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Informacje o konferencji





Sªowo wst¦pne

Drodzy uczestnicy Szóstej Ogólnopolskiej Konferencji �Nowoczesne Metody Do-
±wiadczalne w Fizyce, Chemii i In»ynierii�.

Po raz kolejny spotykamy si¦ w Lublinie, by wymieni¢ si¦ wiedz¡ oraz informa-
cjami na temat najnowszych technik eksperymentalnych i trendów we wspóªczesnej
nauce. W tym roku lekko zmienili±my formuª¦ naszej imprezy, gdy» wcze±niej kiero-
wali±my konferencj¦ gªównie do studentów. Teraz chcemy otworzy¢ si¦ nie tylko na
doktorantów, ale i na mªodych naukowców. Wierzymy, »e da Wam to mo»liwo±¢ nie
tylko do podzielenia si¦ swoimi przemy±leniami, ale tak»e do zdobycia wielu intere-
suj¡cych kontaktów, które by¢ mo»e zaowocuj¡ wspóln¡ prac¡ naukow¡.

Zaplanowali±my dwie sesje referatowe oraz jedn¡ sesj¦ posterow¡. Natomiast w
ramach wytchnienia po ci¦»kich sesjach przygotowali±my dla Was dwie imprezy in-
tegracyjne.

Organizatorami konferencji s¡: Koªo Naukowe Studentów Fizyki UMCS oraz
Studenckie Koªo Naukowe Chemików Alkahest UMCS.

W ramach imprez towarzyskich przygotowali±my dla Pa«stwa dwa bankiety
konferencyjne.

Sponsorami tegorocznej edycji konferencji s¡: JM Rektor Uniwersytetu Marii
Curie-Skªodowskiej, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Dziekan Wydziaªu Matematyki,
Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skªodowskiej, DziekanWydziaªu Che-
mii Uniwersytetu Marii Curie-Skªodowskiej, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz
Polskie Towarzystwo Bio�zyczne.

Mamy nadziej¦, »e udziaª w Konferencji NMD b¦dzie dla Was do±wiadczeniem
ciekawym i inspiruj¡cym.

Komitet organizacyjny NMD
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Organizatorzy

Koªo Naukowe Studentów Fizyki

Koªo Naukowe Alkahest

Wydziaª Matematyki Fizyki i Informatyki

Wydziaª Chemii

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej
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Lokalizacje

Instytut Fizyki

pl. Marii Curie-Skªodowskiej 1

Aula A - Wydziaª Chemii

Parter w nowym budynku Wydziaªu Chemii, pl. Marii Curie-Skªodowskiej 3

Aula Fizyki - Wydziaª MFiI

Pierwsze pi¦tro w Instytucie Fizyki, pl. Marii Curie-Skªodowskiej 1

Bazylia

Poziom −1 w budynku Wydziaªu Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skªodowskiej
4A

Helium

ul. Hempla 5

Silence

ul. Idziego Radziszewskiego 8
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Nowoczesne Metody Do±wiadczalne VI

w fizyce, chemii i in»ynierii

Nadprzewodniki: mo»liwo±¢ realizowania oporu
ujemnego

Tadeusz Doma«ski

Instytut Fizyki UMCS w Lublinie

Od ponad wieku fascynacja nadprzewodnikami w gªównej mierze jest zwi¡-
zana z idealnym zanikiem oporu staªopr¡dowego, który realizuje si¦ w zakresie
temperatur poni»ej warto±ci krytycznej. Rozwój technik wytwarzania obiektów
nanoskopowych wbudowanych pomi¦dzy ró»nymi elektrodami zewn¦trznymi (w
tym z u»yciem elektrod nadprzewodnikowych) stwarza bezprecedensow¡ mo»li-
wo±¢ kontrolowalnego uzyskiwania nawet oporu o warto±ci ujemnej. W refera-
cie przedstawi¦ krótki przegl¡d struktur, w których do±wiadczalnie zaobserwo-
wano pojawienie si¦ ujemnego oporu pr¡du tunelowania oraz omówi¦ mechanizm
transportu odpowiedzialnego za takie egzotyczne zjawisko.
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Nowoczesne Metody Do±wiadczalne VI

w fizyce, chemii i in»ynierii

Wpªyw metali ci¦»kich na parametry
�zjologiczne ro±lin uprawnych

Magdalena Maria Gos∗

Instytut Agro�zyki im. Bohdana Dobrza«skiego Polskiej Akademii Nauk

W zwi¡zku z szybkim rozwojem gospodarczym i przemysªowym ±wiata
znacznie wzrosªo niebezpiecze«stwo zatrucia ±rodowiska metalami ci¦»kimi,
które stanowi¡ najwi¦ksze niebezpiecze«stwo dla ro±lin uprawnych [1]. Me-
talami ci¦»kimi nazywane s¡ pierwiastki o masie wªa±ciwej wi¦kszej od 4,5
g/cm3 , które w reakcjach chemicznych wykazuj¡ tendencj¦ do oddawania
elektronów, tworz¡c kationy. Ponadto w stanach ciekªym i staªym charak-
teryzuj¡ si¦ dobr¡ przewodno±ci¡ elektryczn¡ i ciepln¡. S¡ nieprzezroczyste
oraz posiadaj¡ poªysk.

Ro±liny uprawne rosn¡ce wzdªu» szlaków komunikacyjnych nara»one s¡
na szkodliw¡ akumulacj¦ metali ci¦»kich. Zanieczyszczenia komunikacyjne
(tzw. liniowe) zaliczane s¡ do zanieczyszcze« obszarowych. Ich pochodzenie
zwi¡zane jest z m.in. z emisj¡ spalin z pojazdów mechanicznych, wycie-
ków pªynów z nieszczelnych instalacji, czy katastrof ekologicznych np. pod-
czas wypadków na szlakach komunikacyjnych, kiedy dochodzi do wycieków
szkodliwych substancji z cystern. Kolejne du»e zagro»enie zanieczyszczenia
±rodowiska metalami ci¦»kimi zwi¡zane jest z emisj¡ pyªów przez zakªady
produkcyjne, nie stosuj¡ce wydajnego systemu �ltrowania.

Truj¡ce zwi¡zki powoduj¡ zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych [2].
Obecno±¢ metali ci¦»kich w ±rodowisku zagra»a prawidªowemu rozwojowi i
wzrostowi ro±lin uprawnych. Metale ci¦»kie ze wzgl¦du na ró»ne stopnie za-
gro»e« podzielono na grupy, które zawieraj¡ pierwiastki o bardzo wysokim,
wysokim, ±rednim i niskim stopniu potencjalnego zagro»enia. Do najbardziej
toksycznych metali ci¦»kich nale»¡: oªów, rt¦¢ i kadm. Prowadzone s¡ ba-
dania, d¡»¡ce do poznania mechanizmów toksyczno±ci wy»ej wymienionych
pierwiastków na ro±liny uprawne.

[1] Ociepa-Kubicka A., Ociepa E., Toksyczne oddziaªywanie metali ci¦»-
kich na ro±liny, zwierz¦ta i ludzi, In»ynieria i Ochrona �rodowiska, 2012 (2),
s. 169-180.

[2] Sªawi«ski J., Goª¡bek E., Senderak G., Wpªyw zanieczyszcze« ko-
munikacyjnych na gleb¦ i uprawn¡ ro±linno±¢ przydro»n¡, In»ynieria Ekolo-
giczna, 2014 (40), s. 137

∗m.gos@ipan.lublin.pl
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Nowoczesne Metody Do±wiadczalne VI

w fizyce, chemii i in»ynierii

Techniki bada« kompozytów elastomerowych
na przykªadzie bada« wªasnych

Szymon �aczek∗

Politechnika �ódzka

WXX w. wraz z rozwojem przemysªu ci¦»kiego i motoryzacji zacz¦to na
wielk¡ skal¦ wykorzystywa¢ produkty wulkanizacji kauczuków. W zale»no±ci
od zastosowania, do produkcji kompozytów elastomerowych oprócz polime-
rów stosuje si¦ szereg dodatków, maj¡cych na celu uzyskanie optymalnych
wªa±ciwo±ci u»ytkowych. Tak wytworzone materiaªy mog¡ by¢ wykorzysty-
wane m. in. jako uszczelki, w¦»e, ta±my przeno±nikowe, warstwy ochronne
i izolacyjne lub do produkcji opon. Ka»demu z tych produktów stawia si¦
odpowiednie wymagania co do wytrzymaªo±ci mechanicznej, odporno±ci na
starzenie, palno±ci i odporno±ci termicznej. W moim wyst¡pieniu przedsta-
wi¦ metody bada« tych wªa±ciwo±ci wraz z eksperymentalnymi wynikami
uzyskanymi dla kompozytów elastomerowych o ograniczonej palno±ci bar-
wionych pigmentami organicznymi - ftalocyjanin¡ cynkow¡ lub chlorogli-
now¡.

∗szymonzaczek@gmail.com
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Nowoczesne Metody Do±wiadczalne VI

w fizyce, chemii i in»ynierii

Zastosowanie spektroskopii Ramana do bada«
materiaªów kosmetycznych osadzanych na

ró»nych podªo»ach

Martyna Sta«czuk∗

Politechnika Pozna«ska

Identy�kacja materiaªu dowodowego w kryminalistyce jest niezwykle
istotnym zadaniem. Na miejscu zbrodni technicy mog¡ napotka¢ ±ladowe
ilo±ci wielu substancji w tym równie» kosmetyków. Szminki ze wzgl¦du na
miejsce ich noszenia oraz konsystencj¦ z du»a ªatwo±ci¡ pozostawiaj¡ ±lady
na przedmiotach codziennego u»ytku takich jak szklane naczynia, porce-
lana, sztu¢ce czy ubrania. Podobnie jak inne pozyskiwane dowody mog¡
by¢ ª¡cznikiem pomi¦dzy podejrzanym a o�ar¡ b¡d¹ miejscem zbrodni.

Celem przeprowadzonych bada« byªo okre±lenie przydatno±ci metody
spektroskopii Ramana do potencjalnych zastosowa« w kryminalistyce po-
przez prób¦ wyselekcjonowania z otrzymanych widm, sygnaªów pochodz¡-
cych od szminki i sygnaªów pochodz¡cych od zastosowanych materiaªów
podªo»owych. W badaniach wykorzystano mikroskop ramanowski inVia
�rmy Renishaw wyposa»ony w ¹ródªa wzbudzaj¡ce emituj¡ce ±wiatªo w za-
kresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Ze wzgl¦du na siln¡ �uorescencj¦
badanych materiaªów, pomiary wykonano przy u»yciu lasera generuj¡cego
±wiatªo w zakresie bliskiej podczerwieni o dªugo±ci fali 785 nm. Przebadane
zostaªy szminki ró»nych producentów z podziaªem na barwy i odcienie. Jako
podªo»e odniesienia wybrano cienk¡ warstw¦ zªota o grubo±ci 100 nm napa-
rowan¡ na szkªo borokrzemianowe.

Analiza wyników bada« pozwala wyci¡gn¡¢ wnioski o przydatno±ci u»y-
tej metody pomiarowej do identy�kacji szminek oraz skªadników z których
s¡ wykonane. Ponadto stwierdzono istotny wpªyw materiaªu podªo»owego
na otrzymywane widma Ramana. przejawiaj¡ce si¦ zmianami w poziomie
tªa �uorescencyjnego oraz pojawianiem si¦ pasm od samego materiaªu pod-
ªo»owego.

∗m.stanczuk93@gmail.com
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Nowoczesne Metody Do±wiadczalne VI

w fizyce, chemii i in»ynierii

BADANIE ZJAWISKA TAUTOMERII
PROTONOWEJ ORAZ STEREOIZOMERII

W GRUPIE POCHODNYCH
4-TIAZOLIDYNONU METODAMI CHEMII
KWANTOWEJ ORAZ SPEKTROSKOPII

OSCYLACYJNEJ

S. ZI�BA∗, A. MIZERA, A. �API�SKI, A. GZELLA, M. KOWIEL

Politechnika Pozna«ska

W badaniach nad reaktywno±ci¡ chemiczn¡ zwi¡zków heterocyklicz-
nych pochodnych 4-tiazolidynonu oraz ich aktywno±ci¡ farmakologiczn¡ ta-
kie zjawiska jak stereoizomeria oraz tautomeria protonowa peªni¡ bardzo
istotn¡ rol¦. Z bada« zale»no±ci struktura-aktywno±¢, prowadzonych dla
zwi¡zków zawieraj¡cych wymieniony wy»ej ukªad heterocykliczny wynika,
»e jego obecno±¢ w cz¡steczce ma zasadnicze znaczenie dla aktywno±ci far-
makologicznej zwi¡zku. Z kolei wyst¦powanie w cz¡steczce dipolarnego miej-
sca aktywnego (farmakoforowego) typu (Xδ− − Y δ+) zawieraj¡cego grup¦
C=O z ªadunkiem ujemnym na atomie tlenu oraz grup¦ aminow¡ z ªadun-
kiem dodatnim na atomie azotu, albo te» farmakofora typu (Xδ− − Y δ−)
odpowiedzialne jest za aktywno±¢ przeciwbakteryjn¡ wzgl¦dnie przeciwwi-
rusow¡ zwi¡zku. Dla wyja±nienia wymienionych zjawisk konieczne jest pozy-
skanie peªnej informacji na temat struktury i wªa±ciwo±ci �zykochemicznych
badanych pochodnych 4-tiazolidynonu. W ramach niniejszej pracy przepro-
wadzono badania zjawiska stereoizomerii dla dwóch izomerycznych zwi¡z-
ków heterocyklicznych, to jest (Z)-2-[(2-metoksyfenylo)imino]-5-metylo-1,3-
tiazolidyn-4-onu (1) i 2-[(3-metoksyfenylo)amino]-5-metylo-4-tiazolidynonu
(2), które ró»ni¡ si¦ poªo»eniem podstawnika metoksylowego w ukªadzie
fenylowym oraz dodatkowo form¡ tautomeryczn¡. Zwi¡zek 1 wyst¦puje w
ciele staªym w formie tautomerycznej iminowej, za± zwi¡zek 2 w formie ami-
nowej. W badaniach wykorzystano eksperymentalne i teoretyczne metody
spektroskopii molekularnej. Dla badanych zwi¡zków przeprowadzono ana-
liz¦ konformacyjn¡ metodami chemii kwantowej, w tym policzono widma
teoretyczne IR i Ramana, a nast¦pnie wykonano badania eksperymentalne,
w których zastosowano dwie komplementarne metody, to jest spektroskopi¦
w podczerwieni (IR) i spektroskopi¦ Ramana. Warto wspomnie¢, »e analiza
drga« normalnych wyst¦puj¡cych w widmie IR i Ramana, uwzgl¦dniaj¡ca
energi¦ i intensywno±¢ przej±cia, pozwoliªa zidenty�kowa¢ charakterystyczne
drgania dla wybranych konformacji.

∗sylwia.zieba2@op.pl
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w fizyce, chemii i in»ynierii

Samoorganizacja molekuª C60 na powierzchni
krzemu pasywowanej oªowiem

Marek Dachniewicz∗, Paweª Nita

Uniwersytet Marii Curie Skªodowskiej

Samoorganizacja nanostruktur organicznych na powierzchni krzemu
jest interesuj¡cym zagadnieniem dla elektroniki daj¡cym potencjalne mo»li-
wo±ci poª¡czenia wªa±ciwo±ci i funkcjonalno±ci molekuª organicznych z tra-
dycyjn¡ elektronik¡ krzemow¡. Czysta powierzchnia krzemu nie daje mo»-
liwo±ci porz¡dkowania si¦ molekuª, ze wzgl¦du na jej wysok¡ aktywno±¢
chemiczn¡ i tworzenie si¦ silnych wi¡za« molekuªa-podªo»e, co blokuje swo-
bodn¡ dyfuzj¦ potrzebn¡ do samoorganizacji. Problem ten mo»na rozwi¡za¢
poprzez pasywacje powierzchni krzemu atomami metalu.

U»yta w badaniach skaningowa mikroskopia tunelowa (STM) w prosty
sposób dostarcza informacji na temat topogra�i wytworzonych nanostruk-
tur. W trakcie pomiarów molekuªy C60 osadzane byªy na powierzchniach
krzemu o wska¹nikach Millera 553 i 110, które charakteryzuj¡ si¦ siln¡ anizo-
tropi¡, co sprzyja tworzeniu si¦ jednowymiarowych struktur. Przed osadze-
niem molekuª wy»ej wymienione powierzchnie zostaªy poddane odpowied-
niej preparatyce poprzez pasywacje atomami oªowiu, a nast¦pnie wygrzane.
W wyniku takich procesów uzyskano charakterystyczne rekonstrukcje po-
wierzchni Si(553)-Pb i Si(110)-Pb, na które naparowano w temperaturze
pokojowej molekuªy C60.

Podczas wyst¡pienia omówione zostan¡ ukªady, na których osadzano
molekuªy fulerenów, a tak»e ich wªa±ciwo±ci okre±lone przy wykorzysta-
niu skaningowej mikroskopii tunelowej oraz dyfrakcji wysokoenergetycznych
elektronów.

