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Impulsowe naświetlanie laserowe – badanie nierównowagowych warunków otrzymywania 
submikronowych cząstek hybrydowych. 
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4.2. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego (publikacje 
występują w kolejności omawianych zagadnień) 

Teksty publikacji znajduj ą się w Załączniku nr 1. 
Oświadczenia współautorów o ich wkładzie do wymienionych publikacji znajduj ą się  
w Załączniku nr  2. 

[H1]  Z. Swiatkowska-Warkocka, A. Pyatenko, K. Koga, K. Kawaguchi, H. Wang, 
N.  Koshizaki, Various Morphologies/Phases of Gold-based Nanocomposite Particles 
Produced by Pulsed Laser Irradiation in Liquid Media: Insight in Physcical Processes Involved 
in Particles Formation, J. Phys. Chem. C, 121, 8177–8187 (2017) 

IF=4.509, LM=35, liczba cytowań:0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu, optymalizacji i przeprowadzeniu syntezy cząstek, 
interpretacji i graficznej prezentacji wyników SEM, TEM, XRD, SQUID, przygotowaniu tekstu, rysunków do 
publikacji, wysłaniu publikacji do redakcji, odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 
 

[H2]  Z. Swiatkowska-Warkocka, K. Koga, K. Kawaguchi, H. Wang, A. Pyatenko, 
N.  Koshizaki, Pulsed laser irradiation of colloidal nanoparticles: a new synthesis route for the 
production of non-equilibrium bimetallic alloy submicrometer spheres, RSC Advances 3, 79-
83 (2013) 

IF=3.907, LM=35, liczba cytowań:19 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu, optymalizacji i przeprowadzeniu syntezy cząstek, 
interpretacji i graficznej prezentacji wyników SEM, TEM, EDS, XRD, SQUID, przygotowaniu tekstu, rysunków, 
wysłaniu publikacji do redakcji, odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 
 

[H3]  Z. Swiatkowska-Warkocka, A.Pyatenko, F. Krok, B. R. Jany, M. Marszalek, Synthesis of 
new metastable nanoalloys of immiscible metals with a pulse laser technique, Scientific Reports 
5:09849 (2015) 

IF=5.597, LM=40, liczba cytowań:13 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu, optymalizacji i przeprowadzeniu syntezy cząstek, 
opracowaniu danych doświadczalnych, przygotowaniu tekstu, rysunków, wysłaniu publikacji do redakcji, 
odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 
 

[H4]  Z. Swiatkowska-Warkocka, K. Kawaguchi, H. Wang, Y. Katou, N. Koshizaki 
Controlling exchange bias in Fe3O4/FeO composite particles prepared by pulsed laser 
irradiation, Nanoscale Research Letters 6, 226 (2011) 

IF= 3.008, LM=35, liczba cytowań:18 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu, optymalizacji i przeprowadzeniu syntezy cząstek, 
interpretacji i graficznej prezentacji wyników SEM, TEM, XPS, XRD, SQUID, przygotowaniu tekstu, rysunków, 
wysłaniu publikacji do redakcji, odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 
 

[H5]  Z. Swiatkowska-Warkocka, K. Kawaguchi, Y. Shimizu, A. Pyatenko, H. Wang, 
N.  Koshizaki, Synthesis of Au-Based Porous Magnetic Spheres by Selective Laser Heating in 
Liquid, Langmuir 28, 4903–4907 (2012) 

IF=4.543, LM=35, liczba cytowań:15 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu, optymalizacji i przeprowadzeniu syntezy cząstek, 
opracowaniu danych doświadczalnych, przygotowaniu tekstu, rysunków, wysłaniu publikacji do redakcji, 
odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 
 

[H6]  Z. Swiatkowska-Warkocka, A. Pyatenko N. Koshizaki, K. Kawaguchi, Synthesis of 
various 3D porous gold-based alloy nanostructures with branched shapes, Journal of Colloid 
and Interface Science 483, 281-286 (2016) 

IF=3.758, LM=30, liczba cytowań:0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu danych doświadczalnych, przygotowaniu tekstu, 
rysunków do publikacji, wysłaniu publikacji do redakcji, odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 
 

