.1021/acsnano.0c04861
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SPIN ORBIT TORQE W HYBRYDOWYCH UKŁADACH

METAL

CIĘŻKI/FERROMAGNETYK/ANTYFERROMAGNETYK

Krzysztof Grochot1,2*, Łukasz Karwacki3,4, Stanisław Łazarski1, Witold Skowroński1,
Jarosław Kanak1, Wiesław Powroźnik1, Piotr Kuświk4, Mateusz Kowacz4, 

Feliks Stobiecki4, Tomasz Stobiecki1,2

1Instytut Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
2Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3Instytut Fizyki Teoretycznej, Utrecht University, Utrecht, Holandia
4Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań

*autor korespondencyjny: grochot@agh.edu.pl

Opracowanie  nowych,  energooszczędnych  technologii  przechowywania  i  przetwarzania

danych w oparciu  o  spin  elektronu  wzbudza szerokie  zainteresowanie  z  punktu  widzenia

potencjalnych zastosowań w obszarze tzw. Green IT. Metale ciężkie (HM), wykazujące silne

sprzężenie spinowo-orbitalne, takie jak Pt i W, są badane pod kątem wykorzystania ich jako

źródła prądu spinowego.  Wygenerowany prądem spinowym  spinowo-orbitalny moment siły

(SOT) jest w stanie przełączyć prostopadłe namagnesowanie warstwy ferromagnetycznej w

zewnętrznym polu magnetycznym współliniowym z prądem, co jednak znacznie ogranicza

praktyczne  jego  zastosowanie.  W  niniejszej  pracy  badamy  przełączanie  prądowe

magnetyzacji  indukowane  przez  SOT  w  heterostrukturach  Pt  (W)/Co/NiO  o  zmiennej

grubości  warstw  HM  W  i  Pt,  prostopadle  namagnesowanej  warstwie  Co  oraz

antyferromagnetycznej  warstwie  NiO.  Wykorzystując  przełączanie  prądowe magnetyzacji,

pomiary  magnetorezystacji  oraz  anomalny  efekt  Halla  (AHE),  wyznaczono  prostopadłą  i

płaszczyznową składową pola exchange bias (HEB). Następnie do rezultatów otrzymanych dla

kilku  nanourządzeń  z  obu  układów  dopasowano  analityczny  model  krytycznego  prądu

przełączania w funkcji grubości metalu ciężkiego. W efekcie wyznaczono efektywny spinowy

kąt Halla (θSH) i efektywną anizotropię prostopadłą. Dla obu układów zademonstrowano także

przełączanie magnetyzacji warstwy Co bez zewnętrznego pola magnetycznego. Pokazano, że

w związku z wyższym kątem θSH  układu z W, uzyskiwane krytyczne prądy przełączania są o

rząd  wielkości  niższe  niż  w  układzie  z  Pt.  Dokonano  także  analizy  stabilności  procesu

przełączania prądowego. 

Praca powstała  w  wyniku  realizacji  projektów:  SPINORBITRONICS  UMO-2016/23/B/ST3/01430.  Udział  w
konferencji przy wsparciu finansowym w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16.
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MODELOWANIE CZĄSTECZEK FOSFORANÓW

INOZYTOLU DO DOKOWANIA MOLEKULARNEGO

Wojciech Marciniak  1,2,*  , Joanna Marciniak2, Arkadiusz Ptak1

1 Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki
Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

2 Instytut Fizyki Molekularnej PAN, ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań

*autor korespondencyjny: wojciech.robe.marciniak@doctorate.put.poznan.pl

Fosforany inozytolu pełnią wiele ról w komórkach organizmów żywych. Wśród tych ról

wyróżnić można funkcje regulacyjne, jednak niższe fosforany inozytolu stanowią też część

cyklu metabolicznego między innymi zbóż i roślin strączkowych [1]. Heksakisfosforan mio-

inozytolu  i  trispirofosforan  mio-inozytolu  są  uważane  za  dobrych  kandydatów  na

allosteryczne efektory hemoglobiny, obiecujące w leczeniu hipoksji [2, 3].

Prezentowane badania mają na celu stworzenie modeli cząsteczek fosforanów inozytolu do

zastosowania  w  dynamice  molekularnej.  Dokonana  zostanie  również  ewaluacja

zastosowanych  metod  modelowania  komputerowego  badanych  cząsteczek  na  podstawie

dokładności  obliczeń  oraz  kosztu  obliczeniowego  tych  podejść.  Zaprezentowane  zostaną

metody  fizyki  kwantowej  optymalizacji  ligandów,  w  tym  metody  wykorzystujące  teorię

funkcjonału gęstości oparte o bazę fal płaskich i bazę numerycznych orbitali atomowych oraz

metody  półempiryczne  (np.  AM1,  PM3),  a  także  metody  klasyczne  wykorzystujące  pola

siłowe (np. MMF). 

Kluczem weryfikacji  będzie analiza dokowania molekularnego fosforanów inozytolu do

hemoglobiny  i  białka  supresorowego  PTEN oraz  porównanie  wartości  energii  swobodnej

uzyskanej przy wykorzystaniu pól siłowych CHARMM, AMBER i OPLS.

Dziękujemy  za  wsparcie  finanowe  MEiN  w  ramach  grantu  DI2017/007947  w  programie
Diamentowy Grant, edycja 2018.

[1] Frank, A. (2013). Chemistry of plant phosphorus compounds. Elsevier,
[2] Kieda C. et al., PNAS, 103 (42) 15576 (2006). doi:10.1073/pnas.0607109103,
[3] Kieda C. et al., Journal of Molecular Medicine, 91 (7) 883 (2013). doi:10.1007/s00109-
013- 0992-6. 



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

NOTATKI

Wtorek, 5 lipca 2022, Sesja 2 81



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

82 Wtorek, 5 lipca 2022, Sesja 2

Sub-Sharvin conductance and enhanced shot noise in doped
graphene 

Piotr Michał Witkowski, Adam Rycerz 

Departament of Physics, Astronomy and Applied Computer Science, Jagiellonian University, 
Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Polska

Ideal Sharvin contact in a multimode regime shows the conductance G≈GSharvin=g0kFW/π (with 
g0 the conductance quantum, kF the Fermi momentum, and W the contact width) accompanied by 
strongly suppressed shot noise quantified by small Fano factor F≈0. For ballistic graphene away 
from the charge-neutrality point, sub-Sharvin transport occurs, characterized by suppressed 
conductance G≈(π/4)GSharvin and enhanced shot noise F≈1/8. All these results can be derived from
a basic and highly idealised model of quantum scattering, involving assumptions of infinite height 
and a perfectly rectangular shape of the potential barrier in the sample. 
We have relaxed these assumptions and carried out analysis of scattering on smoothened barrier of 
finite height. We find that, tuning the barrier shape, one can modify the asymmetry between 
electron- and hole-doped systems. For electronic dopings, the system crosses from the Sharvin to 
sub-Sharvin transport regime as the potential becomes closer to the rectangular shape. In contrast, 
for hole dopings, the conductivity is strongly suppressed when the barrier is parabolic and slowly 
converges to sub-Sharvin value as the potential evolves towards a rectangular shape. In such a case, 
the Sharvin transport regime is inaccessible, shot noise is generically enhanced (with much slower 
convergence to F≈1/8) compared to the electron-doped case, and aperiodic oscillations of both G 
and F are prominent due to the formation of quasibound states.
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BADANIE MECHANIZMÓW EMISJI CZĄSTEK ZE
SWOBODNIE ZAWIESZONEGO DWUWARSTWOWEGO

GRAFENU BOMBARDOWANEGO POCISKAMI
KLASTEROWYMI O ENERGII KEV, ZBUDOWANYMI Z

ATOMÓW ARGONU 

Mikołaj Gołuński  1,2  ,
 Sviatoslav Hrabar1, Michał Kański1, Zbigniew Postawa1,*

1Instytut Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego, ul. prof. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
2BeeGraphene Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec 

*autor korespondencyjny: zbigniew.postawa@uj.edu.pl

Symulacje komputerowe metodą dynamiki molekularnej zostały zastosowane do zbadania
procesów prowadzących  do emisji  cząstek  ze  swobodnie  zawieszonego dwuwarstwowego
grafenu bombardowanego pociskami klasterowymi o energii keV, zbudowanymi z atomów
argonu. Pociski uderzają od dołu, prostopadle do powierzchni grafenu. Pokazano, że zarówno
pierwotna energia kinetyczna, jak i rozmiar pocisku mają istotny wpływ na wielkość emisji
cząstek. Pomimo minimalnej grubości grafenu znaczna część pierwotnej energii kinetycznej
pocisku jest deponowana w próbce. Część tej energii jest wykorzystywana do przerywania
wiązań międzyatomowych i  do emisji  cząstek.  Rezultatem tego procesu jest  powstawanie
nanoporów,  których  kształt  i  rozmiar  zależy  od  warunków  bombardowania.  Przykłady
uszkodzeń  powstałych  na  powierzchni  grafenu  pod  wpływem  bombardowania  pociskami
Ar1000 o energii kinetycznej 5, 10 i 40 keV są pokazane na Rysunku 1.

W trakcie prezentacji omówiona zostanie możliwość wykorzystania grafenu w charakterze
ultra-cienkiego podłoża do detekcji  i  analizy attomolowych ilości substancji  organicznych,
przy użyciu spektrometrii mas jonów wtórnych, opartej o tzw. geometrię transmisyjną.

Podziękowanie: Praca była wykonana w ramach projektu NCN nr. 2019/33/B/ST4/01778.
Obliczenia komputerowe wykonano na infrastrukturze PLGrid.

a) b) c)

Rysunek  1. Uszkodzenia  powierzchni  grafenu  wyzwalane  uderzeniem  dwu-warstwy

grafenu pociskiem Ar1000 o energii kinetycznej a) 5 keV, b) 10 keV oraz c) 40 keV.
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CHIRALITY-DEPENDENT PLANARIZATION OF

HELICENES VIA ON-SURFACE

CYCLODEHYDROGENATION - STM STUDY

Aleksandra Cebrat1,2,*, Bahhaaeddin Irziqat1,2, Karl-Heinz Ernst1,2

1Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Überlandstrasse
129, 8600 Dübendorf, Switzerland 

1University of Zurich, Department of Chemistry, Winterthurerstrasse 190, 8057, Zürich,
Switzerland 

*autor korespondencyjny: aleksandra.cebrat@empa.ch

The  subject  of  our  research  is  chiral  crystallization  of  carbohelicenes  into  homochiral
structures.   2D chiral  crystallization  of  carbohelicenes  on metal  surfaces  is  of  paramount
importance  for  light  sensors  or  for  electron-spin  filters.  Here,  we  report  the  2D  chiral
crystallization of 2,2’-bispentahelicene on Au(111) and its thermal-induced dehydrogenation
studied  with  scanning  tunneling  microscopy  (STM).  The  low  coverage  deposition  of
bis[5]helicenes on Au(111) kept at 400 K, leads to formation of heterochiral zigzag chains of
the (M,M)- and (P,P)-enantiomers growing along the herringbone reconstruction pattern. In
the  closed-packed  monolayer,  both  enantiomers  self-assemble  into  racemic  phase  and
rotational and mirror domains can be differentiated. Due to its strong sterical overcrowding in
its adsorbate state, the (P,M)-meso form was not observed on the surface.

Upon annealing the substrate to approximately 670 K and subsequent cooling to 50 K, the
characteristic twisted shape of the bis[5]helicenes with protrusions is no longer observed and
two-dimensional  homochiral  domains  of  planar  coronocoronene  molecular  species  can  be
distinguished. The transformation from helical to planar chiral molecules via dehydrogenation
and loss of eight hydrogen atomes was confirmed by secondary ion mass spectrometry (ToF-
SIMS). Further STM measurements at 7 K affirmed the formation of mirror and rotational 2D
homochiral conglomerate domains of Sp- and Rp-coronocoronene.
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FAZA ΑLFA ANTYMONENU – WYTWARZANIE 

I PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Tomasz Jaroch1, Lucyna Żurawek-Wyczesany1, Agnieszka Stępniak-Dybala1, Mariusz
Krawiec1, Piotr Dróżdż1,2, Mariusz Gołębiowski1, Ryszard Zdyb1

1Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

*autor korespondencyjny: ryszard.zdyb@umcs.pl

W 2004 roku Andre Geim i Konstantin Novoselov otworzyli  nowy rozdział  w historii
rozwoju badań i inżynierii nowoczesnych materiałów. Grafen, pojedyncza warstwa atomów
węgla,  stał  się  pierwszym z szybko rosnącej  rodziny dwuwymiarowych (2D) materiałów.
Badania  teoretyczne  przewidują,  a  kolejne  eksperymenty  potwierdzają,  niezwykłe
właściwości materiałów 2D oraz występowanie w nich nowych zjawisk, nieistniejących w
trójwymiarowych kryształach. 

Ostatnie  lata  przyniosły  zainteresowanie  układami  2D  zbudowanymi  z  atomów
pierwiastków  XV grupy  układu  okresowego.  Najbardziej  znani  przedstawiciele:  fosforen,
bizmuten  i  antymonen  budzą  szczególnie  nadzieje  ze  względu  na  przewidywaną  dużą
ruchliwość  nośników  ładunku,  istnienie  prostej  przerwy  energetycznej  oraz  możliwości
sterowania jej wartością. Spośród wymienionych antymonen posiada bardzo ważną zaletę  
i przewagę nad pozostałymi - jest niewrażliwy na zewnętrzne warunki. Między innymi jest
odporny na utlenianie i nie ulega degradacji w kontakcie z wodą. 

Badania teoretyczne przewidują wiele faz antymonenu. Dwie najbardziej stabilne zostały
zsyntetyzowane w ostatnich latach. Są to fazy o strukturze plastra miodu (faza ) i strukturze
prostokątnej (faza α). Obie fazy są zazwyczaj wytwarzane w postaci niewielkich nanopłatków
lub  wysp  o  rozmiarach  rzędu  kilkuset  nm2. Tak  małe  rozmiary  utrudniają  pomiary
właściwości  fizycznych  struktur,  w  szczególności  stosowanie  uśredniających  technik
eksperymentalnych. 

W  niniejszym  referacie  zostaną  zaprezentowane  wyniki  badań  eksperymentalnych  
i  teoretycznych  dotyczące  wytwarzania  fazy  α antymonenu  oraz  charakteryzacji  jego
podstawowych  właściwości  fizycznych.  Zostanie  przedstawiona  procedura  umożliwiająca
otrzymywanie  warstw  antymonenu  o  rozmiarach  rzędu  cm2,  opisana  morfologia  takich
warstw,  a  także  podstawowe  parametry  struktury  krystalograficznej  oraz  struktura
elektronowa. 

Badania  zostały  wykonane  w  ramach  projektu  Narodowego  Centrum  Nauki  
nr 2020/37/B/ST5/03540
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POLARONS AND FERROELECTRICITY 

AT ATOMIC SCALE ON OXIDE PEROVSKITE SURFACES

Dominik Wrana1,*, Igor Sokolović2,  Jesus Redondo1, Pavel Kocán1, Aji Alexander1, 

Martin Setvin1,2

1Department of Surface and Plasma Science, Charles University, Prague, Czech Republic
2Institute of Applied Physics, TU Wien, Austria

*autor korespondencyjny: dominik.wrana@mff.cuni.cz

   Although perovskite oxides share many common properties,  e.g., ABO3 chemical

formula  or  a  high  dielectric  constant,  the  interest  in  these  materials  is  driven  by  unique

properties  such  as  colossal  magentoresistance,  transport  properties,  superconductivity,

ferroelectricity or charge ordering. In this talk I will focus on understanding the atomic origin

of the two last properties and their relation to (photo-)catalytic applications.  

            In order to showcase those mechanisms, two perovskite oxide single crystals were

chosen: Ferroelectric BaTiO3 and incipient-ferroelectric KTaO3. As both are insulating, low

temperature  non-contact  atomic  force microscopy (nc-AFM) microscopy,  equipped with a

qPlus sensor, was employed. As it will be presented, electric fields emerging from the same

metallic  tip can cause permanent  crystal  distortions  or charge ordering,  depending on the

atomic structure of the perovskite surface. 

            In order to compensate the surface polarity, bulk-terminated KTaO3(100) develops

two alternating domains of KO and TaO2  [1]. Excess electrons injected from the AFM tip

form quasiparticles called polarons (charges coupled with lattice distortions) which can be

further shaped into 1D or 2D structures by emerging electric fields.    

            Different  mechanism  applies  in  the  case  of  BaTiO3(100),  a  model  ferroelectric

perovskite.  When  cooled  down  to  4K  it  adopts  a  rhombohedral  crystal  structure,  where

titanium atoms can  easily  break  the  symmetry  causing  a  spontaneous  polarization.  I  will

present that  a biased tip placed a few nanometers above the surface allows for reversible

manipulation of individual atoms on the surface, writing and erasing polarized ferroelectric

domains. 

 

[1]  Setvin,  Martin,  et  al.  "Polarity  compensation  mechanisms  on  the  perovskite  surface

KTaO3 (001)." Science 359.6375 (2018): 572-575.
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DARK STATES IN Si ATOMIC CHAINS

M. Dachniewicz, M. Kurzyna, T. Kwapiński, and M. Jałochowski* 

Institute of Physics, M. Curie Skłodowska University, plac Marii Curie-Skłodowskiej 1,
 20-031 Lublin

*corresponding author: mieczyslaw.jalochowski@mail.umcs.pl

Coherent  superposition  of  atomic  states  can  lead  to  so-called  Dark  State  (DS)  which
originally was discovered in the fluorescence of sodium atoms [1]. In quantum optics DS is
decoupled from the laser radiation and cannot be excited into other state. This physical effect
can be explained in a model of atomic states driven in time by external electromagnetic fields
which lead to three-level destructive resonance in the system. Recently DSs were analyzed
also for purely electronic systems like artificial atoms i.e. in the stationary triple quantum dot
(QD) systems where an electron can be trapped in such a DS. As a consequence, the electron
current flowing through the QD system vanishes.

We analyze theoretically and experimentally the existence of DS in short chains of only a
few atoms on the surface of a semiconductor.  We study the electronic properties of such
structures in the presence of the STM tip, focusing on the local density of states (LDOS) and
on topographic images of this system. Our theoretical calculations show that DSs are reflected
on the  LDOS characteristics  and thus  they  have  a  strong influence  on  the  STM current,
namely that some atoms in the chain may be much less visible for a given polarity than others.

The subject  of  the experimental  research were chains  of  Si  atoms on the Si  (553)-Au
surface composed of alternately arranged double chains of Au atoms on Si (111) terraces with
a width of 1.45 nm and single chains of Si atoms at  their  edges.  Si chains behave as an
insulator with well localized or weakly dispersed states being well suited to study of DS in
atomic chains.

Our results give new insight into the STM topography images interpretation for positive
and negative voltages,  especially  for atomic structures where DSs appear and some chain
states can be decoupled from the surface.  For such states  the current  intensity  at  a given
atomic site drastically changes for different STM sample bias, see Figure 1  
Contrary to the previous theoretical studies of DS in quantum dots with characteristic energies
in the meV range, we focus on ultimately small systems consisting of several atoms with
characteristic energies in the eV range.

This work has been supported by the National Science Centre, Poland, under Grant No 
2018/31/B/ST3/02370

[1]   G.  Alzetta,  A.  Gozzini,  L.  Moi  and  G.  Orriols,  An  Experimental  Method  for  the
Observation of R.F. Transitions and Laser Beat Resonances in Oriented Na Vapour, Il Nuovo
Cimento, 36, No.1, p.5 (1976).

Figure  1.  Topographic  STM
images of the atomic chain of 5
Si atoms. Note the effect of dark
states  on  the  contrast  of
individual  atoms  for  different
sample biases.
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ZŁOŻONE STRUKTURY JEDNOWYMIAROWE NA

POWIERZCHNI SI(11 11 13)

Agnieszka Stępniak-Dybala1,*, Marek Kopciuszyński1,2, Mieczysław Jałochowski1,
Mariusz Krawiec1

1Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031
Lublin

2Elettra Sincrotrone Trieste, 34149 Basovizza, Trieste, Italy

*autor korespondencyjny: agnieszka.stepniak@umcs.pl

Synteza  jednowymiarowych  (1D)  systemów  hybrydowych  wciąż  stanowi  znaczne

wyzwanie.  W skali  nano najbardziej  efektywną procedurą jest  wykorzystanie  mechanizmu

samoorganizacji. Jednak w przeciwieństwie do procesów w których każdy etap produkcyjny

można szczegółowo zaplanować, samoorganizacja opiera się na właściwym doborze podłoża i

warunków wzrostu, takich jak osadzany element, pokrycie, temperatura. Z tego powodu, dużo

wysiłku wkłada się w badania rekonstrukcji różnych powierzchni podłoża krzemowego, które

nadal jest podstawowym materiałem w technologii półprzewodnikowych.

Podczas referatu zostanie pokazany przykład nowego paradygmatu w inżynierii złożonych,

1D  nanostruktur  na  powierzchniach  schodkowych.  Nasze  badania  dotyczą  powierzchni

wicynalnej  o  wskaźnikach Millera  (11 11 13)  stabilizowanej  złotem,  która geometrycznie

wykazuje istnienie tarasów o szerokości 3.9 nm. Jak się okazuje, tarasy te są na tyle szerokie,

że mogą pomieścić dwie różne  struktury 1D. Badania wykonane za pomocą skaningowego

mikroskopu  tunelowego  (STM),  fotoemisji  z  rozdzielczością  kątową  (ARPES)  i  poparte

obliczeniami teorii  funkcjonału gęstości (DFT) pokazują,  że adsorpcja Au na Si(11 11 13)

przebudowuje  strukturę  powierzchni  w  regularne  rzędy  płaskich  tarasów  ze  złożoną

nadstrukturą  zbudowaną  z  komórek  Si(111)-5×2-Au  i  pojedynczych  łańcuchów  Au

podobnych  obserwowanych  w  przypadku  Si(557)-Au.  Szerokie  tarasy  Si(11  11  13)-Au,

oprócz charakterystycznej budowy atomowej  struktur Si(111)-5×2-Au i Si(557)-Au, mają

również wspólne właściwości elektronowe.

[1] A. Stępniak-Dybala, M. Kopciuszyński, M. Jałochowski, M. Krawiec, Appl.Surf.Sci 573,
151501

Badania wykonano w ramach grantu NCN nr 2018/29/B/ST5/01572.
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MODUŁOWY SYSTEM PRÓŻNIOWY DO
NISKOTEMPERATUROWEGO OSADZANIA 

WYBRANYCH NANOMATERIAŁÓW 

Mariusz Florek1,*, Łukasz Walczak1, Monika Kwoka2

1  PREVAC sp. z o.o., Raciborska 61, 44-362 Rogów
2 Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Cybernetyki,

Nanotechnologii i Przetwarzania Danych, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16

*autor korespondencyjny: m.florek@prevac.pl

W pracy zostanie zaprezentowany oryginalny, modułowy system bardzo wysokiej próżni

do osadzania nanowarstw wybranych materiałów elektronicznych metodą epitaksji z wiązek

molekularnych (MBE). Jej podstawowym elementem jest instalacja próżniowa, która składa

się z komory ładowania próbki, komory przygotowania (oczyszczania) podłoży i właściwej

komory MBE do osadzania  wybranych nanomateriałów.  Wszystkie  komory próżniowe są

połączone  ze  sobą  odpowiednimi  śluzami  próżniowymi  oraz  magnetycznymi  transferami

próbki pomiędzy w/w komorami, co umożliwia realizację wszystkich prac technologicznych

i badawczych bez kontaktu osadzanych nanomateriałów z otoczeniem atmosferycznym. 

Warunki próżniowe we wszystkich w/w komorach próżniowych są wytwarzane za pomocą

niezależnych systemów różnych typów pomp próżniowych. Do kontroli procesu oczyszczania

podłoży, osadzania nanowarstw wybranych materiałów elektronicznych,  oraz ich wstępnej

charakteryzacji  w/w  instalacja  próżniowa  jest  wyposażona  w  elektroniczne  systemy

sterowania  oraz  systemy  akwizycji  danych  pomiarowych.  Poprawność  działania

zaprojektowanej  

i wykonanej instalacji została zweryfikowana na przykładzie osadzania nanowarstw Mg na

podłożu Si. Przeprowadzone prace technologiczne i wstępne prace badawcze oraz uzyskane

wyniki  jednoznacznie  potwierdziły,  że  zaprojektowany  i  zestawiony  modułowy  system

próżniowy  może  być  bardzo  przydatny  do  osadzania  nanowarstw  wybranych  materiałów

elektronicznych  metodą  MBE,  z  jednej  strony  w  aspekcie  ich  potencjalnych  zastosowań

badawczych, a z drugiej - w aspekcie potencjalnych ich zastosowań przemysłowych, m.in. do

wytwarzania fotowoltaicznych źródeł energii odnawialnej. 

Źródło finansowania:
Praca finansowana ze środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego,  Fundusz  Rozwoju  Regionalnego  UE,  grant  UDA-RPSL.01.02.00-24-0608/18-00  oraz
realizowana  w  ramach  doktoratu  wdrożeniowego,  finansowanego  przez  Ministerstwo  Nauki  i
Edukacji. 
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ENHANCED CONDUCTANCE IN DOPED GRAPHENE DISKS 

Adam Rycerz*, Piotr Witkowski

Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11, 30–348 Kraków

*autor korespondencyjny: adam.rycerz@uj.edu.pl

Recently, ballistic graphene  samples in a multimode regime  were found to  show so-called

sub-Sharvin charge transport, characterized by the conductance reduced by a factor of  π /4

comparing to standard Sharvin contacts in two-dimensional electron gas, and the shot-noise

power characterized by F ≈ 1/8 (with F being the Fano factor) [1]. Here we consider Corbino

disks in graphene, with R1 the inner and R2 the outer radius, finding that the multimode con-

ductance is enhanced for any finite R2/ R1 ratio, reaching (4−π )≈ 0.8684 of the Sharvin value

for  R2/ R1→ ∞.  At  the  same  limit,  the  Fano  factor  approaches

(9 π−28)/ (12−3 π )≈ 0.1065<1/8. Closed-form approximating expressions for any R2/ R1 are

derived supposing incoherent scattering of Dirac fermions on asymmetric double barrier and

compared with exact numerical results following from the mode-matching method. For exper-

imentally-accessible radii ratios 5/ 4⩽ R2/ R1 ⩽2, approximately 10 percent conductance en-

hancement above the value given in Ref. [1] , and a similar shot-noise reduction, is predicted.

The effects of tuning the electrostatic potential barrier (preserving the cylindrical symmetry)

from rectangular to parabolic shape is also studied numerically, and the crossover to standard

Sharvin transport regime is identified. 

The work was supported by the National  Science Centre of Poland (NCN) via Grant No.

2014/14/E/ST3/00256. 

References:

[1] A. Rycerz and P. Witkowski, Sub-Sharvin conductance and enhanced shot noise in doped

graphene, Phys. Rev. B 104, 165413 (2021). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.165413 



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

NOTATKI

Wtorek, 5 lipca 2022, Sesja 2 99



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

100 Wtorek, 5 lipca 2022, Sesja 2

PRZEJŚCIA FAZOWE NA POWIERZCHNI

- W KIERUNKU SYNTEZY NANOSTRUKTUR

METALICZNYCH O NIETYPOWYCH DLA NICH FAZACH

KRYSTALICZNYCH

Benedykt R. Jany1*, Konrad Szajna1, Franciszek Krok1

1Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul.
Łojasiewicza 11, 30--348 Kraków

*autor korespondencyjny: benedykt.jany@uj.edu.pl

Powszechnie stosowane w różnych dziedzinach nauki i przemysłu metale takie jak Au, Cu, 

Ag występują zawsze w kubicznej fazie krystalicznej. Kontrolowany proces samoorganizacji 

atomów tych metali na powierzchni germanu może prowadzić do powstania nanostruktur o 

nietypowej dla nich krystalografii, takich jak nanostruktury o heksagonalnej fazie złota Au 

hcp [1]. Te nanostruktury mogą wykazywać unikatowe właściwości, mające swoje 

potencjalne zastosowania w dziedzinie nanoelektroniki i nanoplazmoniki. W prezentacji 

zostaną pokazane wyniki eksperymentalne dotyczące wykorzystania procesu indukowanej 

temperaturowo samoorganizacji, w warunkach UHV, na powierzchni germanu (001) do 

syntezy nowych faz dla Cu i Ag w nanoskali. Powstałe nanostruktury scharakteryzowano za 

pomocą mikroskopii SEM i AFM wraz z analizą składu chemicznego SEM EDX w nanoskali 

[2]. Identyfikację fazową nanostruktur przeprowadzono za pomocą pomiarów dyfrakcyjnych 

SEM EBSD wraz ze słownikową metodą indeksacji (DI) bazującą na porównaniu symulacji 

Monte-Carlo wzorów Kikuchi’ego z danymi eksperymentalnymi. Właściwości powstałych 

nowych faz zostaną scharakteryzowane na podstawie obliczeń DFT. Wyniki eksperymentalne

zostaną skonfrontowane z modelem losowej nukleacji (Random Nucleation). Praca została 

sfinansowana z grantu NCN Miniatura 4, numer grantu DEC-2020/04/X/ST5/00539.

 

[1] B.R. Jany et al., Sci. Rep. 7, 42420 (2017) doi:10.1038/srep42420

[2] B.R. Jany et al., Nano Letters, tom 17, wydanie 11, 6507-7170 (2017) doi:10.1021/acs.nanolett.7b01789
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POLIMORFICZNE NANOSTRUKTURY ZŁOTA: CZY
METODY AB INITIO MOGĄ WYJAŚNIĆ ICH STABILNOŚĆ?

Olga Sikora1,*, Małgorzata Sternik2, Benedykt R. Jany3, Franciszek Krok3, 

Andrzej M. Oleś4, Przemysław Piekarz2

1Katedra Fizyki, Politechnika Krakowska, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków
 2Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk, 

W. E. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
3Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, 

 Prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
 4Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński, 

Prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków

*autor korespondencyjny: olga.sikora@pk.edu.pl

W procesie termicznie indukowanej samoorganizacji cienkiej warstwy złota, naniesionej

na powierzchnię Ge(001), dochodzi do wzrostu nanostruktur metalicznych zbudowanych ze

złota o nietypowym dla niego uporządkowaniu heksagonalnym [1]. Możliwość kontrolowanej

syntezy takich faz otwiera nowe perspektywy zastosowań, np. w katalizie. 

Metody  obliczeniowe  takie  jak  teoria  funkcjonału  gęstości  (DFT),  pozwalające  na

wyjaśnienie  mechanizmów  prowadzących  do  powstania  nowych  struktur,  są  ważnym

uzupełnieniem  obserwacji  eksperymentalnych.  Ze  względu  na  rolę  efektów

powierzchniowych w syntezie i stabilizowaniu wzrastających nanostruktur, głównym celem

prowadzonych obliczeń było uzyskanie (1) energii powierzchniowej dla różnych płaszczyzn

krystalicznych złota  i  germanu oraz (2) energii  związanej  z utworzeniem interfejsu złoto-

german.  Ta ostatnia wielkość może mieć istotne znaczenie dla wyjaśnienia procesu wzrostu

heksagonalnych nanostruktur na podłożu krystalicznym.  

Zaprezentowane  zostaną  wyniki  obliczeń  DFT przeprowadzonych dla  kilku  heterostruktur

złoto-german, zarówno o uporządkowaniu typu fcc jak i hcp atomów złota. W szczególności

zostanie  przedyskutowana  struktura  interfejsów  zaobserwowanych  w  procesie  syntezy

nanowysp fcc/hcp złota na podłożu germanu.  

[1]  B.R.  Jany,  N.  Goquelin,  T.  Willhammar,  M. Nikiel,  K.H.W.  van den Bos,  A.  Janas,

K. Szajna, J. Verbeeck, S. van Aert, G. van Fendoloo, and F. Krok,  Controlled growth of

hexagonal gold nanostructures during thermally induced self-assembling on Ge(001) surface.