∗marek137@poczta.onet.pl
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Nowoczesne Metody Do±wiadczalne VI

w fizyce, chemii i in»ynierii

Synteza i ocena zdolno±ci chemilumonogennej
czwartorz¦dowych soli akrydyniowych

A. Kawecka∗, K. Zelewska, K. Krzymi«ski

Uniwersytet Gda«ski

Czwartorz¦dowe sole akrydyniowe, które s¡ aktywowane w pozycji 9
rdzenia akrydyny mog¡ ulega¢ w ±rodowisku zasadowym utlenianiu pod
wpªywem nadtlenku wodoru, nadtlenosiarczanów a tak»e innych utlenia-
czy prowadz¡c do emisji promieniowania w widzialnym zakresie spektrum
elektromagnetycznego (450-500 nm) [1]. Zjawisko to nazywane jest chemi-
luminescencj¡. Luminogenne sole akrydyniowe charakteryzuje wy»sza wy-
dajno±¢ i dynamika emisji ni» pochodnych luminolu. Ponadto nie wyma-
gaj¡ one u»ycia katalizatora do wywoªywania ±wiecenia w ±rodowisku wod-
nym. Dzi¦ki wspomnianym specy�cznym wªa±ciwo±ciom sole akrydyniowe
znalazªy zastosowanie jako indykatory b¡d¹ znaczniki CL w analizach bio-
medycznych, ±rodowiskowych i innych. Tzw. estry akrydyniowe (EA) wy-
korzystuje si¦ dzi±, mi¦dzy innymi, w ilo±ciowych testach immunoenzyma-
tycznych do oznaczania antygenów i przeciwciaª, a tak»e ±ladowych ilo±ci
nadtlenku wodoru w badaniach ±rodowiskowych [2], [3]. Celem niniejszej
pracy byªo otrzymanie serii nowych, aromatycznych soli estrów akrydynio-
wych, które zawieraj¡ w swojej strukturze podstawniki o ró»nym wpªywie
elektronowym i sterycznym (�uorowce, grupy alkilowe/arylowe) -zarówno
w pier±cieniu benzenowym jak i akrydynowym oraz scharakteryzowanie ich
wªa±ciwo±ci luminogennych w ±rodowisku wodnym. Najlepsze ukªady b¦d¡
dalej wykorzystywane w testach immunodiagnostycznych nowego typu.

Badania s�nansowano w ramach grantów badawczych: Narodowego
Centrum Nauki UMO-2012/05/B/ST5/01680 (2013-2016) oraz Bada« Mªo-
dych Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich w 2015 roku nr
538-8226-B682-15.
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415�439. [2] K. Krzymi«nski, A. O»óg, P. Malecha, A.D. Roshal, A. Wró-
blewska, B. Zadykowicz, J.Bªa»ejowski, J. Org. Chem 76 (2011) 1072�1085.
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Chemiczne metody syntezy ludzkiej
cystatyny C

Magdalena Kropidªowska∗, Izabela Zaªuska, Franciszek Kasprzykowski,
Ewa Wieczerzak

Uniwersytet Gda«ski

Ludzka cystatyna C (hCC) jest to biaªko (13,4 kDa) o ªa«cuchu
polipeptydowym zbudowanym ze 120 reszt aminokwasowych. Biaªko to
jest gªównym inhibitorem hamuj¡cym aktywno±¢ proteinaz cysteinowych z
superrodziny papainowej.[1] Cystatyna C jak i jej naturalnie wyst¦puj¡cy
mutant L68Q w stanach patologicznych maj¡ skªonno±¢ do odkªadania si¦
w postaci zªogów amyloidowych w naczyniach krwiono±nych mózgu, co
prowadzi do ±miertelnej choroby zwanej dziedziczn¡ amyloidow¡ angiopati¡
mózgow¡ (HCCAA, ang. Hereditary Cystatin C Amyloid Angiopathy).[2]
Przez wiele lat badano proces dimeryzacji i oligomeryzacji hCC, aby
pozna¢ pozna¢ mechanizm chorób neurodegeneracyjnych. Badania te
byªy mo»liwe dzi¦ki pozyskiwaniu tego biaªka za pomoc¡ nadekspresji w
mikroorganizmach.[3] Mutant L68Q jest bardzo trudny do uzyskania przez
nadekspresj¦, poniewa» w wyniku jego oczyszczenia otrzymuje jedynie maªe
ilo±ci o wysokiej skªonno±ci do agregacji.[4] Celem niniejszej pracy jest
syntez¡ ludzkiej cystatyny C za pomoc¡ metod ligacji, które przezwyci¦»aj¡
ograniczenia biologii molekularnej. Aby osi¡gn¡¢ ten cel, wykorzystali±my
natywn¡ chemiczn¡ ligacj¦ (NCL) chemoselektywn¡ reakcj¦ niechronio-
nego peptydu zawieraj¡cego grup¦ tioestrow¡ na C-ko«cu oraz drugiego
niechronionego peptydu z woln¡ reszt¡ cysteiny na N-ko«cu, zachodz¡c¡
w roztworze wodnym,[5] kinetycznie kontrolowan¡ ligacj¦ (KCL),[6] tak
zwan¡ SEA-ligacj¦ b¦d¡c¡ reakcj¡ peptydu posiadaj¡cego na C-ko«cu
grup¦ bis(2-sulfanyloetylo)aminow¡ z peptydem posiadaj¡cym na N-ko«cu
cystein¦[7] oraz ligacj¦ z u»yciem hydrazydu na C-ko«cu peptydu.[8]
Opracowanie skutecznej metody syntezy HCC umo»liwi otrzymanie tego
biaªka i jego mutantów do ich dalszych bada« pod k¡tem skªonno±ci do
tworzenia zªogów amyloidowych. Wyniki naszej pracy zostan¡ omówione i
zaprezentowane.

Badania s�nansowano w ramach grantu Bada« Mªodych Naukowców
538�8725-B685-14
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UFO w biologii.
Szczypce optyczne w teorii i praktyce.

Zbigniew Baster∗, Tomasz Witko, Zenon Rajfur

Uniwersytet Jagiello«ski

Technika szczypiec optycznych pozwala na puªapkowanie i mani-
pulacj¦ obiektów o rozmiarów mikrometrów wykorzystuj¡c do tego celu
gradientow¡ wi¡zk¦ laserow¡. Pozwala ona tak»e mierzy¢ siªy oddziaªywa«
mechanicznych w ukªadach biologicznych, których warto±ci s¡ rz¦du
pikoniutonów. Zjawisko puªapkowania jest oparte na wymianie momentu
p¦du pomi¦dzy fotonami pochodz¡cymi z wi¡zki laserowej zaªamanymi
na powierzchni spuªapkowanego obiektu a samym obiektem, który w
tym ukªadzie zachowuje si¦ jak soczewka skupiaj¡ca, co prowadzi to do
wytworzenia siªy dziaªaj¡cej na obiekt skierowanej w kierunku ogniska
wi¡zki. Od wczesnych lat sze±¢dziesi¡tych, kiedy pierwsze techniki
puªapkowania zostaªy zaprezentowane przez Ashkina [1], technika ta jest
wykorzystywana w wielu eksperymentach w dziedzinach biologicznych,
chemicznych czy te» �zycznych [2]. Obecnie technika szczypiec optycznych
peªni wa»n¡ rol¦ w badaniach oddziaªywa« pomi¦dzy makromolekuªami
biologicznie wa»nymi oraz w bio�zyce komórki.

Poª¡czenie ze sob¡ techniki szczypiec optycznych z technikami komple-
mentarnymi, takimi jak mikroskopia konfokalna czy Patch Clamp, pozwala
na badanie korelacji pomi¦dzy wieloma parametrami �zjologicznymi
komórek czy tkanek.

W trakcie tej prezentacji przedstawione zostan¡ podstawy �zyczne
szczypiec optycznych, typowe zastosowania tej techniki eksperymentalnej
oraz podstawowe i hybrydowe schematy ideowe ukªadów wykorzystywanych
w eksperymentach.

Referencje:
1. A Ashkin, Phys Rev Lett, vol. 24, no. 4, pp. 156-59, 1970;
2. M.J. Lang and S.M. Block, Am J Phys, vol. 71, no. 3, pp. 201
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Precyzyjne metody analizy oddziaªywa«
mi¦dzycz¡steczkowych - powierzchniowy

rezonans plazmonowy, mikrowaga kwarcowa,
interferometria

Marcin Zawrotniak∗

Uniwersytet Jagiello«ski

Badanie oraz analiza oddziaªywa« mi¦dzycz¡steczkowych na poziomie pojedynczych mo-
lekuª ma coraz wi¦ksze znaczenie dla obszaru nauk z pogranicza biologii molekularnej, farmacji
oraz innych nauk biomedycznych. Wzrost zapotrzebowania na pozyskiwanie wyników o zwi¦k-
szonej precyzji i dokªadno±ci wymaga rozwoju technik analitycznych, a zwracaj¡c uwag¦ na
subtelno±¢ interakcji pomi¦dzy molekuªami, techniki te tak»e musz¡ wykazywa¢ coraz wi¦ksz¡
dokªadno±¢. Znanych jest wiele metod pozwalaj¡cych na obserwacj¦ oddziaªywa« pomi¦dzy cz¡-
steczkami biaªek, a ich specy�cznymi ligandami, jednak wymagaj¡ one chemicznej mody�kacji
lub znakowania przynajmniej jednej z cz¡steczek bior¡cych udziaª we wzajemnym kontakcie.
Taka zmiana strukturalna mo»e w istotny sposób wpªyn¡¢ na wzajemne oddziaªywanie cz¡-
steczek oraz ich poprawn¡ analiz¦. W±ród nowoczesnych, wysoce precyzyjnych metod analizy
interakcji mi¦dzycz¡steczkowych na szczególn¡ uwag¦ zasªuguj¡ te, które wykorzystuj¡ efekt
powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR - Surface Plasmon Resonance), mikrowag¦
kwarcow¡ (QCM - Quartz Crystal Microbalance) oraz interferencj¦ ±wiatªa odbitego (BLI -
Bio-layer interferometry). Wszystkie trzy metody pozwalaj¡ na oznaczenie zmiany masy w
ukªadzie dwóch (lub wi¦cej) oddziaªuj¡cych ze sob¡ cz¡steczek, co w praktyce pozwala na
okre±lenie interakcji pomi¦dzy tymi cz¡steczkami. Realizacja pomiaru, jego �zyczne podstawy
s¡ ju» jednak odmienne dla powy»szych metod. Analiza z wykorzystaniem SPR jest mo»liwa
dzi¦ki zjawisku wzbudzania plazmonów powierzchniowych w metalu promieniowaniem pada-
j¡cym na granic¦ o±rodków szkªo-metal pod odpowiednim k¡tem. Zmiana masy towarzysz¡ca
tworzeniu kompleksu biaªko-ligand przy powierzchni metalu jest obserwowana jako zmiana
k¡ta rezonansu. Nieco inne zjawisko wykorzystywane jest w przypadku urz¡dze« opartych o
mikrowag¦ kwarcow¡ (QCM). W tym przypadku mierzonym parametrem jest cz¦stotliwo±¢
drga« krysztaªu kwarcu (rezonatora kwarcowego), które ulegaj¡ zmianie w wyniku obci¡»enia
niskimi masami (przyª¡czenie ligandów do cz¡steczek b¦d¡cych na powierzchni rezonatora).
Zwi¦kszenie masy implikuje spadek cz¦stotliwo±ci drga«, które mo»na bardzo precyzyjnie mie-
rzy¢. W przypadku interferometrii (BLI), metodzie caªkowicie optycznej, wykorzystywane jest
zjawisko odbicia ±wiatªa biaªego od powierzchni referencyjnej oraz powierzchni do której immo-
bilizowane s¡ badane molekuªy. Zwi¡zanie kolejnej warstwy molekuª, wynikaj¡ce z interakcji
mi¦dzycz¡steczkowych powodujezmian¦ grubo±ci powierzchni, a co za tym idzie zmienia si¦
tak»e wzór interferencji ±wiatªa odbitego. Przesuni¦cie wzoru interferencji w funkcji dªugo±ci
fali jest parametrem wyznaczanym i analizowanym w tej metodzie. Wszystkie powy»sze tech-
niki pozwalaj¡ na szybkie i dokªadne analizy interakcji pomi¦dzy cz¡steczkami, maj¡ tak»e
bardzo szerokie zastosowanie. Do najwa»niejszych nale»y zaliczy¢ precyzyjne pomiary st¦»e«
substancji w próbkach biologicznych, mapowanie przeciwciaª, oznaczanie stopnia i specy�cz-
no±ci oddziaªywa« mi¦dzy dwiema cz¡steczkami, najcz¦±ciej biaªkiem a ligandem (innym bia ª
kiem, peptydem, ªa«cuchem DNA, zwi¡zkiem drobnocz¡steczkowym). Analizowane mog¡ by¢
zarówno interakcje oczyszczonych biaªek, jak równie» ekstraktów biaªkowych, wirusów, bakte-
rii czy te» komórek eukariotycznych. Potencjaª niniejszych metod zostaª szczególnie doceniony
przez przemysª farmaceutyczny, w którym metody te s¡ wykorzystywane do szybkiej oceny i
analizy kinetyki oddziaªywa« cz¡steczek o potencjale terapeutycznym z biaªkami osocza, recep-
torami komórkowymi oraz komórkami. Zmiana warunków ±rodowiska, w którym prowadzone
s¡ analizy pozwala na uzyskanie peªnej informacji o kinetyce i stabilno±ci tworzonych komplek-
sów. Omawiane metody znakomicie si¦ uzupeªniaj¡, a sprz¦»one z innymi technikami bioche-
mii i biologii molekularnej pozwalaj¡ na okre±lanie mutacji i zmian strukturalnych biaªek, ich
wpªywu na interakcje z innymi cz¡steczkami, a tak»e wychwytywanie i identy�kacj¦ specy�cz-
nych cz¡steczek z mieszanin (np. alergenów). Te nowoczesne i szybkie narz¦dzia umo»liwiaj¡
analiz¦ lub wery�kacje oddziaªywa« istotnych w szczególno±ci w diagnostyce wielu chorób w
tym tak»e chorób nowotworowych jak równie» w poszukiwaniu skutecznych leków i terapii w
innych chorobach.
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Lumbricus terrestris jako kablowy model
przewodnictwa neuronalnego

Tomasz Witko, Zbigniew Baster, Zenon Rajfur∗

Uniwersytet Jagiello«ski w Krakowie

Lumbricus terrestris czyli d»d»ownica ziemna, to organizm nale»¡cy
do sk¡poszczetów[1]. Ukªad nerwowy zwierz¡t z rodziny d»d»ownicowatych
charakteryzuje si¦ bardzo prost¡ budow¡. Skªada si¦ on ze zwojów komórek
nerwowych nadgardzielowych, które peªni¡ funkcj¦ mózgu. Poni»ej tej struk-
tury znajduje si¦ zwój neuronów zwany podgardzielowym[2]. Za przewodze-
nie impulsów nerwowych wzdªu» ciaªa odpowiadaj¡ ªa«cuszki nerwowe ci¡-
gn¡ce si¦ równolegle do ukªadu pokarmowego. Wyró»ni¢ mo»emy podwójny
nerw brzuszny przebiegaj¡cy po spodniej cz¦±ci ciaªa, oraz nerw grzbietowy,
stanowi¡cy pojedynczy ªa«cuch nerwowy znajduj¡cy si¦ po stronie grzbieto-
wej organizmu[1]. Ze wzgl¦du na prost¡ budow¦ ukªadu nerwowego, d»d»ow-
nica idealnie nadaje si¦ do bada« nad przewodnictwem neuronalnym. Dzi¦ki
dwóm równolegle biegn¡cym wi¡zkom nerwowym mo»emy u»y¢ organizmu
jako kablowego modelu przewodnictwa i bada¢ charakterystyk¦ impulsów
nerwowych generowanych przez niego przy zastosowaniu prostych metod
�zycznych.

Literatura:
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Modelowanie przestrzenne

Joanna Dobrowolska∗, Wojciech Hawrot

Uniwersytet �ódzki, Wydziaª Nauk Goeogra�cznych

System Informacji Geogra�cznej (ang. Geographic Information System,
GIS) jest to system informacji o szerokim zastosowaniu sªu»¡cy m .in. do
wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geo-
gra�cznych. GIS mo»e by¢ wykorzystywany równie» do modelowania prze-
strzennego zjawisk �zycznych. Zale»no±ci pomi¦dzy poszczególnymi zmien-
nymi mog¡ by¢ przedstawione za pomoc¡ wyra»e« matematycznych, wyni-
kaj¡cych z praw �zyki lub wprowadzonych empirycznie. Podczas prezentacji
przedstawiony zostanie model przestrzenny okre±laj¡cy dopªyw promienio-
wania sªonecznego do dna zbiornika.
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Magnetyczny dichroizm koªowy

Anna Mandziak∗

Uniwersytet Marii Curie Skªodowskiej

Materiaªy magnetyczne ze wzgl¦du na swoje wyj¡tkowe wªa±ciwo±ci
oraz szerokie spektrum aplikacji, stanowi¡ jeden z najpr¦»niej rozwijaj¡cy
si¦ tematów ostatniej dekady. Celem poznania ich wªa±ciwo±ci niezb¦dne
jest si¦gni¦cie w gª¡b atomu, by otrzyma¢ informacj¦ na temat zachowania
si¦ poszczególnych elektronów, a dokªadniej na temat ich spinów.

Istnieje wiele technik eksperymentalnych umo»liwiaj¡cych pomiar wªa-
±ciwo±ci materiaªów magnetycznych. Wi¦kszo±¢ z nich jest wra»liwa na caª-
kowite namagnesowania mierzonego ukªadu i nie daje mo»liwo±ci rozró»nie-
nia wkªadem do namagnesowania pochodz¡cym od ró»nych atomów w stopie
lub multiwarstwach, oraz mi¦dzy ich momentami orbitalnymi i spinowymi.
Co wi¦cej, niewielka ilo±¢ materiaªu obecna w wielu ciekawych technolo-
gicznie próbkach, jak nanostruktury magnetyczne, wymaga bardzo czuªej
metody pomiarowej.