4.3. Liczby dotyczące publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 
według bazy Web of Science: 

Sumaryczny impact factor czasopism, w których opublikowano prace wchodzących w skład 
osiągnięcia naukowego według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 
opublikowania: 25.322 

Sumaryczna liczba punktów czasopism, w których opublikowano prace wchodzących w skład 
osiągnięcia naukowego wyliczona na podstawie listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 grudnia 2016: 210 

Liczba cytowań publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego według bazy Web of 
Science (WoS): 65 

Liczba cytowań publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego według bazy Web of 
Science (WoS) bez autocytowań: 50 

4.4. Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) 

h-index ( na dzień 20.04.2018): 9 
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4.5. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 
ich ewentualnego wykorzystania 
 

Cząstki hybrydowe (kompozyty i stopy) złożone z dwóch lub więcej składników cieszą 
się dużym zainteresowaniem z uwagi na fakt, że mogą wykazywać nie tylko właściwości 
charakterystyczne dla każdego z elementów, ale także synergiczne cechy indukowane przez 
wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi składnikami. Ich właściwości zależą nie 
tylko od wielkości i morfologii cząstek (rys. 1), ale również od ich składu. Cząstki 
wieloskładnikowe są obiektami złożonymi i mają szerszy zakres zastosowań w porównaniu  
z cząstkami jednoskładnikowymi [1, 2]. 

Rys. 1 Przykłady cząstek hybrydowych: (a) rdzeń-otoczka, (b) heterodimery, (c) struktura międzymetaliczna lub 
stop, (d) nanocząstki w sferycznej matrycy. 

Wśród cząstek hybrydowych ważne ze względów aplikacyjnych, są cząstki 
magnetyczne stwarzające możliwości potencjalnego zastosowania w obrazowaniu metodą 
rezonansu magnetycznego, leczeniu nowotworów i dostarczaniu leków oraz w procesie 
separacji magnetycznej [3, 4]. Z drugiej strony, wiadomo, że np. złoto posiada unikalne 
właściwości elektroniczne, katalityczne, a ponadto można je stosować w celu poprawienia 
właściwości chemicznych i fizycznych materiałów funkcjonalnych [5, 6]. Dlatego złoto jest 
powszechnie stosowane w wielu dziedzinach, poczynając od katalizy, elektroniki, przez 
spektroskopię aż po biomedyczne zastosowania [7, 8]. Połączenie złota z elementem 
magnetycznym może dać materiały o ciekawych własnościach optycznych, magnetycznych 
 i chemicznych, które mogą zostać zastosowane w separacji komórek, immobilizacji enzymów, 
rezonansie magnetycznym (MRI), ogniwach paliwowych, jako materiał do absorpcyjnego 
magazynowania wodoru, w ogniwach słonecznych, a także w membranach, czujnikach czy 
nośnikach leków [9-12]. 

Poszczególne składniki cząstki hybrydowej zazwyczaj różnią się właściwościami 
powierzchniowymi, budową sieci krystalicznej, potencjałami redoks, morfologią kryształów 
lub ładunkiem powierzchniowym, a udane połączenie tych materiałów w jedną cząstkę stanowi 
spore wyzwanie dla procesu syntezy. 

Cząstki hybrydowe są na ogół wytwarzane metodami chemicznymi, opartymi na 
reakcji prekursorowej lub wymianie ligandów, co może prowadzić do zanieczyszczenia 
produktu, powodując jego toksyczność lub dezaktywację katalizatora [13-15]. Z tego powodu 
też biomedyczne lub katalityczne zastosowania wymagają dodatkowych procedur oczyszczania 
likwidujących nadmiar substancji powierzchniowo czynnych i resztkowych substratów.  