Sci. Rep. 7, 42420 (2017).
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Integrating Sustainability at IUVSTA

Anouk Galtayries

The President of the IUVSTA/Paris, Technical Institute of Chemistry, Francja

I would like to present  « Integrating Sustainability at IUVSTA » on several scientific 
illustrations coming from the different scientific divisions of IUVSTA.
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Bottom-Up Design of Topological Qubits for Robust Quantum
Computing

Roland Wiesendanger

Dept. of Physics, University of Hamburg, Jungiusstr. 11, 20355 Hamburg, Germany

Majorana states in atomic-scale magnet-superconductor hybrid systems have recently
become of great interest because they can encode topological qubits and ultimately
provide  a  new  direction  in  topological  quantum  computation  [1,2].  However,  an
unambiguous  identification  of  Majorana  states  requires  well  defined  model-type
platforms and appropriate experimental tools for their investigation.

Our  experimental  approach  is  based  on  the  use  of  STM-based  single  atom
manipulation techniques in order to fabricate well-defined defect-free 1D atomic chains
as well as 2D arrays of magnetic adatoms on s-wave superconductor substrates with
high  spin-orbit  coupling  [3-5].  Spin-polarized  STM measurements  [6,7]  allow  us  to
reveal the presence of collinear [7] or non-collinear [3] spin textures, i.e. spin spiral
ground  states,  of  the  1D  chains.  Simultaneously  performed  scanning  tunneling
spectroscopy on the magnetic atom chains proximity-coupled to the superconducting
substrates reveal the evolution of the spatially and energetically resolved local density
of states as well as the emergence of zero-energy bound states at both chain ends
above a critical chain length for Fe chains on Re(0001) [3] as well as Mn chains on
Nb(110) [8]. Based on the exact knowledge of the geometrical,  electronic, and spin
structure  of  the  magnetic  chain  –  superconductor  hybrid  system,  the  experimental
results  can  be  compared  rigorously  with  ab-initio  and  model-type  tight-binding
calculations supporting the interpretation of the spectroscopic signatures at the ends of
the  chains  as  Majorana  states  [3,8,9].  Moreover,  by  making  use  of  Bogoliubov
quasiparticle  interference  (QPI)  mapping  of  the  1D  magnet-superconductor  hybrid
systems, the non-trivial band structure of the topological phases as well as the bulk-
boundary correspondence can directly be probed [10], constituting the ultimate test and
rigorous proof for the existence of topologically non-trivial zero-energy modes [9].   

[1] J. Alicea et al., Nature Phys. 7, 412 (2011).
[2] S. Nadj-Perge et al., Phys. Rev. B 88, 20407 (2013).
[3] H. Kim et al., Science Advances 4, eaar5251 (2018). 
[4] L. Schneider et al., Nature Commun. 11, 4707 (2020).
[5] A. Kamlapure et al., Nature Commun. 9, 3253 (2018).
[6] R. Wiesendanger, Rev. Mod. Phys. 81, 1495 (2009). 
[7] L. Schneider et al., Science Advances 7, eabd7302 (2021).
[8] L. Schneider et al., Nature Nanotechnol. 17, 384 (2022).
[9] D. Crawford et al., arXiv:2109.06894.
[10] L. Schneider et al., Nature Physics 17, 943 (2021).
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UNDERSTANDING FACTORS INFLUENCING
PHOTOCATALYSIS –

CAN WE DESIGN EFFICIENT PHOTOCATALYSTS?

Wojciech Macyk,* Kasidid Yaemsunthorn, Marcin Kobielusz

Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, Poland

*autor korespondencyjny: macyk@chemia.uj.edu.pl

We reveal  the  role  of  the  TiO2 phase  composition  in  various  types  of  photocatalytic
reactions, controlled either by reduction or oxidation counterparts. We hypothesize that the
choice of the optimal phase composition of TiO2 should take into account both the nature of
photocatalytic  reaction  and  intrinsic  physicochemical  properties  of  the  composite
photocatalyst.  To  verify  this  hypothesis,  we  report  the  phase-tunable  syntheses  of  TiO2

nanoparticles under mild temperatures (up to 200°C), which resulted in two series (A and B)
of  materials  characterized  by  different  anatase-to-rutile  ratios,  but  otherwise  similar
morphologies.  The  synthesized  materials  were  examined  in  water  oxidation,  hydrogen
peroxide reduction, photocurrent generation and methanol-assisted water reduction [1]. The
optimal phase composition depends on the reaction type – high contents of rutile or anatase
should  be  considered  for  H2O2 reduction  and  water  oxidation,  respectively,  while  water
reduction requires moderate contents of both polymorphs. The A series appeared more active
in oxidation-controlled reactions, while the B series facilitated reduction-controlled processes.
The DOS analysis confirmed, that rutile is a significantly better reducer, whereas anatase is a
better  oxidant  [2-4].  Presented  data  show  that  a  synergistic  effect  observed  usually  for
anatase/rutile composites can result from both, intrinsic and extrinsic factors. The intrinsic
factors are responsible for the improved photocatalytic activity of the material related to its
physicochemical properties, e.g., efficiency of charge separation, lifetime of photogenerated
charges, absorption properties, redox characteristics, porosity, specific surface area, etc. The
extrinsic  factors  are  strongly  related  to  the  redox  reactions  to  be  performed  at  the
photocatalyst  surface,  both  oxidation  and reduction.  Therefore,  the  design  of  the  optimal
photocatalyst must take into account both, intrinsic and extrinsic factors.

During the presentation some new ideas on designing new active photocatalysts will be
presented and briefly discussed.

Acknowledgements: The work was supported by the Foundation for Polish Science (FNP)
within the TEAM project (POIR.04.04.00-00-3D74/16) and by the National Science Centre
(NCN; 2018/30/Q/ST5/00776).

[1] K. Yaemsunthorn, M. Kobielusz, W. Macyk, ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 633–643.
[2] M. Kobielusz, B. Nitta, A., Ohtani, W. Macyk, J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 3019–3025.
[3] M. Kobielusz, K. Pilarczyk, E. Świętek, K. Szaciłowski, W. Macyk, Catal. Today 2018, 309, 35–

42.
[4] M. Buchalska, M. Kobielusz, A. Matuszek, M. Pacia, S. Wojtyła, W. Macyk, ACS Catal. 2015, 5,

7424–7431.
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LARGE-AREA FUNCTIONAL NANOPHOTONICS

IN SELF-ORGANISED MEDIA 

Francesco Buatier de Mongeot1,*

1Dipartimento di Fisica, Università di Genova, Via Dodecaneso 33, 16146 Genova, Italy

*autor korespondencyjny: buatier@fisica.unige.it

Large-area nanoscale patterning of optical interfaces represents a key issue for developing
real-world nanophotonic devices with tunable response from the visible to the IR range. Our
recent results demonstrate that ion beam induced wrinkling [1] is a viable tool for obtaining
self-organised  restructuring  on  a  broad  portfolio  of  optical  interfaces  which  range  from
dielectrics to flexible polymers [2]. The process is scalable to the industrial level and enables
the  fabrication  of  hybrid  plasmonic/dielectric  arrays  in  a  single  maskless  step,  enabling
nanophotonic applications ranging from  high sensitivity IR sensing [3] to colour-routing in
the visible range [4]. 

In  a  second  nanopatterning  approach  we  employ  laser  intereference  lithography
combined with physical deposition, to reshape ultrathin 2-dimensional TMD semiconductor
films (MoS2) forming large-area nanostripe and nanoripple arrays  [5].  Light  collection  in
such  ultrathin  regime  represents  a  critical  issue  which  we  address  recurring  to  flat-optic
approaches  for  steering  light  flow parallel  to  the  active  MoS2 layers:  light  absorption  is
boosted  exploiting  photonic  and  guided  mode  anomalies  supported  by  the  periodically
nanotextured 2D-TMD film [6,7]. 

These results are promising for optimizing a broad range of light harvesting applications
like e.g. in seminal water remediation experiments. The light harvesting performance of both
plasmonic and 2D platforms is assessed by monitoring the photobleaching of highly polluting
methylene blue molecules [8].

1. “Anisotropic  Nanoscale  Wrinkling  in  Solid-State  Substrates”  Maria  Caterina  Giordano  and  Francesco
Buatier de Mongeot, Adv. Mater. 30, 1801840 (2018)

2.  “Infrared Plasmonics via Self-Organized Anisotropic Wrinkling of Au/PDMS Nanoarrays” Matteo Barelli,
Diego Repetto, and Francesco Buatier de Mongeot, ACS Appl. Polym. Mater.1, 1334–1340 (2019)

3.  “Self-Organized Nanorod Arrays for Large-Area Surface-Enhanced Infrared Absorption”, M. C. Giordano,
M. Tzschoppe, M. Barelli, J. Vogt, C. Huck, F. Canepa, A. Pucci, and F. Buatier de Mongeot, ACS Appl.
Mater. Interfaces 12, 11155–11162 (2020)

4. “Color  Routing  via  Cross-Polarized  Detuned  Plasmonic  Nanoantennas  in  Large-Area  Metasurfaces”
M.Barelli, et al., Nano Lett. 20, 4121−4128 (2020)

5. “Anisotropic MoS2 Nanosheets Grown on Self‐Organized Nanopatterned Substrates" C. Martella, et  al.,
Adv. Mater. 29, 1605785 (2017)

6. “Ultra-broadband photon harvesting in large-area few-layer MoS 2 nanostripe gratings” M. Bhatnagar, et
al., Nanoscale 12, 24385 (2020)

7. “Broadband and Tunable Light Harvesting in Nanorippled MoS2 Ultrathin Films” M Bhatnagar, et al, ACS
applied materials & interfaces 13 (11), 13508 (2021). 

 “Wavelength-Dependent Plasmonic Photobleaching of Dye Molecules by Large-Area Au Nanostripe Arrays“ M
Barelli. et al., ACS Applied Nano Materials 5, 3470 (2022)



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

NOTATKI

Środa, 6 lipca 2022 113



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

114 Środa, 6 lipca 2022

COHERENT PHONONS AND POLARONS IN EFFICIENT

BIOI NANOPLATELET PHOTOCATALYSTS

Sebastian Rieger1, Killian Frank2, Bert Nickel2, Tim Fürmann1, Jochen Feldmann1,
Jacek K. Stolarczyk1,3,*

1Chair for Photonics and Optoelectronics, Nano-Institute Munich, Department of Physics,
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Königinstraße 10, 80539 Munich, Germany

2Department of Physics and CeNS, Ludwig-Maximilians-Universiät München, Geschwister-
Scholl-Platz 1, 80539 Munich, Germany

3Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,
30-348  Kraków, Poland

*autor korespondencyjny: jacek.stolarczyk@uj.edu.pl

Applications  of  semiconductors  in  photocatalysis  rely  on  efficient  separation  of  the

photoinduced charge carriers.  An elegant  way to achieve  this  without  complicated device

architectures  is  by  using  anisotropic  nanocrystals  capable  of  inherent  charge  carrier

separation, without the need of an interface. Bismuth oxyhalides (BiOX, X = Cl, Br, I) are an

emergent  family  of  promising  photocatalysts  for  hydrogen  generation  that  consist  of

oppositely charged layers in the crystal structure.

We show that the excitation of 3-15 nm thin BiOI nanoplatelets by a femtosecond laser pulse

creates coherent phonons that cause a time-variant modulation of the optical density in a form

of a damped temporal oscillation. This is consistent with the presence of a built-in dipolar

electric  field  and  its  sub-picosecond  screening  by  the  photoexcited  charge  carriers.  The

detected  phonon  modes  correspond  exclusively  to  vibronic  motion  normal  to  the  layers

implying ultrafast charge separation between the oppositely charged layers.

We further demonstrate that the strong electron phonon-coupling results, once the initially

coherent phonons dephase, in the self-trapping of the carriers within separate layers and the

formation  of  polarons.  This  inhibits  carrier  recombination  and  provides  them  with  the

opportunity to reach the catalytically active sites and efficiently drive surface photocatalytic

reactions. This shows that inherent anisotropy of BiOI is a critical factor for its photocatalytic

activity.
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PLASMONICALLY ENHANCED PROTEIN DETECTION

WITH MICROFLUIDICALLY ALIGNED SILVER

NANOWIRES

Karolina Sulowska1, Ewa Roźniecka2, Joanna Niedziółka-Jönsson2, Sebastian
Mackowski1,*

1Institute of Physics, Nicolaus Copernicus University, Grudziadzka 5, 87-100  Toruń
2Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52, 01-224

Warszawa
*corresponding author: mackowski@fizyka.umk.pl

In this work we describe a method of aligning silver nanowires using microfluidic

channels. Such structures were further applied for optical detection of photoactive proteins, in

both wet and dry environment.  Silver nanowires are unique metallic structures,  as on one

hand they feature plasmon resonance spanning from ultraviolet to near-infrared spectra range,

while in addition, they can be easily imaged using standard optical techniques [1].    

Application of a microfluidic channel allows for almost perfect alignment of silver

nanowires, while their attachment can be further strengthened through appropriate substrate

functionalization.  Advanced  experiments  focused on real-time  fluorescence  imaging  upon

deposition  of  protein-containing  droplet  on  silver  nanowires,  clearly  indicate  that  by

combining the alignment with the presence of the plasmon resonance it is possible to observe

attachment of silver proteins [2].   

Figure 1. From left to right: Nanowires aligned in a channel together with angle analysis, as well as sequence of
fluorescence images showing proteins attached to aligned silver nanowires.  

Research was partially funded by the National Science Center within the projects OPUS 2016/21/B/ST3/02276 i
2017/27/B/ST3/02457.
[1] J. Niedziółka-Jönsson and S. Mackowski, Plasmonics with Metallic Nanowires, Materials 12 (2019) 1418
[2] K. Sulowska et al., Real-time fluorescence sensing of single photoactive proteins using silver nanowires,
Methods Appl. Fluoresc. 8 (2020) 045004
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Spektroskopia pojedynczych nanocząstek fluorkowych w pomiarach
rozkładu temperatury w mikroskali

Bartosz Krajnika, Katarzyna Hołodnika, Daniel Horákb, Artur Podhorodeckia

aDepartment of Experimental Physics, Wroclaw University of Science and Technology,
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

bInstitute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic,
Heyrovského náměstí 2, 162 06 Prague 6, Czech Republic

Od  kilkunastu  lat  nanocząstki  fluorkowe  domieszkowane  jonami  ziem  rzadkich
(UCNPs, ang. upconverting nanoparticles) są przedmiotem intensywnych badań, głównie pod
kątem  obrazowania  biomedycznego,  ze  względu  na  interesujące  właściwości  optyczne  i
magnetyczne. Do tych pierwszych należy absorbcja w zakresie bliskiej podczerwieni, duże
przesunięcie Stokesa, brak efektu fotowybielania,  a także wąskie pasmo luminescencji.  W
przypadku  jednych  z  najczęściej  wykorzystywanych  nanokryształów  fluorkowych
domieszkowanych jonami  ziem rzadkich  -  NaYF4:  Er3+,  Yb3+,  można zaobserwować silną
zależność temperaturową stosunku „zielonych” pasm luminescencji: 520 nm (G1) i 541 nm
(G2),  która  pozwala  na  dokładny  pomiar  temperatury[1].  W  przeciwieństwie  do  innych
luminescencyjnych „termometrów”,  pomiar  temperatury  za pomocą wyznaczania  stosunku
intensywności  G1/G2 nie  jest  zniekształcony  przez  gęstość  mocy  światła  wzbudzającego,
fotowybielanie  lub  zakłócenia  środowiskowe,  takie  jak  pH  lub  zmiana  współczynnika
załamania  [2].  W  ten  sposób  UCNP  scharakteryzowane  w  kontrolowanych  warunkach
eksperymentalnych, mogą zostać wykorzystane jako dokładny "termometr" do pomiarów w
układach biologicznych.

Większość  badań prowadzonych z  wykorzystaniem UCNPs,  dotyczy  pomiarów na
zespole nanocząstek, przy użyciu wysokich koncentracji nanocząstek. W ten sposób zatracane
są  indywidualne,  często  unikatowe  cechy  indywidualnych  nanostruktur,  które  można
zaobserwować wyłącznie za pomocą technik spektroskopii pojedynczych molekuł.  UCNPs
charakteryzują  się  dużą  różnorodnością  właściwości  optycznych  w  zależności  od  ich
rozmiaru,  koncentracji  jonów  domieszki,  architektura  etc.  [3]  W  efekcie,  praktyczne
wykorzystanie pojedynczych UCNPs wymaga użycia bardzo jednorodnych i powtarzalnych
struktur.  Celem  naszych  badań  jest  wykorzystanie  technik  spektroskopii  i  mikroskopii
pojedynczych  molekuł  do  optymalizacji  pojedynczych  UCNPs  i  ich  wykorzystania  do
precyzyjnych pomiarów rozkładu temperatury w mikroskali.

Literatura
[1] F. Vetrone et al., ACS Nano, 4 (6), 3254 (2010)
[2] B. del Rosal, et al., Advanced Optical Materials 5 (1), 1600508 (2017)
[3] B. Krajnik et al., ACS Omega, 5 (41), 26537 (2020)
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CONTROLLED NANOMANIPULATION AND

NANOLITHOGRAPHY ON MONO- AND MULTILAYER

MOS2 SURFACES

Enrico Gnecco1,* 
1Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,

30-348  Kraków

*autor korespondencyjny: enrico.gnecco@uj.edu.pl

Due  to  their  superlubric  properties  and  their  wear  resistance,  MoS2 surfaces  are  very

attractive  for  applications  and  fundamental  investigations  in  the  field  of  so-called

nanotribology, i.e., the study of friction, wear, and adhesion at the nanoscale.

In the first part of the talk, I will discuss the collective manipulation of metal clusters on

mono- and multilayer MoS2 surfaces performed by AFM under ambient conditions. Starting

with  a  general  equation  that  relates  the  direction  of  motion  of  spherical  particles  to  the

scanning pattern, the influence of friction on the manipulated particle trajectory fluctuations,

and the influence of particle shape on the manipulation process will be introduced. Atomic-

scale effects become important when the cluster and substrate form commensurable contacts,

as for triangular Au clusters on MoS2. In this case we observed a preferential motion along the

zigzag direction of the substrate regardless of the moment imparted by the AFM tip.  The

formation of long Au stripes parallel  to the fast scan direction is also an important  effect

observed when the cluster density is sufficiently high, albeit hampered by the corrugation of

the underlying SiO2 substrate.

In  the  second  part,  I  will  discuss  the  formation  of  wear  nanostructures  from  AFM

lithography  on  mono-  and  multilayer  MoS2.  The  typical  result  on  a  multilayer  is  the

detachment of flakes from the surface with crack propagation from the main direction of the

scratch.  On  a  monolayer,  nanoexfoliation  accompanied  by  surface  rippling  of  the  silica

substrate is rather observed. This will lead to a final digression on the formation of wavy

patterns on (non-layered) compliant  surfaces,  which we have recently attempted to model

based on the frictional stick-slip accompanying the wear process.
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MECHANISMS OF DRY FRICTION AT THE NANOSCALE

Arkadiusz Ptak1*, Marek Weiss1, Łukasz Majchrzycki2, Michał Cichomski3

1 Institute of Physics, Faculty of Materials Engineering and Technical Physics, 
Poznan University of Technology, Piotrowo 3, 60-965 Poznan, Poland

2 Center for Advanced Technology, Adam Mickiewicz University, 
Uniwersytetu Poznanskiego 10, Poznan 61-614, Poland

3 Department of Materials Technology and Chemistry, University of Lodz, 
Pomorska 163, 90-236 Lodz, Poland

* corresponding author: arkadiusz.ptak@put.poznan.pl

Numerous experimental and theoretical studies show different relationships of the kinetic

friction force on the sliding velocity depending on the interacting materials, load or velocity

range.  In  our  work,  we present  a  methodology for the data  analysis  and interpretation  to

understand  these  complex  and  often  unclear  relationships  [1].  The  results  of  our

measurements of the friction force versus the sliding velocity for different loads have been

transformed into a dependence on a single, comprehensive parameter (P), the core of which is

the ratio of the sliding velocity to the load. This facilitated the analysis and ordering of our

and other authors’ results, often seemingly contradictory, and made it possible to propose a

uniform interpretative framework for a wide range of parameter P. As a result, we assigned to

individual P-ranges dominant friction mechanisms such as “stick slip” effect, mixed, sliding

and adhesive friction.  The effect of reproducing broken adhesive bonds is also taken into

account. We used the developed methodology to analyze the results of friction measurements

performed using an atomic force microscope in the argon atmosphere for various friction

pairs, in particular silicon oxide and fluorosilane layers.

This  work  was  supported  by  the  National  Science  Centre  in  Poland  under  Project  No.

2020/37/B/ST8/02023  (OPUS-19)  and  the  Ministry  of  Science  and  Higher  Education  in

Poland under Project No. 0512/SBAD/2120.

[1]  M.  Weiss,  Ł.  Majchrzycki,  E.  Borkowska,  M.  Cichomski,  A.  Ptak*,  Tribology

International 162 (2021).
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INTERACTIONS OF OXYGEN WITH MOS2 CRYSTALS

R. Szoszkiewicz*, PhD, Associate Prof. of Physical Chemistry

Faculty of Chemistry, Biological and Chemical Research Centre,
University of Warsaw, Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warsaw, Poland.

*autor korespondencyjny: rszoszkiewicz@chem.uw.edu.pl

For  numerous  applications  of  microscopic  MoS2 crystals,  particularly  in  flexible

nanoelectronics, one must understand their oxidation reactions in air and water. In this talk, I

will present the studies of microscopic heat induced oxidation and oxidative etching in the

case of  thick,  mechanically  exfoliated,  geological  2H MoS2 crystals  in  air.  I  will  discuss

particular  reaction  mechanisms  and  show  how  to  differentiate  MoO3 oxides  and  their

derivatives onto such surfaces. In order to do so, we combined global and local XPS, AES,

XAS,  Raman  and  AFM  (topography,  friction,  Kelvin  Probe)  measurements  on  single

microscopic MoS2 flakes [1-4].

FIGURE 1. Phenomenological aspects of the MoOx formation onto MoS2 basal planes during

their heating in dry air

[1] R. Szoszkiewicz,  Local interactions of atmospheric oxygen with MoS2 crystals,  Materials,  14, 5979, 31

pages (2021). 

[2] M. Rogala, S. Sokołowski, U. Ukegbu, A. Mierzwa and R. Szoszkiewicz, Direct identification of surface

bound MoO3 on single MoS2 flakes heated in dry and humid air, Advanced Materials Interfaces, 2100328,

11 pages (2021); Pictured on the Front Inside Cover.

[3] R.  Szoszkiewicz,  M.  Rogala,  P.  Dąbrowski,  Surface-bound  and  volatile  Mo  oxides  produced  during

oxidation of microscale 2H MoS2 crystals in air and high relative humidity, Materials 13, 3067, 14 pages

(2020).

[4] U. Ukegbu, R. Szoszkiewicz, Microscopic kinetics of heat-induced oxidative etching of thick MoS2 crystals,

Journal of Physical Chemistry C, 123, 22123-22129 (2019).
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Using Friction Force Microscopy to study Molecular Recognition

Andrzej J. Kulik,  Maciej Dendzik,  Malgorzata Lekka,  Wieslaw Nowak

EPFL, KTH, PAN, UMK

Classical pull-up AFM experiments are used to study interaction between proteins. The main
drawback of the method is only 1% of successful events, since low coverage of the sample sur-
face has to be used to prevent multiple interactions. The tedious elimination of hundreds of   F-d
curves without unbinding events asks for specialized software or lot of time.

Lateral (Friction Force) unbinding is not only permitting for faster pulling speeds but also allows
for quick localization of binding sites directly on a friction image. However, the exact calibration
of lateral force constant can be tricky and often requires specialized equipment. 

Here, we present an easy and fast method for lateral force calibration (SMOK - Single Molecule
Optimized (K)Calibration). The method is based on scanning a dextran-covered surface at an an-
gle (22.5 degrees) with respect to the surface. The characteristic kink on force-distance curve (1
nN) corresponding to the single molecule unfolding, is seen on both: normal and lateral signals.

Probing fibronectin–antibody interactions using AFM force spectroscopy and lateral force microscopy
AJ Kulik, M Lekka, K Lee, G Pyka-Fościak, W Nowak - Beilstein journal of nanotechnology, 2015

A single-molecule stretching method for lateral and normal AFM lever calibration
M Dendzik, A Kulik, F Benedetti, PE Marszalek, G. Dietler - Nanotechnology, 2013

AJK is grateful to G. Fantner (EPFL) for continuous support
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TIP-ENHANCED RAMAN SPECTROSCOPY

FOR NANOSCALE CHEMICAL ANALYSIS OF SENSITIVE

2-DIMENSIONAL MATERIALS

Renato Zenobi1,*

1ETH Zürich, Department of Chemistry and Applied Biosciences, CH-8093 Zürich,
Switzerland

*autor korespondencyjny: zenobi@org.chem.ethz.ch

Tip-enhanced Raman Spectroscopy (TERS) is a nanoscale chemical analysis and imaging
method with a spatial resolution of <10 nm, even at ambient conditions [1]. TERS relies on
the enhancement of the local electromagnetic field by a plasmonic metal nanostructure that is
scanned over the sample by means of a scanning probe microscope,  using either AFM or
STM feedback. Analogous to SERS, the local electromagnetic field of Raman scattered light
is enhanced by many orders of magnitude in TERS, large enough to render monomolecular
films and 2D materials spectroscopically visible that would otherwise be optically too thin to
be  analyzed  with  conventional  vibrational  spectroscopy.  However,  the  study  of  sensitive
samples  (e.g.,  biological  membranes)  and  organic  materials  with  TERS  has  been  quite
problematic so far, partially due to sample degradation.
The  working  principle,  experimental  realization,  and  capabilities  of  TERS  will  first  be
presented  [1].  Several  practical  aspects  will  be  discussed,  including  interpretation  (and
misinterpretation)  of  TERS  spectra  due  to  issues  such  as  tip  contamination  and  sample
decomposition triggered by the very high local field under the TERS tip. Recent data from our
lab shows that this is due not primarily a thermal effect, but rather due to plasmon-driven,
photocatalytic reactions [2]. I will also present strategies to mitigate sample decomposition,
for  imaging  studies  of  fragile  samples  over  extended  periods  of  time,  and  strategies  to
improve the reproducibility of TERS, especially for investigation of biological samples.
In the second part of this presentation, applications of TERS to the spatially resolved chemical
analysis and imaging of molecular nanomaterials  will be discussed. Examples from recent
TERS studies in our laboratory will be chosen, such as two-dimensional polymers (2DPs) [3],
self-assembled  monolayers  and  model  membranes  [4],  biological  nanostructures  such  as
amyloid forming proteins [5], and catalysts [6].

[1] J. Stadler, T. Schmid, and R. Zenobi, Nanoscale 4 (2012) 1856-1870.
[2] J. Szczerbiński, L. Gyr, J. Kaeslin, and R. Zenobi, Nano Lett. 18 (2018) 6740-6749.
[3]  F.  Shao,  W.  Wang,  W.  Yang,  Z.  Yang,  Y.  Zhang,  J.  Lan,  A.D.  Schlüter,  and  R.  Zenobi,  In-Situ
Nanospectroscopic  Imaging  of  Plasmon-Induced  Two-Dimensional  [4+4]  Photopolymerization  on  Au(111),
Nature Commun. 12 (2021) 4557.
[4]  Y.  Pandey,  N.  Kumar,  G.  Goubert,  and  R.  Zenobi,  Nanoscale  Chemical  Imaging  of  Supported  Lipid
Monolayers using Tip-Enhanced Raman Spectroscopy, Angew. Chem. Int. Ed. 50 (2021) 19041-19046.
[5] E. Lipiec, J. Kaderli, J. Kobierski, K. Skirlińska-Nosek, R. Riek, K. Sofińska, M. Szymoński, and R. Zenobi,
Angew. Chem. Int. Ed. 60 (2021) 4545-4550.
[6]  H.  Yin,  L.-Q.  Zheng,  W.  Fang,  Y.-H.  Lai,  N.  Porenta.  G.  Goubert,  H.  Zhang,  H.-S-  Su,  B.  Ren,  J.O.
Richardson, J.-F. Li, and R. Zenobi, Nature Catal. 3 (2020) 834-842.
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Nanospektroskopowe monitorowanie lokalnych zmian struktury
drugorzędowej peptydów Alzheimera podczas agregacji

Ewelina Lipiec, Kamila Sofińska, Natalia Wilkosz, Sara Seweryn, Katarzyna Skirlińska-Noseka,
Marek Szymonski

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Łojasiewicza 11, 30-348 
Kraków

autor korespondencyjny: Ewelina.Lipiec@uj.edu.pl

Zaburzenia neurodegeneracyjne z towarzyszącą nieprawidłową agregacją białek to obecnie jeden z
najpoważniejszych problemów zdrowotnych i  społecznych na świecie.  Choroba Alzheimera,  która
stanowi 50-60% wszystkich przypadków demencji, w 2020 roku dotknęła ponad 50 milionów ludzi na
całym  świecie.  Głównym  markerem  histopatologicznym  w  chorobie  Alzheimera  jest  obecność
wewnątrz  neuronalnych splątków neurofibrylarnych  białka  tau  (NFT)  i  pozaneuronalnych  złogów
amyloidu-β (Aβ) w korze nowej. Pomimo wielu wysiłków naukowych zaburzenia neurodegeneracyjne
wciąż pozostają nieuleczalne.
Brak  selektywnych  technik  umożliwiających  badanie  poszczególnych  agregatów  w  procesie
fibrylizacji (oligomery, protofibryle i fibryle) ograniczył możliwość śledzenia zmian strukturalnych
agregatów zachodzących w kolejnych etapach tego procesu. Dlatego dokładny mechanizm agregacji
białek  biorących  udział  w  neurodegeneracji  nie  został  do  tej  pory  szczegółowo  poznany.  Wciąż
istnieje potrzeba opracowania nowych rozwiązań metodologicznych i technicznych, które umożliwiają
badanie  struktury  chemicznej  agregatów  białkowych  i  wychwycenie  zmian  strukturalnych  w
procesach  neurodegeneracyjnych.  Badania  konformacji  białek  na  początkowych  etapach  agregacji
mają duże znaczenie w projektowaniu skutecznych metod terapeutycznych.
Nanospektroskopia molekularna łączy mikroskopię sondy skanującej (SPM) ze spektroskopią Ramana
lub w zakresie podczerwieni.  Technika ta pozwala na uzyskanie informacji o budowie chemicznej
analitów o rozmiarach nanometrowych. W szczególności, możliwe jest monitorowanie właściwości
fizycznych  i  chemicznych  próbek,  w  tym  struktury  drugorzędowej  pojedynczych  agregatów
białek/peptydów z bardzo wysoką rozdzielczością przestrzenną.
W  naszych  badaniach  wykorzystaliśmy  spektroskopię  Ramana  wzmocnioną  na  ostrzu  sondy
skanującej  (ang.  tip-enhanced  Raman  spectroscopy,  TERS)  do  badań  struktury  chemicznej  i
konformacji agregatów białka tau. Struktura fibryli białka tau jest zdominowana przez znaczący udział
struktury  równoległej  β-kartki.  Jednak  niewiele  wiadomo  na  temat  zmian  strukturalnych
występujących w przebiegu agregacji tego białka. Technika TERS zastosowana została do określenia
struktury agregatów białka tau w fazie wzrostu fibryli białkowych: protofibryli i fibryli na wczesnym
etapie agregacji. Na podstawie wyników wielowymiarowej analizy statystycznej otrzymanych danych
określono markery spektralne zmian konformacyjnych zachodzących podczas początkowego wzrostu
fibryli. 
Ponadto  zastosowaliśmy  nanospektroskopię  molekularną  w  zakresie  podczerwieni  do  zbadania
wpływu inhibitorów agregacji na strukturę drugorzędową agregatów amyloidu-β. W tym przypadku
zastosowano obrazowanie  nanoFTIR (Fourier  transform infrared nano-spectroscopy)  w celu oceny
wpływu beksarotenu na strukturę pojedynczych agregatów amyloidu-β w nanoskali. 