Jedna z najpot¦»niejszych technik ª¡cz¡cych te ró»ne wªa±ciwo±ci jest
magnetyczny dichroizm koªowy (ang. XMCD - X-ray Magnetic Circular Di-
chroism). Jest on odmian¡ rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej XAS
(ang. X-ray Absorption Spectroscopy) i polega na badaniu zmian wspóª-
czynnika absorpcji w zale»no±ci od polaryzacji padaj¡cej wi¡zki - prawo -
b¡d¹ lewoskr¦tnie. Widmo uzyskane w trakcie pomiarów dostarcza informa-
cji mi¦dzy innymi na temat spinowych i orbitalnych momentów magnetycz-
nych. W praktyce technik¦ t¡ stosuje si¦ gªównie dla metali przej±ciowych
oraz ich stopów.

Podczas wyst¡pienia zaprezentowane zostan¡ podstawowe informacje
dotycz¡ce techniki XMCD oraz jej zastosowania w badaniach nanostruktur
magnetycznych.

∗imoen.�etcher@gmail.com

25



Nowoczesne Metody Do±wiadczalne VI

w fizyce, chemii i in»ynierii

MATERIA�Y BIOW�GLOWE W
ADSROPCJI METALI CI��KICH

Aleksandra Bogusz∗, Marzena Cejner

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej

Rozwijaj¡cy si¦ przemysª wywiera negatywny wpªyw na ±rodowisko na-
turalne. Emisja metali ci¦»kich, w tym miedzi, ze wzgl¦du na ich toksycz-
no±¢ wobec organizmów »ywych budzi globalny niepokój. W przeciwie«stwie
to zanieczyszcze« organicznych, metale ci¦»kie nie s¡ biodegradowalne, po-
nadto akumuluj¡ si¦ ±rodowisku ulegaj¡c ró»nym transformacjom. Szerokie
wykorzystywanie metali ci¦»kich w stanowi gªówn¡ przyczyn¦ zanieczysz-
czenia wód gruntowych i gleby. Bior¡c pod uwag¦ negatywny wpªyw zanie-
czyszcze« nieorganicznych na organizmy »ywe ich usuwanie z wód, ±cieków
lub gleby staªo si¦ istotn¡ kwesti¡. Jedn¡ z metod powszechnie stosowa-
nych do usuwania jonów metali ci¦»kich jest adsorpcja, natomiast najpo-
pularniejszymi adsorbentami s¡ materiaªy w¦glowe. Dzi¦ki swoim wªa±ciwo-
±ciom takim jak du»a powierzchnia wªa±ciwa, du»a obj¦to±¢ porów w¦giel
aktywny jest najcz¦±ciej stosowanym materiaªem. Jednak»e, ze wzgl¦du na
ograniczone zasoby cena rynkowa AC wci¡» ro±nie powoduj¡c ci¡gªy spadek
jego popularno±ci na rzecz innych materiaªów w¦glowych. Za± ostatnie bada-
nia skoncentrowane s¡ na otrzymywaniu tanich, selektywnych, efektywnych
sorbentów, czyli biow¦gli. Materiaªy te, mo»na uzyska¢ w wyniku pirolizy
ró»nego typu biomasy w warunkach stosunkowo niskich temperatur oraz
ograniczonego dost¦pu tlenu.

W niniejszej pracy oszacowano perspektywy wykorzystania procesu ad-
sorpcji jonów metali ci¦»kich Cu(II) oraz Cd(II) na materiaªach biow¦glo-
wych w procesie ich usuwania z zanieczyszczonych wód. Okre±lono zdolno±ci
adsorpcyjne dwóch materiaªów biow¦glowych, otrzymanych z ró»nych ro-
dzajów biomasy, sªomy (BCS) oraz ±lazowca pensylwa«skiego Sida herma-
phrodita (BCSH). W celu zoptymalizowania warunków procesu adsorpcji
jonów miedzi wyznaczono kinetyki oraz izotermy adsorpcji, wpªyw pH oraz
jonów obcych na wielko±¢ adsorpcji, a ponadto okre±lono stopie« odzysku
materiaªów na podstawie danych desorpcyjnych. Adsorpcj¦ prowadzono w
sposób statyczny, natomiast do oznacze« wykorzystano technik¦ absorpcyj-
nej spektrometrii atomowej z atomizacj¡ w pªomieniu (F AAS).
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Oznaczanie platyny metod¡ GF AAS po
wzbogaceniu na mody�kowanych materiaªach
typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym

Marzena Cejner∗, Aleksandra Bogusz

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej

Platyna ze wzgl¦du na swoje doskonaªe wªa±ciwo±ci m. in. bierno±¢ che-
miczn¡, odporno±¢ na korozj¦, dziaªanie kwasów i zasad czy wysokich tem-
peratur, znajduje bardzo szerokie zastosowanie w przemy±le elektrycznym i
elektronicznym, chemicznym, szklarskim oraz jubilerstwie. Najwi¦ksze zu»y-
cie platyny, okoªo 38 procent jej wykorzystania, wi¡»e si¦ jednak z produkcj¡
katalizatorów samochodowych. Obecnie 95 procent sprzedawanych co roku
nowych samochodów posiada katalizatory platynowe. Coraz wi¦ksze zu»ycie
platyny w ostatnich latach ma tak»e zwi¡zek z medycyn¡ i zastosowaniem
kompleksów platyny w terapii antynowotworowej. Niestety, zwi¡zki platyny
nieszkodliwe dla czªowieka przechodz¡c do ±rodowiska mog¡ przeksztaªca¢
si¦ w biodost¦pne i toksyczne kompleksy. Z tego wzgl¦du monitoring po-
ziomu platyny w próbkach rzeczywistych jest konieczny. Niska zawarto±¢
platyny w próbkach ±rodowiskowych oraz obecno±¢ licznych skªadników ma-
trycowych w znacznym nadmiarze jest przyczyn¡ trudno±ci w jej oznaczaniu.
Wymienione problemy mog¡ by¢ rozwi¡zane poprzez wprowadzenie przed
oznaczeniem etapu wzbogacania jonów platyny na wysoce selektywnych ma-
teriaªach krzemoorganicznych z odwzorowaniem jonowym.

Mody�kowane materiaªy SBA-15 ciesz¡ si¦ szerokim zastosowaniem w
adsorpcji jonów metali oraz biomolekuª ze wzgl¦du na rozwini¦t¡ powierzch-
ni¦ wªa±ciw¡, du»¡ stabilno±¢ hydrotermaln¡, obecno±¢ uporz¡dkowanych
mezoporów oraz ªatwo±¢ funkcjonalizacji. Wprowadzenie w ich struktur¦
odwzorowania jonowego dodatkowo zwi¦ksza powinowactwo, poprawia se-
lektywno±¢ oraz przyspiesza kinetyk¦ adsorpcji okre±lonego jonu.

W pracy omówiono syntez¦ mody�kowanych materiaªów SBA-15 z od-
wzorowaniem jonowym i analogicznych materiaªów bez odwzorowania jono-
wego w celach porównawczych. Przedstawiono równie» optymalizacj¦ wa-
runków adsorpcji jonów platyny na otrzymanych materiaªach.

∗marzena.cejner@wp.pl
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Symulacje numeryczne przy u»yciu PLUTO

Dariusz Wójcik∗

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej

D»ety s¡ to wyrzuty masy z chromosfery sªo«ca które mog¡ przeksztaª-
ci¢ w koronalny wyrzut masy. Je±li cz¡stki te dotr¡ do Ziemi mog¡ wywoªa¢
zorz¦ polarn¡. Warunki jakie s¡ konieczne do wytworzenia d»etów s¡ niemo»-
liwe do odtworzenia na Ziemi. W celu wyja±nienia i zbadania tego zjawiska
stosuje si¦ symulacje numeryczne przy u»yciu wydajnych superkomputerów.
Niniejszy wykªad b¦dzie po±wi¦cony zaprezentowaniu zagadnie« z zakresu
magnetohydrodynamiki oraz sposobu w jaki mo»na przeprowadza¢ te do-
±wiadczenia. Wyja±nione zostanie w jaki sposób odkrywamy to co kryje w
sobie Sªo«ce. Przedstawione zostan¡ wyniki symulacji dokonanych na nowo-
czesnym klastrze LUNAR znajduj¡cym si¦ na wydziale matematyki UMCS,
a tak»e zaprezentowany zostanie program PLUTO, który jest dokªadnym
narz¦dziem do bada« zjawisk magnetohydrodynamicznych. Omówione zo-
stanie równie» w jaki sposób rozgrzewana jest korona sªoneczna i w jaki
sposób powstaj¡ d»ety oraz czym s¡ fale magetoakustyczne i fale Alfvena.

∗promotox@gmail.com
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Elektrody mody�kowane bªonk¡ Na�onu i
metalu - przygotowanie i zastosowanie w

woltamperometrii

Ilona Sadok∗, Katarzyna Tyszczuk-Rotko

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie

Mody�kacja powierzchni elektrod pracuj¡cych jest popularnym w±ród
elektrochemików sposobem poprawy czuªo±ci i selektywno±ci oznacze«. W
literaturze dost¦pnych jest wiele prac dotycz¡cych wykorzystania elektrod
ze zmody�kowan¡ powierzchni¡ w analizie woltamperometrycznej jonów
metali jak i zwi¡zków biologicznie aktywnych.

Istnieje wiele sposobów mody�kacji powierzchni staªych elektrod
pracuj¡cych. W±ród nich mo»emy wyró»ni¢ mody�kacj¦ bªonk¡ metalu
(oªowiu, rt¦ci, antymonu, bizmutu), polimeru (Na�onu), jedno±ciennymi i
wielo±ciennymi nanorurkami w¦glowymi, czy biomolekuªami. W niniejszym
komunikacie przedstawiono sposób przygotowania elektrody z w¦gla szkli-
stego i diamentowej domieszkowanej borem, których powierzchni¦ pokryto
bªonk¡ Na�onu i metalu (oªowiu, bizmutu). Procedura przygotowania
tego typu elektrod obejmuje nast¦puj¡ce etapy: a) mechaniczne przygo-
towanie powierzchni, b) naniesienie bªonki polimeru, c) elektrochemiczne
osadzenie bªonki metalu. W zale»no±ci od docelowego zastosowania wol-
tamperometrycznej procedury, powierzchni¦ elektrody pokrywano najpierw
bªonk¡ polimeru, a nast¦pnie bªonk¡ metalu [1-2] lub odwrotnie [3].
Ponadto wykazano, »e kolejno±¢ mody�kacji wpªywa na istotne parametry
analityczne (czuªo±¢, selektywno±¢, stabilno±¢ sygnaªu). Prezentowane
woltamperometryczne czujniki zostaªy wykorzystane do opracowania
woltamperometrycznych procedur oznaczania zwi¡zków biologicznie aktyw-
nych w preparatach farmaceutycznych i / lub w próbkach biologicznych.

1. I.Sadok, K. Tyszczuk-Rotko, Insights in Analytical Electrochemi-
stry, vol.1 (2015) 1-8.
2. K. Tyszczuk-Rotko, I. B¦czkowska, M. Wójciak-Kosior, I. Sowa, Talanta
129 (2014) 384-391.
3. K. Tyszczuk-Rotko, I. B¦czkowska, Food Chemistry 172 (2015) 24-29.
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Nowe materiaªy sorpcyjne oparte o wªókna
poliestrowe wybarwione
azohydroksychinolinami

Marcin Szala∗, Jacek E. Nycz

Uniwersytet Slaski w Katowicach, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii,
Instytut Chemii

W ostatnich latach ro±nie zainteresowanie materiaªami kompleksuj¡-
cymi jony metali ci¦»kich ze wzgl¦du na mo»liwo±¢ ich zastosowania jako
sorbentów w oczyszczalniach wody, organicznych syntezach czy hydrometa-
lurgii. Zazwyczaj s¡ to kompleksy koordynacyjne zawieraj¡ce co najmniej
jeden donorowy atom [1]. Chemia zwi¡zków azowych zostaªa rozpocz¦ta w
roku 1858 przez Petera Griessa [2]. Zwi¡zki azowe do dzi± znalazªy wiele
zastosowa«, w tym jako barwniki, pigmenty oraz wska¹niki chemiczne. Spo-
±ród wszystkich barwników syntetycznych stanowi¡ one ponad 60 procent
ich caªkowitej liczby [3]. Chinolin¦ po raz pierwszy wyizolowaª F.F. Runge
w roku 1834 podczas ekstrakcji smoªy pogazowej [4]. Obecnie chinolina i
jej pochodne znalazªy szerokie spektrum zastosowania. S¡ one cennym su-
rowcem do otrzymywania barwników oraz ±rodków farmaceutycznych, ze
wzgl¦du na ich ró»norodn¡ aktywno±¢ biologiczn¡. Posiadaj¡ wªa±ciwo±ci
przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne [5, 6]. Posiadaj¡c
du»¡ moc donorow¡ oraz silne wªa±ciwo±ci chelatuj¡ce znalazªy zastosowa-
nie jako ligandy w chemii koordynacyjnej i w kompleksometrycznej analizie
chemicznej. Otrzymane przez nas zwi¡zki azohydroksychinolinowe zostaªy
zastosowane do barwienia wªókien poliestrowych, a nast¦pnie tak otrzymane
materiaªy zostaªy poddane procesom sorpcyjnym. Wydajno±¢ procesu sorp-
cyjnego zale»aªa od dwóch czynników: charakteru podstawników oraz pH
roztworu, w którym znajdowaªy si¦ jony metali ci¦»kich. Oznaczanie ilo±ci
zaadsorbowanych jonów badane byªo przy u»yciu techniki ICP-OES. Otrzy-
mane przez nas materiaªy maj¡ du»y potencjaª aplikacyjny i z powodzeniem
mog¡ zosta¢ zastosowane jako sorbenty jonów metali ci¦»kich.

Literatura: [1] S. Vijayalakshmi, et al., J. Appl. Polym. Sci., 104, (2007),
797-802. [2] P. Griess, Justus Liebigs Ann. Chem. 137, (1866), 39-91. [3] R.
Zhao, et al., Tetrahedron Lett. 52, (2011), 3805-3809. [4] F.F. Runge, Pogg.
Ann. 31, (1834), 65-80. [5] R. Musioª, et al., Molecules 15, (2010), 288-304.
[6] W. Cie±lik, et al., Bioorg. Med. Chem. 20, (2012), 6960-6968.
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Oznaczanie pestycydów chloroorganicznych w
próbkach ±rodowiskowych technik¡

chromatogra�i gazowej

Patrycja Marczewska, Dariusz Szeremeta, Mieczysªaw Sajewicz∗

Uniwersytet �l¡ski

�ródªami zanieczyszcze« gleby i gruntów s¡ w du»ej mierze zakªady
przemysªowe, komunikacja miejska oraz niewªa±ciwa dziaªalno±¢ rolnicza.
Przemysª ±rodków agrochemicznych oraz rolnictwo nale»¡ do sektorów go-
spodarki o najwi¦kszym wpªywie na ±rodowisko naturalne i zdrowie ludzi,
dlatego wa»ne jest kontrolowanie ilo±ci produkowanych oraz stosowanych
±rodków ochrony ro±lin [1].

Pestycydy stanowi¡ liczn¡ grup¦ zwi¡zków chemicznych, przeznaczo-
nych do niszczenia lub unieszkodliwiania organizmów niebezpiecznych dla
czªowieka b¡d¹ jego otoczenia. Stosowanie pestycydów wpªyn¦ªo na wzrost
ilo±ci produkowanej »ywno±ci, jednocze±nie stwarzaj¡c zagro»enia dla ±rodo-
wiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. Jedn¡ z grup najniebezpieczniejszych
pestycydów s¡ preparaty chloroorganiczne, których stosowanie w wielu kra-
jach ze wzgl¦du na trwaªo±¢ w ±rodowisku, zdolno±¢ do migracji oraz muta-
genne i teratogenne wªa±ciwo±ci zostaªo zakazane[2].

Celem prowadzonych bada« byªo opracowanie metody przygotowania
próbki do jako±ciowego i ilo±ciowego oznaczania pozostaªo±ci heksachlorocy-
kloheksanu w glebach, pochodz¡cych z terenu doliny potoku W¡wolnicy w
Jaworznie. Do izolacji oznaczanych zwi¡zków wykorzystana zostaªa metoda
ekstrakcji wspomagana ultrad¹wi¦kami (UAE) oraz przyspieszona ekstrak-
cja za pomoc¡ rozpuszczalnika (ASE). Analiza otrzymanych ekstraktów pro-
wadzona byªa metod¡ kapilarnej chromatogra�i gazowej sprz¦»onej z spek-
trometrem mas (MS) oraz detektorem pªomieniowo-jonizacyjnym (FID).

1. M. Bziuk, A. Przyjazny� J. Chromatogr. A., 1996, 754, s. 103.
2. M.T. Gonullu, et. Al.; Fresen. Environ. Bull., 2003,12, s. 1457-1464.
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Niekonwencjonalne zastosowanie znanych
technik analitycznych do badania reakcji
samorzutnej peptyzacji aminokwasów
biaªkowych w roztworach abiotycznych

Agnieszka Godziek∗, Anna Maciejowska, Teresa Kowalska, Mieczysªaw
Sajewicz

Uniwersytet �l¡ski w Katowicach

Aminokwasy biaªkowe jako podstawowe jednostki budulcowe wszyst-
kich »ywych organizmów nie zostaªy dotychczas wystarczaj¡co dobrze prze-
badane pod k¡tem ich samoorganizacji w roztworach abiotycznych. Proces
jest okazaª si¦ charakterystyczny dla wszystkich dotychczas przebadanych
aminokwasów biaªkowych. Produktami reakcji samorzutnej peptyzacji ami-
nokwasów s¡ proste peptydy, które mog¡ samoorganizowa¢ si¦ do bardziej
skomplikowanych struktur nano- oraz mikropeptydowych. Zrozumienie zja-
wiska samoorganizacji aminokwasów oraz peptydów mo»e pozwoli¢ na wy-
eliminowanie czynników przyspieszaj¡cych odkªadanie si¦ chorobotwórczych
zªogów amyloidu w »ywych organizmach. Ponadto nanomateriaªy pepty-
dowe znajduj¡ zastosowanie w wielu dziedzinach, np. w medycynie (jako
no±niki leków), w biotechnologii, in»ynierii tkankowej, czy kosmetyce.