W tym kontekście technologia nazywana syntezą laserową koloidów, przyciąga coraz 
większą uwagę ze względu na jej rozległe zastosowanie w elektronice, katalizie, optyce  
i biomedycynie. Ponieważ dzisiejszy przemysł chemiczny kładzie nacisk na rozwój 
zrównoważonych procesów produkcyjnych, należy wspomnieć, że synteza laserowa cząstek  
w cieczach jest zgodna z 12 zasadami „zielonej chemii” [16, 17] i nie wymaga surfaktantów, 
które zazwyczaj są używane w metodach chemicznych do stabilizacji otrzymanych materiałów, 
dzięki czemu wytwarzane tą metodą cząstki są wolne od zanieczyszczeń. 

 (a) (b) (c) (d)
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Syntezę laserową koloidów można podzielić na trzy typy: ablację laserową w cieczach 
(LAL – Laser Ablation in Liquid), fragmentację laserową w cieczach (LFL – Laser 
Fragmentation in Liquid) i topienie laserowe w cieczach (LML – Laser Melting in Liquid) 
(rys.  2a). Podział ten wynika między innymi z wartości gęstości energii wiązki laserowej, 
mechanizmu formowania cząstek oraz ich rozmiarów. 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2 (a) Schemat przedstawiający różnicę między ablacją (LAL), fragmentacją (LFL) a topieniem laserowym 
(LML); (b) Schemat topienia laserowego roztworu koloidalnych nanocząstek, w wyniku którego powstają 
submikronowe cząstki. 

Ablacja laserowa opiera się na wybuchowym wyrzucaniu atomów, cząsteczek, jonów 
lub rodników z materiału tarczy, która jest zanurzona w cieczy. Wykorzystuje się do tego 
wiązkę laserową o wysokiej gęstości energii (0,1−100 J/cm2). Fragmentacja laserowa zawiesin 
mikrocząstek lub nanocząstek jest indukowana przez absorpcję energii laserowej przez te 
cząstki i prowadzi do ich rozerwania. W przeciwieństwie do powyższych techniktworzenia 
nanocząstek, metoda topienia laserowego generuje cząstki submikronowe i mikronowe. 
Technika ta polega na naświetlaniu roztworów koloidalnych nanocząstek wiązką światła 
laserowego o stosunkowo niskiej gęstości energii (10−350 mJ/cm2) co prowadzi do tworzenia 
cząstek o rozmiarach submikronowych i mikronowych. Porównanie parametrów wiązki 
laserowej dla poszczególnych metod syntezy laserowej koloidów zebrano w tabeli 1. 

Tabela 1. Parametry wiązki laserowej dla poszczególnych metod synetzy laserowej koloidów. 

Parametry wiązki 
laserowej 

LAL 
Ablacja laserowa  

w cieczach 

LFL 
Fragmentacja 

laserowa w cieczach 

LML 
Topienie 
laserowe  

w cieczach 

Długość fali od UV do NIR* od UV do NIR* od UV do NIR* 

Gęstość energii 0,1−100 J/cm2 > 1-100 mJ/cm2 10−350 mJ/cm2 

Czas trwania impulsu od fs do ms od fs do ns ns 

*UV- ultrafiolet;  NIR-bliska podczerwień 

Od czasu pionierskiej publikacji P.P. Patila [18] dotyczącej ablacji laserowej  
w cieczach, procesy ablacji i fragmentacji laserowej były intensywnie badane, a mechanizmy 
formowania nanocząstek, parametry wpływające na strukturę syntetyzowanych materiałów, 
sposoby ich modyfikacji oraz zastosowanie otrzymanych nanocząstek można znaleźć w wielu 

LML 

LFL 

LAL 

Wiązka światła lasera 

Ciecz 

Nanocząstki 

Tarcza 

Wiązka światła lasera 

Roztwór 

koloidalnych 

nanocząstek 

(a)  