Nasze badania poszerzają wiedzę na temat nieprawidłowej agregacji peptydów Alzheimera oraz zmian
molekularnych indukowanych w amyloidach przez  inhibitory agregacji.  Zrozumienie  na poziomie
cząsteczkowym  wpływu  czynników  zewnętrznych  na  proces  agregacji  ma  duże  znaczenia  dla
opracowania  skutecznych  strategii  terapeutycznych  polegających  na  zahamowaniu  procesu
samoorganizacji.

Podziękowania

Niniejsze badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu “OPUS 19”
(Reg. No. UMO-2020/37/B/ST4/02990).
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IN-VIVO GENE EDITING BY NANOTRANSDUCERS

Dariusz Witt  1,*  , Agnieszka Lindstaedt1, Justyna Doroszuk1, Aneta Machnikowska1,

Joanna Puzewicz-Barska1, Piotr Barski1, S. Konstantinidou2, T. Schmidt2, E. Landi2, A.

De Carli2, G. Maltinti2, V. Raffa2, M. Lai3, M. Pistello3.
1 Prochimia Surfaces sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 96/98/F8, Gdynia

2 Department of Biology, University of Pisa, SS12 Abetone e Brennero 5, 56127 Pisa, Italy
3 Department of Medicine, University of Pisa, SS12 Abetone e Brennero 5, 56127 Pisa, Italy

* Dariusz Witt: chemistry@prochimia.com

Nanotechnology is increasingly used in the diagnosis or treatment of diseases. New and

improved  nanomaterials  for  biomedical  applications  were  developed.  Gold  nanoparticles

(AuNPs)  was  considered  the  most  interesting  nanomaterial  due  to  its  unique  optical,

electronic,  sensory  and  biochemical  properties.  AuNPs  are  potentially  used  for  medical

imaging, drug delivery, and cancer therapy for the early detection, diagnosis and treatment of

disease.

The I-GENE project  is focused on the concept of gene editing,  in which the nuclease

activity of Cas9 is replaced by a nanotransducer (NT) based on gold nanoparticles (AuNPs).

The activation is constrained by a number of conditions. I-GENE technology is based on a

hybrid system including:

-   The DNA recognition element (sensor) – a module responsible to guide the NT in the

desired genomic location. 

-  The nanoparticle  -  AuNPs  or  gold  nanorods  AuNRs  as  a  plasmonic  nanoparticle

covalently linked to the g-RNA/dCas9. 

-    The activator -  The heat generated by the NT (AuNPs or AuNRs) will be used for a

thermo-inducible double strand DNA break or cleavage. The accomplishment of that

goal can be verified by two different design strategies (namely A and B).

Strategy A Strategy B

The I-GENE Project is funded by Horizon 2020, Call identifier: H2020-FETOPEN-2018-2020.
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CORRELATIVE IMAGING OF FENESTRATIONS IN LSEC
USING MODERN NANOSCOPY

Bartłomiej Zapotoczny1,2*, Karolina Szafranska2, Stefan Chlopicki3, Marek Szymonski4,
Balpreet S. Ahluwalia2, Malgorzata Lekka1, Peter McCourt2

1 Department of Biophysical Microstructures Institute of Nuclear Physics Polish Academy of
Sciences, Radzikowskiego Str. 152, 31-342 Krakow

2 UiT-The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway
3 Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics, Jegiellonian University, 

Bobrzynskiego Str. 14   30-348 Krakow
4 Marian Smoluchowski Institute of Physics, Jegiellonian University, 

Lojasiewicza 11, 30-348  Krakow

*corresponding author: bartlomiej.zapotoczny@ifj.edu.pl

Liver  sinusoidal  endothelial  cells  (LSECs),  due  to  their  unique  morphology,  are  an
excellent research target for developing high-resolution imaging methods [1]. They possess
transcellular pores called fenestrations. Fenestrations in LSECs have diameters in the range of
50-350 nm [2], being largely beyond the resolution limits of classical optical microscopy,
limited  by  light  diffraction.  Fenestrations  in  LSECs  play  a  crucial  role  in  realizing  the
transport of substances, especially lipoproteins, between blood and hepatocytes in the liver.
Reduced LSEC porosity has been shown to be associated with chronic liver diseases such as
hepatitis, steatosis and cirrhosis. Furthermore, the number of fenestrations decreases with age.
In vitro studies have shown that LSEC porosity can be altered pharmacologically [2,3]. Due
to the great importance of fenestrations diameters, acting as a functional sieve for particles of
a certain size into and out of the liver, the determination of the "true" fenestration size is
extremely desirable. 

Results obtained in recent years using a wide range of micro- and nanoscopic methods
applied to LSECs in order to assess drug and toxin effects will be presented. All techniques
have their limitations, making it difficult to accurately determine the size of fenestration. A
quantitative  and  qualitative  description  of  the  differences  will  be  made  in  a  correlative
manner. Scanning electron microscopy (SEM) was combined with optical nanoscopy methods
(STED, SIM) (Fig.1). Additionally, atomic force microscopy (AFM) was used in combination
with SEM and STED, all  in order  to  better  understand the differences  between literature
reports on fenestration dimensions. 

Research  supported  by  the  National  Science  Centre  under  the  project  "SYMFONIA  3",
(UMO-2015/16/W/NZ4/00070), SONATA 15", (UMO-2019/35/D/NZ3/01804), and Research
Council of Norway Nano2021 (288565).

[1] Szafranska K.,[...], Zapotoczny B. Nanophotonics, 2022. doi. 10.1515/nanoph-2021-0818;
[2] Zapotoczny B. et al., Hepatology, 2019 doi. 10.1002/hep.30232;
[3] Zapotoczny B. et al., Biophysical Reviews, 2020 doi. 10.1007/s12551-020-00699-0;

Rys.1. Correlative imaging of 
fenestrations in LSEC using 
SIM and SEM
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QUANTUM HAMILTONIAN

SINGLE MOLECULE LOGIC GATES

Christian Joachim1,*

1CEMES-CNRS, 29 rue J. Marvig, 31055 Toulouse Cedex, France

*autor korespondencyjny: christian.joachim@cemes.fr

Without embedding molecular wire, rectifier, switch, transistor chemical groups in a single

molecule  and  without  using  qubits  along  its  electronic  quantum  structure,  a  Quantum

Hamiltonian Computing (QHC) designed molecule-logic gate can calculate in a quantum way

with direct classical data inputs [1]. For the inputs, the classical to quantum conversion occurs

directly on the molecule chemical board structure using for example the picometer precision

of a low temperature scanning tunneling microscope (LT-UHV-STM) to input the classical

data  using  single  metal  atoms.  Also,  with  an  LT-UHV-STM,  the  atomic  scale  quantum

measurements used along this board to measure the logical output will also be described [2].

The quantum graph for designing QHC gates will be given leading for example to a very

simple 6 quantum states QHC Boolean ½ adder gate [3,4]. QHC NAND, NOR and XOR

single molecule gates [5,6,7] and a QHC surface NOR/OR atomic scale circuit on Si(100)H

[8] have been experimentally demonstrated and more recently a single molecule full digital

adder [9]. The advantages and limitations of the QHC quantum control approach in term of

calculating power, clock frequency and interconnects will be discussed in comparison with

the qubit computing approach [3]

References:

[1]: N. Renaud and C. Joachim, Phys. Rev. A, 78, 062316 (2008)
[2]: O. Faizy, G. Dridi, C. Joachim., Scientific Reports, 6, 30198 (2016)
[3]: G. Dridi, R. Julien, M. Hliwa, C. Joachim, Nanotechnology, 26, 344003 (2015)
[4]: G. Dridi, O. Faizy, C. Joachim, Quantum Science and Technology, 3, 025005 (2018). 
[5]: W.H. Soe, and coll. ACS Nano, 5, 1436 (2011). 
[6] D. Skidin, and coll. ACS Nano, 12, 1139 (2018).
[7] W.H. Soe, C. Manzano C. Joachim, Chem. Phys. Lett., 478, 137388 (2020)
[8]: M. Kolmer and coll., Nanoscale, 7, 12325 (2015).
[9] W.H. Soe, P. de Mendoza, A.M. Echavarren,, C.Joachim J. Phys. Chem. Lett, 12, 8528
(2021).
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Syntheses of Heteroatom-Substituted and Three-Dimensional Nanocarbon

Materials on Surfaces

Shigeki Kawai1,2

1National Institute for Materials Science (NIMS), Tsukuba, Ibaraki 305-0047, Japan
2University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki, Japan

*KAWAI.Shigeki@nims.go.jp

Since the first systematic on-surface covalent coupling of bromo-substituted porphyrins,[1]

on-surface  chemical  synthesis  has  attracted  tremendous  interest  of  researchers.[2]  In  the

reaction, appropriate precursor molecules are deposited on substrates by thermal evaporation

under ultra-high vacuum and are subsequently linked to each other upon annealing treatment.

The endeavor of exploiting on-surface chemical reactions is of central importance to develop

various  nanocarbon structures.  Particularly,  combining with bond-resolved scanning probe

microscopy, [3] this field has been rapidly developed.

 In this contribution, I will present our recent studies on on-surface chemistry with high-

resolution scanning probe microscopy operating at low temperature under ultra-high vacuum.

We synthesized three-dimensional graphene nanoribbon by coupling hexabromo substituted-

propellane molecules on Au(111).[4] In the structure, the C-Br bonds distant from the surface

remained  intact  even  after  the  reaction.  The  radical  species  were  formed  by  tip-induced

debromination  and  were  also  stabilized  by  either  Br  atom  or  fullerene  molecule.  For

heteroatom  substitution,  we  developed  new  on-surface  reaction,  which  can  synthesize

graphene nanoribbon and covalent organic frameworks with silabenzene units by coupling Si

atom and Br-substituted molecule.[5]  The heavier congeners of cyclic aromatic compounds

have been studied as an elusive target product for organic synthesis due to their high reactivity

at ambient temperature and difficult isolation. Thus, this result shows the advantage of on-

surface synthesis

Reference

[1] L. Grill, et al., Nat. Nanotechnol. 2, 687. (2007).

[2] S. Clair, D. G. de Oteyza, Chem. Rev. 119, 4717 (2019).

[3] L. Gross, F. Mohn, N. Moll, P. Lilkeroth, G. Meyer, Science 325, 1110 (2009)

[4] S. Kawai, et al Sci. Adv. 6, eaay8913 (2020)

[5] K. Sun et al, arXiv:2111.10124 (submitted)
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On-surface synthesis of differently shaped nanographenes

Rafal Zuzak,1 Jesus Castro-Esteban,2 Iago Pozo,2 Pedro Brandimarte,3 Mads Engelund,4 Agustín Cobas,2

Manuel Vilas-Varela,2 José M. Alonso,2 Marek Szymoński,1 Dolores Pérez,2 Enrique Guitián,2 Daniel
Sánchez-Portal,3 Diego Peña,2 Szymon Godlewski1,*

1Faculty of Physics, Astronomyand Applied Computer Science, Jagiellonian University, Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Poland

2 Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS), Departamento de Química Orgánica,
Universidade de Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, Spain

3 Donostia International Physics Center, 20018 Donostia-San Sebastián, Spain

4 Espeem S.A.R.L. (espeem.com), 9 rue de Haut-Fournaux, L-4365 Esch-sur-Alzette, Luxembourg

E-mail:  szymon.godlewski@uj.edu.pl

Abstract: In  recent  years  we observe renewed interest  in  the development  of  electronics based on
electron transport through single molecules. This has focused the researcher attention on the synthesis
and detailed characterization of single molecules, which are the building blocks of novel devices. Among
different  families  of  organic  species,  nanographenes hold  the  special  position  due  to  their  intriguing
electronic and magnetic properties. In particular a lot of effort is undertaken to achieve efficient synthetic
strategies to generate such well-defined sections of  graphene or graphene-like modules with diverse
topological modifications. However, the insolubility of large polycyclic aromatic hydrocarbons limits the
applications  of  conventional  chemistry  methods.  An attractive  alternative  to  the  solution  chemistry  is
based on its combination with the on-surface synthesis approach. Such method involves sequential steps,
i.e.  design  and  synthesis  of  suitable  molecular  precursors  with  sufficient  solubility  to  be  purified  by
conventional approach followed by the final step, where the oligomerization or planarization is achieved
on a target substrate surface. Importantly, there is an increasing interest in the controlled and intended
incorporation of non-hexagonal rings within newly designed nanographenes. A relevant examples of this
approach present  the synthesis  of  peripentacene [1],  peritetracene [2]  or  planar nanographenes with
azulene moieties [2,3]. Herein we present the on-surface generation of different nanographenes, as well
as the detailed study of their electronic structure on the Au(111) surface. Our method is based on the
thermally induced sequential cyclodehydrogenation of a stable and easily handled molecular precursors.
High-resolution non-contact  atomic force microscopy (NC-AFM) imaging was applied for  the detailed
visualization of  the internal  structure of  the intermediates,  as well  as the target  nanographenes with
diverse topologies, i.e. including three-fold symmetric compounds generated by fusing 22 benzene rings
distributed  within  three  embedded  peripentacene  moieties  [4],  nanographenes  with  incorporated  5-
membered  rings  and  three-fold  symmetric  flakes  with  newly  synthesized  non-planar  [14]annulene
moieties. Additionally we will also demonstrate that nanographenes could be efficiently synthesized on
non-metallic substrates.

The research was supported by the National Science Center, Poland (2017/26/E/ST3/00855; 2019/35/B/ST5/02666).
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ULTRATHIN METAL OXIDE AND NITRIDE FILMS:

BRINGING THE WELL-KNOWN COMPOUNDS

TO A UNIT-CELL THICKNESS

Mikołaj Lewandowski

NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University, Wszechnicy Piastowskiej 3, 61-614

Poznań, Poland

lewandowski@amu.edu.pl

Bringing the well-known bulk materials to a unit-cell thickness may significantly influence

their structure and physicochemical properties. As an example, ultrathin (< 1 nm-thick) films

of metal/non-metal compounds, such as metal oxides, nitrides or sulfides epitaxially grown on

single-crystal  supports,  are  characterized  by  unique  electronic,  catalytic  and  magnetic

properties not observed for their bulk counterparts. Such films also exhibit superior structural

flexibility, undergoing phase transitions upon exposure to external factors (such as traces of

reactive  gases  or  high temperatures)  [1,2].  All  this  makes  them promising  candidates  for

applications  in  various  technological  fields,  including  nanoelectronics,  spintronics  and

heterogeneous catalysis.  The lecture will  focus on the growth, structure and properties of

ultrathin metal oxide and nitride films, with iron oxides and nitrides as exemplary cases. The

scanning  tunneling  microscopy  (STM),  low  energy  electron  diffraction  (LEED),  X-ray

photoelectron  spectroscopy  (XPS),  low  energy  electron  microscopy  (LEEM)  and  density

functional theory (DFT) results – obtained by our group and external collaborators – provide

universal  guidelines  for  designing  ultrathin  film  metal  oxide  and  nitride  systems  with  a

desired structure and properties.

[1] Y. Wang, G. Carraro, H. Dawczak-Dębicki, K. Synoradzki, L. Savio, M. Lewandowski, Applied

Surface Science 528 (2020) 146032.

[2]  N.  Michalak,  T.  Ossowski,  Z.  Miłosz,  M.  J.  Prieto,  Y. Wang,  M. Werwiński,  V.  Babacic,  F.

Genuzio,  L.  Vattuone,  A.  Kiejna,  Th.  Schmidt,  M.  Lewandowski,  Advanced Materials  Interfaces

(2022), DOI: 10.1002/admi.202200222.

The  studies  were  financially  supported  by  the  National  Science  Centre  of  Poland  (SONATA  3

2012/05/D/ST3/02855 and PRELUDIUM 11 2016/21/N/ST4/00302 projects) and the Foundation for

Polish Science (First TEAM/2016-2/14 (POIR.04.04.00-00-28CE/16-00) project co-financed by the

European Union under the European Regional Development Fund).
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INFLUENCE OF AU NANOPARTICLES ON THE

TOPOLOGICAL SURFACE STATES OF BISMUTH

CHALCOGENIDES

Andrii Naumov1,*, Michał Jurczyszyn1, Maciej Chrobak1,2, Kamil Nowak1, Marcin
Sikora1, and Marek Przybylski1,2

1AGH University of Science and Technology, Academic Centre for Materials and
Nanotechnology, Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

2AGH University of Science and Technology, Faculty of Physics and Applied Computer
Science, Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

*autor korespondencyjny: naumov@agh.edu.pl

In this  work we investigate  the  influence  of  nano-size Au particles  on the  topological

surface states (TSS) of bismuth chalcogenide (Bi2Se3 and Bi2Te3) topological insulators (TI).

The research aims to clarify how the Au affects the TSS: whether it leads to a shift of the

electronic structure of TSS (e.g. Dirac point) with respect to the bulk band gap or it leads to

the destruction of TSS by opening the energy gap. Both contradicting scenarios were reported

in literature in the case of Bi2Se3.

The  single  crystals  of  TI  were synthesized  by the  Bridgman  method.  The Au of  sub-

monolayer thickness (0.02 ÷ 0.2 ML) was deposited on the in situ cleaved surface of TI using

molecular beam epitaxy under ultra-high vacuum. Deposition and measurements have been

done at room and liquid nitrogen temperatures. The topography of the modified surface was

investigated by scanning tunneling microscopy. We observed Volmer-Weber growth mode of

Au with typical island’s height of 1-1.5 nm for the Au adsorbate amount of 0.2 ML.

The electronic surface states of TI were probed locally by scanning tunneling spectroscopy

(STS) [1, 2]. The STS measurements revealed an energy shift in the electronic surface states

for  Au-covered  samples  (on  the  order  of  ~ 20  and  ~ 50 meV,  for  Bi2Te3 and  Bi2Se3,

respectively). Furthermore, we checked how the distance from Au nanoparticle influences the

STS  characteristics.  We  found  a  gradual  changes  in  the  electronic  surface  states  while

approaching the Au nanoparticle, starting from ~10 nm from the particle border.

[1] K. Nowak et al., Materials 15, 2083 (2022)

[2] M. Jurczyszyn et al., Applied Surface Science 528, 146978 (2020) 
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THIN AND THERMALLY STABLE SAMS FOR FORMATION

OF HIGHLY CONDUCTIVE OR HIGHLY INSULATING

ORGANIC MONOLAYERS ON METALS

Mateusz Wróbel1, Anna Krzykawska1, Daria Cegiełka1, Michael Zharnikov2, Mariusz

Krawiec3, Krzysztof Kozieł4, and Piotr Cyganik  1*  

1Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University, 30-348 Kraków, Poland.
2Angewandte Physikalische Chemie, Universität Heidelberg, 69120 Heidelberg, Germany

3Institute of Physics, Maria Curie-Skłodowska University, 20-031 Lublin, Poland
4Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, 30-387 Krakow, Poland

*autor korespondencyjny: piotr.cyganik@uj.edu.pl

Self-assembled  monolayers  (SAMs)  on  metal  substrates  are  an  important  part  of  modern

interfacial  physical  chemistry  and  advanced  nanotechnology.  The  robustness  of  SAMs

strongly depends on their thermal stability, which, together with electric conductivity, are the

key parameters for their applications in molecular/organic electronics and photovoltaics. In

this  context,  using  a  multidisciplinary  approach,  we  address  here  the  structure,  thermal

stability and conductivity of SAMs formed on metal substrates (Au or Ag) using different

bonding groups such as thiols, selenols, carboxylic acid and carbenes. Our recent results [1-3]

indicate possibility of formation thin well, defined monolayers which exhibit exceptionally

high thermal stability and are either highly insulating or highly conductive which makes them

an  interesting  nanomaterial  for  modification  of  gate  or  drain/source  electrodes  in  OFET

devices, respectively.

[1] Krzykawska, A.; Wróbel, M.; Kozieł, K.; and Cyganik, P.  ACS Nano,  2020, 14,  6043-

6057.

[2] Wróbel, M.; Żaba T.; Sauter E.; Krawiec, M.; Sobczuk, J.; Terfort, A.; Zharnikov M.;  and

Cyganik, P. Adv. Electron. Mater., 2021, 7, 2000947.  

[3]  Wróbel,  M.;  Cegiełka,  D.;  Asyuda,  A.;  Kozieł,  K.;  Zharnikov,  M.;  and  Cyganik,  P.
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Energy dissipation on twisted bilayer graphene at magic angle twist

A. Ollier 1 , M. Kisiel 1, U. Gysin1,  and E. Meyer1

1 Department of Physics, University of Basel, Klingelbergstrasse 82, 4056-Basel, Switzerland

Understanding  nanoscale  energy  dissipation  is  nowadays  among  few  priorities
particularly in quantum systems. Whilst traditional Joule dissipation omnipresent in today’s
electronic  devices  is  well  understood, the energy loss of the strongly interacting  electron
systems  remains  largely  unexplored.  Twisted  bilayer  graphene  (tBLG)  is  a  host  of
interaction-driven  correlated  insulating  phases,  when  the  relative  rotation  is  close  to  the
magic angle (1.08o). 

Here, we report on low temperature (5 K) nanomechanical energy dissipation of tBLG
measured  by sharp tip  of  the  pendulum atomic  force  microscope (pAFM).  Ultrasensitive
cantilever  tip  acting  as  oscillating  plunger  gate  over  the  quantum  device  showed  giant
dissipation peaks attributed to different fractional filling of the flat energy bands. Dissipation
spectroscopy allows to determine the twist angle distribution of tBLG. Thus, nanomechanical
energy dissipation  provides  a  rich source of  information  on the  dissipative  nature  of  the
correlated electronic system of tBLG, with implications for coupling a mechanical oscillator
to the quantum devices. Application of magnetic fields provoked strong oscillations of the
force and dissipation signal which is strongly enhanced for fractional 3/4 band filling.
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PODRÓŻ NA RÓWNINY MATERIAŁÓW 2D: CO O

ELEKTROKATALIZIE MOGĄ NAM POWIEDZIEĆ BADANIA

SYSTEMÓW MODELOWYCH PRZY UŻYCIU TECHNIK IN

SITU XPS I IN OPERANDO EC-STM?

Tomasz Kosmala  1  ,*

1Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski, plac Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

*autor korespondencyjny: tomasz.kosmala@uwr.edu.pl

Opracowanie i  badanie nowych materiałów do magazynowania i  konwersji  energii  jest

priorytetem nowoczesnych badań naukowych i wyzwaniem technologicznych, w kontekście

zrównoważonego rozwoju energii w oparciu o alternatywne i odnawialne źródła. Efektywne

przetwarzanie energii chemicznej w energię elektryczną i  vice versa wymaga opracowania

innowacyjnych elektrokatalizatorów do zastosowań w ogniwach paliwowych, bateriach, bądź

elektrolizerach. Jak dotąd są one optymalizowane głównie empiryczną metodą "trial&error",

co znacząco spowalnia ich rozwój. 

Podczas  prelekcji  przedstawione  zostaną  najnowsze  osiągnięcia  dotyczące  wykorzystania

materiałów 2D w elektrochemii. Pokazane będą systemy modelowe badane z wykorzystaniem

innowacyjnych technik pracujących  in operando i  in situ, które pozwalają na identyfikację

katalitycznie  aktywnych  miejsc  z  atomową  precyzją  oraz  zmianę  stanów  chemicznych

i elektronowych.  W  prezentacji  omówione  będą  różne  strategie  zwiększania  aktywności

elektrokatalitycznej  oraz  optymalizacji  katalizatorów  poprzez  wykorzystanie  podejścia

opartego  na  wiedzy  („knowledge-based”).  Pokazane  będzie  wykorzystanie  defektów

wewnętrznych  (tj.  metallic  twin  boundaries  w  chalkogenkach)  [1],  tunelowania

elektronowego  w  ultracienkich  warstwach  tlenków  osadzonych  na  metalach  [2,3],  efektu

hybrydyzacji elektronowej systemu Fe/grafen oraz katalizy na pojedynczych atomach [4]. 

[1] T. Kosmala et al. Advanced Energy Materials, 8, 1800031 (2018)

[2] T. Kosmala et al. ACS Catalysis, 8, 32343-2352 (2018)

[3] T. Kosmala et al. ACS Catalysis, 10, 14, 7475–7485 (2020)

[4] T. Kosmala et al. Nature Catalysis, 4, 10, 850-859 (2021)
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Nanodruty srebra modyfikowane tlenkiem cyny jako materiał pozwalający
kontrolować  temperaturę powierzchni

Grzegorz  Celichowskia*,  Ewelina  Mackiewicza,  Małgorzata  Cieślakb,  Anna  Baranowska-
Korczycb, Alicja Nejmanb, Agnieszka Lecha, Katarzyna Ranoszek-Soliwodaa, Maciej Psarskia,
Jarosław Grobelnya, 
a Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów, ul. Pomorska 163, 90-236
Łódź
b  ŁUKASIEWICZ -  Łódzki  Instytut  Technologiczny, Centrum Włókiennictwa, Grupa Badawcza Chemicznych
Technologii Włókienniczych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź
* grzegorz.celichowski@chemia.uni.lodz.pl

Nanostruktury  srebra  stanowią  obecnie  przedmiot  wielu  badań  podstawowych  
i  aplikacyjnych,  prowadzących  do  zastosowania  ich  w  optoelektronice,  tekstronice  oraz
materiałach  o  właściwościach  bioaktywnych.  Nowym obszarem prac  nad nanostrukturami
jednowymiarowymi  (1D),  takimi  jak  nanodruty  srebra  (AgNW),  jest  wykorzystanie  ich
potencjału do kontrolowania temperatury powierzchni materiałów funkcjonalnych. Pozwala
to  na  ochronę  powierzchni  przed  nadmiernym  ogrzaniem  (wykorzystanie  zdolności  do
odbijania  promieniowania  w  zakresie  podczerwieni)  lub  zdalne jej  nagrzewanie  poprzez
wykorzystanie wiązki promieniowania elektromagnetycznego i rezonansowi plazmonowemu
wzbudzającemu  drgania  sieci  krystalicznej.  Możliwe  jest  również  ogrzewanie  oporowe
powierzchni  pokrytej  przewodzącą  powłoką  z  AgNW  w  celu  jej  odlodzenia  lub
niedopuszczenia do pokrycia jej kondensującą parą wodną.

W ramach prowadzonego projektu opracowano metodę wytwarzania oraz zastosowano
praktycznie  nanodruty  srebra  pokryte  tlenkiem  cyny  (IV)  tworzące  strukturę  typu  rdzeń-
otoczka.  Nanodruty  AgNW@SnO2 otrzymano  w  dwuetapowym  procesie,  redukcji
chemicznej soli srebra (metoda poliolowa) oraz hydrolizy cynianów, wytwarzając najpierw
struktury  metaliczne  1D AgNW,  a  następnie  otoczkę  SnO2.  Otoczka  ta  oprócz  kontroli
właściwości  optycznych  zapewnia  dużą  odporność  AgNWs  na  czynniki  środowiskowe
poprzez zabezpieczenie nanodrutów srebra przed reagują ze śladowymi ilościami związków
siarki obecnymi w powietrzu i powodującymi ich korozję chemiczną, co ilustrują poniższe
obrazy mikroskopowe STEM. 

Obrazy STEM nanodrutów srebra z otoczką z tlenku cyny: (a) bezpośrednio po syntezie, (b) po 3 tygodniach i
(c) po 3 miesiącach ekspozycji na korozyjne działanie atmosfery otoczenia1. 

Nanostruktury hybrydowe nanoszono na tkaniny z włókien aramidowych oraz specjalne
podłoża  kompozytowe. Wytworzono  funkcjonalne  tkaniny  chroniące  przed  nadmiernym
nagrzewaniem obiektów lub osób znajdujących się w pobliżu silnych źródeł promieniowania
podczerwonego oraz kompozyty, z których można zdalnie usuwać lód za pomocą lasera.

Praca wykonana dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 15 pt.
Struktury włókniste z hybrydową powłoką metaliczno-ceramiczną. Nr. Projektu: UMO-2018/29/B/ST8/02016.
1 A. Baranowska-Korczyc, E. Mackiewicz,  K. Ranoszek-Soliwoda, A. Nejman, S.  Trasobares,  J. Grobelny,  
M. Cieślak. G. Celichowski, A SnO2 shell for high environmental stability of Ag nanowires applied for thermal
management, RSC Adv., 2021, 11, 4174, DOI: 10.1039/d0ra10040d
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NOWE PODEJŚCIE DO WYTWARZANIA I SPOSOBU

DETEKCJI W CZUJNIKACH OPARTYCH NA ZJAWISKU

REZONANSU PLAZMONOWEGO

Marcin Łapiński1,*, Robert Kozioł1, Agnieszka Zawadzka2, Wojciech Sadowski1,
Barbara Kościelska1

1Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,80-233

Gdańsk
2Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Politechnika Wrocławska, ul. Zygmunta

Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław

*autor korespondencyjny: marcin.lapinski@pg.edu.pl

Brak zwilżalności  powierzchni  podłoża  przez  cienką warstwę metaliczną,  prowadzi  do

formowania  izolowanych  nanowysp.  Powstawanie  metalicznych  nanowysp  może  być

stymulowane  przez  wysoką  temperaturę.  Jest  to  szybki  i  łatwo  kontrolowany  proces,  w

wyniku którego powstają,  osadzone na podłożu, struktury aktywne optycznie – tak zwane

platformy plazmoniczne. Zjawisko przesunięcia częstotliwości rezonansu plazmonowego, na

skutek  zmiany  właściwości  elektrycznych  otoczenia  nanostruktur  (takich,  jak  np.

przenikalność elektryczna), może być z powodzeniem wykorzystywane do detekcji cieczy lub

gazów. Prezentowane tu podejście jest prostsze, niż często opisywany w literaturze pomiar

zmian współczynnika załamania światła.

Badane  nanostruktury  plazmoniczne  wykonano  poprzez  termiczne  odwilżanie  cienkiej

warstwy złota naniesionego na szklane podłoże. Badania pokazały silną zależność rozmiaru

i liczby  sferycznych  nanowysp,  od  grubości  początkowej  cienkiej  warstwy złota.  Daje  to

możliwość  precyzyjnego  wytwarzania  zaprojektowanych  nanostruktur.  Możliwość

wykorzystania  wytwarzanych  platform  plazmonicznych  w  zastosowaniach  czujnikowych

sprawdzono na przykładzie detekcji alkoholu. Uzyskane wyniki pokazały liniową odpowiedź,

tak zbudowanego czujnika, na zmianę stężenia etanolu w wodzie. Dodatkowo, w cyklicznych

pomiarach, sprawdzona została stabilność działania czujnika. 

Przeprowadzone badania udowodniły możliwość zastosowania wytwarzanych nanostruktur

plazmonicznych, jako elementów optycznie aktywnych w czujnikach.
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POMIARY WIELKOŚCI I STĘŻENIA NANOCZĄSTEK

Bartosz Bartosewicz1*, Malwina Liszewska1, Bogusław Budner1, Łukasz Gutowski1,
Aleksandra Figat1, Bartłomiej Jankiewicz1, 

1Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

*autor korespondencyjny: bartosz.bartosewicz@wat.edu.pl

Rozwój metod pomiaru wielkości i stężenia nanocząstek ma kluczowe znaczenie zarówno
w  przemysłowym  zastosowaniu  nanomateriałów,  jak  i  opracowania  solidnych  procedur
badawczych  monitorujących  ich  obecność  w  organizmach  żywych  i  środowisku.  Z
metrologicznego punktu widzenia, w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
(ISO)  opracowano  normy  dotyczące  szeregu  metod  umożliwiających  pomiar  stężenia  i
wielkości  nanocząstek  obejmujących  m.in:  małokątowe  rozpraszanie  promieniowania
rentgenowskiego  (SAXS),  dynamiczne  rozpraszanie  światła  (DLS),  odśrodkową
sedymentację w cieczy (CLS), spektrometrię mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-MS),
analizę śledzenia cząstek (PTA), czy rezystancyjne pomiary impulsowe (RPS) [1-6]. Wiele z
tych norm dotyczy głównie pomiaru wielkości i rozkładu wielkości cząstek. Pomiar stężenia
cząstek wciąż wydaje się problematyczny, o czym świadczy m.in. ograniczona dostępność
certyfikowanych  materiałów  odniesienia,  które  są  niezbędne  do  kalibracji  niektórych
przyrządów pomiarowych.