Niekonwencjonalne zastosowanie znanych technik analitycznych takich,
jak wysokosprawna chromatogra�a cieczowa z detektorem rozproszenia
±wiatªa, sprz¦»enie chromatogra�i cieczowej ze spektrometri¡ mas, turbidy-
metria, czy mikroskopia optyczna i elektronowa pozwoliªo ustali¢, »e podczas
wytr¡cania si¦ nano- oraz mikrostruktur peptydowych z roztworów bada-
nych aminokwasów powstaj¡ ukªady dwufazowe. Faz¦ ciekª¡ stanowi¡ mo-
nomeryczne aminokwasy oraz rozpuszczalne ni»sze peptydy, natomiast faz¦
staª¡ stanowi¡ nierozpuszczalne wy»sze peptydy. Ustalono równie», »e st¦»e-
nia monomerycznych aminokwasów oraz powstaj¡cych peptydów zmieniaj¡
si¦ w sposób oscylacyjny.

Jedna ze wspóªautorek (A.G.) jest stypendystk¡ w ramach projektu
DoktoRIS Programu Stypendialnego na rzecz innowacyjnego �l¡ska, wspóª-
�nansowanego przez Uni¦ Europejsk¡ w ramach Europejskiego Funduszu
Spoªecznego.
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Zastosowanie polarymetrii i chromatogra�i
cieczowej do badania samorzutnej inwersji

chiralnej aminokwasów biaªkowych

Anna Maciejowska∗, Agnieszka Godziek, Mieczysªaw Sajewicz, Teresa
Kowalska

Uniwersytet �l¡ski w Katowicach

Bezpo±rednie rozdzielenie par enancjomerów ma niezwykle istotne zna-
czenie w chemii i to zarówno z analitycznego, jak i preparatywnego punktu
widzenia, a w szczególno±ci w przypadku preparatów farmakologicznych.
Wedªug dost¦pnych danych z ponad 200 najcz¦±ciej przepisywanych leków,
a» 114 posiada centrum chiralne, a 25 procent z nich jest sprzedawane jako
racemat mimo, »e z reguªy tylko jeden z izomerów wykazuje po»¡dan¡ czyn-
no±¢ farmakologiczn¡, a drugi mo»e wykazywa¢ nawet dziaªanie szkodliwe.
Jedn¡ z najprostszych technik stosowanych do okre±lenia skr¦calno±ci wªa-
±ciwej substancji optycznie czynnych jest polarymetria, jednak najbardziej
efektywn¡ technik¡ pozwalaj¡c¡ na rozdzielenie enancjomerów jest chiralna
chromatogra�a cieczowa.
Przeprowadzone badania miaªy na celu zastosowanie techniki polaryme-
trycznej oraz technik chromatogra�cznych do badania enancjomerów ami-
nokwasów biaªkowych, powstaªych w wyniku samorzutnych reakcji inwersji
chiralnej w ±rodowisku abiotycznym. Badania te polegaªy na przeprowa-
dzeniu analizy najpierw ±wie»o sporz¡dzonych roztworów L-aminokwasów,
a nast¦pnie roztworów przechowywanych w temperaturze pokojowej w
celu sprawdzenia, czy powstaª w sposób samorzutny antymer wyj±cio-
wego aminokwasu. Badania technikami chromatogra�cznymi zostaªy prze-
prowadzone zarówno z zastosowaniem techniki chromatogra�i cienkowar-
stwowej (TLC), jak i wysokosprawnej chromatogra�i cieczowej (HPLC).
Zastosowanie w technice TLC mikrokrystalicznej celulozy jako natural-
nego chiralnego sorbentu oraz dodanie ±rodka kompleksuj¡cego aminokwas
umo»liwiªo rozdziaª L-aminokwasu od D-aminokwasu. Analiza z zastosowa-
niem HPLC zostaªa przeprowadzona z u»yciem kolumny Chirex 3126 (D)-
penicilloamina.Zastosowanie techniki polarymetrycznej, jak i technik chro-
matogra�cznych wykazaªo, »e w trakcie przechowywania aminokwasów biaª-
kowych w roztworach wodnych powstaj¡ antymery wyj±ciowych zwi¡zków.
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Zastosowanie skaningowego mikroskopu
elektronowego (SEM) w in»ynierii
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Daria Radoszewska∗
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Prelegent: in». Daria Radoszewska1

Opiekun naukowy: dr hab. Maªgorzata Adamczyk-Habrajska1

1 Instytut Technologii i Mechatroniki, Uniwersytet �l¡ski, 41-200
Sosnowiec, ul. �ytnia 12

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM - ang. scanning electron
microscope) to obecnie jeden z najlepszych, powszechnie stosowanych
instrumentów sªu»¡cych obrazowaniu i analizie próbek ciaª staªych w skali
mikro i nano. Klasyczny SEM jest nieocenionym narz¦dziem w ocenie
mikrostruktury materiaªów, a w szczególno±ci ceramiki in»ynierskiej. Jej
uksztaªtowanie zale»y bowiem od wielu czynników m.in. temperatury
spiekania i jego czasu, a tak»e od wst¦pnego rozdrobnienia ziaren. Dzi¦ki
dost¦pno±ci licznych mody�kacji i dodatkowych moduªów, SEM mo»e
stanowi¢ kompleksowe narz¦dzie sªu»¡ce okre±leniu wªa±ciwo±ci i morfo-
logii otrzymanych materiaªów in»ynierskich, a tak»e ich zachowania pod
wpªywem ró»nych czynników ±rodowiska. Do kluczowych mody�kacji SEM
zaliczamy moduªy pozwalaj¡ce na badanie próbek w niskich temperaturach
(SEM-Cryo), czy mniejszej pró»ni (Low Vacuum SEM, LV-SEM), co ma
newralgiczne znaczenie w badaniach próbek biomateriaªów, a tak»e moduª
EDS (ang. energy dispersive spectroscopy) pozwalaj¡cy na sprawdzenie
ilo±ciowe i jako±ciowe skªadu pierwiastkowego otrzymanych próbek.

Podczas wyst¡pienia omawiane b¦d¡ mo»liwo±ci mikroskopii skanin-
gowej zarówno na przykªadach zaczerpni¦tych z literatury jak i pomiarów
wªasnych Prelegentki.

∗d.radoszewska@gmail.com
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Charakterystyka temperaturowa krysztaªów
2,6-diaminopuryny z wykorzystaniem dyfrakcji
rentgenowskiej i metod analizy termicznej

Urszula A. Budniak∗, Paulina M. Dominiak

Uniwersytet Warszawski

Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego to u»yteczne narz¦dzie do
wyznaczania struktury przestrzennej zwi¡zków w fazie krystalicznej. Struk-
tura krysztaªu mo»e ró»ni¢ si¦ w zale»no±ci od temperatury wykonywania
pomiaru, st¡d wykonanie skaningu temperaturowego umo»liwia wychwyce-
nie zmian. Zaprezentowane zostan¡ wyniki pomiarów dla monokrysztaªów
hydratu 2,6-diaminopuryny (DAPu) przeprowadzonych w ró»nych tempe-
raturach w zakresie od 100 K do 300 K. Badany zwi¡zek to mody�kowana
zasada azotowa, analog adeniny naturalnie wyst¦puj¡cej w kwasach nukle-
inowych organizmów »ywych.

Wraz ze wzrostem temperatury obserwuje si¦ m. in. zmian¦ parametrów
komórki elementarnej czy zmiany w drganiach sieci krysztaªu manifestuj¡ce
si¦ przez zwi¦kszenie parametrów elipsoid drga« termicznych. Zaobserwo-
wano nietrywialne, subtelne zmiany w obrazie dyfrakcyjnym wywoªane mo-
dy�kacj¡ temperatury pomiaru. Badania rentgenogra�czne zostaªy uzupeª-
nione analiz¡ termograwimetryczn¡ (TGA) oraz skaningow¡ kalorymetri¡
ró»nicow¡ (DSC). Metody te pozwalaj¡ zaobserwowa¢ m.in. przej±cia fa-
zowe (np. topnienie czy sublimacj¦) lub dehydratacj¦.

W swoim referacie przedstawi¦ pokrótce wymienione metody oraz
poka»¦ ich zastosowanie w analizie temperaturowej badanych krysztaªów
DAPu.
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Analiza oddziaªywa« zasad azotowych
nukleotydów w fazie krystalicznej

Maªgorzata K. Cabaj∗, Aleksandra Pazio, Paulina M. Dominiak

Uniwersytet Warszawski

Zasady azotowe nukleotydów s¡ wa»n¡ grup¡ zwi¡zków organicznych,
b¦d¡c¡ podstawowym budulcem cz¡steczek takich jak DNA i RNA. Ce-
lem pracy jest dokªadna analiza rozkªadu g¦sto±ci elektronowej oraz inter-
pretacja oddziaªywa« mi¦dzycz¡steczkowych pomi¦dzy zasadami azotowymi
nukleotydów w fazie krystalicznej. Wiedza na temat potencjalnych oddzia-
ªywa« tego typu molekuª jest niezwykle cenna, szczególnie w kontek±cie
przewidywania struktur RNA. W mojej prezentacji postaram si¦ omówi¢
trudno±ci oraz korzy±ci zwi¡zane z przeprowadzeniem wysokorozdzielczego
pomiaru rentgenowskiego na przykªadzie chlorku cytozyny.

Chlorek cytozyny krystalizuje w grupie przestrzennej P21/n. Komórka
elementarna zawiera jedn¡ cz¡steczk¦ cytozyny oraz jeden jon chlorkowy
uªo»one w tej samej pªaszczy¹nie. Elementem charakterystycznym struktury
s¡ dimery cytozyny tworzone poprzez silne wi¡zania wodorowe wyst¦puj¡ce
pomi¦dzy atomami O2 i N3. Oprócz wi¡za« wodorowych i oddziaªywa«
kation-anion w strukturze mo»na wyró»ni¢ wiele innych rodzajów interakcji,
które skªadaj¡ si¦ na otrzymany obraz budowy wewn¦trznej krysztaªu.

Krysztaªy badanego zwi¡zku otrzymaªam poprzez odparowanie wody
z zakwaszonego kwasem solnym roztworu cytozyny i 4-tiouracylu. Wysoko-
rozdzielczy (0.5 Å) pomiar dyfrakcyjny wykonaªam w temperaturze 90 K.
Otrzyman¡ struktur¦ rozwi¡zaªam, a nast¦pnie zastosowaªam kilka podej±¢
do jej udokªadnienia w celu wyªonienia najlepszej metody. Porównaªam mo-
del IAM oraz model multipolowy, udokªadniªam równie» parametry κ .

∗mcabaj@chem.uw.edu.pl
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EKSPERYMENTALNE BADANIA
ROZK�ADU G�STO�CI ELEKTRONOWEJ

W KRYSZTA�ACH

Sylwia Pawl¦dzio∗, Anna Makal, Krzysztof Wo¹niak

Uniwersytet Warszawski

Rentgenowska analiza strukturalna monokrysztaªów jest wa»n¡
metod¡ badawcz¡, umo»liwiaj¡c¡ poznanie struktury szerokiej gamy
zwi¡zków chemicznych. Metoda wykorzystuje zjawisko dyfrakcji promieni
rentgenowskich na krysztale, a dokªadniej na jego g¦sto±ci elektronowej.
W klasycznym uj¦ciu, IAM (z ang. Independent Atom Model), atomy
traktowane s¡ jako niezale»ne, sferycznie symetryczne indywidua. Takie
podej±cie umo»liwia okre±lenie poªo»e« poszczególnych atomów w komórce
elementarnej z pomini¦ciem informacji o szczegóªowym rozkªadzie g¦sto±ci
elektronowej wi¡za« lub wolnych par elektronowych. Inn¡ powa»n¡ wad¡
powy»szego modelu jest to, »e atomy traktowane s¡ jako oboj¦tne, cho¢
wiadomo, »e cz¡steczki posiadaj¡ momenty dipolowe, kwadrupolowe a
nawet i wy»sze. Z powy»szego powodu istnieje uzasadniona konieczno±¢
wprowadzenia modelu rozkªadu g¦sto±ci elektronowej, w którym atomy
traktowane byªyby jako asferyczne (tj. do opisu danych do±wiadczalnych
wykorzystywane byªyby asferyczne atomowe czynniki rozpraszania). Mo»-
liwo±ci takie oferuje tzw. model multipolowy Hansena-Coppensa, który
zakªada, »e caªkowita g¦sto±¢ elektronowa jest sum¡ trzech skªadowych:
symetrycznej, niedeformowanej g¦sto±ci elektronowej elektronów rdzenia;
symetrycznej, deformowanej g¦sto±ci elektronowej elektronów walencyjnych
oraz asymetrycznej g¦sto±ci elektronowej elektronów walencyjnych, które
s¡ opisane za pomoc¡ harmonik sferycznych Plmp:
ρ(rk) = ρ (rk)Pvalenceκ

3ρvalence (κrk)κp
3
∑lmax

l=0 Rl (κprk)
∑l
m=−l Plmpdlmp (υkφk)

Podej±cie to pozwala m.in. obliczenie: energii oddziaªywa« mi¦dzycz¡stecz-
kowych oraz potencjaªu elektrostatycznego wokóª cz¡steczki, pozwala na
analiz¦ topologiczn¡ wi¡za«, w tym szczegóªow¡ charakterystyk¦ wi¡za«
wodorowych (punkty krytyczne wi¡za«, funkcja ¹ródªa) oraz wyznaczenie
ªadunków atomowych w my±l teorii QTAIM (z ang. Quantum Theory of
Atoms in Molecules) Badera.

∗spawledzio@chem.uw.edu.pl
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Wpªyw morfologii heterostruktur kwantowych
PbTe/CdTe na ich wªa±ciwo±ci optyczne

J. Polaczy«ski∗, M. Szot, L. Kowalczyk, K. Dybko, A. Witowski, S.
Chusnutdinow, S. Kret, T. Wojciechowski, S. Schreyeck, K. Bruner, C.
Schumacher, T. Wojtowicz, L. W. Molenkamp, T. Story, G. Karczewski

Uniwersytet Warszawski

PbTe i CdTe to znane póªprzewodniki ró»ni¡ce si¦ znacznie szeroko-
±ci¡ przerw energetycznych- w T=4K EgPbTe = 0,19eV a EgCdTe=1,60 eV.
Ponadto krystalizuj¡ one w ró»nych strukturach krystalogra�cznych- od-
powiednio w strukturze soli kuchennej i blendy cynkowej. Dzi¦ki temu w
obr¦bie heterosystemu PbTe/CdTe mo»liwe jest wytworzenie kropek kwan-
towych PbTe w matrycy CdTe czynnych optycznie w szerokim zakresie
temperatur w obszarze ±redniej podczerwieni, jak równie» nanokompozytu
termoelektrycznego zawieraj¡cego antykropki CdTe w matrycy PbTe. Dla-
tego te» heterostruktury otrzymane na bazie PbTe i CdTe stanowi¡ obecnie
obiekt zainteresowania wielu grup badawczych. Badane przez nas struktury
zostaªy wytworzone technik¡ MBE na hybrydowym podªo»u GaAs/CdTe.
Mody�kuj¡c parametry takie jak: temperatura podªo»a w czasie wzrostu,
ilo±¢ osadzanych warstw PbTe i CdTe oraz czas depozycji kolejnych warstw
mo»na uzyska¢ struktury o ró»nej morfologii, tj. zawieraj¡ce kropki kwan-
towe PbTe o ró»nych ksztaªtach- od sferoidalnych, przez kolumienki zo-
rientowane prostopadle do podªo»a a» do bardzo skomplikowanego systemu
zawieraj¡cego kropki rozci¡gni¦te wzdªu» ró»nych kierunków w przestrzeni.
W czasie prezentacji zostanie omówiony wpªyw morfologii badanych hete-
rostruktur PbTe/CdTe na ich wªa±ciwo±ci optyczne. Pomiary fotolumine-
scencji zostaªy wykonane w zakresie temperatur 4K- 300K. Jedn¡ z cha-
rakterystycznych cech otrzymanych widm jest maªa szeroko±¢ poªówkowa
obserwowanych linii (rz¦du 10 meV) w porównaniu do przypadku widm dla
typowych kropek o sferoidalnym ksztaªcie (ok. 40meV). Wynik ten mo»na
przypisa¢ stosunkowo du»ym rozmiarom badanych obiektów z PbTe tj. od 50
do 100nm. W takim przypadku energie przej±¢ optycznych ju» sªabo zale»¡
od rozmiaru kropek, cho¢ wszystkie widma wykazuj¡ przesuni¦cie energii
±wiecenia w kierunku krótszych fal w porównaniu z obj¦to±ciowym PbTe.
Wskazuje to na lokalizacj¦ i kwantowanie przestrzenne no±ników w obszarze
kropek kwantowych. Ponadto zaobserwowano, »e linie zarejestrowane dla
próbki o najbardziej skomplikowanej morfologii wykazuj¡ niesymetryczny
ksztaªt wynikaj¡cy ze zªo»onego, wieloskªadnikowego charakteru. Cecha ta
sugeruje, »e obserwowana luminescencja pochodzi z wielu ró»nych kropek
kwantowych. Przypuszczenie to znalazªo potwierdzenie w pomiarach stop-
nia polaryzacji poszczególnych skªadowych widma dla tej próbki.
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Rentgenowskie pomiary krystalogra�czne w
wysokim ci±nieniu