Submikronowa 

cząstka 

(b) 
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publikacjach naukowych. Mimo tego, że metoda topienia laserowego koloidów (rys. 2b) znana 
jest od ponad dwóch dekad, procesy fizyczne i chemiczne zachodzące podczas otrzymywania 
cząstek (zwłaszcza hybrydowych), a co za tym idzie mechanizmy formowania tych materiałów, 
nadal nie są do końca poznane. Celem mojej pracy było zbadanie tych procesów oraz 
zrozumienie mechanizmu formowania cząstek hybrydowych otrzymywanych metodą 
impulsowego naświetlania laserowego koloidalnych roztworów nanocząstek. W tym celu 
analizowałam własności strukturalne (morfologię, rozmiar i skład) oraz fizyczne (optyczne  
i magnetyczne) otrzymywanych cząstek hybrydowych (nanokompozytów o strukturze rdzeń-
otoczka, nanocząstek rozmieszczonych w sferycznej matrycy i stopów) [H1-H3]. Badania 
hybrydowych cząstek składających się z nanocząstek rozmieszczonych w sferycznej matrycy 
doprowadziły do znalezienia materiałów wykazujących zjawisko polaryzacji wymiennej 
(exchange bias (EB)) [H4]. Natomiast szczegółowa analiza struktur typu rdzeń-otoczka 
zaowocowała znalezieniem nowego typu materiałów porowatych o ciekawych własnościach 
optycznych i magnetycznych [H5, H6].  

Mechanizm formowania cząstek hybrydowych [H1-H3] 

Poznanie mechanizmu formowania cząstek hybrydowych w czasie syntezy laserowej 
wymaga zdefiniowania mechanizmu absorpcji energii impulsu lasera przez cząstki koloidalne 
i określenia sposobu w jaki energia jest przekazywana między cząstkami a otaczającym je 
medium. Oddziaływanie wiązka laserowa-nanocząstka to interakcja fali elektromagnetycznej  
z elektronami materiału cząstki, polegająca na absorpcji i rozpraszaniu fotonów wiązki 
laserowej na elektronach cząstki. Promieniowanie laserowe absorbowane jest w ciele stałym 
przez oddziaływanie wewnętrzne fali elektromagnetycznej ze swobodnymi elektronami w 
przypadku nanocząstek metalicznych, z elektronami związanymi (np. w izolatorach) lub z 
drganiami sieci krystalicznej. Przekaz energii zależy od parametrów wiązki, takich jak długość 
fali i moc, oraz od fizycznych i chemicznych właściwości materiału. W metalu, swobodne 
elektrony mogą szybko gromadzić dużą ilość energii bez transferu energii do sieci krystalicznej. 
Gaz elektronowy może gwałtownie nagrzewać się do bardzo wysokich temperatur (5000-7000 
K). W takich temperaturach niektóre z najgorętszych elektronów mogą zostać wyrzucone z 
atomu. Jeśli liczba wyrzuconych elektronów jest wystarczająca, cząstka może ulec eksplozji 
kulombowskiej. Alternatywnie, jeśli transfer ciepła między elektronami  
i fononami jest dobry, energia elektronów może być przeniesiona do sieci krystalicznej, co 
spowoduje, że cząstka szybko się nagrzeje. Jeśli wystarczająca ilość energii zostanie 
zaabsorbowana, cząstka może się stopić i ostatecznie odparować. W pracy [19] wykazano, że 