Niniejsza  praca  dotyczy  podstaw  teoretycznych  oraz  porównania  wybranych  metod
pomiarów wielkości  i  stężenia  nanocząstek,  dostępnych  w Laboratorium Nanotechnologii
Instytutu  Optoelektroniki  WAT  [7,8].  Przedstawiono  ponadto  wyniki  międzynarodowych
międzylaboratoryjnych  badań porównawczych dotyczących pomiarów stężenia koloidalnych
nanocząstek złota, które były prowadzone w ramach projektu pn. „Versailles on Advanced
Materials and Standards” (VAMAS) [9]. Uzyskane wyniki powtarzalności i odtwarzalności
oraz  opracowane  procedury  preparatyki  i  badania  próbek  złota  koloidalnego  dostarczyły
ważnych informacji, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy wyborze i walidacji metod
pomiaru wielkości i stężenia nanocząstek.

[1] ISO 17867:2020 Particle size analysis - Small angle X-ray scattering (SAXS). 
[2] ISO 22412:2017 Particle size analysis - Dynamic light scattering (DLS).
[3] ISO 13318-2:2007 Determination of particle size distribution by centrifugal liquid sedimentation methods

—Part 2: Photocentrifuge method.
[4] ISO TS 19590:2017 Nanotechnologies - Size distribution and concentration of inorganic nanoparticles in

aqueous media via single particle inductively coupled plasma mass spectrometry.
[5] ISO 19430:2016 Particle size analysis - Particle tracking analysis (PTA) method.
[6] ISO WD 13319-2 Determination of particle size distribution - Electrical  sensing zone method - Part 2:

Tuneable resistive pulse sensing method.
[7] B. Bartosewicz et al., Effect of citrate substitution by various α-hydroxycarboxylate anions on properties of

gold nanoparticles synthesized by Turkevich method, Colloid Surface A, 2018, 549, 25-33.
[8] B. Bartosewicz et al., Synthesis and characterization of noble metal–titania core–shell nanostructures with

tunable shell thickness, Beilstein J Nanotech, 2017, 8, 2083-2093.
[9] C. Minelli et al.,  Versailles project on advanced materials and standards (VAMAS) interlaboratory study

on measuring the number concentration of colloidal gold nanoparticles, Nanoscale, 2022, 14, 4690-4704.
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BADANIA SAMOORGANIZACJI CHIRALNYCH MOLEKUŁ

ORGANICZNYCH NA PODŁOŻACH METALICZNYCH

Paweł Krukowski1,*, Yuji Kuwahara2

1Katedra Fizyki Ciała Stałego, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
2Department of Precision Engineering, Graduate School of Engineering, Osaka University,

2-1 Yamada-oka, Suita 565–0871, Japan

*autor korespondencyjny: pawel.krukowski@uni.lodz.pl

Badania  samoorganizacji  molekuł  chiralnych  na  podłożach  metalicznych  za  pomocą
skaningowego mikroskopu tunelowego (STM, ang.  Scanning Tunnelling  Microscopy) jest
bardzo  obiecującym  podejściem  umożliwiającym  lepsze  zrozumienie  natury  oddziaływań
inter- i intramolekularnych, które są odpowiedzialne za proces rozpoznawania molekularnego
oraz proces spontanicznej segregacji. W naszych badaniach używamy molekuł  wykazujące
chiralność  osiową o  helikalnie  skręconej  strukturze,  które  są  zbudowane z  π-sprzężonych
pierścieni,  które  są  dobrze  znane  jako  heliceny.  W badaniach  STM obserwujemy  proces
tworzenia  się  warstw  samoorganizujących  różnych  mieszanin  racemicznych  molekuł  tia-
heteroheliceny osadzonych na płaskich podłożach metalicznych takich jak Au(111), Ag(111)
oraz Cu(001). Na skutek stereochemicznych oddziaływań w zależności od ilości pierścieni
aromatycznych  oraz  grup  funkcyjnych  obserwuje  się  tworzenie  bardzo  zróżnicowanych
warstw  samoorganizujących  się  -  widoczne  na  Rysunku  1.  Ponadto  nasze  badania  STM
zmierzają  do  identyfikacji  poszczególnych  enancjomerów  zaadsorbowanych  na  podłożach
metalicznych.  

W  badaniach  molekuł  tia-heteroheliceny  używamy  także  nowatorskiej  techniki
eksperymentalnej  znanej  jako  spektroskopia  Ramana  wzmocniona  ostrzem  STM  (TERS-
STM, ang.  Tip Enhanced  Raman Spectroscopy-STM).  W badaniach otrzymaliśmy bardzo
duże  wzmocnienie  rozpraszania  Ramana  za  pomocą  srebrnej  igły  STM  na
samoorganizujących się molekułach tia-heteroheliceny na metalicznym podłożu Au(111).

Rysunek 1. Obrazy STM różnych mieszanin racemicznych molekuł tia-heteroheliceny osadzonych na Au(111).
W  zależności  od  ilości  pierścieni  aromatycznych  oraz  grup  funkcyjnych  obserwuje  się  tworzenie  różnych
samoorganizujących się warstw.

Przeprowadzone  badania  są  wspierane  przez  Narodowe  Centrum  Nauki  w  ramach  projektu
2017/26/E/ST4/00987.  The  work  is  financially  supported  by  Grants-in-Aid  for  Scientific  Research  (S)  (No.
24221009) and (A) (No. 20H00333) from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
(Japan).
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Study of nanostructures formed by the interaction of low-energy
HCI xenon with Ti and Au nanolayers using AFM and STM

techniques 

A. Foks  1,  *, I. Stabrawa1, D. Banaś1, A. Kubala-Kukuś1, Ł. Jabłoński1, P. Jagodziński1, 
D. Sobota1, K. Szary1, M. Pajek1, E. Mendyk2, K. Skrzypiec2 and M. Borysiewicz3

1Institute of Physics, Jan Kochanowski University, 25-406 Kielce, Poland
2Faculty of Chemistry, M. Curie-Skłodowska University, 20-031 Lublin, Poland

3Institute of Electron Technology, 02-668 Warsaw, Poland

*corresponding author: arkadiuszfoks95@gmail.com

The  method  of  surface  modification  by  the
impact of low-energy highly charged ions (HCI)
can  be  used  to  change  the  topology  of  the
surface,  and  thus  has  potential  to  develop
materials  with  new and unique  properties.  [1].
This  method can  be  used  e.g.,  for  creation  of
various  surface  nanostructures  (pits,  craters,
hillocks)  [2],  for  nanopatterning  [3],  and
perforating of single-layer materials [4]). 

In  this  work,  modifications  of  Ti  and  Au
nanolayers caused by highly charged xenon ions
were studied.  The nanolayers were prepared at
the  Institute  of  Electron  Technology (Warsaw,
Poland)  using  VST  TFDS-  462U  deposition
system. As a substrate Topsil (Warsaw, Poland)
Si  (110)  polished  prime  wafers  type  N  were

used. The nanolayers were irradiated with Xe
q+

(q = 15 – 40) ions in the energy range hundreds
of  keV  (nuclear  stopping  power  regime)  at  a

fluence  of  about  10
10  

ions/cm
2  

using  low
energy HCI accelerator with the EBIS ion source
installed  at  the  Institute  of  Physics,  Jan
Kochanowski University (Kielce, Poland) [5, 6].
Well  pronounced  modifications  of  the
nanolayers  surface,  due  to  impact  of  the  HCI
ions, in the form of hillock and craters have been
observed.

The  topographic  modifications  of  the

samples  surface  induced  by  Xe
q+  

ions  were
investigated  using  atomic  force  microscopy
(Faculty of Chemistry, UMCS, Lublin, Poland)
and scanning tunneling microscope (Institute of
Physics,  Jan  Kochanowski  University,  Kielce,
Poland). 

The  AFM  measurements  of  the  studied
samples  were  performed  using  Multimode  8
AFM  equipped  with  NanoScope  software
(Bruker-Veeco, USA). The AFM was operated
in SCANASYST-HR fast scanning mode using
SCANASYST-AIR-HR  probe  (Silicon  Tip  on
Nitride  Lever)  with  the  cantilever  of  force
constant k = 0.4 N/m. The measurements were
performed  in  air.  The  lateral  and  vertical
resolutions were 4 nm and 0.1 nm for the 1 μm
x 1 μm, and 2 nm and 0.1 nm for the 500 nm x
500  nm  images.  Data  acquisition  by  STM
method was performed using SPM Aarhus 150
operating with Nanonis control system (SPECS).
The tip was polycrystalline tungsten wire etched
by  the  argon  ion  sputtering.  Measuring
equipment  is  located  in  the  ultra-high vacuum
chamber (10-10 mbar) and operating in the room
temperature.

The obtained images were analyzed with the
WSxM  software.  The  collected  data  made  it
possible  to  correlate  the  mean  nanostructures
size (diameters,  depths, heights,  volumes) with
different ion parameters. 

References 
[1] J. V. Barth et al. 2005 Nature 437 671
[2] F. Aumayr et al. 2011 J. Phys.: Condens. 
Matter 23 393001
[3] J. Gierak 2014 Nanofabrication 1 35
[4] R. Kozubek et al. 2019 J. Phys. Chem. Lett. 
10(5) 904
[5] D. Banaś et al. 2015 Nucl. Instr. Meth. B 354
125 
[6] I. Stabrawa et al. 2017 Nucl. Instr. Meth. B 
408 235 
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SYNTEZA ANTYAROMATYCZNEGO ANALOGU

NONACENU NA POWIERZCHNI

Irena Izydorczyk1,*, Otilia Stoica2, Mariusz Krawiec3, Rémi Blieck2, Rafał Zuzak1,
Marcin Stępień4, Antonio M. Echavarren2, Szymon Godlewski1

1Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, ul.
Łojasiewicza 11, 30-348  Kraków,

2Instytut Badań Chemicznych w Katalonii, Instytut Nauki i Technologii w Barcelonie,
Avenida Paisos Catalans 16, 43007 Tarragona, Hiszpania

3Wydział Fizyki, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031
Lublin

4Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383  Wrocław,

*autor korespondencyjny: irena.izydorczyk@doctoral.uj.edu.pl

W ostatnich latach coraz większą popularnością w badaniach nad układami w skali nano 
cieszą się układy antyaromatyczne oraz niearomatyczne ze względu na obecność 
niebenzenowych pierścieni stanowiących niejednokrotnie źródło egzotycznych właściwości 
elektronowych (1-2). Uzyskanie takich układów w chemii roztworów stanowi jednak 
wyzwanie ze względu na wysoką niestabilność związków tego typu. Odpowiedzią na ten 
problem może być metoda syntezy na powierzchni (ang. on-surface synthesis), która polega 
na otrzymywaniu produktów z atomową precyzją przy wykorzystaniu prekursorów 
molekularnych nanoszonych na powierzchnię stanowiącą katalizator reakcji.
Przy użyciu tej metody wytworzone zostały na powierzchni złota Au(111) molekuły 
cyclobuta[1,2-b:3,4-b′]ditetracenu stanowiące antyaromatyczny analog nonacenu z 
wbudowanym cyklobutadienowym segmentem (3). Ich obecność została jednoznacznie 
potwierdzona poprzez ultra-wysoko rozdzielcze obrazowanie skaningowej mikroskopii 
tunelowej (STM). Następnie poprzez pomiary spektroskopii tunelowej została zbadana 
struktura elektronowa otrzymanego układu, a wyniki zostały skonfrontowane z symulacjami 
prowadzonymi z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości.
W ramach prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań właściwości strukturalnych i 
elektronowych oraz omówiony zostanie wkład struktur rezonansowych typu radialenowego i 
annulenowego w ogólną strukturę badanego układu.

1. Peter H. Jacobse, Zexin Jin, Jingwei Jiang, Samuel Peurifoy, Ziqin Yue, Ziyi Wang, Daniel J. Rizzo, Steven G. Louie, Colin 
Nuckolls, and Michael F. Crommie. Pseudo-atomic orbital behavior in graphene nanoribbons with four-membered rings. Sci. Adv. 7, 
eabl5892 (2021).
2. Qiang Sun, Luis M. Mateo, Roberto Robles, Pascal Ruffieux, Giovanni Bottari, Tomás Torres, Roman Fasel, and Nicolás Lorente.
Magnetic Interplay between π-Electrons of Open-Shell Porphyrins and d-Electrons of Their Central Transition Metal Ions. Adv. Sci. 2105906
(2022).
3. Irena Izydorczyk, Otilia Stoica, Mariusz Krawiec, Rémi Blieck, Rafal Zuzak, Marcin Stępień, Antonio M. Echavarren, and 
Szymon Godlewski. On-surface synthesis of a phenylene analogue of nonacene. Chem. Commun. 58, 4063-4066 (2022).

Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (2017/26/E/ST3/00855).
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CHARAKTERYSTYKA UKŁADU KOLOIDALNEGO 

W POSTACI NANOCZĄSTEK SREBRA

FUNKCJONALIZOWANYCH KWASEM TANINOWYM 

O DZIAŁANIU PRZECIWWIRUSOWYM

Katarzyna Bednarczyk*, Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Emilia Tomaszewska,
Grzegorz Celichowski, Jarosław Grobelny

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów,
 Pomorska 163, 90-236 Łódź 

*autor korespondencyjny: katarzyna.bednarczyk@chemia.uni.lodz.pl

Kwas  taninowy  występujący  naturalnie  jako  związek  chemiczny  z  grupy  polifenoli

wykazuje szereg pożądanych właściwości biologicznych, między innymi bakteriobójczych,

czy wirusobójczych [1]. Wykorzystując ten związek jako modyfikator w syntezie nanocząstek

srebra,  prowadzimy  do  wytworzenia  koniugatów  działających  stymulująco  na  układ

immunologiczny  w  walce  z  wirusem  opryszczki  (ang.  Herpes  Simplex  -  HSV)  oraz

wspomagające procesy regeneracji skóry [2, 3, 4]. Jednakże, aby zrozumieć działanie tych

nanomateriałów,  podjęto  badania  nad  szczegółową  charakterystyką  fizykochemiczną

nanocząstek  oraz  medium  koloidalnego.  Precyzyjna  charakterystyka  koloidu  zarówno  

w zakresie samych nanocząstek, substancji obecnych na ich powierzchni, jak również składu

chemicznego umożliwi poznanie oraz zrozumienie oddziaływań nanocząstek z otoczeniem

biologicznym.

W  niniejszej  pracy  zostaną  przedstawione  wyniki  badań  charakterystyki  układu

koloidalnego  nanocząstek  srebra,  z  wykorzystaniem  kwasu  taninowego,  o  działaniu

przeciwwirusowym. 

Badania  finansowane  są  z  projektu  NCN-OPUS,  2018/31/B/NZ6/02606,  ,,Sfunkcjonalizowane  nanocząstki

metali szlachetnych jako stymulatory odpowiedzi immunologicznej w zakażeniu herpeswirusem typu 1 i 2”.

Literatura:

[1] M. Krzyżowska et al., Nanostructures for Oral Medicine, 2017 pp. 335–363

[2] P. Orlowski et al., International Journal of Nanomedicine, 2020 (15) 4969–4990.

[3] P. Orlowski et al., Toxicology in Vitro, 2016 (35) 43–54.

[4] P. Orlowski et al., Frontiers in Immunology, 2018 (9) 1115.
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 BADANIE KINETYKI FORMOWANIA KOMPLEKSÓW

KOBALTU (II) NA POWIERZCHNI CIENKICH WARSTW

POLI(4-WINYLOPIRYDYNY)

Julia Chudzik  1  , Paweł Dąbczyński1, Jakub Rysz1, Anna M. Majcher-Fitas1,
1Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,

30-348  Kraków

*autor korespondencyjny: julia.chudzik@doctoral.uj.edu.pl

Makromolekularny związek P4VP-Co Br2 jest materiałem łączącym zalety magnesów na

pojedynczej  molekule (Single Ion Magnets, SIM) oraz polimerów[1].  W przeciwieństwie  

do  klasycznego  podejścia  (otrzymywanie  SIMów  w  formie  krystalicznej i osadzanie  

na powierzchniach szeregiem technik wymagających między innymi ultra wysokiej próżni),

omawiany materiał  można osadzać w formie  warstwy za pomocą wylewania na wirujący

podkład,  zachowując   zdolność   do   wykazywania   relaksacji   magnetycznych,  co  jest

kluczowe  dla  potencjalnego  zastosowania  w  pamięciach  o  wysokiej  gęstości.  Ponadto

udowodniono, że cienkie  warstwy  P4VP modyfikowane solami kobaltu w warstwowych

układach  typu  OFET  (Organic  Field-Effect  Transistor  –  organiczny  tranzystor  polowy),

powodują zwiększenie prądu płynącego przez R-P3HT (regioregularny poli(3-heksytiofen) o

4  rzędy  wielkości  w  porównaniu  do  takiej  samej  warstwy  samego  półprzewodzącego

polimeru[2]. 

W  celu  dalszej  pracy  nad  zastosowaniami  niezbędne  było  zbadanie  procesu  formacji

kompleksu zarówno przez wzgląd na stężenie roztworu soli kobaltu w którym zanurzana jest

cienka  warstwa  polimeru  jak  i  przez  wzgląd  na  prędkość  zanurzania  próbki.  W  obu

przypadkach  zaobserwowano  dwa  procesy  (obserwowane  za  pomocą  obserwacji  zmian

stężenia  kobaltu  za  pomocą  spektrometrii  mas  jonów  wtórnych,  SIMS),  z  których  drugi

związany  jest  ze  zmianą  topografii  powierzchni  i  pojawieniem  się  charakterystycznych

zmarszczek. W przypadku dynamicznego zanurzania próbki zmiana stężenia kobaltu można

opisać za pomocą modelu breakthrough[3]. Badania dopełnione są obrazami otrzymanymi za

pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM).

[1] A.M. Majcher et.al., Chem. Sci., 2018, 9, 7277.
[2] P. Dąbczyński et.al., Appl. Mater. Today, 2020, 21, 100880
[3] Y.H. Yoon and J.H. Nelson, Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 1984, 45, 509–516.
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WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ORAZ

PRZECIWDROBNOUSTROJOWE DWUSKŁADNIKOWYCH

WARSTW SAMOORGANIZUJĄCYCH POWSTAŁYCH NA

BAZIE ZWIĄZKÓW KRZEMOORGANICZNYCH.
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ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź

2Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

*autor korespondencyjny: michal.cichomski@chemia.uni.lodz.pl

Diamentopodobne  powłoki  węglowe  (DLC)  wykazują  doskonałe  właściwości
mechaniczne i fizykochemiczne. Z tego względu stosowane są w mikroelektronice, optyce,
przemyśle  narzędziowym  oraz  w  medycynie  [1,2].  Znajdują  również  zastosowanie  w
ortopedii  i  chirurgii  jako  implanty  i  protezy.  Poprzez  modyfikację  związaną  z
domieszkowaniem  powłok  oraz  z  zastosowaniem  warstw  samoorganizujących  (SAM’s)
zbudowanych  na  bazie  związków  silanowych  istnieje  możliwość  kontrolowania  ich
aktywności biologicznej oraz właściwości wytrzymałościowych i tribologicznych [3,4].

W niniejszej pracy zaprezentowano właściwości tribologiczne i przeciwdrobnoustrojowe
wytworzonych jedno- i dwuskładnikowych warstw silanowych o różnej budowie strukturalnej
na powłokach diamentopodobnych domieszkowanych tytanem (Ti-DLC). Dwuskładnikowe
powłoki  silanowe  w  postaci  symetrycznych  pasków  o  rozmiarach  mikrometrowych
wytworzono za pomocą stempli wykonanych z polidimetylosiloksanu. 

Przeprowadzono  analizę  i  charakterystykę  wytworzonych  struktur  za  pomocą
spektroskopii  w  podczerwieni  (FT-IR),  analizatora  kątów  zwilżania,  swobodnej  energii
powierzchniowej  oraz  mikroskopii  sił  atomowych  (AFM).  Właściwości  tribologiczne
zbadano  w  mili-  i  nano-skali.  Właściwości  przeciwdrobnoustrojowe  scharakteryzowano
poprzez pomiar ilości żywych szczepów bakterii obecnych na zmodyfikowanych powłokach
po  upływie  24  h  inkubacji.  Do  badań  zastosowano  szczepy  bakterii  Gram  dodatnich
(Staphylococcus aureus ATCC 6538) i Gram ujemnych (Escherichia coli ATCC 25992).

Na podstawie  otrzymanych  wyników wykazano,  iż  warstwy dwuskładnikowe znacznie
polepszają  właściwości  tribologiczne  oraz  przeciwdrobnoustrojowe  zmodyfikowanych
powierzchni.

[1] Amin et al., Diamond and Related Materials 2012, 21, 42-49;
[2] Bharathy et al., Applied Surface Science 2010, 257, 143-150;
[3] Cichomski et al., Materials 2019, 12, 2365;
[4] Cichomski et al., Tribology International 2019, 130, 359-365

Praca  sfinansowana  z  Programu  Inicjatywa  Doskonałości  Uczelnia  Badawcza w  ramach
projektu nr B2211102000109.07
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OPTYMALIZACJA SYNTEZY PRÓBNIKÓW STM-TERS 

DO BADANIA NANOSTRUKTUR BIOLOGICZNYCH

Michał Czaja, Dawid Lupa, Marek Szymoński, Ewelina Lipiec*

Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,
30-348 Kraków

*autor korespondencyjny: ewelina.lipiec@uj.edu.pl

Spektroskopia  Ramana  wzmocniona  na  ostrzu  sondy  (TERS)  to  nowoczesna  technika

analityczna  łącząca  w sobie nanometryczną zdolność rozdzielczą  mikroskopii  skanującego

próbnika (SPM) oraz selektywność chemiczną spektroskopii Ramana. W efekcie umożliwia

ona  śledzenie  zmian  chemicznych,  które  zachodzą  na  poziomie  pojedynczych  molekuł.

Potencjalnym obszarem,  w którym  TERS  znajduje  zastosowanie jest  badanie  nanostruktur

biologicznych takich jak białka  [1] oraz  DNA  [2].  Chociaż pełnią one kluczowe role w

podstawowych procesach życiowych, wiele molekularnych mechanizmów z nimi związanymi

nadal pozostaje niewyjaśnione.

Wysoka czułość  TERS możliwa jest dzięki zjawisku zlokalizowanego powierzchniowego

rezonansu  plazmonowego  (LSPR).  Proces  ten  jest  ściśle  powiązany  z  właściwościami

metalicznego próbnika, w szczególności kluczowa jest jego geometria oraz materiał, z

którego go wykonano. Sposób syntezy uwarunkowany jest rodzajem konfiguracji TERS. W

ramach niniejszej pracy przeprowadzone zostało ostrzenie elektrochemiczne złotego drutu

pozwalające  na  otrzymanie  próbników  do  pomiarów  TERS  w  modzie  skaningowej

mikroskopii tunelowej (STM). Jakość otrzymanych próbników została przetestowana poprzez

użycie  ich  do  obrazowania powierzchni HOPG z atomową zdolnością rozdzielczą oraz

zobrazowanie samych próbników za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).

Z uwagi na dużą złożoność układów biologicznych, w celu optymalizacji pierwsze badania

przeprowadzone  zostały  dla  22-pierścieniowych  płatków  grafenowych  na  powierzchni

Au(111) [3]. Próbka ta posłuży jako standard w badaniu wzmocnienia plazmonicznego

złotych próbników STM-TERS,  ze względu    na   duży przekrój   czynny na rozpraszanie

Ramana w materiałach węglowych.

Badania prowadzone były w ramach projektu OPUS 19 (UMO-2020/37/B/ST4/02990).

[1] Wilkosz, N. et al. Molecules, 2020, 25, 2498

[2] Sofińska, K. et al. Molecules, 2020, 25, 561

[3] Zuzak, R. et al. Chem. Commun., 2018, 54, 10256-10259
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INDUKOWANIE NAPRĘŻEŃ W ANTYMONENIE

Piotr Dróżdż1,2, Mariusz Gołębiowski1, Tomasz Jaroch1, Ryszard Zdyb1 
1Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

2Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska

*autor korespondencyjny: piotr.drozdz@mail.umcs.pl

W ostatnim czasie do wciąż powiększającej się grupy materiałów dwuwymiarowych (2D)

dołączył nowy - antymonen. Układ ten, który tworzą dwie podwarstwy atomów Sb został

pomyślnie zsyntezowany w 2016 roku[1][2]. Szereg właściwości antymonenu, takich jak prosta

przerwa energetyczna,  wysoka ruchliwość ładunków elektrycznych,  odporność na warunki

normalne  otoczenia  oraz  teoretycznie  przewidywane  uporządkowanie  ferromagnetyczne  w

temperaturze  pokojowej  sprawia,  że  jest  on  wyjątkowo  interesującym  kandydatem  do

zastosowań w spintronice [3].

Szereg  właściwości  fizycznych  układów  cienkowarstwowych,  w  szczególności

magnetycznych,  zależy  od  naprężeń  występujących  w  strukturze  warstw.  Celem

prezentowanych badań było wytworzenie układów umożliwiających w sposób kontrolowany

indukowanie naprężeń w warstwie antymonenu. W badanych układach naprężenia mogły być

kontrolowane  poprzez  zmieniającą  się  grubość  warstwy  Co,  która  separowała  naprężenia

pochodzące od podłoża. Warstwy zostały naniesione na podłoże W o orientacji powierzchni

(110) metodą epitaksji  z wiązki molekularnej  (MBE) w warunkach ultra  wysokiej próżni.

Właściwości  strukturalne  były  badane  in-situ przy  wykorzystaniu  Mikroskopu

Niskoenergetycznych  Elektronów  (LEEM).  Badania  pokazały,  że  wraz  ze  zwiększaniem

grubości warstwy Co naprężenia w tej warstwie ulegają relaksacji co jest widoczne poprzez

stopniową zmianę wartości stałych sieci, które zmierzają do wartości odpowiadających litej

warstwie  Co.  Naprężenia  w  warstwie  antymonenu,  naniesionej  na  warstwę  Co,

odzwierciedlają  zmianę  stałej  sieci  obserwowane  w  sąsiedniej  warstwie.  Stałe  sieci

wyznaczone wzdłuż kierunku [1-10] dla Co oraz antymonenu ulegają zmianie odpowiednio o

około 2% oraz 3% w przedziale grubości Co od 0 do około 20 monowarstw.

Badania zostały wykonane w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki nr

2020/37/B/ST5/03540

[1] P. Ares, et al., Adv. Mater. 2016, 28, 6332.
[2] J. Ji, et al., Nat. Commun. 2016, 7, 1.
[3] P. Huang, et al., Nanoscale 2020, 12, 2309.
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Wpływ funkcjonalizacji mezoporów krzemionkowych na
cechy strukturalne i biologiczne SBA-15

Mateusz Dulski  a  , Magdalena Laskowskab, Sławomir Sułowiczc,
Tomasz Krzykawskid, Oleksandr Pastukhc, Piotr M.Zielińskic, Piotr

Pawlike, Anna Nowakc, Łukasz Laskowskic
a Instytut Inżynierii Materiałowej, Śląskie Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski,

75 Pułku Piechoty 1a, 41-500, Chorzów, Polska

b Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, PL-31342 Kraków, Polska

c Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, Polska

d Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, 41-205 Sosnowiec, Polska

e Wydział Fizyki, Politechnika Częstochowska, Al. Armii Krajowej 19, 42-200, Częstochowa, Polska

Hydrofobowe  i  hydrofilowe  nanokompozyty  krzemionkowe  SBA-15
funkcjonalizowane srebrem otrzymano w wyniku bezpośredniej syntezy z
zastosowaniem tzw. podejścia BOTTOM-UP do nanotechnologii. Proces ten
umożliwił wytworzenie  nanokompozytów  na  bazie  krzemionki  z
kontrolowaną zawartością metalu, co potwierdzono metodami XRD, XPS,
Ramana, SEM-EDX i TEM. Zawartość srebra na powierzchni (XPS) oceniono
na ok.  0,03 at.% i  0,04 at.% w porównaniu  z  sygnałem objętościowym
(SEM-EDX),  który  pokazał  ok.  0,33  at.%  i  0,48  at.%,  odpowiednio  dla
układów niesilililowanych i sililowanych. Badania XPS przeprowadzone dla
tych dwóch struktur wykazały obecność pierwiastkowego i/lub utlenionego
srebra  na  ich  powierzchniach.  Jednakże,  w  bardziej  objętościowych
badaniach  XRD,  nie  było  wyraźnego  sygnału  odpowiadającego  temu
metalowi, co sugeruje obecność jonowej formy srebra. W celu otrzymania
porowatych  krzemionkowych  kompozytów  ceramicznych  dekorowanych
srebrem  zastosowano  kalcynację.  Temperaturę  kalcynacji  określono  na
podstawie  badań  TGA/DTG.  W  wyniku  kalcynacji  uzyskano  wyrównanie
zawartości atomów srebra na powierzchni i w masie na poziomie ok. 0,1
at.%  (zarówno  na  powierzchni,  jak  i  w  masie).  Pomiary  zwilżalności
sklasyfikowały próbki sililowane oraz układy sililowane i kalcynowane jako
odpowiednio  hydrofilowe  i  hydrofobowe.  Dyfrakcja  niskokątowa
potwierdziła  mezoporowaty  charakter  krzemionki  z  heksagonalnymi
kanałami  porowymi,  niezależnie  od  stopnia  funkcjonalizacji  i  kalcynacji.
Dane  ramanowskie  zilustrowały  wpływ  srebra  na  łańcuchy  węglanu
propylu  i  strukturę  krzemionki.  Wreszcie,  najbardziej  energiczną
aktywność bakteriobójczą wobec Staphylococcus aureus i  Escherichia coli
stwierdzono dla układu hydrofilowego o niskiej zawartości srebra i próbki
kalcynowanej o nieco wyższym stężeniu srebra.
Podziękowania
Autorzy są wdzięczni za wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Nauki 

(NCN) na podstawie decyzji 2020/37/B/ST8/03637 (M.D.) i 
2020/37/B/ST8/03637 (L.L.).
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PRZEŁĄCZANIE REZYSTYWNE W UKŁADACH
OPARTYCH O DICHALKOGENKI METALI

PRZEJŚCIOWYCH

R. Dunal  1*  , M. Rogala1, D.A. Kowalczyk1, K. Szałowski1, W. Kozłowski1, I. Lutsyk1,
M. Piskorski1, P. Krukowski1, P. Dąbrowski1, M. Le Ster1, A. Nadolska1,

P. Przybysz1, W. Ryś1, K. Toczek1, P.J. Kowalczyk1

1Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki,  
Pomorska 149/153, 90-236 Łódź 

*autor korespondencyjny: rafal.dunal@edu.uni.lodz.pl

Przełączanie rezystywne to zdolność materiału do trwałej zmiany swojej rezystancji

pod  wpływem  przyłożonego  pola  elektrycznego.  Dzięki  prostocie  budowy  układów

przełączanych  rezystywnie,  zjawisko to  może  zostać  zastosowane w obszarze  technologii

nieulotnej komputerowej pamięci. Komórki pamięci w technologii przełączania rezystywnego

to  struktury  metal/izolator(półprzewodnik)/metal.  Stymulacja  warstwy  izolatorowej  (lub

półprzewodnikowej)  za  pomocą  pola  elektrycznego  o  odpowiednio  wysokim  natężeniu

powoduje  trwałą  zmianę  rezystancji,  której  wartość  może  reprezentować  określony  stan

logiczny komórki  pamięciowej.  Efekt  ten jest  odwracalny,  co pozwala na programowanie

komórek między dwoma lub w niektórych przypadkach większą ilością stanów logicznych.