Szymon Sutuªa∗

Uniwersytet Warszawski

Polimor�zm jest zdolno±ci¡ substancji do tworzenia krysztaªów o ró»-
nie upakowanych cz¡steczkach, gdzie jednym z gªównych czynników decy-
duj¡cych o utworzonych strukturach s¡ warunki zewn¦trzne, czyli tempe-
ratura i ci±nienie. U»ycie komory wysokoci±nieniowej DAC (ang. Diamond
Anvil Cell) pozwala na prowadzenie do±wiadcze« dyfrakcyjnych na zwi¡z-
kach poddanym dziaªaniu wysokiego ci±nienia si¦gaj¡cego nawet 20GPa i
otrzymywaniu ró»nych odmian polimor�cznych.
Próbka badanej ciekªej substancji jest umieszczana w otworze o ±rednicy 0,3
mm wydr¡»onym w uszczelce i nast¦pnie z obu stron ±ciskana kowadªami
diamentowymi. Kowadªa te s¡ dociskane ±rubami i to stopie« ich dokr¦cenia
pozwala regulowa¢ ci±nienie wewn¡trz komory. Poniewa» odpowiednio wy-
sokie ci±nienie powoduje przej±cie fazowe z cieczy w polikrystaliczne ciaªo
staªe, substancj¦ nale»y nast¦pnie roztopi¢ i powoli ochªadza¢ tak, by uzy-
ska¢ monokrysztaª badanego zwi¡zku. Chocia» cz¦±¢ zwi¡zków w takich wa-
runkach ro±nie jako monokrysztaª, u cz¦±ci substancji jest to utrudnione i
przechodz¡ one znów w mas¦ polikrystaliczn¡ a niekiedy i w mas¦ szklist¡.
Mimo i» badania wysokoci±nieniowe przy u»yciu komory DAC pozwalaj¡
na wyznaczenie grupy przestrzennej i staªych sieciowych krysztaªów two-
rzonych przez zwi¡zek w zale»no±ci od panuj¡cego ci±nienia, to procedura
rozwi¡zywania struktury zwi¡zku jest utrudniona ze wzgl¦du na dyfrak-
cj¦ i absorpcj¦ promieniowania rentgenowskiego na diamentach. Ponadto
ograniczony k¡t rozwarcia komory DAC uniemo»liwia zebranie niektórych
re�eksów. Mimo tych nieudogodnie« metoda wysokoci±nieniowych bada«
rentgenowskich zdobywa coraz wi¦cej zwolenników i umo»liwia wyj±cie poza
standardow¡ krystalogra�¦.
W swojej prezentacji oprócz ogólnego schematu bada« krysztaªów wyhodo-
wanych w wysokich ci±nieniach przedstawi¦ te» wyniki, które otrzymaªem
podczas prowadzenia takich eksperymentów. Poka»¦ te», »e komora wysoko-
ci±nieniowa jest u»ytecznym narz¦dziem do otrzymywania ró»nych odmian
polimor�cznych, gdzie czynnikiem decyduj¡cym jest ci±nienie panuj¡ce we-
wn¡trz.

∗szymon.sutula@gmail.com

39



Nowoczesne Metody Do±wiadczalne VI

w fizyce, chemii i in»ynierii

Kwantowe oblicze krystalogra�i - HAR i XCW

Magdalena Woi«ska∗

Uniwersytet Warszawski

Badania krystalogra�czne przy u»yciu dyfrakcji rentgenowskiej s¡ naj-
powszechniej stosowan¡ metod¡ do±wiadczaln¡ pozwalaj¡c¡ na uzyskanie
wgl¡du w struktur¦ substancji wyst¦puj¡cych w fazie krystalicznej. Przed-
miotem prezentowanej pracy s¡ nowoczesne metody przetwarza rentgenow-
skich danych eksperymentalnych oparte na partycji Hirshfelda g¦sto±ci elek-
tronowej w krysztale, tzw. udokªadnienie Hirshfelda (HAR) oraz udokªad-
nienie eksperymentalnej funkcji falowej (XCW). Zamierzam przedstawi¢
podstawow¡ koncepcj¦ metod HAR i XCW oraz ich wpªyw na popraw¦
udokªadnienia danych krystalogra�cznych w wielu aspektach. Omówione
zostan¡: 1. wyznaczenie pozycji atomów wodoru na podstawie rentgenow-
skich danych dyfrakcyjnych w krysztaªach zwi¡zków organicznych (ró»ne
typy wi¡za« C-H, O-H i N-H), 2. ocena jako±ci zrekonstruowanej ekspery-
mentalnej g¦sto±ci elektronowej molekuªy w krysztale na podstawie przepro-
wadzonej dla krysztaªów kilku aminokwasów i tripeptydów analizy QTAIM
g¦sto±ci elektronowej i wynikaj¡cych z niej wªa±ciwo±ci (atomowe ªadunki,
dipole i obj¦to±ci oraz wªa±ciwo±ci w punktach krytycznych g¦sto±ci elek-
tronowej), 3. wpªyw metody udokªadnienia na oszacowan¡ energi¦ oddzia-
ªywa« w krysztaªach (energia kohezji, energia oddziaªywa« pomi¦dzy war-
stwami cz¡steczek w sieci krystalicznej, oddziaªywania dimerów) na przy-
kªadzie czterech pochodnych chinoliny. HAR i XCW stanowi¡ istotny post¦p
w stosunku do wcze±niej stosowanych metod udokªadnienia danych krysta-
logra�cznych, pozwalaj¡c na popraw¦ geometrii i zrekonstruowanej g¦sto±ci
elektronowej molekuªy w krysztale.
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Ewaluacja nowej metody syntezy
borowodorków podwójnych

P. A. Orªowski∗, K. J Fijaªkowski, P. J. Leszczy«ski, T. Jaro«†, W.
Grochala

Uniwersytet Warszawski

Borowodorki metali s¡ intensywnie badane od kilkunastu lat w kon-
tek±cie chemicznego magazynowania wodoru do zasilania mobilnych ogniw
paliwowych [1]. Obecnie stosowane metody syntezy nowych borowodorków
obejmuj¡ gªównie reakcje mechanochemiczne w ciele staªym [2,3]. Takie po-
dej±cie, mimo tego, »e pozwala na szybkie otrzymanie licznych nowych ma-
teriaªów, posiada tak»e znacz¡ce wady, takie jak problemy ze zwi¦kszeniem
skali, czy te» trudno±ci w oczyszczeniu produktu, stanowi¡cego cz¦sto je-
dynie ok. 50% wagowych mieszaniny poreakcyjnej. Niedawno zostaªa przez
nas opracowana metoda syntezy borowodorków podwójnych,
M

(3)
y [M (2)(BH4)z], gdzie M (3) i M (2) s¡ kationami metali [4-6]. Metoda ta

nie posiada ogranicze« typowych dla procedur obecnie stosowanych i pro-
wadzi do produktów o bardzo wysokiej czysto±ci, oraz umo»liwia otrzyma-
nie borowodorków nieosi¡galnych za pomoc¡ reakcji mechanochemicznych.
Prezentowana metoda syntezy jest oparta na reakcji podwójnej wymiany
pomi¦dzy sol¡ zawieraj¡c¡ sªabo koordynowany anion i borowodorkiem za-
wieraj¡cym du»y kation organiczny. Reakcja ta prowadzona jest w sªabo ko-
ordynuj¡cym rozpuszczalniku organicznym, a produkt wytr¡ca si¦ w postaci
osadu. Prekursory do syntezy s¡ dost¦pne komercyjnie, lub mog¡ zosta¢ ªa-
two otrzymane w wyniku znanych procesów. Metoda zostaªa przetestowana
dla kilku borowodorków, m. in. Zn, Sc, Y, Eu, np.:

[Ph4P ][Zn(BH4)3]+Na[B(C6H3(CF3)2)4] −→ Na[Zn(BH4)3]+[Ph4P ][B(C6H3(CF3)2)4],

Uzyskane produkty zostaªy scharakteryzowane za pomoc¡ szeregu metod
�zykochemicznych: spektroskopia FTIR, proszkowa dyfrakcja rentgenowska,
pomiary TGA/DSC/EGA. Kolejnym problemem czekaj¡cym na rozwi¡zanie s¡
organiczne produkty uboczne reakcji, które s¡ tracone, a do±¢ kosztowne. Obecnie
prowadzimy prace nad zawróceniem ich z powrotem do cyklu syntezy, co zwi¦kszy
wielokrotnie jej opªacalno±¢, oraz uczyni niemal bezodpadow¡.
Literatura
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Znaczenie jonów oªowiu (Pb2 ) w obni»eniu
plonowania zbó»

Magdalena Maria Gos∗

Instytut Agro�zyki im. Bohdana Dobrza«skiego Polskiej Akademii Nauk

Dziaªalno±¢ przemysªowa i gospodarcza czªowieka powoduje jednak»e
zwi¦kszaj¡ce si¦ zanieczyszczenie ±rodowiska przyrodniczego metalami ci¦»-
kimi. Wi¡»e si¦ to ze ska»eniem gleb gªównie na obszarach zurbanizowanych
z g¦sto±ci¡ sieci komunikacyjnej i liczb¡ poruszaj¡cych si¦ pojazdów samo-
chodowych.

Za jeden z najniebezpieczniejszych metali ci¦»kich uwa»any jest oªów.
Dziaªa on toksycznie zarówno na ro±liny, jak i zwierz¦ta. Toksyczno±¢ tego
metalu wynika gªównie z blokowania grup funkcyjnych biaªek i kwasów
nukleinowych w szlakach metabolicznych. Istnieje wiele czynników, które
sprzyjaj¡ pobieraniu oªowiu przez ro±liny (np. uszkodzenia mechaniczne,
kwa±ne deszcze). Nadziemne cz¦±ci ro±liny maj¡ niewielki udziaª w pobie-
raniu tego metalu w warunkach naturalnych. Barier¦ dla opadaj¡cego na
li±cie oªowiu stanowi¡ kutykula i warstwa wosków wyst¦puj¡ca na li±ciach.
Korzenie ro±lin mog¡ pobiera¢ znacznie wi¦cej kationu oªowiu ni» li±cie.
Kumuluje si¦ on przede wszystkim w ±cianach, a tak»e bªonie komórkowej
komórek strefy wydªu»ania korzenia [1].

Zbo»a wyksztaªciªy wiele ró»nych mechanizmów obronnych, dzi¦ki któ-
rym potra�¡ tolerowa¢ dawki szkodliwego kationu.

[1] Gruca-Królikowska S., Wacªawek W., 2006, Metale w ±rodowisku.
Cz. II Wpªyw metali ci¦»kich na ro±liny, Chemia. Dydaktyka. Ekologia. Me-
trologia. nr 1
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BADANIE SPEKTROSKOPOWE I
TERMICZNE NIKOTYNIANU CELULOZY

A. MIZERA∗, S. ZI�BA, K. POGORZELEC-GLASER, R.
PANKIEWICZ, A. �API�SKI

Politechnika Pozna«ska

W dzisiejszych czasach poszukuje si¦ alternatywnych ¹ródeª energii w
stosunku do paliw kopalnych. Powoduje to wzrost zainteresowania ogni-
wami paliwowymi jako ¹ródªami energii elektrycznej. Na ±wiecie prowadzi
si¦ intensywne badania nad otrzymaniem nowych, wydajnych elektrolitów
staªych przewodz¡cych protonowo, które miaªyby potencjalne zastosowanie
praktyczne w ogniwach wodorowych. W ramach niniejszej pracy przeprowa-
dzono badania wªasno±ci �zykochemicznych nowego przewodnika protono-
wego nikotynianu celulozy. Jako substancje referencyjne zastosowano kwas
nikotynowy oraz celuloz¦. Dla wszystkich trzech zwi¡zków przeprowadzono
analiz¦ termiczna metod¡ ró»nicowej kalorymetrii skaningowej w zakresie
temperatur od 20 ◦C do 350 ◦C. W celu zinterpretowania uzyskanych wyni-
ków wykonano badania temperaturowe ewolucji widm oscylacyjnych. Wyko-
rzystano dwie komplementarne metody spektroskopie w podczerwieni i roz-
praszania Ramana. Przeprowadzono równie» badania przewodnictwa elek-
trycznego dla nikotynianu celulozy. W badaniach spektroskopowych szcze-
góln¡ uwag¦ skupiono na zmiany temperaturowe w parametrach pasm zwi¡-
zanych z wyst¦powaniem wi¡za« wodorowych. Uzyskano informacje na te-
mat siªy wi¡za« wodorowych oraz ich zale»no±ci temperaturowej. Interpre-
tacja obserwowanych pasm zostaªa przeprowadzona w oparciu o obliczenia
drga« normalnych uzyskanych metodami chemii kwantowej dla kwasu niko-
tynowego oraz pojedynczych merów celulozy.
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Molekularna organizacja pochodnej kwasu
perylenowego w mieszaninach z PMMA w

rozwirowanych warstwach.

Iwona Gr¡dzka∗

Politechnika Pozna«ska

Pochodne kwasu 3,4,9,10 tetrakarboksy perylenowego w rozpuszczalni-
kach organicznych charakteryzuj¡ si¦ »óªto-zielon¡ barw¡ i intensywn¡ �u-
orescencj¡ oraz du»¡ stabilno±ci¡. Barwniki te s¡ zdolne do tworzenia warstw
molekularnych na granicy woda-powietrze oraz warstw o nanometrowej gru-
bo±ci wytwarzanych technik¡ rozwirowania na podªo»ach staªych. Ultracien-
kie warstwy pochodnych kwasu perylenowego posiadaj¡ du»¡ wydajno±¢
kwantow¡ �uorescencji oraz przewodnictwo elektryczne predysponuj¡cym
je do zastosowa« jako aktywne warstwy w diodach elektroluminescencyj-
nych i komórkach fotowoltaicznych. Charakter przewodnictwa elektrycznego
warstw zale»y od podstawników doª¡czanych do rdzenia perylenowego. Kon-
trola orientacji molekuª barwnika w cienkich warstwach jest konieczna, aby
wytworzy¢ urz¡dzenia o du»ej sprawno±ci, które b¦d¡ wykazywa¢ jednocze-
±nie doskonaªe wªa±ciwo±ci spektroskopowe i wysok¡ ruchliwo±¢ ªadunków.

W niniejszej pracy analizowano molekularne oddziaªywania i organi-
zacj¦ cienkich warstw mieszaniny pochodnej kwasu 3,4,9,10-tetrakarboksylo
perylenowego zawierajacego cztery boczne ªa«cuchy alkilowe przyª¡czone do
grup karboksylowych z poli(metakrylanem metylu) (PMMA) na podstawie
wªa±ciwo±ci spektralnych. Warstwy te zostaªy uformowane metod¡ rozwiro-
wania (spin-coating) na podªo»ach szklanych. Na podstawie widm absorpcji
i emisji wykazano powstawanie agregatów barwnika w funkcji st¦»enia. Wy-
znaczono optymalne st¦»enie barwnika, skutkuj¡ce wytworzeniem cienkiej
warstwy o najwi¦kszej �uorescencji. Morfologi¦ cienkich warstw zbadano za
pomoc¡ mikroskopii siª atomowych (AFM).
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Wykrywanie mutagenno±ci wybranych
pochodnych 3-azydosacharydów z
wykorzystaniem testu Amesa

Anna Baraba±, Grzegorz Goªu«ski, Jacek Piosik, Gra»yna Wawrzyniak,
Aleksandra D¡browska∗

Uniwersytet Gda«±ki

Test Amesa stosowany jest jako pierwsze badanie przesiewowe w celu
stwierdzenia czy dana substancja jest szkodliwa. Okre±la on poziom mutacji
powrotnych z histydynowej auksotro�i do prototro�i w specjalnie zmienio-
nych bakteriach szczepu Salmonella typhimurium LT2[1]. Mutanty te po-
siadaj¡ mutacj¦ rfa, powoduj¡c¡ przepuszczalno±¢ bªony komórkowej w wy-
niku zmiany jej skªadników lipoproteinowych. Mutacja rfa zwi¦ksza prze-
puszczalno±¢ bªony lipopolisacharydowej, co uªatwia genotoksynom pene-
tracj¦ do ±rodka komórki bakteryjnej. Przeprowadzono seri¦ bada« podda-
j¡c szczep bakterii Salmonella typhimurium TA98 dziaªaniu sze±ciu izome-
rów 3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów posiadaj¡cych ugrupowania
O-propyl i O-metyl[2] przy anomerycznym atomie w¦gla. Badane zwi¡zki
nale»¡ do sacharydów o kon�guracji D-arabino oraz D-rybo. Test przepro-
wadzono dla siedmiu ró»nych st¦»e« sacharydów w roztworze oraz wyko-
nano próby kontrolne (dodatni¡ i ujemn¡). Do kontroli pozytywnej (K+)
w miejsce sacharydu wprowadzono doksorubicyn¦, natomiast do kontroli
negatywnej (K-) nie dodawano sacharydu oraz doksorubicyny. Roztwory
wysiewano na po»ywki agarowe, zawieraj¡ce glukoz¦ oraz sole mineralne,
wykonuj¡c posiew zwykªy z wykorzystaniem szklanych kulek. �aden z sze-
±ciu przebadanych zwi¡zków nie wykazywaª mutagenno±ci. Jednak izomery
AAraN3OPr, BAraN3OPr oraz BRyboN3OPr wykazywaªy cytotoksyczno±¢
w stosunku do bakterii dla czterech najwy»szych st¦»e«. Natomiast anomer
ARyboN3OPr oraz O-glikozydy metylu nie wykazywaªy takiej wªa±ciwo±ci.
Przeprowadzone badania pozwalaj¡ na pokazanie zwi¡zku pomi¦dzy wpªy-
wem na komórki bakteryjne a stereochemi¡ badanego sacharydu.
Podzi¦kowania
Badania zostaªy przeprowadzone dzi¦ki grantom MNiSW o numerach:
DS/530-8237-D602-15 i BMN 538-8237-B659-14
[1] K. Mortelmans, E. Zeiger,Mutat. Res., 455 (2000) 29.
[2] A. D¡browska, P. Dokurno, A. Konitz, Z. Smiatacz, Carbohydr. Res.,
323(1-4), (2000) 230-234.
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Migracja wybranych komórek na podªo»ach
polimerowych.