eksplozja kulombowska może zajść, jeśli natężenie promieniowania (�� = ��
����

, gdzie Eo jest 

maksymalną energią impulsu, τo jest czasem trwania impulsu, a So jest przekrojem 
poprzecznym wiązki) przekracza 1013 W/m2. Dla większości laserów nanosekundowych 
Nd:YAG maksymalna gęstość mocy nie przekracza 1012 W/m2.  Na tej podstawie założyłam, 
że podczas trwania impulsu nanosekundowego ma miejsce drugi proces, polegający na 
intensywnym przekazie ciepła między elektronami i fononami, a w konsekwencji intensywnym 
ogrzewaniu cząstek. Tworzenie cząstek w czasie naświetlania laserem impulsowym roztworów 
koloidalnych można zatem opisać modelem topnienie - odparowywanie - chłodzenie/ 
krzepnięcie. Jak pokazano na rys. 3a, impulsowe ogrzewanie cząstek trwa maksymalnie 10 ns 
(typowa długość impulsu dla lasera Nd: YAG o szerokości impulsu wynoszącej 10 ns i repetycji 
30 Hz), a następnie zachodzi proces gwałtownego chłodzenia, zwykle trwający od 10-6 do 10- 4 s 
opisany w pracy [P5] nie wchodzącej w skład dzieła. Ponieważ czas chłodzenia jest znacznie 
krótszy niż odstęp między dwoma kolejnymi impulsami, impulsowe naświetlanie laserowe jest 
w rzeczywistości serią wielu pojedynczych impulsów, w czasie których zachodzi ogrzewanie 
cząstek.  
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Nieciągłość czasowa powoduje, że straty ciepła są znikome. Jak wyliczono w pracy [20]  
w czasie trwania impulsu straty ciepła wynikające z przewodzenia, konwekcji ciepła do 
otaczającej cząsteczkę cieczy, czy z radiacyjnej wymiany ciepła w porównaniu z ilością 
zaabsorbowanej przez cząstkę energii są znikome (stosunek sumy strat ciepła wynikających  
z wyżej wymienionych procesów, do najmniejszej ilości zaabsorbowanej energii przez jedną 
cząstkę złota o średnicy 45 nm zanurzoną w wodzie wynosi 6,9.10-4) i można je zaniedbać.  
W konsekwencji można uznać, że w czasie naświetlania ogrzewane są tylko cząstki, a nie 
rozpuszczalnik. Dlatego też w przypadku naświetlania impulsowego mówimy o nieciągłości 
przestrzennej procesu (rys. 3 b). 

 
Rys. 3 Impulsowe naświetlanie nanocząstek koloidalnych. (a) Nieciągłość czasowa: impulsowe ogrzewanie,  
a następnie hartowanie, oraz (b) nieciągłość przestrzenna: tylko cząstki są ogrzewane, a nie rozpuszczalnik [P5]. 
 

Proces impulsowego naświetlania nanocząstek koloidalnych silnie zależy od absorpcji 
optycznej tych cząstek, a także od ich własności termodynamicznych. Ilościowe zdefiniowanie 
gęstości energii, która powoduje topienie i odparowanie cząstek o zadanych rozmiarach, 
wymaga zastosowania teorii Mie [21-23].  

Energię pochłoniętą przez naświetlaną cząsteczkę podczas pojedynczego impulsu 
laserowego można zapisać jako:  

 �	
� = �	
�� ����         (1) 

gdzie J=
��
��
		jest gęstością energii wiązki lasera o maksymalnej energii impulsu Eo i przekroju 

poprzecznym wiązki So, dp jest średnicą cząstki, a σabs
λ jest przekrojem czynnym na absorpcję.  

Względną wartość przekroju czynnego na absorpcję, często nazywaną efektywnością absorpcji 

(�	
�� = ������ ����
 ��!

, gdzie 	 ��
!

�  jest przekrojem geometrycznym cząstki) można obliczyć za 

pomocą klasycznej teorii Mie, jeśli znane są stałe optyczne materiału (współczynnik załamania 
światła n, współczynnik ekstynkcji k).  
 

Tabela 2. Współczynniki załamania światła n i współczynniki ekstynkcji k dla Au i M-tlenków (M=Fe, Co, Ni).  

λ=532 nm 
 n k 

Au 0,129 3,193 
Fe3O4 2,305 0,747 
FeO 2,380 0,690 

Co3O4 2,720 0,493 
NiO 2,317 0,009 
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W tabeli 2 zebrano współczynniki załamania światła n i współczynniki ekstynkcji k dla Au, 
Fe3O4, FeO, Co3O4 i NiO dla długości fali λ=532 nm [24-29]. Korzystając z tych wartości  
i stosując teorię Mie w pracy [H1] obliczyłam efektywność absorpcji złota i tlenków metali 3d 
(Fe, Co, Ni) w zależności od średnicy cząstek.  
 