Aby  zmaksymalizować  wydajność  takich  układów,  niezbędne  jest  dokładne

scharakteryzowanie  procesów  fizycznych  odpowiedzialnych  za  przełączanie  rezystywne.  

Aby tego dokonać prowadzimy badania z użyciem mikroskopu sił atomowych wyposażonego

w  sondę  przewodzącą  (CAFM),  co  pozwala  badać  topografię  oraz  lokalne  zmiany

przewodnictwa  w  układach  z  warstwami  dichalkogenków  metali  przejściowych.  Są  to

materiały o wzorze ogólnym MX2 gdzie M oznacza atom metalu przejściowego natomiast X

to atom tlenowca (np. selen, tellur lub polon). Jedną z głównych zalet tych materiałów jest

możliwość  otrzymywania  atomowo  cienkich  struktur,  co  wiąże  się  z  możliwością

efektywnego  energetycznie  przełączania  bardzo  ograniczonych  objętości  materiału.

Przedstawimy  lokalne  zmiany  przewodnictwa  w  warstwach  MoS2,  który  jest  jednym  z

najbardziej obiecujących materiałów dwuwymiarowych do zastosowania w tej technologii, ze

względu na swoje właściwości elektroniczne i łatwość syntezy monowarstwy.

 

Niniejsze badania są wspierane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu

2020/38/E/ST3/00293.
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OPTYMALIZACJA TECHNOLOGII OSADZANIA NANOSTRUKTUR
WARSTWOWYCH MATERIAŁÓW  PÓŁPRZEWODNIKOWYCH 

DLA NOWEJ GENERACJI OGNIW SŁONECZNYCH

Iwona Falbikowska-Pawela1,*, Łukasz Walczak1, Monika Kwoka2

1  PREVAC sp. z o.o., Pion Naukowo-Badawczy, Raciborska 61, 44-362 Rogów
2 Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Cybernetyki,
Nanotechnologii i Przetwarzania Danych, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16

*autor korespondencyjny: i.falbikowska@prevac.pl 

W  ramach  niniejszej  pracy  zostanie  zaprezentowana  oryginalna,  modułowa  instalacja

technologiczno-badawcza  bardzo  wysokiej  próżni  zoptymalizowana  pod  kątem  osadzania

nanostruktur  warstwowych  wybranych  materiałów  półprzewodnikowych  w  aspekcie  ich

potencjalnych zastosowań do wytwarzania nowej generacji ogniw słonecznych o zwiększonej

sprawności.  Optymalizacja  polegała  głównie  na  doborze  z  jednej  strony  optymalnych  

i  stabilnych  warunków  pracy  źródła  emisji  par  materiałów  pracujących  w  zakresie

temperatury  250  ÷  1400  °C,  osadzanych  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu  na

manipulatorze, z możliwością kontroli jego temperatury w trakcie ich osadzania (do 1000 °C),

oraz  z  możliwością  kontroli  (monitorowania)  grubości  osadzanych  warstw  metodą  wagi

kwarcowej (QMC), a z drugiej - na wstępnej charakteryzacji ich podstawowych właściwości

pod  kątem  ich  potencjalnych  aplikacji  do  wytwarzania  głównych  elementów  ogniw

słonecznych na bazie m.in. struktur nanowarstwowych wybranych materiałów. 

Przeprowadzone prace technologiczne i  wstępne prace badawcze oraz uzyskane wyniki

jednoznacznie  potwierdziły,  że  modułowa  instalacja  technologiczno-badawcza  bardzo

wysokiej próżni firmy PREVAC może być wykorzystywana do kontrolowanego osadzania

nanowarstw wybranych materiałów elektronicznych w aspekcie ich potencjalnych zastosowań

do wytwarzania konwerterów energii słonecznej nowej generacji. 

Źródło finansowania:
Praca finansowana ze środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego,  Fundusz  Rozwoju  Regionalnego  UE,  grant  UDA-RPSL.01.02.00-24-0608/18-00  oraz
realizowana  w  ramach  doktoratu  wdrożeniowego,  finansowanego  przez  Ministerstwo  Nauki  i
Edukacji. 
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PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI KATALITYCZNEJ NANO

ORAZ MIKRO ZnO Z DODATKIEM SFER WĘGLOWYCH 

W PROCESIE FOTOREDUKCJI CO2

Marcin Gano1,*, Katarzyna Ćmielewska2
, Antoni W. Morawski2

, Iwona Pełech2
, 

Ewelina Kusiak-Nejman2
, oraz Urszula Narkiewicz2

1Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii 
i Inżynierii Chemicznej, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów

Polimerowych, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin
2Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii 
i Inżynierii Chemicznej, Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii

Środowiska, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin

*autor korespondencyjny: marcin.gano@zut.edu.pl

Przeprowadzono  eksperymenty  mające  na  celu  określenie  zdolności  tlenku  cynku  do

fotokatalitycznej  redukcji  CO2 w  fazie  gazowej.  Przebadano  ZnO  o  dwóch  wielkościach

cząstek: 100 nm oraz poniżej 5 μm. W pierwszej kolejności testom poddano materiały czyste.

Następnie,  w  analogicznych  warunkach  przeprowadzono  procesy  fotoredukcji  CO2 z

wykorzystaniem  materiałów  zawierających  tlenek  cynku  z  dodatkiem  sfer  węglowych.

Stosunek masowy ZnO do sfer węglowych wynosił 1:2.

Fotokatalizatory osadzono na włóknie szklanym, a następnie umieszczono w kwarcowym

reaktorze.  Próbki  naświetlano  przez  6  godzin  z  wykorzystaniem  lamp  emitujących

promieniowanie UV z silnym pasmem w zakresie światła UV-C. Procesy te prowadzono w

atmosferze  czystego  CO2.  Fazę  gazową  analizowano  z  wykorzystaniem  chromatografii

gazowej.

Otrzymanymi  produktami  redukcji  CO2 były:  tlenek  węgla,  wodór  oraz  metan.  Na

podstawie  uzyskanych  wyników  stwierdzono,  iż  dodatek  sfer  węglowych  spowodował

obniżenie  aktywności  fotokatalizatora.  Dodatkowo,  zauważono,  iż  w  przypadku  czystego

ZnO większą aktywnością charakteryzował się ten o mniejszej wielkości cząstek (100 nm). Z

kolei dla materiałów z dodatkiem sfer węglowych, większe ilości produktów zanotowano dla

fotokatalizatora zawierającego tlenek cynku o większych cząstkach (<5 μm).

Badania  zostały  sfinansowane  z  Funduszy  Norweskich  2014-2021 za  pośrednictwem Narodowego  Centrum

Badań i Rozwoju w ramach grantu nr NOR/POLNORCCS/PhotoRed/0007/2019-00
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OBSERWACJA PROCESU NAPRAWY DNA

INDUKOWANEGO PRZEZ BLEOMYCYNĘ 

PRZY UŻYCIU MIKROSKOPII FLUORESCENCYJNEJ 

Magdalena Giergiel1,*, Olga Adamczyk1, Michał Czaja1, Zenon Rajfur1, 
Marek Szymoński1, Ewelina Lipiec1 

1Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,
30-348  Kraków

*autor korespondencyjny: m.j.giergiel@gmail.com

W komórkach dochodzi do ciągłego procesu uszkodzeń DNA, który może prowadzić do

abberacji chromosomowych lub śmierci komórkowej. Przykładowymi uszkodzeniami DNA

są  pęknięcia  jedno-  i  dwuniciowe.  Do  tego  typu  uszkodzeń  dochodzi  po  zastosowaniu

bleomycyny,  która  jest  lekiem  przeciwnowotworowym  stosowanym  w  chemioterapii  [1].

Konsekwencją działania tego związku jest pojawiąjący się proces naprawy DNA.  

Proces ten został potwierdzony jakościowo w komórkach HeLa przy użyciu konfokalnego

laserowego mikroskopu skaningowego [2]. Wyniki  te  rozszerzamy  analizą  ilościową

obrazowania fluorescencyjnego naprawy chromatyny w jądrze komórkowym. Do wizualizacji

obecności  fosforylacji  histonów  H2A.X,  która  jest  cechą  charakterystyczną  naprawy

materiału  genetycznego,  wykorzystano  specyficzne  markery  fluorescencyjne  [3-4].

Prezentujemy uśrednione wyniki intensywności fluorescencji punktów fokalnych, w których

następuje naprawa, dla różnych stężeń bleomycyny oraz dla grupy kontrolnej.

Praca  finansowana  przez  Narodowe  Centrum  Nauki,  w  ramach  grantu  OPUS  16,

2018/31/B/ST4/02292: Lokalne zmiany struktury cząsteczek DNA w wyniku uszkodzenia i

naprawy. 

[1] Umezawa, H., et al., New antibiotics, bleomycin A and B. J. Antibiot. 1966, 19, 200–209.
[2] Czaja, M., et al., Raman Research on Bleomycin-Induced DNA Strand Breaks and Repair
Processes in Living Cells. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 3524.
[3]  Rogakou,  E.P.,  et  al.,  Megabase  chromatin  domains  involved  in  DNA double-strand
breaks in vivo. J. Cell Biol. 1999, 146, 905–915. 
[4] Kodaira, S., et al., Covisualization of DNA damage and ion traversals in live mammalian
cells using a fluorescent nuclear track detector. J. Radiat. Res. 2015, 56, 360–365.
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OPRACOWANIE STABILNYCH STRUKTURALNIE

HYDROŻELI MAGNETYCZNYCH 

DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE REGENERACYJNEJ

Adriana Gilarska1,2,*, Sylwia Fiejdasz1, Tomasz Strączek1, Agnieszka Radziszewska3,
Maria Nowakowska2, Czesław Kapusta1

1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki 
i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

2Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
3Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii

Metali i Informatyki Przemysłowej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

*adriana.gilarska@fis.agh.edu.pl

Hydrożele  magnetyczne  są  stosunkowo  nową  klasą  biomateriałów,  ich  rozwój  jest

motywowany  rosnącym  zapotrzebowaniem  na  materiały  z  ulepszoną  sterowalnością  

i możliwością szybkiej odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Opierają się one na hydrożelowej

matrycy, do której wprowadzane są magnetyczne nanocząstki. Poważnym problemem przy

otrzymywaniu  hydrożeli  magnetycznych  jest  tendencja  do  aglomeracji  nanocząstek

magnetycznych w matrycy hydrożelowej.

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań dotyczących otrzymania i scharakteryzowania

właściwości  fizykochemicznych  i  biologicznych  stabilnych  strukturalnie  hydrożeli

magnetycznych, potencjalnie przydatnych w medycynie regeneracyjnej [1,2]. Otrzymywane

materiały składały się z chemicznie sieciowanej matrycy na bazie biopolimerów - chitozanu 

i  kolagenu,  do  której  wprowadzono  opłaszczone  kationową  pochodną  chitozanu

superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza (SPION). Polimerowe otoczki umożliwiły

kowalencyjne  związanie  nanocząstek  magnetycznych  z  hydrożelową  matrycą  podczas

procesu  sieciowania,  co  zapobiega  separacji  faz  oraz  agregacji  nanocząstek  w  strukturze

hydrożelu.  Uzyskane  hydrożele  magnetyczne  zostały  scharakteryzowane  pod  kątem

stabilności, mikrostruktury, właściwości magnetycznych, zdolności do pęcznienia i degradacji

oraz biozgodności. 

Podziękowania:
A.G. dziękuje za wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Nauki (nr grantu 2020/36/T/ST5/00184) oraz  
w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16. S.F. dziękuje za wsparcie finansowe z Narodowego Centrum
Nauki (nr grantu 2016/23/D/ST8/00669).

Literatura:
[1] S. Fiejdasz et al.  Journal of Materials Research and Technology 15 (2021): 3149-3160.
[2] S. Fiejdasz et al. Materials 14.24 (2021): 7652.
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BIOPOLIMEROWE KAPSUŁY STEROWANE

MAGNETYCZNIE DO CELOWANEGO TRANSPORTU

SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH

Elżbieta Gumieniczek-Chłopek   1,2,*  , Joanna Odrobińska-Baliś2, Szczepan Zapotoczny2,
Czesław Kapusta1

1 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

2 Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków 

*autor korespondencyjny: echlopek@agh.edu.pl

Biopolimerowe kapsuły oparte na ciekłych olejowych rdzeniach, zawierające dodatkowo

superparamagnetyczne  nanocząstki  tlenków  żelaza  (SPION)  stanowią  innowacyjne

rozwiązanie  w  dziedzinie  nowoczesnych  metod  terapii  i  diagnostyki.  Odpowiednio

modyfikowany  amfifilowy  polimer  (pochodna  chitozanu)  zastosowany  został  

w  celu  zapewnienia  stabilizacji  olejowych  rdzeni  nośnika,  bez  konieczności  stosowania

niepożądanych w aplikacjach biomedycznych małocząsteczkowych surfaktantów. Obecność

nanocząstek w strukturze nośnika umożliwia kontrolowane przemieszczanie całego układu

dzięki zastosowaniu odpowiedniego zewnętrznego pola magnetycznego.

Przeprowadzone badania obejmują syntezę i charakterystykę polimerów wykorzystanych do

utworzenia  nośnika,  wysokotemperaturową  syntezę  superparamagnetycznych  nanocząstek

tlenków żelaza oraz analizę ich struktury i właściwości magnetycznych. Wykonana została

również optymalizacja procesu tworzenia oraz szczegółowe badania biopolimerowych kapsuł

z enkapsulowanymi nanocząstkami magnetycznymi.

E.G.Ch. dziękuje za wsparcie finansowe w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16.
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WPŁYW GADOLINU NA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE

NANOCZĄSTEK NA BAZIE TLENKU ŻELAZA

Władysław Gumiennik1,2,*, Janusz Przewoźnik1, Julia Fedotova2, 
Andrei Kharchenko2 Mikhail Degtyarik3, Svetlana Vorobyova3, Czesław Kapusta1

1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
Aleja Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska

2Instytut Problemów Jądrowych, Białoruski Uniwersytet Państwowy, 
ul. Bobrujska 11, 220006 Mińsk, Białoruś

3Instytut Badawczy Problemów Fizyko-Chemicznych, Białoruski Uniwersytet Państwowy, 
ul. Leningradzka 14, 220006 Mińsk, Białoruś

*autor korespondencyjny: uladzislaw.gumiennik@gmail.com
Zastosowania  nanotechnologii  w  tworzeniu  nowych  urządzeń  biomedycznych

obejmują kilka interdyscyplinarnych obszarów nanomedycyny, diagnostyki i nanoteranostyki
[1]. W niniejszej pracy badamy wpływ gadolinu na właściwości magnetyczne i strukturalne
nanocząstek na bazie tlenku żelaza w otoczkach SiO2.

Nanocząstki  zostały
otrzymane  metodą
współstrącania a otoczki – przez
hydrolizę  tetraetoksysilanu
(TEOS) [2].

Badania  metodą  dyfrakcji
rentgenowskiej  wykazały,  że
zostały  otrzymane  dwufazowe
nanocząstki FeOOH i γ-Fe2O3, ze
względnym  udziałem  masowym
około 1:1.  W celu transformacji
fazy FeOOH do α-Fe2O3 zostały
one dodatkowo wygrzane przez 4
godziny  w  240ºC  w  próżni  1,7
hPa  [3].  Po  wygrzaniu  próbki

pozostały  dwufazowe  i  z
podobnym  względnym  udziałem
faz α- Fe2O3 i γ-Fe2O3.

Właściwości magnetyczne wygrzewanych nanocząstek zostały scharakteryzowany poprzez
pomiar namagnesowania i podatności magnetycznej w polach do 9T i w zakresie temperatur
od  2K  do  300K.  Rysunek  (i  wstawka)  przedstawia  zależności  namagnesowania  od  pola
magnetycznego   przeliczone  na  magnetyczną  fazę  GdxFe2-xO3 razem  SiO2,  gdzie  
x = 0; 0,03; 0,07 (i namagnesowania M (90 kOe) od x). Widać, że dodanie gadolinu do tlenku
żelaza praktycznie nie zmienia namagnesowania nanocząstek w 300K (w przeciwieństwie do
np. nanocząstek CoFe2O4 w pracy [4]) a prowadzi do jego wzrostu w niskich temperaturach.

Władysław Gumiennik dziękuje za wsparcie finansowe z programu stypendialnego World
Federation  of  Scientist.  Praca  była  też  finansowana  z  projektu  naukowego  
BRFFR-MOST Х21VTNG-003.
[1] N.V.S. Vallabani, S.Singh, and A.S.Karakoti, Cur. Drug Met., 20, 457–472 (2019)
[2] F.Ahangaran, A.Hassanzadeh, and S.Nouri, Int. Nano Lett. 3, 23 (2013).
[3] D.Li, X.Hu, Y.Sun et al., RSC Adv., 5, 27091–27096 (2015)
[4] J.Peng, M.Hojamberdiev, Y.Xuet al., Jour. of Mag. and Mag. Mat., 323, 133-137 (2011)

Zależności namagnesowania (M ) GdxFe2-xO3-SiO2, gdzie x = 0;
0,03; 0,07 od pola magnetycznego i x (wstawka) w 2K i 300K.
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NANOPOROWATE WARSTWY SNOX -

ELEKTROCHEMICZNA SYNTEZA I PRZYKŁADY

ZASTOSOWAŃ

Magdalena Gurgul1,*, Bartłomiej Orczykowski1, Patryk Kocwa1, Leszek Zaraska1*

1Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

*autor korespondencyjny: gurgulm@chemia.uj.edu.pl 

W  ostatnich  latach,  tlenek  cyny  (Eg ~  3.6  eV)  otrzymywany  w  procesie

elektrochemicznego utleniania (anodyzacji) jest coraz częściej badanym materiałem, który ze

względu  na  swoje  unikatowe  fizykochemiczne  właściwości  z  powodzeniem  może  zostać

wykorzystany m.in.: akumulatorach Li-ion lub Na-ion, ogniwach słonecznych bądź układach

do wytwarzania wodoru jako wysokoenergetycznego paliwa [1]. W dotychczasowych pracach

wykazano,  że  warunki  w  jakich  prowadzone  jest  anodowe utlenianie  mają  ścisły  wpływ

zarówno na parametry morfologiczne jak i strukturę otrzymywanych warstw, umożliwiając

otrzymywanie porowatego tlenku SnOx o charakterze niestechiometrycznym zawierającym

jony Sn2+, co bezpośrednio wpływa na ich właściwości i możliwości zastosowania [2,3]. 

W niniejszej pracy zaprezentowano wpływ poszczególnych parametrów anodyzacji (m.in.:

czas, napięcie,  rodzaj podłoża) na morfologię i strukturę otrzymywanych warstw tlenku cyny.

Ponadto,  zbadano  właściwości  fotoelektrochemiczne  oraz  optyczne  warstw  SnOx.

Dodatkowo,  część  uzyskanych  materiałów  przetestowano  także  w  fotokatalitycznej

dekoloryzacji barwnika modelowego jak również w układach litowo- i sodowo- jonowych. 

 [1] R. Thomas, M. Gurgul, B. Xavier, S.M. Thalluri, I. Amorim, N. Zhang, L. Zaraska, G.D.

Sulka, L. Liu, Appl. Surf. Sci. 579 (2022) 152-126.

[2] Sulka G.D. (Ed.), Nanostructured Anodic Metal Oxides: Synthesis and Applications,  1st

ed., Elsevier: Amsterdam; Netherlands, 2020.

[3] L. Zaraska, K. Gawlak, E. Wiercigroch, K. Małek, M. Kozieł, M. Andrzejczuk, M. M.

Marzec, M. Jarosz, A. Brzózka, G.D. Sulka, Electrochim. Acta 319 (2019) 18–30.

Podziękowania

Część badań została zrealizowana w ramach projektu badawczego DIAMENTOWY GRANT,

nr DI2017 019647, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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KRYSTALOGRAFICZNE POCHODZENIE ZMIAN REŻIMU

PRZEWODNICTWA ELEKTRYCZNEGO DLA NANO-

ZŁĄCZA METAL-PÓŁPRZEWODNIK(M-S)

Arkadiusz Janas1, Witold Piskorz3, Aleksandr Kryshtal2, Grzegosz Cempura2, Wojciech
Bełza1, Adam Kruk2, Benedykt R. Jany1*, Franciszek Krok1

1Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,
30--348 Kraków

2Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej oraz Międzynarodowe Centrum

Mikroskopii Elektronowej dla Nauki o Materiałach, Akademia Górniczo-Hutnicza w

Krakowie, 30-059 Kraków
3Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

*autor korespondencyjny: benedykt.jany@uj.edu.pl

Urządzenia  oparte  na  złączu  metal-półprzewodnik  (M-S)  są  powszechnie  stosowane  we

wszelkiego  rodzaju  układach  elektronicznych,  głównie  jako  elektrody  do  komunikacji  ze

światem  zewnętrznym.  Właściwości  elektryczne  złącza  M-S  są  definiowane  przez

właściwości fazy metalicznej w odniesieniu do użytego półprzewodnika. Zbadano złącze M-S

pomiędzy nanoelektrodą  AuIn2 a  powierzchnią  InP(001),  powstałe  w procesie  termicznie

indukowanej samoorganizacji w środowisku UHV [1], u jego powstania na interfejsie w skali

atomowej. Odkryto, że powstałe nanoelektrody AuIn2 wykazują dwa rodzaje przewodnictwa

elektrycznego typu Schottky-ego oraz typu Omowego, jak to pokazały pomiary in situ za

pomocą  przewodzącej  mikroskopii  sił  atomowych  (C-AFM).  Aby  zrozumieć  różnicę  w

zachowaniu  przewodnictwa  na  poziomie  atomowym,  dokonano  pomiarów  przekrojów

poprzecznych  próbki  za  pomocą  atomowo-rozdzielczej  mikroskopii  HAADF  STEM  oraz

obliczeń  właściwości  elektronowych  za  pomocą  DFT.  Odkryto,  że  różne  zachowanie

przewodnictwa  jest  związane  z  różną  orientacją  krystalograficzną  metalowej  elektrody

(AuIn2) w stosunku do użytego półprzewodnika (InP), co zmienia poziom Fermiego i oraz

przesuwa krawędź pasma przewodnictwa na granicy faz [2]. Pozwala to na kontrolowanie

właściwości urządzeń opartych na złączu M-S przy użyciu tylko jednej fazy metal/stop.

[1] B.R. Jany et al., Nanoscale ,12, 9067-9081 (2020) doi:10.1039/C9NR10256F

[2] A. Janas et al., Applied Surface Science Volume 570, 150958 (2021) doi:10.1016/j.apsusc.2021.150958
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Wytwarzanie struktur fotonicznych z kropkami kwantowymi
za pomocą skaningowego mikroskopu jonowego 

Maciej Jaworski1,2, Aleksandra Chudzyńska2,3, Paweł Mrowiński, Grzegorz Sęk1

1 Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Politechnika Wrocławska,Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

2 Nanores, Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław
3 Oddział Spektroskopii Optycznej, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

Polskiej Akademii Nauk, Okólna 2, 50-422 Wrocław

*autor korespondencyjny: maciej.jaworski@pwr.edu.pl

Postęp w dziedzinie technologii kwantowych jest przyczyną rosnących wymagań wobec
przyrządów elektronicznych i optoelektronicznych, w tym między innymi zapotrzebowania
na  wydajne  źródła  pojedynczych  fotonów  lub  bardziej  złożonych,  splątanych  stanów
fotonicznych.  Spośród  kilku  istniejących  rozwiązań  najbardziej  obiecującym  wydaje  się
wykorzystanie  półprzewodnikowych  kropek  kwantowych.  W  niniejszym  komunikacie
koncentrujemy  się  na  wytwarzaniu  i  charakteryzacji  struktur  fotonicznych  z  kropkami
kwantowymi  jako  źródeł  jednofotonowych  mogących  posłużyć  realizacji  schematów
komunikacji kwantowej w sieciach światłowodowych. Prezentujemy wyniki badań struktur z
kropkami kwantowymi dwóch różnych układów materiałowych, InGaAs/GaAs i  InAs/InP,
umożliwiających uzyskanie emisji w pożądanymi aplikacyjnie zakresie drugiego (1.3 µm) i
trzeciego  (1.55  µm)  okna  telekomunikacyjnego.  Za  pomocą  skupionej  wiązki  jonów
skaningowego  mikroskopu  jonowego  (Xe-PFIB)  wytworzyliśmy  szereg  cylindrycznych
mikrostruktur  o  różnych  rozmiarach,  oraz  w  zależności  od  parametrów  procesu
technologicznego, mając na celu maksymalizację fotoluminescencji oraz poprawę wydajności
ekstrakcji emisji. Podstawową metodą charakteryzacji były pomiary skaningowej mikroskopii
elektronowej (SEM) oraz niskotemperaturowej mikrofotoluminescencji (µPL). Proponowana
metoda  wytwarzania  z  wykorzystanie  FIB  oferuje  dużą  szybkość  procesu  wytrawiania
połączoną  z  wysoką  precyzją  i  jakością  strukturalną  uzyskanych  mikrostruktur.
Przetestowano różne grubości półprzewodnikowych warstw przykrywających warstwę kropek
w zakresie od kilkudziesięciu nanometrów do blisko mikrona  oraz zastosowanie dodatkowej
warstwy węgla zabezpieczającej powierzchnię, napylanej metodą GIS (gas injection system).
Każdorazowa wytwarzano cylindryczne struktury o różnych średnicach (od 2 μm do 15 μm) i
wysokości około 2 μm wykorzystując wiązkę jonów ksenonu, dla różnych prądów, energii
oraz dawek jonów. Dla wybranych struktur,  charakteryzujących poprawnymi parametrami
morfologicznymi  określonymi  na  podstawie  danych  z  SEM,  dokonano  pomiarów µPL w
temperaturze 5 K z pobudzaniem nierezonansowym powyżej przerwy wzbronionej materiału
bariery.  Najlepsze  rezultaty,  wydajną  emisję  z  pojedynczych  kropek  kwantowych  w
telekomunikacyjnym zakresie widmowym, uzyskano dla warstw pokryciowych grubszych niż
500  nm  i  po  zastosowaniu  dodatkowego  zabezpieczenia  powierzchni  w  postaci  cienkiej
warstwy  węgla.  Rezultat  ten  wskazuje  na  potencjał  praktyczny  zastosowanego  podejścia
technologicznego jako odpowiedniego do tworzenia struktur fotonicznych o dobrej jakości
krystalicznej i optycznej.

Badania realizowane w ramach Programu “Doktorat Wdrożeniowy” Ministerstwa Edukacji i Nauki (projekt nr
DWD/4/50/2020)  oraz  w  ramach  Programu Akademickie  Partnerstwa  Międzynarodowe Narodowej  Agencji
Wymiany Akademickiej (projekt nr PPI/APM/2018/1/00031/U/001), w ramach którego otrzymano materiały do
badań z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (prof.  Stephan Reitzenstein) i  z Uniwersytetu w Würzburgu
(prof. Sven Höfling).
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STEROWANIE POŁOŻENIEM PASMA REZONANSU

PLAZMONICZNYCH NANOSTRUKTUR AuxAg1-x

Robert Kozioł1,*, Marcin Łapiński1, Piotr Winiarz2, Wojciech Sadowski1, Barbara
Kościelska1

1Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska, Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
2Katedra Energetyki Wodorowej, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

*autor korespondencyjny: robert.kozioł@pg.edu.pl

Wyjątkowe katalityczne i  optyczne właściwości metalicznych nanostruktur od wielu lat

przyciągają  uwagę  naukowców  na  całym  świecie.  Jednym  z  ich  kluczowych  atrybutów,

otwierającym drogę  do  szerokiego  zastosowania  m.in.  w kanceroterapii,  fotokatalizie  czy

fotowoltaice [1 – 3], jest zlokalizowany powierzchniowy rezonans plazmonowy. W ostatnim

czasie zaobserwować można coraz większe zainteresowanie strukturami bimetalicznymi. Ich

wyjątkowość  związana  jest  z  występowaniem  efektów  synergistycznych,  zdolnych  w

konsekwencji nadać utworzonej strukturze właściwości, które często całkowicie różnią się od

właściwości pojedynczych, współtworzących strukturę, komponentów. Właściwości te, a co

za  tym idzie,  stosowalność  takich  nanostruktur,  związane  są  nie  tylko  z  ich  wielkością  i

kształtem, jak w przypadku nanocząstek monometalicznych, ale co ważniejsze, także z ich

składem chemicznym [4]. 

W niniejszej pracy zaprezentowane zostaną badania wpływu początkowych parametrów

wytwarzania  na  sposób  formowania  się  oraz  właściwości  optyczne  bimetalicznych

nanostruktur AuxAg1-x. Nanostruktury uzyskano w drodze wygrzewania ultra cienkich warstw

znacznie poniżej temperatur topnienia współtworzących strukturę metali. Uzyskane rezultaty

potwierdzają  możliwość sterowania z liniową zależnością  położeniem pasma rezonansu w

zakresie położeń odpowiadającym pojedynczym metalom.

[1] A. Sharma, A. K. Goyal, G. Rath, J. Drug Target, 2018, 8, 617-232.

[2] C. F. Guo, T. Sun, F. Cao, Q. Liu, Z. Ren, Light: Science & Applications 2014, 3.

[3] J. Li, Z. Lou, B. Li, Chinese Chemical Letters 2022, 33, 1154-1168.

[4] Gao C.; Hu Y.; Wang M.; Chi M.; Yin Y., J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 20, 7474-7479.

186 Plakaty

P17



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

CHARACTERIZATION OF SURFACE PROPERTIES OF ZNO

NANOLAYERS FOR POTENTIAL TOXIC GAS SENSOR

APPLICATION  

Anna Kuliś-Kapuścińska 1*, Monika Kwoka 1, Michał A. Borysiewicz 2, Jacek Szuber 1

1 Department of Cybernetics, Nanotechnology and Data Processing, Faculty of Automatic 
Control, Electronics and Computer Science, Silesian University of Technology, 44-100 
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The main scientific goal of this work will be to determine the selected surface properties of

the low dimensional zinc oxide (ZnO) nanostructures in the form of nanolayers deposited on

the silicon Si substrate using the direct current magnetron sputtering method, in terms of their

potential  applications  in  microelectronics,  especially  in  toxic  gas  sensors.  As  part  of  the

planned  research,  their  surface  chemical  properties,  including  the  level  of  their  non-

stoichiometry and the concentration of pollutants (contaminations) of the residual gases from

surrounding atmosphere, as well as their surface morphological properties will be determined.

In the planned investigation the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) method will be used,

in  combination  with  the  thermal  desorption  spectroscopy  (TDS)  method,  as  well  as  the

microscopic methods like scanning electron microscopy (SEM) method and the atomic force

microscopy (AFM). The obtained information are crucial for the interpretation of the sensor

characteristics of the tested ZnO nanolayers in the atmosphere of selected toxic gases using

the own, original gas sensor system based on the surface photovoltage effect (SPV). 

On the basis of the achieved experimental information, an attempt will be made to determine

the  correlation  between  the  above-mentioned  selected  surface  properties  and  the  sensor

properties of ZnO nanolayers in terms of their use in detection of selected toxic gas sensors.

Acknowledgement 

This  work  was  realized  within  the  Statutory  Funding  of  the  Department  of  Cybernetics,

Nanotechnology  and  Data  Processing,  Silesian  University  of  Technology,  Gliwice,  Poland,  and

partially  financed  by  the  research  grant  of  National  Science  Centre,  Poland  -  OPUS  11,  No.