Edyta W¡dolny, Monika G¡dek∗, Paulina Krzy»ak

Uniwersytet Jagiello«ski

Procesem migracji komórkowej nazywamy zdolno±¢ przemieszczania si¦
niektórych komórek. Zdolno±¢ t¡ posiadaj¡ mi¦dzy innymi komórki ±luzowca
Dictyostelium discoideum, leukocyty (komórki ukªadu odporno±ciowego), �-
broblasty czy keratynocyty (komórki nabªonkowe). Zjawiska takie jak goje-
nie ran, morfogeneza zarodka, procesy immunologiczne, rozwój ukªadu ner-
wowego czy przerzuty nowotworowe s¡ ±ci±le powi¡zane z aktywn¡ migracj¡
komórek.

Celem pracy byªo wyznaczenie podstawowych bio�zycznych parame-
trów procesu migracji komórek na podªo»u szklanym oraz na dwóch podªo-
»ach poliakrylamidowych o ró»nych warto±ciach moduªu Younga. Badania
przeprowadzono na komórkach rybich keratynocytów pozyskanych z ªusek
ryby akwariowej (molinezji). Obserwacje przeprowadzono przy pomocy mi-
kroskopu optycznego Zeiss Axio Observer Z1 oraz programów AxioVision
i Zen z wbudowanym moduªem Timelapse pozwalaj¡cym na poklatkow¡
rejestracj¦ przemieszczaj¡cych si¦ komórek w okre±lonych interwaªach cza-
sowych. Z analizy danych eksperymentalnych wyznaczono warto±ci ±redniej
chwilowej pr¦dko±ci oraz odchylenia k¡towego pomi¦dzy nast¦puj¡cymi po
sobie odcinkami toru ruchu. Wyniki przedstawiono w postaci histogramów
wraz z do�towanymi do nich rozkªadami Gaussa. Otrzymane wyniki ±wiad-
cz¡ o tym, »e pr¦dko±¢ migracji komórkowej zale»y od sztywno±ci podªo»a, a
mianowicie, im sztywniejsze podªo»e tym szybciej przemieszcza si¦ komórka.

∗monikagadek29@gmail.com
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Zastosowanie wielokolorowej cytometrii
przepªywowej w diagnostyce chorób

A. Konturek∗, K. Bukowska-Strakova

Uniwersytet Jagiello«ski

Cytometria przepªywowa jest metod¡ badawcz¡ umo»liwiaj¡c¡ wielo-
parametrow¡ analiz¦ �zycznych i biologicznych (de�niowanych na podsta-
wie emisji �uorescencji) wªa±ciwo±ci komórek. Wykorzystywana jest w wielu
dziedzinach nauk biologicznych oraz medycznych. Pomiar cytometryczny
jest szybki i stosunkowo prosty. Z kolei, zastosowanie cytometrów sortuj¡-
cych pozwala na wyizolowanie czystych populacji komórkowych, o okre±lo-
nych cechach morfologiczno-czynno±ciowych do dalszych bada«.

Cytometr przepªywowy skªada si¦ z trzech gªównych ukªadów: optycz-
nego, elektronicznego i hydrodynamicznego. �ródªem promieniowania w cy-
tometrii przepªywowej s¡ lasery o ró»nych dªugo±ciach emitowanych fal. Pa-
rametry uzyskiwane podczas pomiarów to rozproszenie ±wiatªa lasera na
analizowanej komórce oraz sygnaªy pochodz¡ce od znaczników �uorescen-
cyjnych sªu»¡cych jako sondy lub sprz¦gni¦tych z przeciwciaªami, u»ytych
do oceny takich wªa±ciwo±ci biologicznych jak np.: »ywotno±¢, aktywno±¢
enzymatyczna, produkcja cytokin czy zawarto±¢ kwasów nukleinowych.

Ukªad hydrodynamiczny odpowiada za formowanie strumienia poje-
dynczych komórek, które nast¦pnie przecinaj¡ zogniskowan¡ wi¡zk¦ promie-
niowania laserowego. �wiatªo lasera rozpraszane jest na kolejno przepªywa-
j¡cych komórkach. Odpowiednio dobrane fotodetektory rejestruj¡ nat¦»enia
±wiatªa rozproszonego równolegle (Forward Scatter, FSC) i prostopadle do
±wiatªa lasera (Side Scatter, SSC) �wiatªo rozproszone równolegle (FSC)
koresponduje z wielko±ci¡ komórki, za± nat¦»enie ±wiatªa lasera rozproszo-
nego prostopadle (SSC) z ziarnisto±ci komórki. �wiatªo lasera mo»e tak»e
wzbudzi¢ �uorochromy, które nast¦pnie emituj¡ �uorescencj¦. Po przetwo-
rzeniu sygnaªów na dane liczbowe, dokonywane przez ukªad elektroniczny,
uzyskuje si¦ histogramy oraz wykresy punktowe, pozwalaj¡ce na oznaczenie
populacji komórek o swoistym fenotypie.

Wspóªcze±nie cytometria przepªywowa znajduje zastosowanie nie tylko
w laboratoriach naukowych, ale przede wszystkim w laboratoriach diagno-
stycznych. Technika ta pozwala okre±li¢ immunofenotyp komórek pªynów
ustrojowych organizmu, wa»ny m.in. w diagnostyce chorób rozrostowych
ukªadu krwiotwórczego (ostre i przewlekªe biaªaczki, chªoniaki, choroba
resztkowa - MRD) czy niedoborów odporno±ci. Wraz z post¦pem techniki i
biotechnologii zastosowanie cytometrii przepªywowej staje si¦ coraz szersze
i przyczynia si¦ do rozwoju wielu dziedzin nauk biologicznych.
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Migracja wybranych komórek na podªo»ach
polimerowych.

Edyta W¡dolny, Monika G¡dek, Paulina Krzy»ak∗

Uniwersytet Jagiello«ski

Procesem migracji komórkowej nazywamy zdolno±¢ przemieszczania si¦
niektórych komórek. Zdolno±¢ t¡ posiadaj¡ mi¦dzy innymi komórki ±luzowca
Dictyostelium discoideum, leukocyty (komórki ukªadu odporno±ciowego), �-
broblasty czy keratynocyty (komórki nabªonkowe). Zjawiska takie jak goje-
nie ran, morfogeneza zarodka, procesy immunologiczne, rozwój ukªadu ner-
wowego czy przerzuty nowotworowe s¡ ±ci±le powi¡zane z aktywn¡ migracj¡
komórek.

Celem pracy byªo wyznaczenie podstawowych bio�zycznych parame-
trów procesu migracji komórek na podªo»u szklanym oraz na dwóch podªo-
»ach poliakrylamidowych o ró»nych warto±ciach moduªu Younga. Badania
przeprowadzono na komórkach rybich keratynocytów pozyskanych z ªusek
ryby akwariowej (molinezji). Obserwacje przeprowadzono przy pomocy mi-
kroskopu optycznego Zeiss Axio Observer Z1 oraz programów AxioVision
i Zen z wbudowanym moduªem Timelapse pozwalaj¡cym na poklatkow¡
rejestracj¦ przemieszczaj¡cych si¦ komórek w okre±lonych interwaªach cza-
sowych. Z analizy danych eksperymentalnych wyznaczono warto±ci ±redniej
chwilowej pr¦dko±ci oraz odchylenia k¡towego pomi¦dzy nast¦puj¡cymi po
sobie odcinkami toru ruchu. Wyniki przedstawiono w postaci histogramów
wraz z do�towanymi do nich rozkªadami Gaussa. Otrzymane wyniki ±wiad-
cz¡ o tym, »e pr¦dko±¢ migracji komórkowej zale»y od sztywno±ci podªo»a, a
mianowicie, im sztywniejsze podªo»e tym szybciej przemieszcza si¦ komórka.

∗paulinaa10@gmail.com
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Zastosowanie efektu Mössbauera

Lidia Mazur∗, Aleksandra Sapikowska

Uniwersytet Jagiello«ski

Spektroskopia mössbauerowska bazuje na zjawisku bezodrzutowej emi-
sji i absorpcji promieniowania gamma przez j¡dra atomów. Przedmiotem
prezentowanych bada« byª magnetyt oraz próbka gleby pochodz¡ca z sa-
wanny z Kenii. W wyniki pomiaru próbki magnetytu stwierdzono istnienie
mieszanego stanu walencyjnego »elaza wyst¦puj¡cego w strukturze badanego
mineraªu, okre±lanego jako Fe2,5 Wyst¦puj¡ce w magnetycie nanocz¡stko-
wym znaczne poszerzenie linii rezonansowej absorpcji ±wiadczy o zdefekto-
waniu struktury krystalicznej. W badanej próbce piasku stwierdzono wy-
st¦powanie »elaza dwu- i trójwarto±ciowego. Stanowi¡ one odpowiednio 33
procent i 67 procent caªej próbki. Gªówna frakcja to Fe(OH)3, co ±wiadczy,
»e badana gleba jest poddana dziaªaniu wody.
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Zastosowanie efektu Mössbauera

Aleksandra Sapikowska∗, Lidia Mazur

Uniwersytet Jagiello«ski

Spektroskopia mössbauerowska bazuje na zjawisku bezodrzutowej emi-
sji i absorpcji promieniowania gamma przez j¡dra atomów. Przedmiotem
prezentowanych bada« byª magnetyt oraz próbka gleby pochodz¡ca z sa-
wanny z Kenii. W wyniki pomiaru próbki magnetytu stwierdzono istnienie
mieszanego stanu walencyjnego »elaza wyst¦puj¡cego w strukturze badanego
mineraªu, okre±lanego jako Fe2,5 Wyst¦puj¡ce w magnetycie nanocz¡stko-
wym znaczne poszerzenie linii rezonansowej absorpcji ±wiadczy o zdefekto-
waniu struktury krystalicznej. W badanej próbce piasku stwierdzono wy-
st¦powanie »elaza dwu- i trójwarto±ciowego. Stanowi¡ one odpowiednio 33
procent i 67 procent caªej próbki. Gªówna frakcja to Fe(OH)3, co ±wiadczy,
»e badana gleba jest poddana dziaªaniu wody.
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Migracja wybranych komórek na podªo»ach
polimerowych.

Edyta W¡dolny∗, Monika G¡dek, Paulina Krzy»ak

Uniwersytet Jagiello«ski

Procesem migracji komórkowej nazywamy zdolno±¢ przemieszczania si¦
niektórych komórek. Zdolno±¢ t¡ posiadaj¡ mi¦dzy innymi komórki ±luzowca
Dictyostelium discoideum, leukocyty (komórki ukªadu odporno±ciowego), �-
broblasty czy keratynocyty (komórki nabªonkowe). Zjawiska takie jak goje-
nie ran, morfogeneza zarodka, procesy immunologiczne, rozwój ukªadu ner-
wowego czy przerzuty nowotworowe s¡ ±ci±le powi¡zane z aktywn¡ migracj¡
komórek.

Celem pracy byªo wyznaczenie podstawowych bio�zycznych parame-
trów procesu migracji komórek na podªo»u szklanym oraz na dwóch podªo-
»ach poliakrylamidowych o ró»nych warto±ciach moduªu Younga. Badania
przeprowadzono na komórkach rybich keratynocytów pozyskanych z ªusek
ryby akwariowej (molinezji). Obserwacje przeprowadzono przy pomocy mi-
kroskopu optycznego Zeiss Axio Observer Z1 oraz programów AxioVision
i Zen z wbudowanym moduªem Timelapse pozwalaj¡cym na poklatkow¡
rejestracj¦ przemieszczaj¡cych si¦ komórek w okre±lonych interwaªach cza-
sowych. Z analizy danych eksperymentalnych wyznaczono warto±ci ±redniej
chwilowej pr¦dko±ci oraz odchylenia k¡towego pomi¦dzy nast¦puj¡cymi po
sobie odcinkami toru ruchu. Wyniki przedstawiono w postaci histogramów
wraz z do�towanymi do nich rozkªadami Gaussa. Otrzymane wyniki ±wiad-
cz¡ o tym, »e pr¦dko±¢ migracji komórkowej zale»y od sztywno±ci podªo»a, a
mianowicie, im sztywniejsze podªo»e tym szybciej przemieszcza si¦ komórka.
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Laboratoryjne zagadki kryminalne - czyli
metody chemicznej identy�kacji sprawcy

przest¦pstwa

Monika Bryczkowska∗, Kamila Babkiewicz

Uniwersytet Marii Curie - Skªodowskiej w Lublinie

Co to jest przest¦pstwo? Wedªug de�nicji jest to czyn zabroniony,
uznany za zasadniczo spoªecznie szkodliwy lub niebezpieczny, zagro»ony
kar¡ na mocy prawa karnego. Pokusa zdobycia ogromnego zysku i ch¦¢
szybkiego wzbogacenia si¦ niejednokrotnie kusi do popeªnienia przest¦p-
stwa. Z ró»nych przykªadów, chocia»by tych podanych w literaturze wy-
nika, »e du»a cz¦±¢ przest¦pstw zostaªa pierwotnie dokªadnie przemy±lana.
Najprawdopodobniej jednak zbrodnia doskonaªa nie istnieje, a ka»de z na-
szych poczyna« zawsze pozostawia po sobie jaki± ±lad. Badaniem takich
±ladów, zarówno tych mniejszych jak i tych wi¦kszych, zajmuje si¦ krymina-
listyka. Kryminalistyka to nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz
o technicznych metodach i ±rodkach rozpoznawania i wykrywania prawnie
okre±lonych, ujemnych zjawisk spoªecznych, a w szczególno±ci przest¦pstw
i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku zwi¡zku pomi¦dzy
osobami i zdarzeniami.1 Korzysta z wiedzy wielu dziedzin i dyscyplin na-
ukowych, mi¦dzy innymi chemii, �zyki, biologii, medycyny, toksykologii,
geologii, czy psychologii. Przedstawione na posterze sposoby ujawniania
±ladów przest¦pstw stanowi¡ niewielki procent spo±ród wszystkich metod
wykorzystywanych w ekspertyzach kryminalistycznych. Bez w¡tpienia jed-
nak post¦p technologiczny pozwala na tworzenie bardziej nowoczesnych i
dokªadnych sposobów identy�kacji ±ladów przest¦pstw. Dzi¦ki dzisiejszym
metodom laboratoryjnym wykorzystywanym w kryminalistyce, mo»liwe jest
odnalezienie i schwytanie winnego w stosunkowo szybki sposób, przedsta-
wiaj¡c dowody oparte na prawach nauki.
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Zastosowanie chromatogra�i HPLC w
wykrywaniu ªafszerstw.

Paulina Katarzyna Szyma«ska∗, Monika Hoªub, Paula Duda, Maªgorzata
Jabªo«ska

Uniwersytet Marii Curie Skªodowskiej

Nie od dzisiaj mamy do czynienia z faªszerstwami oryginalnych doku-
mentów, banknotów itd. Jednym ze sposobów, aby rozwi¡za¢ dylemat czy
nasz banknot to faªszywka jest zastosowanie wysokosprawnej chromatogra-
�i cieczowej (HPLC). Dzi¦ki tej metodzie nie uszkadzamy oryginaªu co jest
istotn¡ rzecz¡ dla ekspertów. Wi¦cej na ten temat znajdziesz w moim po-
sterze.
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Analiza pozostaªo±ci palnych cieczy na skórze
czªowieka metod¡ HS-SPME.

Kamila Babkiewicz∗, Monika Bryczkowska

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej

Oznaczanie lotnych zwi¡zków w próbkach biologicznych to jeden z cz¦-
±ciej podejmowanych problemów badawczych wspóªczesnej kryminalistyki.
Analiza tych zwi¡zków w zªo»onych matrycach takich jak krew, mocz czy
wªosy mo»liwa jest gªównie dzi¦ki zastosowaniu innowacyjnych metod oraz
technik analitycznych, zwªaszcza techniki chromatogra�i gazowej oraz jej
sprz¦»enia ze spektrometri¡ mas. W dobie obecnej popularyzacji idei zielonej
chemii kªadzie si¦ nacisk na poszukiwanie innowacyjnych metod ograniczaj¡
lub eliminuj¡ stosowanie toksycznych rozpuszczalników. Bezrozpuszczalni-
kowa technika mikroekstrakcji na ciele staªym (Solid Phase Miocroextrac-
tion, SPME) w ±wietle tych zasad cieszy si¦ du»ym zainteresowaniem w
analizie lotnych komponentów w zªo»onych matrycach. Dzi¦ki swej prosto-
cie oraz szybko±ci cieszy si¦ szczególnie du»ym zainteresowaniem w analizach
s¡dowych i klinicznych. Wiele pozycji literaturowych wskazuje równie» na
zastosowanie techniki HS-SPME w oznaczniu lotnych zwi¡zków organicz-
nych np. na skórze czªowieka czy pªytach DVD. To sprawia, »e technika
HS-SPME, cho¢ stosunkowo nowa, staje si¦ obiecuj¡c¡ metod¡ analizy lot-
nych zwi¡zków organicznych.