2016/21/B/ST7/02244.
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ZASTOSOWANIE METOD NANOSPEKTROSKOPOWYCH 

W BADANIU PROCESÓW AGREGACJI AMYLOIDÓW 

Dawid Lupa1,*, Kamila Sofińska1, Katarzyna Skirlińska-Nosek1, Sara Seweryn1, 
Natalia Wilkosz1, Marek Szymoński1, Ewelina Lipiec1

1Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,
30-348  Kraków

*autor korespondencyjny: dawid.lupa@uj.edu.pl

Dynamiczny proces starzenia się społeczeństwa niesie za sobą rosnącą liczbę przypadków

demencji (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera). Procesy neurodegeneracyjne obejmują

postępujące,  nieodwracalne  zwyrodnienie  mózgu  powodowane  przez  powstawanie

amyloidów,  tj.  patologicznych  agregatów  białek  odpornych  na  działanie  enzymów

proteolitycznych.  Jednakże,  mechanizmy  ich  agregacji  nie  zostały  w  pełni  poznane,  co

uniemożliwia zaproponowanie skutecznych terapii i działań prewencyjnych. 

W celu dokładnego poznania procesu agregacji amyloidu-β oraz α-synukleiny zastosowano

kombinację metod obrazowania (AFM) oraz nanospektroskopowych (nanoFTIR, TERS), co

umożliwiło śledzenie lokalnych zmian strukturalnych towarzyszących powstawaniu fibryli.  

W  celu  zminimalizowania  niekorzystnego  wpływu  energii  wiązki  laserowej  w

eksperymentach TERS zastosowano nowatorską metodę modyfikacji ostrza sondy skanującej

polegającą  na  kontrolowanej  depozycji  anizotropowych  struktur  plazmonicznych

(nanogwiazdy  i  nanopręty  złota  i  srebra).  Określono  wpływ  rodzaju  nanostruktury

plazmonicznej  na  wzmocnienie  sygnału  TERS  (pasma  amidowe)  oraz  rozdzielczość

przestrzenną.  Wykazano  znaczącą  poprawę  stosunku  intensywności  sygnału  do  szumu  w

porównaniu  do  klasycznych,  komercyjnych  ostrzy  TERS.  Zastosowane  modyfikacje

umożliwiły  zatem  chemiczne  mapowanie  agregatów  amyloidów  na  różnych  stadiach

agregacji (oligomerów, protofibryli oraz fibryli) z wysoką rozdzielczością przestrzenną.

Materiały i metody opracowane w ramach realizacji ww. prac badawczych stanowią cenny

punkt wyjścia do prowadzenia dalszych badań, obejmujących między innymi mechanistyczne

aspekty  inhibicji  agregacji  amyloidu-β  oraz  α-synukleiny  symulowanych  warunkach

fizjologicznych.
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Luminofory oparte na szkło – ceramikach domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich
mogą stać się w niedalekiej przyszłości odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na źródła
światła widzialnego. Połączenie zalet szkła i uzyskiwanej w procesie obróbki termicznej fazy
krystalicznej  jest  rozwiązaniem  niezwykle  wszechstronnym,  gwarantującym  niskie  koszty
produkcji, możliwość dowolnego formowania jak i dużą wytrzymałość. Na szczególną uwagę
zasługuje  matryca  oparta  na  szkle  fosforanowym  charakteryzującym  się  niską  energią
fononów oraz wyjątkową rozpuszczalnością pierwiastków ziem rzadkich [1]. Wprowadzenie
do  składu  szkieł  związków  fluoru  zapewnia  zwiększoną  segregację  jonów  domieszki  w
powstających nanokryształach, które stanowiąc otoczenie o niższej energii fononów promują
przejścia  promieniste  centrów  aktywnych [2].  Ponadto  kontrolowany  proces  krystalizacji
pozwala  uzyskać  krystality  o  średnicy  nie  przekraczającej  30  nm,  a  zatem gwarantującej
przezroczystość optyczną uzyskiwanych szkło – ceramik [3]. 

Poprzez metodę odlewania  z  kontrolowanym tempem chłodzenia  uzyskano serie  szkieł
fosforanowych  o  nominalnym  składzie  P2O5–Bi2O3–K2O–Nb2O5–X  (X  =  AlF3,  KF),
domieszkowanych 0,5 mol% europu. W celu określenia właściwości termicznych uzyskanych
szkieł  przeprowadzono  pomiary  DSC.  Szkło  –  ceramiki  zostały  wytworzone  w  procesie
wygrzewania  w  powietrzu  amorficznych  matryc.  Uzyskane  materiały  zostały
scharakteryzowane strukturalnie za pomocą pomiarów XRD oraz FT-IR. Wpływ obecności
fazy  krystalicznej  na  luminescencję  jonów  Eu3+ analizowano  na  podstawie  pomiarów
fluorescencyjnych widm emisji w warunkach wzbudzenia UV oraz spektroskopii UV-Vis.

Bazując  na  wynikach  przeprowadzonych  eksperymentów,  odnotowano znaczne  zmiany
właściwości luminescencyjnych wynikających zarówno z wytworzenia fazy krystalicznej, jak
i obecności odmiennych fluorków metali.

[1] Muñoz F., Rocherullé J., Ahmed I., Hu L. Phosphate Glasses. In: Musgraves J.D., Hu J.,
Calvez L. (eds) Springer Handbook of Glass. Springer Handbooks. Springer, (2019)
[2] V. Marghussian, Nano-Glass Ceramics: Processing, Properties and Applications, William
Andrew, Elsevier (2015)
[3] G.H. Beall, L.R. Pinckney, Nanophase Glass-Ceramics, Journal of the American Ceramic
Society 82(1), 5-16 (1999)
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PROPERTIES OF THERMALLY REDUCED TIO2 POWDERS
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Titanium(IV) oxide is one of the most famous photocatalysts in the world. One way to

modify its  properties is  a thermal  reduction.  Such treatment  leads to changes in a crystal

stoichiometry  resulting  in  the  appearance  of  the  available  electronic  states  within  the

forbidden gap, near the conduction band edge. In this work the influence of thermal reduction

on rutile powders morphology and photocatalytic properties was examined. Materials were

annealed at the temperature range of 700-1100oC under Ultra High Vacuum conditions. The

scanning electron microscopy and X-ray powder diffraction analyses showed the growth of

crystallites  sizes  as  a  function  of  the  reducing  temperature.  The  electronic  structure  and

photocatalytic  properties  of modified  powders were examined with spectroelectrochemical

and photoelectrochemical  methods,  respectively.  Significant  differences  were found in the

photoinduced reducing properties  of  annealed  TiO2,  eventually  leading to  their  change to

oxidizing properties for powders reduced at 900oC. It was also found that the band gap energy

of the annealed powder did not change significantly and was in the range of 3.06-3.10 eV.

Furthermore, the efficiency of hydrogen production as

a result of photocatalytic water reduction reaction was

investigated leading to the conclusion that the reduced

materials  are  better  photocatalysts  than  unmodified

rutile  (Figure).  The highest  efficiency was achieved

for  the  powder  reduced  at  800oC,  for  which  the

amount  of  hydrogen  produced  was  several  times

greater than for the original, untreated material.
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LUMINESCENCJA SZKIEŁ BORANOWO-BIZMUTOWYCH

Z NANOCZĄSTKAMI AG I JONAMI EU3+/DY3+ 
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W ostatnich latach szkła i szkło-ceramiki z jonami ziem rzadkich, ze względu na swoje

unikalne  właściwości  luminescencyjne,  są  intensywnie  badane.  Materiały  takie  znajdują

szerokie  zastosowanie  m.in.  optoelektronice,  do  budowy  laserów,  wyświetlaczy  oraz

świecących diod elektroluminescencyjnych (LED). Szklistą matrycę domieszkowaną jonami

ziem  rzadkich,  można  zmodyfikować  nanocząstkami  srebra.  Dzięki  takiemu  zabiegowi,

intensywność  luminescencji  jonów  Ln3+ może  ulec  wzmocnieniu.  Modyfikacja  taka  z

sukcesem została zastosowana m. in. w szkle tellurowym domieszkowanym jonami Eu3+ [1].

W tej  pracy,  prezentujemy budowę wewnętrzną  i  właściwości  luminescencyjne  szkła  i

szkło-ceramiki  boranowo-bizmutowej  B2O3-Bi2O3 domieszkowanej  nanocząstkami  Ag oraz

jonami  Eu3+/Dy3+ w różnych stosunkach molowych.  Szkła  zostały  wytworzone tradycyjną

metodą  wytop-chłodzenie.  Syntezy  nanocząstek  dokonano  poprzez  wygrzewanie  szkieł.

Budowę  wewnętrzną  szkieł  zbadano  metodami:  XRD,  DTA,  FTIR  oraz  XPS.  W  celu

określenia  właściwości  luminescencyjnych  szkła  i  szkło-ceramiki,  zmierzono  widma

wzbudzenia luminescencji  oraz widma emisji.  W szczególności skupiono się na dokładnej

analizie wpływu nanocząstek Ag na intensywność luminescencji jonów ziem rzadkich.

Otrzymane wyniki wskazują, że szkło i szkło-ceramika boranowo-bizmutowa mogą być

rozważane jako potencjalne materiały do zastosowań luminescencyjnych, m.in., jako fosfory

w diodach LED, zastępując obecnie stosowany luminofor YAG:Ce3+.

[1] T. Lewandowski, M.  Dembski, M. Walas, M.S.  Łapiński, M. Narajczyk, W. Sadowski,

B. Kościelska „Heat treatment effect on Eu3+ doped TeO2-BaO-Bi2O3 glass systems with Ag

nanoparticles” Journal of Nanomaterials, vol. 2017,1-12, 2017.
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A. Nadolska  1  , M. Rogala1, D.A. Kowalczyk1, W. Kozłowski1, I. Lutsyk1, M. Piskorski1,
P. Krukowski1, P. Dąbrowski1, R. Dunal1, P. Przybysz1, W. Ryś1, K. Toczek1,
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Tlenki metali  przejściowych posiadają wiele unikalnych własności, dzięki którym mogą

mieć  szerokie  zastosowanie  w  przemyśle  elektronicznym  i  optoelektronicznym.  Jednym

z intensywnie badanych obecnie obszarów zastosowań układów tlenkowych jest konstrukcja

pamięci  ReRAM  (Resistive  Random  Access  Memory),  co  jest  związane  ze  zjawiskiem

przełączania  rezystywnego.  Szczególnie  interesującym przypadkiem,  w badaniach efektów

przełączania, są warstwy dwuwymiarowe tej grupy materiałów. W takich układach materiał,

w bardzo  niewielkim  obszarze,  zmienia  opór  elektryczny  pod  wpływem  stymulacji

napięciem.  To  z  kolei  gwarantuje  wysoką  szybkość  i  nioską  energochłonność  procesów

przełączania  rezystywnego.  Materiałem,  który  pozwala  na  uzyskanie  w  pełni  stabilnej

warstwy dwuwymiarowej jest tlenek molibdenu (MoO3-x ).

Prezentowane  będą  dwuwymiarowe warstwy  tlenkowe,  które  wytworzono  przy  użyciu

epitaksji z wiązek molekularnych w ultrawysokiej próżni. Osadzone zostały one na wysoko

zorientowanym  graficie  pirolitycznym,  który  jako  podłoże  przewodzące  stanowi  jedną

z elektrod  układu  przełączania  rezystywnego.  Z  kolei  przewodząca  sonda  mikroskopu  sił

atomowych  użyta  została  jako  druga  elektroda,  co  umożliwia  precyzyjne  przełączanie

w nanoskali  oraz  dalszą  charakteryzację  warstwy.  Aktualnie  badania  skupiają  się

na wykorzystaniu  mikroskopii  sił  atomowych  w  celu  analizy  morfologii  powierzchni

oraz własności elektrycznych monowarstw MoO3-x.

Niniejsze  badania  są  wspierane  przez  Narodowe Centrum Nauki  w  ramach  projektów

2020/38/E/ST3/00293, 2016/21/B/ST5/00984 i 2018/30/E/ST5/00667.
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Szkła tellurowo-wanadowe, ze względu na swoje właściwości  przewodzące  oraz niskie

temperatury wytwarzania, cieszyły się zainteresowaniem przez wiele lat wśród naukowców

na  całym świecie  [1].  Możliwości  manipulacji  gęstości,  budowy wewnętrznej  szkła  oraz

szerokie możliwości wykorzystania w przemyśle są niepodważalnymi atutami wspomnianego

materiału.  Zmiana  właściwości  elektrycznych  pod  wpływem  krystalizacji  jest  tematem

znanym  od  wielu  lat,  lecz  dopiero  ostatnio  krystalizowane  szkła  wanadowe  stały  się

przedmiotem zainteresowania wśród naukowców  [2]. Wzrost przewodności wiążący się ze

zmianą zależności temperaturowej może znaleźć szerokie zastosowanie na rynku energetyki i

elektroniki,  dlatego  ważnym  jest  zrozumienie  mechanizmów  transportu  elektrycznego  w

szkło-ceramikach wanadowych.  

W niniejszej pracy zaprezentowane zostaną właściwości elektryczne szkieł i szkło-ceramik

oraz ich związek z budową wewnętrzną. Szkło-ceramiki uzyskano metodą wygrzewania szkła

pod  obserwacją  przewodnictwa  stałoprądowego.  Uzyskane  wyniki  wskazują  na  redukcję

matrycy szklistej  poprzez  krystalizacje  struktur  o  wyższej  zawartości  tlenu.  Stosowalność

modelu Shimakawy sugeruje, że możliwa jest segregacja amorficznych składników szkła do

formy granul lub klastrów.

[1]Murawski, L., Electronic cond in oxide glasses Ceramics 43, 111-122.pdf. Polish Ceram.

Bull. 1993, 5.

[2]Pietrzak, T. K., Wasiucionek, M., Garbarczyk, J. E., Towards higher electric conductivity

and  wider  phase  stability  range  via  nanostructured  glass-ceramics  processing.

Nanomaterials 2021, 11, DOI: 10.3390/nano11051321.
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Nanocząsteczki  definiowane  są  jako  stałe  cząstki  koloidalne  o  rozmiarach  w  zakresie  

10 – 1000 nm. Wyróżnia się nanocząsteczki metaliczne, bimetaliczne, stopowe, magnetyczne oraz

nanocząsteczki  tlenków metali  [1].  Dzięki  małym rozmiarom,  nanocząsteczki  zrewolucjonizowały

rynek  farmaceutyczny  i  medyczny,  gdzie  z  powodzeniem  stosowane  

są jako nośniki leków, czy też sondy, za pomocą których obrazowana jest praca komórek organizmów

żywych, bez wprowadzania zakłóceń w ich funkcjonowanie [2].  Nanotechnologia jest dziś obecna

również  w  przemyśle  kosmetycznym spożywczym  oraz  w  produkcji  elektroniki  [3,4].Uwalnianie

nanomateriałów do środowiska budzi niepokój, z uwagi na ich toksyczny wpływ na ekosystemy i

zdrowie  organizmów  żywych  [5,6,7].  Wynika  stąd  konieczność  oznaczania  jakościowego  i

ilościowego nanocząsteczek w próbkach środowiskowych [8]. Stanowi to jednak wyzwanie z uwagi

na  niskie  stężenia  nanocząsteczek  rzędu  od  ng/L  do  µg/L  w  środowisku.  Innowacyjną  techniką

analityczną stosowaną do wykrywania nanocząstek o małych stężeniach w próbkach środowiskowych

jest  sp ICP-MS [9].  Sp ICP-MS polega na wprowadzeniu do strumienia  plazmy w sposób ciągły

roztworu analitu o stężeniu na poziomie ng/L, przy zastosowaniu małej prędkości przepływu próbki,

tak by nanocząstki wprowadzane były do plazmy pojedynczo [10]. W wyniku analizy uzyskuje się

sygnał,  będący  zależnością  ilości  jonów  o  określonym  stosunku  masy  do  ładunku  (m/z)  

w funkcji  czasu  wyrażonego  w sekundach.  Parametry  charakteryzujące  sygnał,  będący  wynikiem

analizy to częstotliwość, która zależy liniowo od stężenia nanocząstek w próbce oraz intensywność,

która  przy  założeniu  że  nanoczasteczka  ma  kształt  sferyczny  jest  proporcjonalna  do  jej  średnicy

podniesionej  do  potęgi  trzeciej  [11].  Zaletą  techniki  jest  uniwersalność  komercyjnie  dostępnych

aparatów pomiarowych ICP – MS, ponieważ do analizy pojedynczych nanocząstek wymagane jest

jedynie dodatkowe oprogramowanie oraz niski limit detekcji [12]. 

[1]. McNamara K., Tofail S. (2016) Nanoparticles in biomedical applications. Advances in physics, 10 (2) 54-88.
[2]. Khubulava S.,Chichiveishvili N.,Khodeli N., Phichkhaia G., Mamniashvili G. (2018) Preparation of selenium Nanoparticles with Mechano-sonochemical Methodes. Asian Journal of
Pharmaceutics, 12 (2) 619-624.
[3]. Weir, A.; Westerhoff, P.; Fabricius, L.; Hristovski, K.; von Goetz, N. (2012) Titanium dioxide nanoparticles in food and personal care products. Environ. Sci. Technol.  46 (4),
2242−2250
[4]. Benn, T. M.; Westerhoff, P. (2008) Nanoparticle silver released into water from commercially available sock fabrics. Environ. Sci. Technol. 42 (11), 4133−4139
[5]. Hu Yl.,Gao JQ. (2010) Potential Neurotoxicity of nanoparticles. International Journal of Pharmaceutics. 394 (1) 115-121.
[6]. Tang YL., Xin HJ., Malkoske T., Yin DQ. (2017) The Toxicity  of Nanoparticles to Algae. Bioactivity of engineered Nanoparticles, 1-20. 
[7]. Sharma S., Parveen R., Chatterji BP. Toxicology of Nonoparticles in Drug Delivery. Current Pathobiology Reports. 9 (4) 133-144.
[8]. Dunphy Guzman, K. A.; Taylor, M. R.; Banfield, J. F. (2006) Environmental risks of nanotechnology: National nanotechnology initiative funding, 2000−2004. Environ. Sci. Technol.
40 (5), 1401−1407
[9]. Lee, S., Bi, X., Reed, R. B., Ranville, J. F., Herckes, P., Westerhoff, P. (2014). Nanoparticle Size Detection Limits by Single Particle ICP-MS for 40 Elements. Environmental Science
and Technology. 48 (17) 10291-10300.
[10].  Degueldre, C.; Favarger, P. Y. (2004)Thorium colloid analysis by single particle inductively coupled plasma-mass spectrometry. Talanta 62 (5), 1051−1054.
[11]. Gruszka J., Malejko J., Godlewska- Żyłkiewicz B. (2019), Nanocząsteczki tlenku tytanu (IV) – zastosowanie w produktach użytkowych, badania właściwości i oznaczanie techniką
spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną pracującą w trybie pojedynczej. Wiadomości chemiczne 73 (5) 367-400. 
[12]. A. R. Montoro Bustos and M. R. Winchester, Anal. Bioanal. Chem., 2016, 408, 5051–5052.
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Abstract

Transition metal oxides play a key and growing role in industry. These materials are currently
being  intensively  studied  due  to  their  applications  in  energy  conversion  and  storage
technology, sensor manufacturing, computer memory and photocatalysis [1]. The reason for
this diversity is the possibility to manipulate their electrical, magnetic, optical and catalytic
properties by controlling the degree of stoichiometry through reduction-oxidation reactions.
In particular, thin films made of these materials are of great importance in development and
production of certain classes of devices. 

In this presentation we will characterize the morphological and structural properties of TiO2

thin films fabricated by reactive RF magnetron sputtering. They were deposited at different
substrate temperatures, ranging from RT to 600  oC.  Some of them were then annealed to
higher temperatures - up to 750  oC. Films’ morphology was then characterized ex-situ by
Scanning Electron Microscopy, Atomic Force Microscopy and X-Ray Diffraction. It has been
shown that both TiO2 grain size and rutile to anatase content ratio grow with temperature.
This makes them tunable characteristics, the latter being of particular interest. Additionally,
the anatase-rutile phase transition of the film occurs with the post-deposition annealing at
threshold temp. of 650 oC. 

[1] F. Parrino and L. Palmisano, "Titanium Dioxide (Tio ) and Its Applications", Elsevier, 2021₂
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Przemysław Przybysz1,*, Paweł Dąbrowski1

1Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 149/153,
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Grafen  jako  materiał  dwuwymiarowy,  ze  względu  na  swoje  właściwości  (wysoka

przewodność  elektryczna  i  cieplna,  niska  absorpcja  światła  białego),  może  znaleźć

zastosowanie w inżynierii materiałowej i elektronice. Hybrydy grafenu z innymi materiałami

dwuwymiarowymi  są  obecnie   tematem  wielu  badań.  W  mojej  pracy  skupię  się  na

oddziaływaniu  pomiędzy  grafenem  a  powierzchnią  germanu  Ge(001)  wykorzystując

kombinację  mikroskopowych  technik  eksperymentalnych  i  uzupełniając  je   obliczeniami

teoretycznymi.  Teoria funkcjonałów gęstości (DFT) dla różnych rekonstrukcji  powierzchni

Ge(001)  pokazuje,  że  oddziaływania  pomiędzy  grafenem  a  powierzchnią  Ge(001)

wprowadzają  dodatkowe  maksima  w  gęstości  stanów.  Różnicowa  gęstość  elektronowa

wykazała,  że  pomiędzy  warstwami  występuje  oddziaływanie  silniejsze  niż  czyste

oddziaływanie  Van der  Waalsa.  Rozkład pasm dla tej  hybrydy pokazał  dodatkowo,  że w

wyniku  oddziaływań  grafen  zostaje  zdomieszkowany  (n-typ),  co  jest  zgodne  z  naszymi

wynikami eksperymentalnymi.
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Scanning tunneling microscopy (STM) and density functional theory (DFT) were used to

study the tautomerization reaction of an H2Pc molecule adsorbed on a Ag(100) surface. The

presence of two hydrogen atoms in the cavity of the H2Pc molecule enforces the existence of

two molecular  tautomers.  It  causes a reduction from four- to  two-fold symmetry in STM

images that can be recorded as two current states over the H2Pc molecule with a high-to-low

current state ratio of ~1.2. These findings are confirmed by the spatial distributions of the

allatom electron charge density calculated using DFT and transmission maps together with

tunneling current ratios (~1.2) determined from non-equilibrium Green’s function transport

calculations. Therefore, we demonstrate that an H2Pc molecule adsorbed on a Ag(100) surface

is a good candidate for a bistable molecular conductance switch since neither the presence of

the Ag(100) surface nor that of the STM tip alter the tautomerization.

Fig. 1. Scanning tunneling microscopy (STM) and density functional theory (DFT) were used to 
demonstrate a bistable H2Pc molecular conductance switch on a Ag(100) surface.

Acknowledgments:   G.A.  thanks the Alexander  von Humboldt Foundation for  sponsoring her  three  months
research stay in Ruhr-Universität Bochum in the group of K.M. The research project was partly supported by the
program „Excellence initiative – research university” for the years 2020-2026 at the University of Wrocław. The
calculations were supported by the Interdisciplinary Center for Mathematical and Computational Modeling of
the University of Warsaw (ICM UW) under the computational grant No. GA73-20.
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Ochrona Powierzchni Dichalkogenków Metali Przejściowych
Przed Utlenieniem z Wykorzystaniem Grafenu

W.     Ryś  1  , I. Lutsyk1, P. Dąbrowski1, M. Rogala1, D. A. Kowalczyk1, P. Krukowski1,
W. Kozłowski1, M. Piskorski1, M. Le Ster1, A. Nadolska1, K. Toczek1, P. Przybysz1,

R. Dunal1, and P.J. Kowalczyk1

1Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki,
Pomorska 149/153, 90-236 Łódź, Polska

Materiały 2D takie jak dichalkogenki metali przejściowych (TMDC) charakteryzują
się wieloma nietypowymi i interesującymi właściwościami. Z tego powodu należą do jednych
z najintensywniej badanych typów związków w dziedzinie nanotechnologii i nanomateriałów
w  ostatnich  latach.  Jednakże  główną  przeszkodę  w  zastosowaniu  tych  materiałów  w
codziennych warunkach stanowi ich skłonność do ulegania szybkiej oksydacji w obecności
tlenu. Z tego powodu poszukuje się  metod ochrony powierzchni  TMDC. Do intensywnie
badanych sposobów takiej  ochrony należy m. in. enkapsulacja materiałami polimerowymi,
tlenkiem glinu czy obojętnymi materiałami dwuwymiarowymi jak hBN [1].

W  niniejszej  pracy  przedstawiamy  wyjątkową  i  skuteczną  metodę  powlekania
dichalkogenków  metali  przejściowych  grafenem,  która  chroni  ich  powierzchnię  przed
utlenieniem. Właściwości  utworzonych w ten sposób heterostruktur  van der Waalsa mogą
zostać scharakteryzowane za pomocą technik globalnych jak i lokalnych.  W szczególności
badanym  przez  nas  materiałem  z  grupy  dichalkogenków  metali  przejściowych  jest
wielowarstwowy  tellurek  wolframu  (IV).  WTe2 należy  do  grupy  półmetali  Weyla  typu
drugiego  –  klasy  materiałów,  w  której  elektrony  wykazują  zachowanie  bezmasowych
fermionów Weyla o ściśle określonej chiralności. 

Pokrycie  dwutellurku  wolframu  grafenem  stanowi  skuteczną  metodę  zapobiegania
utlenianiu się jego powierzchni. Wskazują na to nasze wyniki uzyskane z wykorzystaniem
różnorodnych  technik  takich  jak:  skaningowa  mikroskopia  tunelowa  (STM),  technika
dyfrakcji  niskoenergetycznych  elektronów  (LEED),  spektroskopia  Ramana,  spektroskopia
fotoelektronów w zakresie promieniowania rentgenowskiego (XPS) oraz kątowo-rozdzielcza
spektroskopia fotoelektronów. Dogłębne badania wykonane za pomocą powyższych metod
sugerują  nie  tylko  wysoką  skuteczność  ochrony  przed  oksydacją,  ale  również  możliwe
zastosowanie  tak  uzyskanych  heterostruktur  do  badania  zależności  między  TMDC  oraz
grafenem. Jest  to  potencjalnie  bardzo  istotne  dla  tworzenia  nowoczesnych,
niskowymiarowych układów i urządzeń. 
Praca  finansowana  przez  Narodowe  Centrum  Nauki  w  ramach  projektu
2018/31/B/ST3/02450.

[1] Li, Q.; Zhou, Q.; Shi, L.; Chen, Q.; Wang, J.  Recent Advances in Oxidation and
Degradation Mechanisms of Ultrathin 2D Materials under Ambient Conditions and
Their Passivation Strategies.  Journal of Materials Chemistry A. Royal Society of
Chemistry, 4291–4312. (2019) 
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Opracowana  została  metoda  syntezy  pozwalająca  na  otrzymywanie  związków  typu

AxVyOz gdzie A: NH4
+ lub K+ lub Rb+ lub Cs+;   o kontrolowanej morfologii i rozmiarze

cząstek, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zastosowań tych materiałów. Wanadany to

sole  kwasów wanadowych(V).  Przemysłowe zastosowanie  mają  zwłaszcza  metawanadany

amonu i litowców. Metawanadan potasu, KVO3 ma zastosowanie jako katalizator, inhibitor

korozji i środek zapobiegający odkładaniu się kamienia z wody oraz w syntezie chemicznej,

m.in.  w przetwórstwie  ropy  naftowej.  RbVO3 i  CsVO3 bada  się  pod  kątem  zastosowań

w urządzeniach optoelektronicznych np. LED [1]. 

Znane metody syntezy związków AxVyOz są skomplikowanym, wielostopniowym procesem,

który generuje wysokie koszty produkcji oraz przeważnie wymaga użycia silnych utleniaczy

(np. związków chloru). Ponadto, komercyjnie dostępne produkty mają formę nieregularnych

mikrokryształów. Opracowana i zgłoszona do ochrony patentowej innowacyjna technologia

otrzymywania  wanadanów  litowców  niweluje  opisane  niedogodności,  umożliwiając

produkcję  jednoetapową  w  temperaturze  pokojowej  [2,3].  Ponadto  opracowana  metoda

pozwala na kontrolowanie otrzymywanych struktur poprzez zmianę parametrów reakcji.

1. Comprehensive Inorganic Chemistry, Pergamon Press 1975, UK, Oxford. R.J.H. Clark

2.  Sposób  wytwarzania  metawanadanu  amonu.  Prześniak-Welenc  M.,  Żelechowska

(Sadowska) K. Numer prawa wyłącznego 237761

3. Zgłoszenie patentowe P 428580 z dnia 14.01.2019; Metoda otrzymywania nieorganicznych

soli reszt kwasów metali przejściowych i kationów jednowartościowych, zwłaszcza w postaci

mikro- i nanokrystalicznej. Prześniak-Welenc M., Żelechowska (Sadowska) K.

200 Plakaty

P31



X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – KK Nano 2022, Kraków

Optimization of tip-enhanced Raman spectroscopy for probing

the chemical structure of DNA

Sara Seweryn  1*  , Katarzyna Skirlińska-Nosek1, Kamila Sofińska1, Konrad Szajna1, Marek Szymoński1

and Ewelina Lipiec1

1Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,
30-348  Kraków

*autor korespondencyjny: sara,seweryn@doctoral.uj.edu.pl

Tip-enhanced Raman (TERS) spectroscopy combines the nanometric spatial resolution of

Atomic Force Microscopy (AFM) and the chemical selectivity  of Raman spectroscopy. A

metal nanostructure deposited on the apex of an AFM tip, modifies the electromagnetic field

of  the  incident  laser  light  and enhances  the  Raman scattering  cross-section  from a  small

amount of sample located very close to the probe apex, improving the sensitivity even up to a

single molecule level.  In other words, TERS probes work as nanoantennas converting the

electric field of an incident laser light into localised energy and changing near field from the

sample to a far field, accessible to the objective.

In this presentation we report on investigations of the chemical structure of a new standard

TERS  sample  and  procedures  of  TERS  substrates  and  TERS probe  preparation.  Despite

numerous advances in TERS research, achieving good reproducibility and stable enhancement

are still challenging, mainly due to the lack of well-optimized probes and sample preparation

procedures.  Additionally,  currently  used  nanospectroscopic  standard  samples  –  carbon

nanotubes (CNTs), have relatively simple chemical structure and, are therefore, far from real

analytes, especially biological samples.

Several  important  steps  in  optimization  of  the  TERS  technique  for  efficient  DNA

measurements  will  be discussed, including a preparation of ultra-clean and atomically-flat

gold substrates using template-stripping technique, fixative-free deposition of DNA on freshly

template-stripped  gold  substrates,  and  optimization  of  probes  preparation/modification

procedures such as Au, Ag/Au and Ti/Au coating.  The comprehensive comparison of the

efficacy of several types of TERS probes and theoretical predictions of electromagnetic field

generated from various probes will be demonstrated.
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Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie, Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin

*autor korespondencyjny: dsibera@zut.edu.pl

W  pracy  przedstawiono  właściwości  adsorpcyjne  mikroporowatych  materiałów

węglowych  domieszkowanych  nanokrystalicznymi  związkami  żelaza.  Materiały  węglowe

otrzymano z  żywicy rezorcynowo-formaldehydowej  poddanej  obróbce  w solwotermalnym

reaktorze mikrofalowym, a następnie karbonizacji w wysokotemperaturowym piecu rurowym

w  temperaturze  700°C  w  atmosferze  argonu.  Cytrynian  żelaza  dodawano  do  prekursora

żywicy rezorcynowo-formaldehydowej  przed  syntezą  w reaktorze  mikrofalowym w takiej

ilości,  aby   otrzymać  kompozyty,  dla  których  stosunek  masowy  C:Fe  wynosiłby  10:1.

Wybrane  próbki  poddano  również  aktywacji  z  wykorzystaniem  szczawianu  potasu  lub

wodorotlenku potasu. 

Skład  fazowy  otrzymanych  kompozytów  określono  metodą  dyfrakcji  promieniowania

rentgenowskiego.  Przy  użyciu  skaningowej  mikroskopii  elektronowej  scharakteryzowano

zmiany  w  morfologii  węgla  wynikające  z  przeprowadzonego  procesu  aktywacji  i/lub  z

procesu wprowadzania związków żelaza w strukturę matrycy węglowej. Zbadano adsorpcję

azotu i ditlenku węgla z fazy gazowej oraz barwników (błękit metylenowy i czerwień Kongo)

z roztworów wodnych na otrzymanych kompozytach.  

Badania  zostały  wykonane  w  ramach  grantu  OPUS  17  2019/33/B/ST8/02044,

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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OGNIWO FOTOWOLTAICZNE OPARTE NA TLENKACH

METALI

Robert P. Socha1,3,*, Piotr Panek2, Katarzyna Gawlińska-Nęcek2, Zbigniew Starowicz2, A.

Zięba1, M. Wlazło1, J. Ostapko1, G. Putynkowski1

1Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., ul. Waryńskiego 3A, 00-645

Warszawa
2Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

3Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
*autor korespondencyjny: robert.socha@cbrtp.pl

Potrzeba  znalezienia  uzupełniających  źródeł  energii  wymusza  poszukiwanie  nowych
rozwiązań  konstrukcyjnych  dla  ogniw fotowoltaicznych.  Zastosowanie  tlenków  metali  do
stworzenia  efektywnych  ogniw  PV  pozwoliłoby  na  uniezależnienie  się  od  dostępności
obecnie używanego krzemu. 

W ramach prowadzonych badań opracowano technologię wytwarzania warstwy CuO na
powierzchni  metalicznej  miedzi  z  zastosowaniem  pieca  rolkowego.  Opracowano  sposób
domieszkowania tlenku miedzi sodem w układzie CuO/Cu, uzyskując możliwość sterowania
profilem  domieszki.  Na  powierzchnię  absorbera  CuO  naniesiono  warstwę  emitera  ZnO
uzyskując złącze p-n (ZnO/CuO/Cu). Dla wytworzenia emitera zastosowano łączoną technikę
osadzania  metodą  rozpraszania  magnetronowego  (PVD)  i  nanoszenia  warstw  tlenkowych
metodą  warstw  atomowych  z  prekursorów  metaloorganicznych  (ALD).  Uzyskany  emiter
został  przykryty  warstwą transparentnego tlenku przewodzącego (TCO) w celu  uzyskania
ogniwa PV. Jako tlenek przewodzący zastosowano ZnO domieszkowany Al (AZO), a użyta
metoda osadzania (ALD), pozwoliła na sterowanie parametrami przewodnictwa. W efekcie
uzyskano ogniwo PV o strukturze AZO/ZnO/CuO/Cu.

W trakcie opracowywania poszczególnych procesów osadzania warstw charakteryzowano
powierzchnie  i  interfejsy  uzyskując  informacje  o  składzie  (EDX,  XPS,  XRF),  strukturze
(XRD),  morfologii  (SEM,  TEM),  rozkładzie  profilu  domieszki  (SIMS)  oraz  parametrach
opto-elektrycznych  zastosowanych  materiałów  (U-I,  WF).  Uzyskane  charakterystyki
pozwoliły  uzyskać  informacje  i  zależności  odnoszące  się  do  korelacji  grubości  warstw  i
parametrów elektrycznych interfejsów, co w efekcie  doprowadziło do uzyskania struktury
interfejsów o powtarzalnych parametrach fizykochemicznych.  

Opracowana  technologia  została  przetestowana  w  warunkach  przemysłowych.
Wytworzono prototypową partię modułów fotowoltaicznych w warunkach przemysłowych.
Uzyskano  zestaw  parametrów  technologicznych  pozwalający  na  wytworzenie  ogniw
fotowoltaicznych  na  bazie  tlenków  metali.  Opracowano  wytyczne  dla  procesu  produkcji
ogniw i modułów fotowoltaicznych oraz zestaw krytycznych parametrów produkcji.

Prace  wykonano  w ramach  projektu  nr  TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019  pt.
„Opracowanie  technologii  wytwarzania  materiałów  funkcjonalnych  do  zastosowań  w
bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”
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SUB-NANOMETRIC MOOX CLUSTERS ARISING ON SINGLE

MOS2 FLAKES DUE TO OXIDATIVE ETCHING AT

ELEVATED TEMPERATURES.

Saeed Sovizi1, Sergio Tosoni2, Robert Szoszkiewicz1,*

1Faculty of Chemistry, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw,
Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warsaw, Poland.

2Dipartimento di Scienza dei materiali, Università di Milano-Bicocca, Via Roberto Cozzi 55,

20125, Milan, Italy

*autor korespondencyjny: rszoszkiewicz@chem.uw.edu.pl

Layered  semiconductor  MoS2 as  a  representative  of  transition  metal  dichalcogenides

(TMDs) family has been used in (opto)electronic and energy-harvesting devices due to its

fascinating properties. In order to improve its properties or predict their device performances,

any surface reaction, in particular oxidation, of MoS2 flakes is of great importance [1]. In this

contribution, presence of small oxide clusters on heated single MoS2 flakes will be discussed.

First, high resolution non-contact and contact atomic force microscopy (AFM) images form

such  flakes  are  presented  to  detect  surface  distribution  and  height  profiles  of  the  oxide

clusters. The height histogram of 1000+ loosely-surface-bound clusters shows two peaks at

0.236 ± 0.006 nm and 0.472 ± 0.021 nm, respectively [2]. Density Functional Theory (DFT)

simulations on the sub-nanometric MoxOy fragments onto a MoS2 monolayer were done to

shed light on chemical  composition of such clusters. Based on AFM and DFT simulation

results,  such clusters  were  attributed  to  MoO3 monomers  and dimers  arising  from single

oxidative etching events on the thermally treated single MoS2 flakes [1,2].

[1] R.  Szoszkiewicz,  Local  Interactions  of  Atmospheric  Oxygen  with  MoS2 Crystals.

Materials, 2021, 14(20), p.5979.

[2] S.  Sovizi,  S.  Tosoni,  R.  Szoszkiewicz,  MoS2 oxidative  etching  caught  in  the  act:

Formation of single (MoO3)n molecules, under review, Chemical Communications.
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TRIBOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI NANOCZĄSTEK 

W CIECZACH CHŁODZĄCO-SMARUJĄCYCH

Wiktor Stanek1,2,*,  Tadeusz Hładki2, Katarzyna Bednarczyk1, Michał Cichomski1

1Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów, 
ul. Pomorska 163, 90-236  Łódź

2FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o., ul. Kujawska 102 , 44-101 Gliwice

*autor korespondencyjny: wiktor.stanek@edu.uni.lodz.pl

W ostatnich latach uwidocznił się nowy trend stosowania substancji antyadhezyjnych lub
proszków  smarnych  w  postaci  zawiesiny  z  dodatkiem  emulgatorów,  a  następnie
wykorzystanie  ich  jako  płynu  chłodząco  smarującego.  Jako  fazę  rozpraszającą  można
zastosować  zarówno  oleje  czy  emulsje  wodne  [1-4].  Dodatkowo  ulepszenie  właściwości
płynu  roboczego  w  zakresie  przewodności  cieplnej  odbywa  się  poprzez  włączenie
nanocząstek metalicznych [1]. Nanocząstki charakteryzują się sferycznym kształtem, a ich
główną rolą jest smarowanie strefy szlifowania. Dzięki kulistej formie, ich obecność w strefie
kontaktu między powierzchnią przedmiotu obrabianego a aktywnymi ziarnami skrawającymi
porównywana jest  z  efektem zastosowania  łożysk kulkowych [2].  Teoria  wymiany ciepła
wskazuje, że ciała stałe odznaczają się większą możliwością jego wymiany w porównaniu z
cieczami i gazami [4]. 

Zmierzając  do  zastąpienia  konwencjonalnych  cieczy,  w  niniejszej  pracy  zastosowano
nanocząstki ciała stałego (Ag oraz Au). W celu określenia właściwości fizykochemicznych
dodawanych  nanocząstek  przeprowadzono  badania  za  pomocą  technik  takich  jak  DLS
(dynamiczne  rozpraszanie  światła),  SEM  (skaningowej  mikroskopii  elektronowej),
spektroskopii UV-Vis, a także wykonano badania tribologiczne zmodyfikowanych cieczy. Na
podstawie  przeprowadzonych  badań  można  wysunąć  wniosek,  że   otrzymanie
zmodyfikowanego  płynu  chłodząco  smarującego,  pozwala  zwiększyć  możliwość
odprowadzenia  ciepła  ze  strefy  kontaktu  narzędzia  skrawającego  i  powierzchni  materiału
obrabianego co przejawia się obniżonym współczynnikiem tarcia.

1. Nadolny K.: Innowacyjne metody chłodzenia i smarowania w procesach szlifowania walcowych powierzchni
wewnętrznych.  Monografia  Wydziału  Mechanicznego  nr  353,  Wydawnictwo  Uczelniane  Politechniki
Koszalińskiej, Koszalin 2019.
2. Arumugam S., Sriram G., Preliminary Study of Nano and Microscale TiO2 Additives on Tribological 
Behavior of Chemically Modified Rapeseed Oil, Tribology Transactions, vol. 56, iss. 5, pp. 797-805, 2013. 
3. Dr. Raj Shah, Mr. John Calderon, Dr. George Diloyan, Innovation in Nanoparticle Additives for Water-Based 
Lubricants, Nanotech Magazine for Nanotechnology (2020, June 24). 
4. Singh R.K., Sharma A.K., Dixit A.R, Tiwari A.K, Pramanik A., Mandal A., Performance evaluation of 
alumina-graphene hybrid nano-cutting fluid in hard turning, Journal of Cleaner Production, vol. 162, pp. 830-
845, 2017.

Zrealizowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. "Doktorat wdrożeniowy" na podstawie umowy nr DWD/5/0323/2021.
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WYTWARZANIE I ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI

NANOKOMPOZYTU W POSTACI NANODRUTÓW TLENKU

MIEDZI Z NANOSTRUKTURAMI TLENKU CYNKU

Izabela Stępińska*, Joanna Rymarczyk

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, 03-450 Warszawa

*autor korespondencyjny: izabela.stepinska@itr.lukasiewicz.gov.pl

Tlenki metali przejściowych stanowią bazę różnych materiałów funkcjonalnych o dużym
naukowym i przemysłowym znaczeniu. W ciągu ostatnich lat półprzewodniki z mieszanych
tlenków  metali  są  przedmiotem  licznych  badań  ze  względu  na  ich  różne  praktyczne
zastosowania,  takie  jak  fotokatalizatory,  czujniki,  obwody  mikroelektroniczne,  urządzenia
piezoelektryczne,  ogniwa  paliwowe,  oraz  ogniwa  słoneczne.  Dzięki  połączeniu  dwóch
różnych  półprzewodników  z  tlenków  metali  powstaje  materiał  o  interesujących
właściwościach,  takich  jak  złącze  p-n,  szeroka  absorpcja  światła,  szybka  odpowiedź
dynamiczna i lepsza wrażliwość na zmiany wilgotności. Co ważniejsze, dostrojenie energii
pasma  wzbronionego  poprzez  dodanie  dwóch  różnych  materiałów  jest  wielką  zaletą  w
dziedzinie nanotechnologii. 

Synteza  nanokompozytu  na bazie  tlenków miedzi  i  cynku w postaci  nanostruktur  była
realizowana  w  procesie  fizycznego  osadzania  z  fazy  gazowej  (PVD)  oraz  utleniania
termicznego.  W pierwszym etapie  wygrzewano  płytki  miedziane  w  temperaturze  400  ℃
przez 30 min. W efekcie powstaje tlenek miedzi w postaci nanodrutów, na które następnie
naniesiono w procesie  PVD cienką  warstwę cynku.  W ostatnim etapie  tak  przygotowane
próbki  utleniono  w  temperaturze  400   przez  30  min.  Otrzymany  w  ten  sposób℃
nanokompozyt zbudowany jest z nanodrutów CuO pokrytych nanostrukturami ZnO. Dzięki
kontroli parametrów technologicznych procesu możliwa jest kontrola stosunku CuO do ZnO.
Rysunek  1  przedstawia  obraz  topografii  nanokompozytu  otrzymany  metodą  skaningowej
mikroskopii elektronowej.

Otrzymywany  nanokompozyt  CuO-ZnO  w  postaci  nanodrutów  tlenku  miedzi  z
nanostrukturami  tlenku  cynku  może  znaleźć  szerokie  zastosowanie  między  innymi  jako
alternatywny  materiał  na  ogniwa  fotowoltaiczne,  elektrody  w bateriach  litowo-jonowych,
sensorach gazów, fotokatalizie niebezpiecznych związków czy też przy tworzeniu układów o
właściwościach  biobójczych. W pracy  zostanie  przedstawiona  metodologia  otrzymywania
nanokompozytu, charakteryzacja struktury krystalicznej, topografii i morfologii oraz wyniki
badań  procesu fotodegradacji  organicznych związków chemicznych pod wpływem światła
słonecznego.

 Rys. 1. Obraz SEM nanokompozytu CuO-ZnO
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ADSORPCJA MOLEKUŁ KWASU 

9-ANTRACENOKARBOKSYLOWEGO NA POWIERZCHNI

(110) RUTYLU 

Lukasz Bodek*, Karolina Buda, Piotr Ciochon, Bartosz Such,*
1Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,

30-348  Kraków

*autor korespondencyjny: lukasz.bodek@uj.edu.pl, bartosz.such@uj.edu.pl

W  prezentacji  zostanie  zaprezentowany  mechanizm  adsorpcji  molekuł  kwasu  9-

antracenokarboksylowego na powierzchni (110) ditlenku tytanu w formie rutylu. Molekuły

zostały  naniesione  na powierzchnię  w warunkach UHV a otrzymane struktury badano za

pomocą skaningowej mikroskopii tunelowej (STM), niskoenergetycznej dyfrakcji elektronów

(LEED)  oraz  temperaturowo  programowanej  desorpcji  (TPD).  Po  naniesieniu,  cząsteczki

dyfundują preferencyjnie wzdłuż kierunku [001] podłoża. Tworzone wyspy molekularne są

zatem  asymetryczne  z  wydłużeniem  wzdłuż  kierunku  [-1-10]  i  są  stabilizowane  przez

oddziaływania   między  rdzeniami  antracenowymi.  Molekularne  grupy  kotwiczące

(karboksylowe) znajdują się nad rzędami tytanu struktury TiO2 (110), co sugeruje istnienie

wiązań O–Ti, obserwowanych dla małych cząsteczek kwasu na tej powierzchni. Cząsteczki

tworzą dobrze zorganizowaną strukturę jodełkową (herringbone)  o symetrii  c-(2 × 2). Po

wygrzaniu w warunkach UHV, nieodwracalna dezorganizacja struktury pojawia się między

150 °C a 200 °C w zależności od pokrycia powierzchni, jednak bez żadnych oznak desorpcji

molekuł. Dalsze wyżarzanie do około 300 °C prowadzi do pełnej desorpcji warstwy. Badania

TPD wskazują, że  cząsteczki kwasu 9-antracenokarboksylowego  rozkładają się najpierw na

powierzchni na pochodne antracenu i kwasu karboksylowego.
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Rys.1 Schemat foto-superkondensatora

ZINTEGROWANY PROTOTYP FOTO-

SUPERKONDENSATORA DO MAGAZYNOWANIA ENERGII

ELEKTRYCZNEJ OTRZYMANEJ W WYNIKU KONWERSJI

PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

Mariusz Szkoda*

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
*autor korespondencyjny: mariusz.szkoda1@pg.edu.pl

Foto-superkondensator  to  zintegrowane  urządzenie  do  magazynowania  energii,  które
zgodnie  z  projektem,  składać  się  będzie  z  fotoanody,  która  jest  głównym  elementem

„elektronotwórczym”  oraz  superkondensatora,  czyli
elementu  działającego  jako  magazyn  do
przechowywania  elektronów.  Schemat

prototypu  foto-superkondensatora  został
zamieszczony na rys. 1.

Mechanizm  ładowania  superkondensatora
przebiega w kilku etapach. Gdy półprzewodnik
zostaje  poddany  działaniu  promieniowania  o

energii  równej  lub  wyższej  niż  szerokość
przerwy  energetycznej,  elektrony  mogą  zostać

wzbudzone  z  pasma  walencyjnego  do  pasma
przewodnictwa.  Fotowzbudzone  elektrony  są
transportowane  zewnętrznym  obwodem  do
przeciwelektrody,  gdzie  następnie  są  magazynowane

poprzez  redukcję  warstwy  polimeru  przewodzącego.
Procesy  ładowania  i  rozładowania  superkondensatora

naśladują  zasady  działania  pojedynczego  superkondensatora,  gdzie  w  tym  przypadku
wykorzystuje  się  energię  słoneczną  do  generowania  fotoelektronów,  zamiast  energii
elektrycznej z dowolnego źródła zasilania. Jest to główna cecha różnicującą koncepcję foto-
superkondensatora  od  zwykłego  superkondensatora.  Fotogenerowane  elektrony  są
magazynowane  na  wspólnej  przeciwelektrodzie  (tzn.  przeciwelektrodzie  połączonej  z
fotoanodą oraz elektrodą  superkondensatora),  a  następnie,  gdy układ nie  jest  naświetlany,
odbywa się proces rozładowania przeciwelektrody. Ładowanie urządzenia nastąpiło poprzez
generowany  prąd  podczas  oświetlania  ogniwa  słonecznego.  Przy  oświetlaniu  światłem
słonecznym  ogniwa,  kondensator  można  naładować  do  0.66  V  w  ciągu  22  s.  Następnie
superkondensator  rozładowano  przy  gęstości  prądu  0.1  mA/cm2 w  ciemności  (czas

rozładowania  wyniósł  54  s).  Korzystając  ze  wzoru  C=
j ∙t
U

  obliczona  pojemność

geometryczna wyniosła 8.2 mF/cm2.

Podziękowania za finasowanie dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt LIDER X
nr LIDER/15/0088/L-10/18/NCBR/2019)
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CHARGE TRANSPORT IN HYBRID OPV WITH GROUP III

NITRIDE NANOSTRUCTURED CATHODE 

Giorgi Tchutchulashvili1,*, Sergij Chusnutdinow2, Wojciech Mech3, Anna Reszka2,

Marta Sobanska2, Krzysztof P. Korona3, Zbigniew R. Zytkiewicz2, Wojciech Sadowski1

1Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdańsk University of Technology, Gabriela
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

2Institute of Physics PAS, al. Lotników 32/46, 02-668 Warsaw
3Faculty of Physics, Warsaw University, Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warsaw

* giorgi.tchutchulashvili@pg.edu.pl

Hybrid  bulk  heterojunction  solar  cell  has  been  demonstrated  using  with  poly  (3-

hexylthiophene) (P3HT) doped with Phenyl-C71-butyric acid methyl ester (PCBM) fullerene

derivative as an active layer with gallium nitride (GaN) nanowires as the electron selective

layer.  Nanostructured GaN cathodes  were synthesized by plasma-assisted molecular  beam

epitaxy (PA-MBE) and is electrically integrated with silicon substrate. Fabricated by common

spin-coating  method,  devices  with  P3HT:PC71BM/GaN/Si  layer  sequence  were  compared

with analogous planar  structures  i.e.,  without  nano-morphology,  and show increased  light

sensitivity  with  significant  enhancement  of  photovoltaic  parameters.  Short  circuit  current

density increase of three orders of magnitude was demonstrated, while open circuit voltage

increased more than three times.

Photovoltaic  behavior  of  devices  assembled  on  GaN/Si  layers  synthesized  in  various

morphologies  differs  significantly.  After  cathode morphology optimization,  maximal  open

circuit  voltage  and  short  circuit  current  enhancement  were  achieved  on  cathodes  with

nanowire length equal to 150 nm with active volume fraction occupied by nanowires equal

0.4.  Analysis  of  dark  volt-ampere  characteristics  and  Mott-Schottky  measurement  results

indicate the formation of space charge region. Built-in voltage was found to be equal 0.45 V.

Impedance  spectroscopy results  give  lifetime  of  electrons  in  the  range of  1-10 msec  and

mobility equal 210-3-510-2 cm-2Vs.
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WPŁYW PROFILU DOMIESZKOWANIA WARSTW FALOWODOWYCH
NA PARAMETRY KWANTOWYCH LASERÓW KASKADOWYCH NA BAZIE InP

Marek Tłaczała1,*, Adriana Łozińska1, Mikołaj Badura1, Beata Ściana1

1Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Politechnika Wrocławska,
ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław

*autor korespondencyjny: marek.tlaczala@pwr.edu.pl

Kwantowe  lasery  kaskadowe  QCL  (ang. Quantum  Cascade  Laser)  należą  do  najbardziej
zaawansowanych unipolarnych emiterów promieniowania, których działanie oparte jest na przejściach
wewnątrzpasmowych. Dzięki temu długość emisji praktycznie nie zależy od materiału, z którego są
wykonane a  jedynie od geometrii  studni  kwantowych w obszarze rdzenia.  Lasery wytworzone na
bazie heterostruktury InGaAs/AlInAs dopasowanej sieciowo do podłoża InP, emitują w zakresie od
3,5 μm do 24 μm, dzięki czemu znajdują zastosowanie  w detekcji zanieczyszczeń gazowych, skażeń
biologicznych, czy w badaniach spektroskopowych. Są to lasery o emisji  krawędziowej zawierające
dwie warstwy ograniczające n-InP, między którymi umieszczona jest wyrafinowana heterostruktura
rdzenia InGaAs/AlInAs,  złożona z setek do tysiąca cienkich warstw rzędu 0,5÷10 nm, co wymaga
zaawansowanych technik wytwarzania jak metoda MBE (ang. Molecular Beam Epitaxy), czy MOVPE
(ang. Metalorganic  Vapour  Phase  Epitaxy).  W  pracy  analizowano  wpływ  grubości  i  profilu
domieszkowania  warstw  n-InP,  na  takie  parametry  lasera  jak:  uwięzienie  modowe  E,  straty  na
swobodnych nośnikach αfc, wzmocnienie progowe gth, czy rezystancja przyrządu R. Przeprowadzono
szereg symulacji  teoretycznych dla długości fali   = 5 m, stosując różne profile domieszkowania
warstw n-InP. Na rys. 1a pokazano wyniki modelowania struktury referencyjnej z falowodami n-InP
złożonymi  z  dwóch  obszarów  o  grubościach  1 µm  oraz  stałym  poziomie  domieszkowania,
odpowiednio 3×1016 cm-3 (od strony rdzenia) i 1×1017 cm-3 oraz najlepszej modelowanej struktury (rys.
1b) z dwoma warstwami n-InP o grubościach 1 µm i odpowiednio stałym domieszkowaniu 3×1016 cm-

3 (od strony rdzenia) oraz sinusoidalnym gradientem domieszkowania od 3×1016 cm-3 do 6×1017 cm-3

(8×1017 cm-3, przy podłożu).

Rys.  1. Rozkład  współczynnika  załamania  n,  intensywności  modu  podstawowego  E2-TM  oraz  strat  na
swobodnych nośnikach αfc w strukturze referencyjnej (a) oraz dla gradientowo domieszkowanych falowodów n-
InP (b).

Przeprowadzone symulacje wykazały, że zmieniając grubość i profil domieszkowania warstw n-
InP można znacznie  poprawić ograniczenie  modowe,  zmniejszyć straty optyczne oraz  rezystancję
struktury.  Optymalne  falowody  gradientowe  wytworzono  epitaksjalnie  metodą  LP-MOVPE i
zmierzono  rzeczywisty  rozkład  swobodnych  elektronów  za  pomocą  profilera  EC-V  firmy  WEP.
Falowody te planuje się zastosować docelowo w strukturze przyrządowej QCL, w celu weryfikacji
technologicznej wyników symulacji teoretycznych.

Praca współfinansowana przez projekty: NCN projekt OPUS-17 No. 2019/33/B/ST7/02591; NCBR projekt No.
TECHMATSTRATEG1/347510/15/NCBR/2018 ″SENSE″; badania statutowe Politechniki Wrocławskiej.
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WZROST I UTLENIANIE BIZMUTENU NA PODŁOŻACH

VAN DER WAALSA

Klaudia Toczek  1,  *, M. Rogala1, K. Szałowski1, D. A. Kowalczyk1, W. Kozłowski1, 
I. Lutsyk1, M. Piskorski1, P. Krukowski1, P. Dąbrowski1, M. Le Ster1, R. Dunal1, 

A. Nadolska1, P. Przybysz1, W. Ryś1, P. J. Kowalczyk1

1Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet
Łódzki, ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź

*autor korespondencyjny: klaudia.toczek@edu.uni.lodz.pl

Bizmut należy do grupy XV układu okresowego i jako metal o konfiguracji 6s26p3 jest

ostatnim  nieradioaktywnym  pierwiastkiem  w  układzie  okresowym  o  niezwykłych

właściwościach elektronowych.

Te  właściwości  są  interesujące  ze  względu  na  efekty  spinowo  –  orbitalne  oraz  stany

powierzchniowe i krawędziowe [1]. To właśnie w bizmucie po raz pierwszy odkryto wiele

zjawisk kwantowych (np. magnetorezystancję), a ostatnio także topologicznie chronione stany

brzegowe. Niedawno wykazano, że bizmut może rosnąć dwuwymiarowo, tworząc materiał

zwany bizmutenem (bizmut 2D o strukturze czarnego fosforu) [1,2]. Niezwykle ważne jest

zrozumienie ścieżek wzrostu i degradacji tego nowego materiału.

Przedstawimy właściwości i morfologię nanostruktur bizmutenu rosnącego epitaksjalnie na

graficie  pirolitycznym  (HOPG),  a  także  na  materiałach  izolacyjnych,  takich  jak  mika  

i heksagonalny azotek boru (hBN). 

Skupimy  się  na  badaniach  prowadzonych  z  wykorzystaniem  skaningowej  mikroskopii

tunelowej (STM) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM), dzięki którym mogliśmy zbadać

strukturę  elektronową  i  atomową  na  pojedynczych  warstwach  bizmutenu.  Do  określenia

składu  chemicznego  utlenionych  struktur  wykorzystaliśmy  rentgenowską  spektroskopię

fotoelektronów (XPS).

Powyższe badania są wspierane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr.

2019/35/B/ST5/03956.

[1] P.J. Kowalczyk, et al., Surf. Sci., 605, 659 (2011)

[2] G. Bian, et al., J. Phys. Chem. Solids, 50, 109 (2019)
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BADANIE WPŁYWU USZKODZEŃ DNA NA STRUKTURĘ

CHROMOSOMÓW 

Marta Urbańska, Michał Czaja, Kamila Sofińska, Natalia Wilkosz, Dawid Lupa,
Katarzyna Skirlińska-Nosek, Sara Seweryn, Marek Szymoński,  Ewelina Lipiec*

Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,
30-348 Kraków

*autor korespondencyjny: ewelina.lipiec@uj.edu.pl

Uszkodzenia DNA są powszechnym zjawiskiem, a częstotliwość ich występowania może

sięgać  nawet  kilkudziesięciu  tysięcy  w  ciągu  jednego  dnia.  Szczególnie  niebezpiecznymi

typami zaburzeń w strukturze DNA są pojedyncze (z ang. Single-Strand Breaks, SSBs) oraz

podwójne przerwania nici (z ang. Double-Strand Breaks, DSBs), które mogą prowadzić do

mutacji, kancerogenezy, a w ostateczności nawet apoptozy [1]. 

Pomimo,  że  procesy  uszkodzeń  oraz  naprawy  DNA  były  intensywnie  badane,  wiele

mechanizmów  na  poziomie  molekularnym  pozostaje  niezrozumiałych.  W  ramach

realizowanego  projektu  przeprowadziliśmy  kompleksowe  badania  na  chromosomach

izolowanych z komórek HeLa. W celu indukowania uszkodzeń DNA komórki inkubowano z

bleomycyną (BLM), a zmiany strukturalne obserwowano dwiema technikami badawczymi.

Mikroskopia  sił  atomowych  (AFM)  umożliwiła  obserwację  zmian  morfologicznych  

w  chromosomach  z  nanometrową  zdolnością  rozdzielczą,  z  kolei  mikro-spektroskopia

Ramana pozwoliła na detekcję zmian w strukturze chemicznej chromatyny [2]. 

Uzyskane wyniki ukazały zależność między zaburzeniami w prawidłowym formowaniu

chromosomów  w  metafazie  cyklu  komórkowego,  a  aktywacją  procesów  biochemicznych

wywołanych uszkodzeniami i naprawą DNA.

Badania  prowadzone  są  w  ramach  projektu  OPUS  16  „  Lokalne  zmiany  struktury

cząsteczek DNA w wyniku uszkodzenia i naprawy” (UMO-2018/31/B/ST4/02292). 

[1] Sofińska, K.; Wilkosz, N.; Szymoński, M.; Lipiec, E. Molecular Spectroscopic Markers of

DNA Damage. Molecules 2020, 25, 561.

[2] Czaja, M.; Skirlińska-Nosek, K.; Adamczyk, O.; Sofińska, K.; Wilkosz, N.; Rajfur, Z.;

Szymoński, M.; Lipiec, E.  Raman Research on Bleomycin-Induced DNA Strand Breaks and

Repair Processes in Living Cells. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 3524.
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Platforma Badawacza PES do badań nanomateriałów
Lukasz Walczak

Pion Naukowo-Badawczy, PREVAC sp. z o.o., Rogow, Poland

Wiele  ważnych  procesów,  takich  jak  konwersja  energii,  procesy
elektrochemiczne, korozyjne i biologiczne zachodzi na granicy faz ciało stałe-gaz i
ciało  stałe-ciecz  [1-3].  Spektroskopia  fotoelektronowa  (PES)  jest  jedną  z
najważniejszych technik pozwalającą na zrozumienie tych procesów na poziomie
atomowym i jest kluczem do poprawy wydajności  nowatorskich nowych baterii
lub  odnawialnych  źródeł  energii,  takich  jak  urządzenia  do  konwersji  energii
słonecznej, wiatrowej lub wodnej. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania
technologiczne  i  urządzenia  dla  techniki  PES.  Nieodzowne  będą  tutaj
spektrometry wraz ze źródłami wzbudzenia do rutynowej spektroskopii PES, jaki i
środowiskowej  spektroskopii  PES.  Zademonstrowane  zostaną  parametry
techniczne,  wyniki  badań pomiarów PES przeprowadzonych dla materiałów na
fotowoltaice [4], katalizie [5] czy biomateriałach. 

[1] S. Choudhury et al. C 2021, 7, 28.

[2] A. Asyuda et al. Phys. Chem. Chem. Phys., 2020,22, 10957-10967.

[3] H. Aldahhak et al. . J. Phys. Chem. C 2020, 124, 11, 6090–6102.

[4] S.Bhowmick et al. J. Phys. Chem. C 2021, 125, 8, 4846–4859.

[5] V. Pramhaas et al. ACS Catal. 2021, 11, 1, 208-214.
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WPŁYW SZYBKOŚCI PRZESUWU I SIŁY NACISKU

NA TARCIE SUCHE NANOPOWŁOK SILANOWYCH

Marek Weiss1, Łukasz Majchrzycki2, Michał Cichomski3, Arkadiusz Ptak1,*

1Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej,
Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

2Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań

3Katedra Technologii i Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki,
ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź

*autor korespondencyjny: arkadiusz.ptak@put.poznan.pl

W niniejszej pracy pokazano znaczenie szybkości przesuwu i siły nacisku w procesie tarcia

kinetycznego  suchego  w  nanoskali,  związanego  z  oddziaływaniami  van  der  Waalsa [1].

Pokazano,  że  tarcie  pochodzenia  adhezyjnego  odgrywa główną  rolę  w zakresie  obciążeń

bliskich  zeru,  niezależnie  od  szybkości  przesuwu.  Natomiast  procesy  odtwarzania  wiązań

adhezyjnych determinują wartość siły tarcia w zakresie najmniejszych szybkości przesuwu.