Celem niniejszej pracy jest przybli»enie podstawowych zagadnie« zwi¡-
zanych z technik¡ SPME oraz zaprezentowanie jej zastosowania w analizie
pozostaªo±ci palnych cieczy na skórze czªowieka.
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Adsorpcja jonów cynku na biow¦glach

Aleksandra Bogusz∗

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej

Cynk oraz jego zwi¡zki wprowadzane s¡ do ±rodowiska w coraz wi¦k-
szych ilo±ciach, mi¦dzy innymi w wyniku wymywania z mineraªów, np.
blendy cynkowej, lub licznych przemysªowych zastosowa«, np. przy produk-
cji farb i lakierów, blachy ocynkowanej oraz elementów mosi¦»nych. Zapew-
nienie ludzko±ci dost¦pu do wysokiej czysto±ci wód pitnych stanowi pal¡cy
problem. W silnie zurbanizowanych rejonach ±wiata niezb¦dnym staje si¦
usuwanie zanieczyszcze« z wód, w tym Zn(II). Zadanie byªo realizowane
za pomoc¡ wielu dost¦pnych technik, m. in. odwróconej osmozy, wymiany
jonowej czy str¡cania. Jednak»e, bior¡c pod uwag¦ liczne zalety procesu naj-
cz¦±ciej wykorzystywana jest adsorpcja na materiaªach porowatych. Najpo-
pularniejszymi sorbentami s¡ w¦gle aktywne, lecz bior¡c pod uwag¦ stale
rosn¡c¡ cen¦ rynkow¡ materiaªu wci¡» poszukuje si¦ efektywnej alterna-
tywy. Du»ym zainteresowaniem ciesz¡ si¦ biow¦gle, materiaªy wytwarzane
w procesie pirolizy biomasy.

W niniejszej pracy oszacowano perspektywy wykorzystania procesu ad-
sorpcji jonów metali ci¦»kich Zn(II) na materiaªach biow¦glowych w proce-
sie ich usuwania z zanieczyszczonych wód. Okre±lono zdolno±ci adsorpcyjne
dwóch materiaªów biow¦glowych, otrzymanych z ró»nych rodzajów biomasy,
sªomy (BCS) oraz ±lazowca pensylwa«skiego Sida hermaphrodita (BCSH).
W celu zoptymalizowania warunków procesu adsorpcji jonów miedzi wy-
znaczono kinetyki oraz izotermy adsorpcji, wpªyw pH oraz jonów obcych na
wielko±¢ adsorpcji, a ponadto okre±lono stopie« odzysku materiaªów na pod-
stawie danych desorpcyjnych. Adsorpcj¦ prowadzono w sposób statyczny,
natomiast do oznacze« wykorzystano technik¦ absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacj¡ w pªomieniu (F AAS).

Literatura: Machida, M. et al. Appl. Surf. Sci. 258, 7389 Liu, H. et al.,
J. Anal. Appl. Pyrol. 102, 7
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Synteza, charakterystyka i zastosowanie
materiaªów z odwzorowaniem jonowym

Marzena Cejner∗, Ryszard Dobrowolski

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej

Materiaªy z odwzorowaniem jonowym (IIMs) mog¡ by¢ opisane jako
bardzo selektywne struktury, które rozpoznaj¡ wybrane jony w obecno±ci
pozostaªych jonów konkurencyjnych pochodz¡cych z tej samej próbki. IIMs
zachowuj¡ si¦ w analogiczny sposób jak materiaªy z odwzorowaniem mo-
lekularnym (MIMs). Dziaªanie tego typu struktur opiera si¦ na dziaªaniu
przeciwciaª czy enzymów. Ró»nica pomi¦dzy MIMs i IIMs polega jedynie
na rodzaju rozpoznawanej substancji, poniewa» mo»e by¢ to odpowied-
nio cz¡steczka lub jon. IIMs zostaªy po raz pierwszy zsyntezowane przez
Nishide i wspóªpracowników poprzez usieciowanie poli(4-winylopirydyny)
z 1,4-dibromobutanem w obecno±ci jonów: Co(II), Cu(II), Fe(III), Hg(II),
Ni(II) i Zn(II), peªni¡cych rol¦ szablonów. Liczba publikacji zwi¡zanych z
materiaªami z odwzorowaniem jonowym, cho¢ powstaªy w 1976 roku, wzro-
sªa drastycznie w ci¡gu ostatniej dekady. Wi¦kszo±¢ prac dotyczy polimerów
z odwzorowaniem jonowym, chocia» coraz cz¦±ciej opisywane s¡ te» mate-
riaªy nieorganiczne z odwzorowaniem jonowym np. materiaªy krzemionkowe.

Materiaªy z odwzorowaniem jonowym posiadaj¡ niezwykªe zdolno±ci
rozpoznawania wybranych jonów. IIMs cechuj¡ si¦ wysokim powinowac-
twem, selektywno±ci¡ w stosunku do jonu docelowego, prostym i niekosz-
townym sposobem przygotowania, mo»liwo±ci¡ ponownego u»ycia, ªatwo±ci¡
przechowywania oraz dªug¡ »ywotno±ci¡. IIMs na ogóª wytwarza si¦ z mie-
szaniny reakcyjnej zªo»onej z monomeru funkcyjnego, ±rodka sieciuj¡cego,
±rodka inicjuj¡cego oraz szablonu. W pierwszym etapie syntezy dochodzi
do wytworzenia kompleksu pomi¦dzy monomerem funkcyjnym i szablonem.
Nast¦pnie zachodzi polimeryzacja z sieciowaniem wytwarzaj¡c trójwymia-
row¡ struktur¦ materiaªu. W ostatnim etapie syntezy jony szablonu s¡ wy-
mywane pozostawiaj¡c w sieci polimerowej miejsca komplementarne w sto-
sunku do szablonu pod wzgl¦dem ksztaªtu, rozmiaru i oddziaªywa«. IIMs
mog¡ by¢ podzielone ze wzgl¦du na sposób wytwarzania, metod¦ polime-
ryzacji oraz rodzaj oddziaªywa« pomi¦dzy miejscami wi¡»¡cymi i jonami
szablonu.

Liczne zalety IIMs powoduj¡, »e mog¡ by¢ one wykorzystane w wielu
zastosowaniach takich jak: ekstrakcja do fazy staªej, selektywna adsorpcja
i separacja, analiza ±rodowiskowa, membrany i czujniki jonów metali. W
pracy omówione zostan¡ ró»ne sposoby syntezy IIMs, wykorzystywane tech-
niki polimeryzacji, charakterystyka oraz zastosowania IIMs.
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Zastosowanie skaningowego mikroskopu
elektronowego SEM/EDS do identy�kacji

cz¡stek GSR

Jagoda Rabczewska∗

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej

Badania ekspertów nad pozostaªo±ciami po wystrzale z broni palnej
(czyli ±ladami GSR- z ang. gunshot residue)dostarczaj¡ wielu cennych infor-
macji. Funkcjonuj¡ na polskim rynku kryminalistycznym ju» od 1998 roku i
odgrywaj¡ bardzo wa»n¡ role w wyja±nianiu okoliczno±ci zdarze« z u»yciem
broni palnej.

W przypadku u»ycia amunicji niespecy�cznej jedynie obecno±¢ cz¡stek
unikatowych, a wi¦c charakterystycznie dobranych trzech pierwiastków tj.
oªowiu [Pb], antymonu [Sb] i baru [Ba] w badanym materiale dowodowym
pozwala na wydanie pozytywnej opinii kategorycznej.Skaningowa mikrosko-
pia elektronowa sprz¦»ona z energodyspersyjn¡ mikroanaliz¡ rentgenowsk¡
SEM/EDS jest metod¡ bardzo dobrze sprawdzon¡ i w peªni zautomatyzo-
wan¡ do poszukiwania ±ladów GSR.

Ogólne dziaªanie skaningowych mikroskopów elektronowych polega na
wytworzeniu tzw. dziur elektronowych w wewn¦trznych powªokach (pier-
wotn¡ wi¡zk¡ jest wi¡zka elektronów).Przez to atomy nie s¡ stabilne i aby
uregulowa¢ energie elektrony z powªok zewn¦trznych spadaj¡ do wewn¦trz-
nych. Poniewa» jednak zewn¦trzne powªoki s¡ na wy»szym stanie energe-
tycznym, aby to zrobi¢ atomy musz¡ straci¢ troch¦ energii. Odbywa si¦ to
w postaci emitowanych promieni rentgenowskich, które maj¡ charaktery-
styczn¡ energie i dªugo±ci fal.

SED/EDS sªu»y wi¦c do obserwacji i charakteryzacji materiaªów nie-
organicznych ale tak»e organicznych w skali od nanometrycznej do mikrome-
trycznej. Praca na nim jest do±¢ skomplikowana,a »eby móc przeprowadza¢
na nim analiz¦ trzeba przej±¢ obowi¡zkowe szkolenia.

Literatura:Andrzej Filewicz, 2001 - Kryminalistyczne badania pozosta-
ªo±ci po wystrzale z broni palnej (GSR)
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Woltamperometryczna procedura oznaczania
kwasu oleanolowego i ursolowego z

wykorzystaniem elektrody z w¦gla szklistego

Katarzyna Doma«ska∗, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Ilona Sadok

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie

Triterpeny pentacykliczne s¡ to zwi¡zki organiczne, które tak jak gli-
kozydy, sterole i saponiny nale»¡ do grupy triterpenoidów. Cz¡steczki tri-
terpenów charakteryzuj¡ si¦ zbli»on¡ budow¡. Zbudowane s¡ z pi¦ciu sze-
±ciow¦glowych, lub z czterech sze±cio- i jednego pi¦ciow¦glowego pier±cienia.
Zwi¡zki te s¡ szeroko rozpowszechnione w ±wiecie ro±lin i s¡ aktywne bio-
logicznie. Wykazano m.in. ich aktywno±¢ przeciwnowotworow¡, przeciwza-
paln¡, przeciwbólow¡, a nawet dziaªanie przeciw wirusowi HIV. Dzi¦ki tym
wªa±ciwo±ciom, ro±liny o wysokiej zawarto±ci triterpenów wykorzystywane
s¡ w przemy±le farmaceutycznym oraz �toterapii.

W zwi¡zku z powy»szym, istotnym aspektem badawczym jest opraco-
wanie prostej i czuªej procedury oznaczania triterpenów w próbkach ro±lin.
W 2013 roku po raz pierwszy zaproponowano zastosowanie woltamperome-
trii do oznaczania kwasu betulinowego w ekstrakcie z kory brzozy po uprzed-
nim rozdziale chromatogra�cznym [1]. W pracy tej zastosowano elektrod¦ z
w¦gla szklistego pokryt¡ bªonk¡ oªowiu jako elektrod¦ pracuj¡c¡.

Poster ten przestawia now¡, prost¡, szybk¡ i czuª¡ woltamperome-
tryczn¡ procedur¦ oznaczania kwasu oleanolowego (kwas 3β-hydroksyolean-
12-en-28-owego, OA) i ursolowego (kwas 3β-hydroksy-ursan-12-en-28-owego,
UA). Do oznacze« tych kwasów w próbkach ro±linnych, po uprzednim roz-
dziale chromatogra�cznym zastosowano metod¦ woltamperometrii fali pro-
stok¡tnej. Elektrod¡ pracuj¡c¡ byªa elektroda z w¦gla szklistego. Otrzymany
zakres liniowy krzywych kalibracyjnych zarówno kwasu oleanolowego, jak i
ursolowego wynosi od 0,02 do 0,3 ng L−1. Granica wykrywalno±ci OA wy-
nosi 0,0082 ng L−1, a dla UA 0,0075 ng L−1. Opracowana procedura zostaªa
z powodzeniem zastosowana do oznaczania obu triterpenów w ekstrakcie z
kwiatu bzu czarnego oraz kwasu oleanolowego w ekstrakcie z jemioªy.

[1] K. Tyszczuk-Rotko, M. Wójciak-Kosior, I. Sowa, Anal. Biochem.
436 (2013) 121-126.
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Medyczny superklej alternatyw¡ dla szwów
chirurgicznych

Paula Duda∗, Monika Hoªub, Maªgorzata Jabªo«ska, Paulina Szyma«ska

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie

�oªnierze doskonale wiedz¡, »e z ranami odniesionymi na polu bitwy,
±wietnie radzi sobie zwykªy klej, który powstrzymuje krwawienie do mo-
mentu otrzymania profesjonalnej opieki lekarskiej. Z podobnego pomysªu
korzystaj¡ chirurdzy, przeprowadzaj¡cy operacje na otwartym sercu.

Serce to najwa»niejszy organ w naszym organizmie, który jednak bar-
dzo ªatwo jest uszkodzi¢. Obecnie w celu jego naprawy stosuje si¦ szwy oraz
zszywki, ale nie jest to najlepsze rozwi¡zanie. Dlatego grupa naukowców z
Harvardu przez kilka ostatnich lat pracowaªa nad czym± zupeªnie innym i
udaªo im si¦ osi¡gn¡¢ na tym polu spory sukces. Stworzyli bowiem specjalny,
medyczny klej polimerowy, który jest na tyle wytrzymaªy, aby móc poª¡czy¢
ze sob¡ tkanki serca.

∗pauladuda93@wp.pl
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Zamiast zwykªych okien - fotowoltaiczne ?

Maªgorzata Jabªo«ska∗, Paula Duda, Paulina Szyma«ska

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie

Okna fotowoltaiczne, czyli poª¡czenie paneli sªonecznych i szyb, umo»-
liwiaj¡ gromadzenie energii elektrycznej w zupeªnie nowy sposób. Trwaj¡
prace nad tym by okna mogªy funkcjonowa¢ jak prze¹roczyste ogniwa foto-
woltaiczne, które wci¡» b¦d¡ przepuszcza¢ du»e ilo±ci ±wiatªa.

W zeszªym roku zostaªo opracowane ogniwo fotowoltaiczne, tzw. lumi-
nescencyjny koncentrator energii promieniowania sªonecznego (LSC), który
zostaª wyposa»ony w specjalne kropki kwantowe dzi¦ki którym mo»liwe jest
pochªanianie ±wiatªa sªonecznego.

∗malgorzata.jablonska10@gmail.com
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Analiza pªynów �zjologicznych i preparatów
farmaceutycznych z wykorzystaniem elektrod

mody�kowanych polimerem i metalem

Ilona Sadok∗, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Katarzyna Doma«ska

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie

Próbki pªynów �zjologicznych (krew, mocz, osocze, ±lina) charaktery-
zuj¡ si¦ bardzo zªo»on¡ matryc¡ przez co bezpo±rednia ich analiza niejed-
nokrotnie mo»e okaza¢ si¦ niemo»liwa do przeprowadzenia. W szczególno±ci
problem ten dotyczy metod chromatogra�cznych, gdzie zªo»ony skªad i brak
kompatybilno±ci matrycy próbki z technik¡ chromatogra�czn¡ wymuszaj¡
wprowadzenie dodatkowych etapów jej przygotowania. Podobne problemy
mo»emy napotka¢ podczas analizy preparatów farmaceutycznych.

W±ród metod instrumentalnych stosowanych w analizie farmaceutycz-
nej lub klinicznej do chemicznej oceny jako±ci leków, czy kontroli zawarto±ci
pierwiastków i zwi¡zków organicznych w organizmie czªowieka na uwag¦ za-
sªuguje woltamperometria. Poprzez odpowiedni dobór warunków pomiaro-
wych oraz rodzaju elektrody pracuj¡cej w znacz¡cy sposób mo»emy wpªywa¢
na selektywno±¢ i czuªo±¢ woltamperometrycznej analizy. Jednym ze sposo-
bów poprawy selektywno±ci oraz czuªo±ci procedury woltamperometrycznej
jest mody�kacja powierzchni elektrody pracuj¡cej.

W komunikacie przedstawiono zastosowanie elektrod diamentowych do-
mieszkowanych borem oraz elektrod z w¦gla szklistego, których powierzchni¦
zmody�kowano bªonk¡ polimeru (Na�onu) i metalu (oªowiu lub bizmutu) w
analizie woltamperometrycznej zwi¡zków biologicznie aktywnych (paraceta-
molu, kwasu askorbinowego, dopaminy, kofeiny) w dost¦pnych bez recepty
preparatach farmaceutycznych i / lub pªynach �zjologicznych (mocz, krew,
osocze) bez wst¦pnego przygotowania próbki do analizy [1-3].
1. I. Sadok, K. Tyszczuk-Rotko, Insights in Analytical Electrochemistry,
vol.1 (2015) 1-8.
2. K. Tyszczuk-Rotko, I. B¦czkowska, Food Chemistry 172 (2015) 24-29.
3. K. Tyszczuk-Rotko, I. B¦czkowska, M. Wójciak-Kosior, I. Sowa, Talanta
129 (2014) 384-391.
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Wykorzystanie zjawiska kawitacji w procesie
przygotowania powierzchni metalicznych

Anika Szady∗

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie

Kawitacja jest zjawiskiem polegaj¡cym na powstawaniu i zanikaniu p¦-
cherzyków gazowych czemu towarzyszy gwaªtowna zmiana ci±nienia. Czyn-
nikami wpªywaj¡cymi na wyst¦powanie tego zjawiska w cieczy jest tempe-
ratura oraz ci±nienie, przy czym oba parametry s¡ ze sob¡ ±ci±le powi¡zane
- im ni»sze ci±nienie tym ni»sza temperatura wrzenia. Spadek ci±nienia sta-
tycznego mo»e doprowadzi¢ do wrzenia cieczy i tworzenia si¦ p¦cherzyków
gazu [1]. Po opuszczeniu obszaru szybkiego przepªywu ci±nienie zwi¦ksza
si¦ co skutkuje zapadaniem p¦cherzyków i wytworzeniem fali uderzeniowej.
Kawitacja jest z reguªy niepo»¡danym zjawiskiem, miejscowe zmiany ci-
±nienia mog¡ przekracza¢ ci±nienie cieczy nawet kilkaset razy, a powstaj¡ce
uderzenia mog¡ zniszczy¢ dowolny materiaª. Istnieje jednak wiele mo»liwo-
±ci wykorzystania tego zjawiska [2]. W technologii zjawisko kawitacji jest
wykorzystywane m.in: w procesach oczyszczania powierzchni metalicznych,
przy u»yciu myjek ultrad¹wi¦kowych. Energia wytwarzana przez przetwor-
niki ultrad¹wi¦kowe w pªynie czyszcz¡cym dociera nawet do najbardziej nie-
dost¦pnych miejsc na badanej powierzchni. Zjawisko kawitacji powoduje, »e
drgania przenikaj¡ przez obiekt, powoduj¡c dokªadne oczyszczenie metalu
[3].

[1] Eisenberg P.: Cavitation. Hydronautics Incorporated.
Education Development Inc, 1967
[2] Adamski M.: Energia: Kawitacja-lekcewa»one zjawisko.
Katedra Ciepªownictwa Politechniki Biaªostockiej.
[3] http://intersonic.pl/technologie
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Spektro�uorymetria jako nieinwazyjna
metoda bada« dzieª sztuki

Magdalena Szaniawska∗, Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk
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W ci¡gu kilku ostatnich dekad, post¦p technologiczny w optyce i elek-
tronice znacznie rozszerzyª zastosowanie �uorymetrii, zwªaszcza w dziedzi-
nach analitycznych, ze wzgl¦du na wysok¡ czuªo±¢ i specy�czno±¢ otrzyman¡
tymi metodami. U»ycie �uorymetrii do badania i ochrony dziedzictwa kul-
turowego jest nowo±ci¡, a w ci¡gu ostatnich 30 lat naukowcy dostarczyli
konserwatorom sztuki wiele nowych technik opartych na tym zjawisku.

Wiele chemicznych skªadników dzieª sztuki, zwªaszcza tych o charak-
terze organicznym, to materiaªy �uorescencyjne, które mo»na wiarygod-
nie stosowa¢ zarówno do celów diagnostycznych jak i konserwacyjnych. Po
ich wzbudzeniu promieniowaniem ultra�oletowym lub ±wiatªem widzialnym,
atomy i cz¡steczki mog¡ ulega¢ termicznym lub radiacyjnym procesom dez-
aktywacji przed powrotem do stanu podstawowego. Mog¡ one emitowa¢ fo-
tony o wi¦kszej dªugo±ci fali ni» przychodz¡ce promieniowanie wzbudzaj¡ce,
czyli ulega¢ �uorescencji w zakresie dªugo±ci fali UV-Vis i bliskiej podczer-
wieni. Badanie procesu relaksacji �uorescencji jest jedn¡ z podstaw do±wiad-
czalnych, na których s¡ oparte wspóªczesne teorie struktury atomowej i cz¡-
steczkowej.

Celem przedstawionej pracy byªo przybli»enie techniki badawczej jak¡
jest spektro�uorymetria do analizy naturalnie wyst¦puj¡cych barwników or-
ganicznych oraz nieorganicznych w dzieªach sztuki.

∗magdalena.szaniawska@wp.pl
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Optymalizacja procesu mikroekstrakcji w
analizie aromatycznych zwi¡zków ro±linnych

Joanna Szewczyk∗, Michaª P. Dybowski, Andrzej L. Dawidowicz

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie

Olejkodajne ro±liny aromatyczne s¡ wykorzystywane na szerok¡ skal¦
w przemy±le: farmaceutycznym, perfumeryjnym, kosmetycznym czy spo»yw-
czym. Rekomendowan¡ przez farmakopee metod¡ izolacji lotnych skªadni-
ków olejków eterycznych celem np. oceny jako±ci materiaªu ro±linnego sta-
nowi¡cego ¹ródªo olejku, jest destylacja z par¡ wodn¡. Metoda ta ze wzgl¦du
na czasochªonno±¢, energochªonno±¢ oraz nisk¡ efektywno±¢ jest obecnie cz¦-
sto zast¦powana przez innowacyjne metody ekstrakcyjne, których warunki
procesu ekstrakcji (±wiatªo, dost¦p powietrza, ciepªo) powoduj¡, »e niesta-
bilne skªadniki olejków mog¡ ªatwo ulega¢ transformacji w substancje, które
pierwotnie nie byªy obecne w badanej próbce materiaªu ro±linnego.

Analiza skªadu olejkodajnego surowca ro±linnego z zastosowaniem tech-
niki HS-SPME pozwala na zredukowanie czasu analizy, wykorzystanie w ba-
daniach niewielkiej ilo±ci materiaªu, eliminuje mo»liwo±¢ rozkªadu zwi¡zków
oraz zredukowanie b¡d¹ caªkowite wyeliminowanie rozpuszczalników orga-
nicznych. Z uwagi na wzrost popularyzacji ochrony ±rodowiska i zielonej
chemii, t¦ innowacyjn¡ technik¦ próbuje si¦ zastosowa¢ jako alternatyw¦ dla
konwencjonalnych - czasochªonnych i maªo efektywnych metod przygotowa-
nia próbek do analizy chromatogra�cznej.

Technika HS-SPME wymaga jednak optymalizacji parametrów procesu
tj. czasu i temperatury ekstrakcji, czasu termostatowania próbki czy te»
jej masy. Zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki bada« ukazuj¡ wpªyw
poszczególnych parametrów na proces mikroekstrakcji w kontek±cie analizy
próbek o zªo»onej matrycy.
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HS-SPME w oznaczaniu skªadników olejku
eterycznego z ziela tymianku pospolitego

Joanna Szewczyk∗, Michaª P. Dybowski, Andrzej L. Dawidowicz

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie

Niezwykle popularnym surowcem zielarskim o szerokim zastosowaniu
w medycynie oraz przemy±le farmaceutycznym i spo»ywczym jest ziele
tymianku pospolitego - Thymus vulgaris L. Tymianek to ro±lina aroma-
tyczna posiadaj¡ca wªa±ciwo±ci lecznicze. Zawiera w swoim skªadzie liczne
zwi¡zki w tym: olejki eteryczne, sole mineralne, saponiny, które pomagaj¡ w
ich wchªanianiu, garbniki maj¡ce wªa±ciwo±ci antyseptyczne i przeciwgrzy-
biczne, które pomagaj¡ chroni¢ ro±lin¦ oraz �awonoidy dziaªaj¡ce m.in. prze-
ciwutleniaj¡co. To wªa±nie dzi¦ki tym skªadnikom ziele tymianku charakte-
ryzuje si¦ bardzo silnym dziaªaniem antyseptycznym, co wykorzystano w
walce ze schorzeniami ukªadu oddechowego. Dodatkow¡ charakterystyczn¡
cech¡ tymianku jest dziaªanie wykrztu±ne i rozkurczowe, dzi¦ki zawartym w
nim �awonoidom. Ro±lina ta wykorzystywana jest równie» w du»ej mierze
jako dodatek do potraw ze wzgl¦du na swoje bogate walory zapachowe oraz
smakowe.

Praca przedstawia wyniki bada« dotycz¡cych oznaczania skªadników
olejku tymiankowego w materiale ro±linnym z wykorzystaniem mikroek-
strakcji do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej (HeadSpace Solid-
Phase Microextraction, HS-SPME) jako metody przygotowania próbki do
analizy chromatogra�cznej. Procedura HS-SPME skªada si¦ z kilku etapów.
Dobór odpowiednich parametrów procesu ekstrakcji jest niezwykle istotny
dla uzyskania powtarzalnych i wiarygodnych wyników analizy chromatogra-
�cznej.

∗asiaszewczyk2@wp.pl
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Metody ekstrakcyjne zwi¡zków z ro±lin
leczniczych

Anna Taraba∗, Magdalena Szaniawska, Katarzyna Szymczyk

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie

Bardzo liczn¡ grup¦ w±ród ro±lin stanowi¡ ro±liny lecznicze. Zawieraj¡
one w sobie substancje czynne, które s¡ stosowane w medycynie i zioªolecz-
nictwie. Z wielu tych ro±lin pozyskuje si¦ olejki, które s¡ wykorzystywane
przemy±le perfumeryjnym i spo»ywczym.

Ekstrakcja zwi¡zków z ro±lin leczniczych zajmuje si¦ oddzieleniem bio-
logicznie aktywnych zwi¡zków ro±linnych od tych nieaktywnych przy u»yciu
selektywnych rozpuszczalników. Otrzymane w taki sposób substancje s¡ cie-
czami, proszkami czy zawiesinami przeznaczonymi do u»ytku doustnego lub
zewn¦trznego. Celem tej ekstrakcji jest otrzymywanie wysoce czystych sub-
stancji, które znajd¡ zastosowanie w przemy±le farmaceutycznym.

Jednymi z najnowszych metod ekstrakcji substancji z ro±lin leczniczych
s¡: ekstrakcja nadkrytyczna (SFE - ang. Supercritical Fluid Extraction), eks-
trakcja za pomoc¡ rozpuszczalnika wspomagana promieniowaniem mikrofa-
lowym (MAE - ang. Microwave Assisted Extraction) oraz techniki ekstrakcji
micelarnej (CPE - ang. Critical Point Extraction, MME - ang. Micellar Me-
diated Extraction).

Celem przedstawionej pracy byªo przybli»enie nowoczesnych metod eks-
trakcyjnych zwi¡zków z ro±lin leczniczych.
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Wykorzystanie bªonkowej elektrody rt¦ciowej
o podªo»u srebrowym jako elektrody
pracuj¡cej w woltamperometrycznych

oznaczeniach ±ladowych ilo±ci Ti(IV) i In(III).

Joanna Was¡g∗, Maªgorzata Grabarczyk

Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie

Zarówno tytan jak i ind s¡ obecnie pierwiastkami wykorzystywanymi w ró»-
nych gaª¦ziach przemysªu. Tytan jest pierwiastkiem stosowanym w medycynie,
przemy±le lotniczym, in»ynierii morskiej, przemy±le chemicznym, energetyce, me-
talurgii oraz motoryzacji. Ind jest obecnie szeroko wykorzystywany w przemy±le
zaawansowanych technologii do produkcji póªprzewodników, detektorów podczer-
wieni, tranzystorów oraz przy produkcji ciekªokrystalicznych wy±wietlaczy u»y-
wanych w komputerach, pªaskich ekranach, ogniwach sªonecznych oraz lampach
elektroluminescencyjnych. Pierwiastki te dostaj¡c si¦ do ±rodowiska mog¡ powo-
dowa¢ jego zanieczyszczenie i przenika¢ do organizmów »ywych na które wywie-
raj¡ ró»ny wpªyw. Konieczne staje si¦ wi¦c monitorowanie ich st¦»e« w próbkach
±rodowiskowych.

Dawniej najcz¦±ciej wykorzystywan¡ elektrod¡ pracuj¡c¡ w pomiarach wol-
tamperometrycznych byªa wisz¡ca kroplowa elektroda rt¦ciowa (HMDE). Cha-
rakteryzuje si¦ ona znakomitymi wªa±ciwo±ciami adsorpcyjnymi, idealn¡ polary-
zowalno±ci¡, gªadk¡ powierzchni¡, dobr¡ odtwarzalno±ci¡ sygnaªu oraz szerokim
zakresem warto±ci potencjaªów ujemnych. Jednak ze wzgl¦du na toksyczno±¢ rt¦ci
obecnie d¡»y si¦ do wyeliminowania elektrody HMDE z u»ycia. Zastosowanie bªon-
kowej elektrody rt¦ciowej na podªo»u srebrowym (Hg(Ag)FE) zapewnia zmini-
malizowanie wykorzystania rt¦ci, co czyni¡ t¡ elektrod¦ bardziej przyjazn¡ dla
czªowieka i ±rodowiska. Bªonka rt¦ci pokrywaj¡ca srebrne podªo»e odnawiana jest
przed ka»dym pomiarem, ogranicza to czas kontaktu i zu»ycie rt¦ci a jednocze-
±nie zapewnia uzyskanie bardzo dobrej charakterystyki elektrody, porównywalnej z
elektrod¡ HMDE. Wykorzystuj¡c jako elektrod¦ pracuj¡c¡ Hg(Ag)FE opracowano
procedury oznaczania ±ladowych ilo±ci Ti(IV) oraz In(III) w wodnych próbkach
±rodowiskowych. W pomiarach wykorzystano technik¦ adsorpcyjnej woltampero-
metrii stripingowej, w której pierwiastek oznaczany nagromadzany jest na elektro-
dzie pracuj¡cej w postaci kompleksu tworzonego z odpowiednio dobranym czynni-
kiem kompleksuj¡cym. W opracowanych procedurach szczególn¡ uwag¦ zwrócono
na eliminacj¦ interferencji od substancji organicznych wyst¦puj¡cych w próbkach
naturalnych, które mog¡ zakªóca¢ sygnaª analityczny oznaczanych pierwiastków.
Wyeliminowanie tych interferencji pozwala na bezpo±rednie oznaczanie ±ladowych
st¦»e« Ti(IV) oraz In(III) w wodnych próbkach ±rodowiskowych.
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Co "ª¡czy"torf z kobaltem? Wªa±ciwo±ci
kompleksuj¡ce kwasów humusowych.

Anna Ebinger∗, Michaª �miaªkowski

Uniwersytet Warszawski

Kwasy humusowe s¡ to naturalne polimeryczne skªadniki gleb, zawie-
raj¡ce pier±cienie aromatyczne, ªa«cuchy alifatyczne oraz ró»norodne grupy
funkcyjne. Obecno±¢ tych ró»nych grup funkcyjnych pozwala przewidywa¢
adsorpcyjne wªa±ciwo±ci materiaªu. Próbki ró»nego pochodzenia byªy scha-
rakteryzowane pod k¡tem spektroskopii IR, miareczkowania masowego, mia-
reczkowania Boehma, pomiaru pojemno±ci adsorpcyjnej oraz kinetyki ad-
sorpcji. Spektroskopia IR potwierdziªa obecno±¢ grup tlenowych: fenolo-
wych, karboksylowych i laktonowych. Natomiast miareczkowanie masowe
pozwoliªo oszacowa¢ kwasowo±¢ substancji humusowych oraz wyznaczenie
potencjaªu zerowego ªadunku. Po wst¦pnych badaniach jako±ciowych zasto-
sowano oznaczanie grup funkcyjnych metod¡ Boehma, aby okre±li¢ ilo±ciow¡
zawarto±¢ grup funkcyjnych na powierzchni próbek. Powy»sze cechy morfo-
logiczne powi¡zano ze zdolno±ci¡ kwasów humusowych do adsorpcji jonów
kobaltu z roztworu wodnego. Dodatkowo zmierzono kinetyk¦ adsorpcji oma-
wianego procesu.
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Bond lengths of policyclic aromatic
hydrocarbons calculated with the HSSH

method

Jan Kwapisz∗

Uniwersytet Warszawski

Plakat po angielsku:
Considering some of the policyclic aromatic hydrocarbons (PAH) it is very
hard to �nd their geometry with experiment. So we need theory to calcu-
late bond lengths and the HOMA index. Also ab initio methods of quantum
chemistry are very costly in this case. But a simple semiempirical approach,
called HSSH model can be successfully used in this case. Some illustrative
examples are shown.
Polska wersja abstraktu:
Dla wi¦kszo±ci policyklicznych w¦glowodorów aromatycznych (PAH) jest
bardzo ci¦»ko zmierzy¢ dªugo±ci wi¡za«. Metoda u»ywana w tym celu -
promienie X jest bardzo zawodna i daje niepewne i cz¦sto absurdalne wy-
niki. Zatem, aby uzyska¢ wªa±ciwe dªugo±ci wi¡za« potrzebne s¡ obliczenia
chemii kwantowej. Dla tak du»ych cz¡stek jest jednak bardzo trudno wyli-
czy¢ cokolwiek z równania Schrodingera czy innych standardowych dla che-
mii teoretycznej metod. Zatem model HSSH - zaproponowany przez prof.
Stolarczyka, wykorzystuj¡cy specy�czne wªasno±ci tych cz¡stek pozwala na
du»o ªatwiejsze oraz szybsze obliczenie dªugo±ci wi¡za« a w rezultacie tak»e
indeksu aromatyczno±ci HOMA. Model ten jest tak»e semiempiryczny - wy-
korzystuje dane z dobrze przebadanych cz¡stek takich jak benzen, czy 1,4-
butadien. Na plakacie zarysowana b¦dzie metoda post¦powania oraz kilka
przykªadów, których dªugo±ci wi¡za« zostaªy wyliczone w tym modelu. Pu-
blikacja opisuj¡ca sam model jak i konkretne wyliczenia jest w przygotowa-
niu.
Jest to ciekawe uzupeªnienie wiedzy do±wiadczalnej z zakresu krystalogra-
�i, poniewa» obliczone dªugo±ci wi¡za« nie zostaªy nigdy zmierzone, b¡d¹
zostaªy zmierzone metodami zawieraj¡cymi bª¦dy systematyczne.
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DEET � czyli lepszy b¡bel ni» uszkodzony
mózg !

Anna Zawrotniak ∗

Uniwesytet Marii Curie-Skªodowskiej

Komary to zmora ka»dych wakacji! Robimy wi¦c wszystko, by pozby¢
si¦ uci¡»liwych insektów. Ale uwaga! Badania wykazuj¡, »e popularne ±rodki
odstraszaj¡ce owady s¡ szkodliwe dla czªowieka! W wypeªnionych chemi¡
buteleczkach znajduje si¦ toksyczny preparat o nazwie DEET.
N,N-diethyl-3-methylobenzamide(DEET) zostaª opracowany przez amery-
ka«skie wojsko. �rodek miaª odstrasza¢ tropikalne insekty podczas II wojny
±wiatowej prowadzonej na Pacy�ku. Niskie koszty produkcji sprawiªy, »e dzi±
wojskowy ±rodek jest w wi¦kszo±ci preparatów odstraszaj¡cych komary.
DEET jest zwi¡zkiem chemicznym nie zmieniaj¡cym zachowania owadów,
lecz hamuj¡cym aktywno±¢ kluczowego enzymu o±rodkowego ukªadu nerwo-
wego � acetylocholinesterazy, który rozkªada jeden z podstawowych neuro-
przeka¹ników � acetylocholin¦. Katalizuje reakcj¦ hydrolizy, w wyniku czego
powstaj¡ octan oraz cholina.
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