Zależność  od  szybkości  i  obciążenia  przedstawiono  w  formie  zależności  od  jednego,

kompleksowego  parametru  (P).  Ułatwiło  to  zaproponowanie  jednolitej  interpretacji  wielu

różnych,  złożonych  zależności  dynamicznych  dla  tarcia  suchego  i  wyróżniono  szereg

mechanizmów,  których  dominacja  zależy  od  zakresu  wartości  P:  odtwarzanie  wiązań

adhezyjnych, efekt drgań ciernych („stick-slip”), tarcie mieszane, ślizgowe oraz adhezyjne.

Pomiary  nanotribologiczne  wykonano  za  pomocą  mikroskopu  sił  atomowych  (AFM)

pracującego w trybie sił poprzecznych, w warunkach niskiej wilgotności względnej (< 4%),

dla  pary  trącej  składającej  się  z  hydrofobowej  nanopowłoki  FPTS  (3,3,3,-

trifluoropropylotrichlorosilanu) oraz krzemowego ostrza AFM.

Wytworzone  nanopowłoki  zbudowane  z  cząsteczek  FPTS  poddano  szerokiej

charakteryzacji pod kątem m.in.: topografii i zwilżalności powierzchni, składu chemicznego

oraz grubości, wykorzystując szereg technik uzupełniających.

M.W. i  A.P. dziękują za wsparcie  finansowe w ramach projektów: Narodowego Centrum

Nauki nr 2020/37/B/ST8/02023 oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 0512/SBAD/2220.

[1] M. Weiss, Ł. Majchrzycki, E. Borkowska, M. Cichomski, A. Ptak, Tribology International

162 (2021).
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Charakteryzacja uszkodzeń strukturalnych DNA wywołanych
bleomycyną za pomocą wysokorozdzielczego obrazowania AFM w

cieczy

Natalia Wilkosz  1,*  , Sara Seweryn1, Ewelina Lipiec1, Kamila Sofińska1, Marek
Szymoński1 

1Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,
30-348  Kraków

*autor korespondencyjny: natalia.szydlowska@uj.edu.pl

Molekuły DNA spełniają wyjątkową rolę w organizmach żywych poprzez zawartą w
nich  informację  genetyczną.   Z  tego  tyeż  powodu  dokładne  zrozumienie  modyfikacji
strukturalnych DNA wywołanych oddziaływaniem z innymi molekułami  i  otaczającym je
środowiskiem ma zasadniocze znaczenie dla przyszłego rozwoju medycyny i farmakologii. W
niniejszej prezentacji koncentrujemy się na badaniach lokalnej struktury molekularnej DNA
przy  pomocy  wysokorozdzielczej  mikroskopii  sił  atomowych  (AFM).  Badania
przeprowadzono w cieczy,  czyli  w środowisku,  które  pozwala nam badać  te  molekuły  w
warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do warunków fizjologicznych. W szczególności
przedstawimy  wyniki  dotyczące  zmian  morfologii  DNA  wywołanych  oddziaływaniem  z
bleomycyną  (BLM),  antybiotykiem  przeciwnowotworowym  często  używanym  w
chemioterapii.  Bleomycyna  w  obecności  jonów  żelaza  i  tlenu  powoduje  pojedyncze  i
podwójne  przerwania  nici  hamując  podział  i  wzrost  komórek,   co  w  konsekwencji
doprowadza  do  ich  apoptozy  lub  starzenia  się  [1,2].  Charakterystyczne  zmiany
konformacyjne DNA wywołane pojedynczymi i podwójnymi przerwaniami nici są możliwe
do  identyfikacji  przy  pomocy  wysokorozdzielczej  mikroskopii  AFM.  W  pracy  zbadano
szereg przykładów lokalnych zmian konformacji  próbek DNA inkubowanych bleomycyną
przy różnym stężeniu roztworu, co pozwoliło na lepsze zrozumienie procesów oddziaływania
tego leku z molekułami DNA.  

Podziękowanie: Praca była wykonana w ramach projektu OPUS-16, p.t.  „Lokalne zmiany
struktury  cząsteczek  DNA  w  wyniku  uszkodzenia  i naprawy” i  finansowana  przez
Narodowe Centrum Nauki w ramach kontraktu „Umowa nr UMO-2018/31/B/ST4/02292” .

Literatura:
1. Povirk, L.F.; Han, Y.H.; Steighner, R.J. Structure of Bleomycin-Induced DNA Double-

Strand Breaks: Predominance of Blunt Ends and Single-Base 5’ Extensions. 
Biochemistry 1989, 28, 5808–5814.

2. Steighner, R.J.; Povirk, L.F. Bleomycin-induced DNA lesions at mutational hot spots: 
Implications for the mechanism of double-strand cleavage. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. 
A. 1990, 87, 8350–8354.
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Kropki kwantowe InAs na metamorficznej warstwie buforowej
z InGaAs jako źródła pojedynczych fotonów

w zakresie  telekomunikacyjnym

Paweł Wyborski1, Anna Musiał1, Paweł Podemski1, Piotr A. Wroński2, Fauzia Jabeen2,3,
Sven Höfling2, Grzegorz Sęk1

1 Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika
Wrocławska, Wrocław, Polska

2 Technische Physik, University of Würzburg and Wilhelm-Conrad-Röntgen-Research Center
for Complex Material Systems, Würzburg, Niemcy

3 QLM, Quantum Light and Matter group, Faculty of Engineering and Physical Sciences,
University of Southampton, Southampton, Wielka Brytania

*autor korespondencyjny: pawel.wyborski@pwr.edu.pl

Półprzewodnikowe kropki kwantowe emitujące w zakresie telekomunikacyjnym mogą
być  wykorzystane  jako  nieklasyczne  źródła  światła  niezbędne  do  realizacji  schematów
komunikacji  kwantowej  w  sieciach  światłowodowych.  W  tym  kontekście  na  szczególną
uwagę zasługują kropki kwantowe wytworzone z InAs na podłożu GaAs, które wytwarzane
są  
w ramach dojrzałej i dobrze rozwiniętej technologii epitaksjalnej, a także charakteryzują się
doskonałymi  właściwościami  optycznymi  [1].  Jednak  struktury  tego  typu  wzrastane  
w standardowych warunkach emitują w zakresie fal krótszych niż 1100 nm, dlatego rozwijane
są  metody  otrzymywania  takich  kropek  kwantowych,  które  byłyby  aktywne  optycznie  
w obszarze tzw. telekomunikacyjnych okien widmowych [2,3].  

Komunikat prezentuje badania własności optycznych kropek kwantowych z materiału
InAs  wzrastanych  na  gradientowej  metamorficznej  warstwie  buforowej  InGaAs
wytwarzanych za pomocą epitaksji z wiązek molekularnych na podłożu GaAs. Modyfikacja
zawartości indu w górnej części warstwy buforowej pozwala na zmianę warunków wzrostu
kropek  kwantowych,  a  tym  samym  uzyskanie  przesunięcia  emisji  aż  do  trzeciego  okna
telekomunikacyjnego  przy  1.55  µm  (dla  struktury  zawierającej  42%  indu  w  warstwie
buforowej). Pomiary spektroskopii modulacyjnej (fotoodbicia) i fotoluminescencji udzieliły
informacji  o strukturze pasmowej oraz wydajności emisji i  jej zależności od temperatury,  
a badania z wysoką rozdzielczością przestrzenną i spektralną pozwoliły na detekcję emisji  
z różnych kompleksów ładunkowych związanych w pojedynczych kropkach kwantowych.  
W pomiarach funkcji korelacji drugiego rzędu g(2)(t) w konfiguracji Hanbury Brown i Twiss
(autokorelacji  aktów  emisji)  uzyskano  wartości  g(2)(0)  ok.  0.2,  potwierdzając  emisję
jednofotonową  z  trionu  związanego  w  takiej  kropce  w  zakresie  trzeciego  okna
telekomunikacyjnego.

Współpraca  międzynarodowa  dofinansowana  przez  Narodową  Agencję  Wymiany
Akademickiej (NAWA), projekt nr PPI/APM/2018/1/00031/U/001. 

[1] P. Senellart, G. Solomon and A. White, Nat. Nanotechnol. 12, 11 (2017).
[2] Y. Arakawa and M. J. Holmes, Appl. Phys. Rev. 7, 2 (2020).
[3] S. L. Portalupi, M. Jetter and P. Michler, Semicond. Sci. Technol. 34, 053001 (2019).
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ZASTOSOWANIE ORGANICZNYCH SENSYBILIZATORÓW

NANOCZĄSTEK DITLENKU TYTANU W BARWNIKOWYCH

OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH

Agata Zdyb1,*, Ewelina Krawczak1

1Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40 B, 20-618
Lublin

*autor korespondencyjny: a.zdyb@pollub.pl

Barwnikowe  ogniwa  słoneczne  są  to  ogniwa  fotoelektrochemiczne,  zbudowane  z

oświetlanej  fotoanody  i  przeciwelektrody  oraz  elektrolitu  wypełniającego  przestrzeń

pomiędzy  nimi.  Fotoanodę  stanowi  szkło  z  transparentną  warstwą  przewodzącą,  pokryte

nanocząstkami  szerokopasmowego  półprzewodnika  (np.  TiO2,  SnO2,  ZnO)  z

zaadsorbowanymi na powierzchni molekułami barwnika organicznego, którego zadaniem jest

umożliwienie absorpcji światła w szerokim zakresie spektralnym. Barwnik sensybilizuje do

zakresu widzialnego nanocząstki wykazujące absorpcję jedynie w nadfiolecie. Odpowiednio

dobrany  sensybilizator  powinien  trwale  adsorbować  się  na  powierzchni  nanocząstek  oraz

cechować  się  położeniem  poziomu  LUMO  ponad  dnem  pasma  przewodnictwa

półprzewodnika,  aby  zapewnić  wydajny  przekaz  elektronu  ze  wzbudzonej  molekuły  do

nanocząstki. Dodatkowo, poziom HOMO molekuły sensybilizatora powinien znajdować się

poniżej  potencjału  redoks  elektrolitu,  tak  aby  utleniona  cząsteczka  barwnika  mogła  być

zregenerowana przez elektrolit.  

W pracy przedstawiono wyniki  oceny wybranych barwników organicznych  pod kątem

możliwości  zastosowania  w  ogniwach  słonecznych  oraz  parametry  ogniw,  w  których

barwniki  te  pełnią  rolę  sensybilizatora  nanocząstek  TiO2.  W celu  wzmocnienia  absorpcji

światła  w ogniwach została  wprowadzona dodatkowa,  odbijająca  światło  warstwa BaSO4.

Badania objęły m.in.: obrazowanie SEM mezoporowatej warstwy nanocząstek TiO2, pomiar

absorpcji  barwników,  takich  jak  fenylofluoron,  pyrokatechol  fiolet  i  alizaryna  w  postaci

wolnej  i  zaadsorbowanej  oraz  wyznaczenie  parametrów  fotowoltaicznych  wytworzonych

ogniw  barwnikowych.  Rezultaty  wskazują,  że  najbardziej  korzystnym  rozwiązaniem  jest

zastosowanie fenylofluoronu w ogniwie z dodatkową warstwą odbijającą.
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ATOMIC-SCALE FRICTION ON MOS2 LAYERS STRAINED

BY SURFACE ROUGHNESS, THERMAL CONTRACTION

AND VACANCY DEFECTS

Dominik Zegarmistrz1,*, Antony George2,  Andrey Turchanin2, Manoj Tripathi3,
Konrad Stajna1, Franciszek Krok1, Enrico Gnecco1

1Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11,
30-348  Kraków

2Friedrich Schiller University Jena, Lessingstr. 8, 07743 Jena, Germany
3University of Sussex, Brighton, BN1 9RH UK

*autor korespondencyjny: dominik.zegarmistrz@student.uj.edu.pl

Friction force microscopy (FFM) is a very suitable tool to investigate the mechanical shear

response  of  solid  surfaces  down  to  the  atomic  scale.  After  pioneer  applications  of  this

technique to bulk crystal surfaces, significant research has been conducted on the nanofriction

of  two-dimensional  (2D)  systems,  such  as  single  or  double  layers  grown  on  a  crystal

substrate. Noticeable examples are the moire patterns observed in the frictional maps of KBr

on NaCl [1] or graphene on SiC [2] and unambiguously related to the superstructures formed

by these systems. However, it appears that atomic-scale details are rarely accessible in FFM

investigations on more irregular 2D systems.

In  this  contribution  we  have  focused on  MoS2 layers  prepared  on amorphous  SiO2 with

different  techniques,  and attempted  to  relate  the  nanotribological  response of  MoS2to  the

surface strain caused by (i) the roughness of the MoS2/SiO2 interface,  (ii)  the shear stress

bands and even cracks  caused by the  different  thermal  expansion coefficients  of  the two

materials,  and  (iii)  the  possible  presence  of  atomic-scale  vacancies.  Investigations  on

heterostructures formed by MoS2 and WS2 are also in progress.

[1] S. Maier et al., Atomic-scale friction modulated by a buried interface: Combined atomic

and friction force microscopy experiments, Phys. Rev. B 78 (2008) 045432

[2] T. Filleter et al., Friction and dissipation in epitaxial graphene films, Phys. Rev. Lett. 102

(2009) 086102
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APVACUUM Sp. z o.o. 
 

 

APVACUUM Sp. z o.o.  

ul. Klonowa 24 

62-002 Suchy Las 

tel: +48 61 6563530 

e-mail: biuro@apvacuum.com 

http://www.apvacuum.com  

 

Kontakt: Artur Kajoch, Witold Smoliński 

 

 

 
APVACUUM sp. z o.o. jest firmą inżyniersko-handlową. Specjalizujemy się w technice 

próżniowej. W naszej ofercie znajdą Państwo całą gamę urządzeń, od pojedynczych 

komponentów aż po złożone systemy próżniowe. Zapewniamy wszechstronną pomoc przy 

doborze optymalnych rozwiązań, uruchomieniu, instalacjach oraz serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny. W ramach działalności wykonujemy: ekspertyzy, przeprowadzamy testy 

szczelności, świadczymy usługi doradcze, projektujemy i wykonujemy na indywidualne 

zamówienie specjalistyczne urządzenia z zakresu techniki próżniowej oraz badania szczelności 

metodą helową. 

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, wysoka jakość oferowanych produktów 

i usług oraz wykwalifikowana kadra specjalistów, otwartych na nowe rozwiązania i oczekująca 

wyzwań, jakie pojawiają się w świecie współczesnych technologii. 

Mając na uwadze ciągłe doskonalenie nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, 

zacieśniamy współpracę z firmami partnerskimi, rozwijamy swoje zaplecze warsztatowe 

i laboratoryjne oraz pozostajemy otwarci na wszelkie uwagi. Będziemy wdzięcznie za sugestie 

mogące podnieść standard naszych usług. 

W ramach swojej działalności współpracujemy na bazie autoryzowanych przedstawicielstw 

z liderami w branży takimi jak: Pfeiffer Vacuum, Adixen, Scienta Omicron, scia Systems, i 

HSR.  
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BEEGRAPHENE 
 

 

BeeGraphene Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 9 

39-300 Mielec, Poland 

phone: +48 518 878 457  

e-mail: office@beegraphene.com  

https://beegraphene.com 

 

Contact person: Michał Jurczyński 

 

BeeGraphene is the producer and supplier of high-quality graphene, grown directly on 

insulating, minimally step bunched silicon carbide wafers, with the lateral size of up to 2” 

(5cm). 

 

Graphene is a two-dimensional material, consisting of carbon atoms arranged in a 

honeycomb-like structure, which is considered to be one of the materials of the future. 

Graphene is expected to find applications in various fields and its role will be crucial in the 

further development of analogue and quantum electronics, optoelectronics and spintronics. 

Despite many efforts and ongoing research, the growth of macroscopic, high-quality material 

remains challenging. 

After 6 years of research, BeeGraphene has developed 

a process which can solve the problems faced by the 

currently used production methods. It is based on a 

high-temperature graphitization of the surface of 

silicon carbide in ultra-high vacuum, with an external 

beam of silicon atoms directed at the surface. The 

material produced by BeeGraphene stands out not only 

due to the high quality of the surface, but also because 

of the highly ordered interface between graphene and 

silicon carbide. 

Our method significantly limits step-bunching of 

silicon carbide during graphene growth (steps’ height 

of around 1 nm). These features result in the isotropic 

parameters, due to the undisturbed motion of electrons 

in every direction on the surface. 

Lack of homogeneity of graphene, produced using 

competitive methods, is recognized as one of the major 

obstacles hindering the development of various 

applications of this material. Graphene offered by 

BeeGraphene is grown directly on an insulating surface of silicon carbide, which eliminates 

the need of transferring it onto different substrates and enables the possibility of wafer-scale 

processing. The process we use in BeeGraphene is energy-efficient, environmentally-

friendly and highly reproducible – we guarantee that every batch of our graphene will have 

almost identical properties. Our company also offers few-layers graphene, with the ABC-

stacking of the adjacent layers, dedicated to the studies of superconductivity and other rare 

electronic phenomena. What is best, our material is surprisingly affordable – please do not 

hesitate to contact us for a quotation.  

 
AFM image of a bilayer graphene from 

BeeGraphene (top) and a line profile 

taken along the shown line (bottom). 
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EDVAC Sp. z o.o. 

 

 
 

EDVAC Sp. z o.o. 

ul. Lotnicza 27 

05-090 Raszyn, Polska 

tel: 795 750 515  

e-mail: andrzej.kisiel@edvac.pl  

http://www.edvac.pl 

 

Kontakt: Andrzej Kisiel 

 

 

 

Firma EDVAC oferuje sprzedaż i serwis pomp próżniowych Edwards Vacuum, jonowych 

pomp próżniowych Gamma Vacuum, komór, komponentów oraz innych akcesoriów 

próżniowych. 

Nasza gama produktów to: 

 pompy próżniowe (olejowe laboratoryjne i przemysłowe, bezolejowe Scroll, 

membranowe, z pierścieniem wodnym, dyfuzyjne, turbomolekularne, itp.) 

 pompy jonowe – pompy o bardzo wysokiej próżni 

 komory próżniowe (standardowe, niestandardowe, armatura, przyłącza i przepusty), 

przyrządy i urządzenia R&D 

 komponenty próżniowe w różnych standardach - ISO-KF (NW), ISO-K, ISO-F, CF 

i specjalne 

 urządzenia do kontroli i pomiaru próżni 

 pułapki, filtry, separatory i inne akcesoria 

 armatura tj. uszczelki, klamry, redukcje, węże, króćce, zawory 

 części zamienne, oleje próżniowe i specjalne smary do HV i UHV 

Oferujemy pompy próżniowe nowe, regenerowane oraz wymiany serwisowe starych 

urządzeń. Naprawiamy, remontujemy i dostarczamy części zamienne dla wielu modeli pomp 

próżniowych innych producentów. 

Serwis pomp laboratoryjnych 

Naszą specjalnością jest serwis pomp olejowych łopatkowych do zastosowań 

laboratoryjnych. 

Pompy te występują w mikroskopach SEM, kriokomorach, liofilizatorach, napylarkach, 

wyparkach i suszarkach próżniowych, w układach tworzenia i badania nanostruktur itp. 
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LABSOFT Sp. z o.o. 

  
 

Labsoft Sp. z o.o. 

ul. Puławska 469 

02-844 Warszawa, Polska 

tel: + 48 22 8532793     

e-mail: info@labsoft.pl  

http://www.labsoft.pl 

 

Kontakt:  

 

 

 Firma LABSOFT jest wieloletnim, uznanym dostawcą urządzeń badawczych, aparatury 

pomiarowej i technologicznej renomowanych producentów. Oferowane przez nas 

urządzenia znajdują zastosowanie w ogólnie pojętej nanotechnologii, inżynierii 

materiałowej, naukach fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych. Posiadamy 

bazę ponad 700 zainstalowanych przyrządów badawczych, w tym o bardzo wysokim 

poziomie złożoności, oraz szereg referencji ze zrealizowanych dostaw świadczących  

o naszych kompetencjach i doświadczeniu. 

 Labsoft to zespół ponad 30 osób, w tym 14 inżynierów serwisowych rozlokowanych na 

terenie całego kraju. Śledzimy uważnie dynamicznie rozwijający się rynek urządzeń 

badawczych, stale podnosimy swoje kwalifikacje, wprowadzamy i proponujemy nowe 

rozwiązania. Wysokie kompetencje naszych inżynierów sprawiają, że pomagamy partnerom 

w serwisie aparatury także poza granicami Polski. Jako doświadczona firma, doskonale 

zdajemy sobie sprawę ze złożoności współczesnej aparatury badawczej, z jej niesamowitego 

potencjału badawczego, ale również z wyzwań stawianych operatorom oraz osobom 

interpretującym uzyskane wyniki. Dlatego naszym celem jest wdrożenie koncepcji pełnego 

wsparcia klienta – od doradztwa przy wyborze urządzeń, poprzez przygotowanie 

pomieszczeń, instalację i uruchomienie aparatury, przeszkolenie użytkowników, utrzymanie 

jej w ruchu, aż do udzielenia wsparcia aplikacyjnego dla użytkowników. 
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MeasLine sp. z o.o.  (Ltd.) 

 

 

MeasLine sp. z o.o. - oddz. Skawina (Ltd.) 

Pilsudskiego 3 

32-050, Skawina, Poland 

tel: +48 12 307 2980 

e-mail: measline@measline.com 

http://www.measline.com 

 

Contact person: Janusz Budzioch 

 

MEALINE company specializes in designing and manufacturing of research and measuring 

devices for laboratory and industrial applications. We also serve as a distributor of advanced 

equipment in Poland.  

Our offer includes advanced measuring systems, such as Multi-Plattform UHV System 

(MPS), a single instrument enabling multiple technique surface analysis and correlative 

nanofabrication. This unique tool consists of ultra-high vacuum systems produced  

by MEASLINE and an atomic force microscope with the piezoresistive cantilever, 

developed by the Nanoanalytik company. A wide scope of available analytic techniques such 

as: Atomic Force Microscopy (AFM), Auger electron spectroscopy (AES), X-ray 

photoelectron spectroscopy (XPS) and additional equipment like: an ion source for depth 

profiling, load-lock enabling transferring samples from/to the glove box under a protective 

atmosphere and separate preparation chamber (ex. for vacuum coating), makes this system 

ideal for wide range of research applications. One example can be future development of 

electronic devices based on single- or few dopant-QDs. The Field-Emission Scanning Probe 

Lithography (FE-SPL) may be used for the fabrication of single electron transistors (SETs), 

which make possible the control of quantum transport through a zero-dimensional island, 

source, drain, and gate electrodes. Fast switching between electron-field emission from the 

tip and non-contact AFM imaging greatly facilitates the analysis of the deposits. A further 

important advantage is that the placement of the deposits can be determined with very high 

positioning accuracy using the AFM for navigation and fabrication of the Electron beam-

induced deposition (EBID) features. 

Our goal is to help scientists in realisation of their brilliant research ides providing high 

quality devices fitted exactly to individual needs. MEASLINE delivers custom systems for 

thin layer deposition using the Physical Vapor Deposition (PVD) techniques starting from 

compact tools for thermal evaporation or magnetron sputtering to complex, multichamber 

systems equipped with multiple sources. We design and manufacture cryostats enabling to 

work in the temperatures range of 4 to 500 K and adapted to work with external devices like 

superconductive magnet, optical microscope, ect. and other diverse systems dedicated to 

specialized research, such as vacuum chamber reactors, reactors for spectroscopic research 

in IR, tools for laser ablation or systems for investigations of high-temperature behaviour of 

molten metals in contact with refractory materials ect. We also provide equipment for thin 

layer thickness measurements and optical analysis of surfaces.  
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PIK INSTRUMENTS 

  
 

PIK Instruments 

ul. gen. Leopolda Okulickiego 5F 

05-500 Piaseczno 

Polska 

Tel/Fax: +48 22 726 74 96  

Tel:  +48 516 041 467 

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl 

http://pik-instruments.pl 

 

Kontakt: Marcin Lamczyk, Maciej Bazarnik 

 

PIK Instruments to stale rozwijająca się firma, która została założona w 2017 roku, oferująca 

wysokiej klasy urządzenia laboratoryjne od ponad 30 producentów. Jesteśmy młodym, ale 

doświadczonym zespołem specjalistów, którzy – wykorzystując swoją wiedzę – dążą  

do znalezienia najlepszego rozwiązania dla naszych klientów. 

Nasze portfolio obejmuje szereg urządzeń, które świetnie sprawdzają się podczas 

prowadzenia badań naukowych oraz kontroli jakości nanomateriałów. 

W swojej ofercie posiadamy rozwiązania do preparatyki próbek zarówno z materiałów 

inżynierskich, jak i preparatów biologicznych. Nasze portfolio obejmuje między innymi 

przecinarki precyzyjne, prasy do inkludowania oraz szlifierko-polerki firmy LAM PLAN. 

W przypadku przygotowania preparatów biologicznych posiadamy dedykowane do tego, 

zaawansowane systemy firmy Leica Microsystems. W celu jak najlepszej jakości analizy  

za pomocą mikroskopii elektronowej oferujemy rozwiązania firmy Fischione obejmujące 

polerki i ścieniarki jonowe oraz urządzenia do czyszczenia plazmowego. 

Urządzenia służące do obrazowania i analizy nanomateriałów, jakie wchodzą w skład 

naszego portfolio to skaningowe mikroskopy elektronowe marki ThermoFisher Scientific, 

skaningowo-transmisyjne mikroskopy elektronowe firmy Delong Instruments, a także 

mikroskopy sił atomowych Nanosurf. Natomiast dla klientów, którzy pragną zwiększyć 

możliwości swoich urządzeń posiadamy w ofercie zaawansowane holdery TEM, włączając 

w to rozwiązania firm Fischione oraz Protochips. Ponadto, jesteśmy dystrybutorem 

spektrometrów do mikroskopów SEM oraz TEM, produkowanych przez renomowaną firmę 

Bruker. 

Badaczom poszukującym systemów do analizy wielkości i rozkładu nanocząstek możemy 

polecić analizatory firmy Cordouan Technologies. 

Naszym znakiem rozpoznawczym jest to, że poza dostarczeniem i instalacją urządzeń, 

przeprowadzamy szczegółowe szkolenia, a w przypadku konieczności dokonania serwisu 

jest on wykonywany przez naszych serwisantów, bez konieczności wysyłki urządzeń  

do producenta. Co więcej, w naszym sklepie internetowym Micro-Shop dostępne  

są niezbędne materiały eksploatacyjne, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób można się 

zaopatrzyć we wszystko, co pozwala na bezproblemową, efektywną pracę, dającą wysokiej 

jakości rezultaty. 
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PREVAC sp. z o.o. 

 

 

 

PREVAC sp. z o.o. 

ul.Raciborska 61 

44-362, Rogów, Polska 

tel: +48 32 459 2000  

e-mail: prevac@prevac.pl  

http://www.prevac.eu 

 

Kontakt: Sławomir Frysztak, Kinga Misz 

 

 

Działalność firmy PREVAC sp. z o.o. jest ściśle związana z nanotechnologią i powiązanymi 

kierunkami badawczo-rozwojowymi. W firmie stale opracowywane są aparatury 

dopasowane do potrzeb klienta naukowego oraz przemysłowego.  Rozwijane są też 

standardowe rozwiązania i komponenty badawcze. 

Ogromna wiedza, ponad 25-letnie doświadczenie, setki zrealizowanych projektów dla 

klientów na całym świecie plasują firmę na wiodącej pozycji na rynku krajowym  

i międzynarodowym w dziedzinie zaawansowanych technologii. 

 

Produktami firmy są: 

• Kompletne aparatury naukowo-badawcze – umożliwiające modyfikacje i badania 

nanomateriałów w szerokim zakresie ciśnień 

• Unikatowe manipulatory próżniowe  

• Komory próżniowe 

• Instrumenty  

• Nośniki próbek  

• Nowoczesne elektroniki  

• Oprogramowanie  

 

Tworzymy urządzenia, które zbliżają naukę i biznes do pionierskich technologii i osiągnięć 

badawczych. Sprawiamy, że niemożliwe staje się realne, budując rozwiązania szyte na miarę 

dla nawet najbardziej wymagających klientów. Nie ma dla nas barier technologicznych, 

technicznych, koncepcyjnych czy terytorialnych. 

W nasze DNA wpisany jest postęp. Każdego dnia sięgamy po więcej i dalej. Łączymy 

szeroką wiedzę z wielu dziedzin nauki i ulepszamy idee, które pozwalają nam dostarczać 

niezawodne i innowacyjne technologie dla naukowców, instytutów badawczych oraz 

aplikacji przemysłowych z całego świata. 

W pracy nad rozwijaniem technik naukowo-badawczych dla naszych klientów kierujemy się 

niezawodnością, wysoką jakością każdego elementu oraz dokładnością, mierzoną  

w atomowej skali. 

Największym potencjałem PREVAC jest zespół ekspertów, który zapewnia klientom pełne 

wsparcie – od pierwszej rozmowy z doradcą technicznym po serwis pogwarancyjny. 

Prowadzimy projekty z naciskiem na fachowe badania i analizę ich wyników oraz 

identyfikację potrzeb klienta. Pracujemy w ścisłej współpracy z klientem na każdym etapie 

projektu. 
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Scienta Omicron   

  

  

Scienta Omicron GmbH 

Limburger Str. 75 

65232 Taunusstein, Germany 

phone: +49 6128 987 -0   

e-mail: info@scientaomicron.com  

https://scientaomicron.com/en 

 

Contact person: Dr. Martin Schmid 

 

 

 

Scienta Omicron is a leading innovator in Surface Science and Nanotechnology. At our 

technology centres in Uppsala, Sweden and Taunusstein, Germany we develop and produce 

high-tech instruments. Our instruments support top researchers globally and are serviced  

by our four regional hubs in USA, China, Japan and Germany. 

 

We provide state of the art instruments in Electron Spectroscopy, Scanning Probe 

Microscopy and Thin Film Deposition. Focusing on the race for new unique materials and 

solutions, in areas like smarter batteries, next generation electronics, quantum technologies, 

solar energy, intelligent sensors and advanced materials, Scienta Omicron enables 

development of tomorrow´s materials. 
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Sygnis S. A. 
 

 

 

Sygnis S. A.  

Leśna 8, Str. 

83-010 Straszyn, Poska 

 

telefon: +48 22 668 47 57 

e-mail: nano@sygnis.pl  

strona: https://sygnis.pl/ 

 

Kontakt:  

 

 Giorgi Tchutchulashvili (giorgi.tchutchulashvili@sygnis.pl) 

 Grzegorz Kaszyński 

 

Dzięki wykorzystaniu prawdziwie przełomowych technologii z zakresu analizy 

materiałów w skali nano i mikro, jesteśmy w stanie dostarczać wysoce zaawansowane 

systemy badawcze wykorzystujące znane metody LEEM, PEEM, XPS, UPS, AFM, ARPES 

oraz ich kombinację. Sprowadzamy do Polski najlepsze i najbardziej obiecujące systemy 

ESCA działające jak w ultrawysokiej próżni tak i warunkach Near-Ambient Pressure. Zespół 

naszych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem jest w stanie dobrać odpowiednią 

konfigurację sprzętu pomiarowego z uwzględnieniem wymagań konkretnej grupy 

badawczej lub pomóc w procesie rozbudowania już istniejącej aparatury. 

Spółka Sygnis jest liderem również w dziedzinie mikro i nanofabrykacji. Oferowane 

przez nas hybrydowe systemy łączą metody zaawansowanego druku 3D, polimeryzacje 

dwufotonową (2PP) oraz ablację materiału przy pomocy lasera o starannie dobranej długości 

fali. Pozwala to na wytwarzanie struktur z rozdzielczością do 200 nm i wysokim stopniem 

powtarzalności. 

Współpracujemy z największymi ośrodkami naukowymi w Polsce i Europie takimi jak 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Narodowe Centrum Promieniowania 

Synchrotronowego Solaris, Uniwersytet Warszawski, etc. 
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