Wyniki obliczeń efektywności absorpcji dla Au, Fe3O4, FeO, Co3O4 i NiO w zależności od 
średnicy cząstek przedstawiono na rys. 4 [H1]. Dla małych cząstek (<200 nm) efektywność 
absorpcji dla złota jest znacznie wyższa niż dla tlenków metali 3d, natomiast wartości dla Fe3O4, 
FeO, Co3O4, są zbliżone. Jednakże, gdy cząstki stają się większe niż 200 nm, efektywność 
absorpcji dla tlenków żelaza i tlenków kobaltu staje się wyższa niż dla cząstek złota. Dla cząstek 
o rozmiarach od 0 do 1000 nm efektywność absorpcji jest bardzo niska dla NiO, jest znacznie 
niższa niż dla Au, Fe3O4, FeO, Co3O4. Efektywność absorpcji dla CoO jest równa zero, 
ponieważ współczynnik ekstynkcji k dla flai o długości 532 nm jest równy zeru. 

 

Rys. 4 Zależność efektywności absorpcji dla Au, Fe3O4, FeO, Co3O4 i NiO od średnicy cząstek uzyskana na 
podstawie teorii Mie dla długości fali 532 nm. 

Zgodnie z przyjętym modelem, założyłam, że energia pochłonięta przez cząstkę zostaje zużyta 
na jej ogrzewanie, stopienie i odparowanie: 

Eabs =	"� #$ %���&��& + ∆)* + $ %�+ �&��& + ∆)
,�
,-

,-
,� . 

         ="�/%���&* − &�� + ∆)* + %�+ �&
 − &*� + ∆)
1    (2) 

gdzie "� = 2��
 ��3
4 � jest masą cząstki, ρp to gęstość cząstki, T0 to temperatura początkowa 

cząstek, Tm to temperatura topnienia, Tb to temperatura wrzenia, Cp
s i Cp

l to pojemności cieplne 
dla ciała stałego i cieczy, ∆Hm to ciepło topnienia i ∆Hb to ciepło parowania. Dane 
termodynamiczne niezbędne do dalszych obliczeń zebrane są w tabeli 3.  
 
Powiązanie danych o własnościach optycznych światła z danymi termodynamicznymi każdego 
z naświetlanych materiałów, pozwoliło mi policzyć krytyczne wartości gęstości energii 
niezbędnej dla różnych przemian fazowych w naświetlanych materiałach. Umożliwiło to 
zaproponowanie nowego typu wykresów, przedstawiających zależność gęstości energii od 
średnicy cząstek (rys. 5) [H1].  
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Table 3. Termodynamiczne i chemiczne procesy zachodzące w układach Au-M-O (M=Fe, Co, Ni) oraz 
temperatury topnienia, parowania i rozkładu T i ciepła topnienia, parowania i rozkładu ∆H [30]  

Na przykład, rys. 5a przedstawia wartości krytyczne gęstości energii laserowej J jako funkcji 
średnicy cząstek złota dp. Dla złota są możliwe tylko dwie przemiany fazowe (topnienie  
i parowanie) zatem diagram fazowy zawiera cztery krzywe: J1 odpowiadającą początkowi 
topnienia, J2 odpowiadająca zakończeniu topnienia, J3 odpowiadająca początkowi parowania  
i J4 odpowiadającą zakończeniu parowania. Wszystkie punkty zależności J(dp) poniżej krzywej 
J1 reprezentują fazę stałą (S), punkty pomiędzy krzywymi J1 i J2 odpowiadają mieszaninie faz 
stałej i ciekłej (S + L), punkty między J2 i J3 reprezentują fazę ciekłą (L), punkty pomiędzy J3  
i J4 reprezentują mieszaninę faz ciekłej i gazowej (L + G), a punkty powyżej krzywej J4 
odpowiadają fazie gazowej (G). W przypadku tlenków metali na wykresie pojawiają się 
dodatkowe krzywe odpowiadające fazom, w których zachodzą procesy redukcji (D) (rys. 5b- d). 
Wykresy te pozwalają przewidzieć w jaki sposób faza cząstek o określonej wielkości zmienia 
się wraz ze zmianą gęstości energii, dlatego też wykorzystałam je do analizy ewolucji wielkości, 
morfologii i składu chemicznego syntetyzowanych cząstek hybrydowych. 

Proces  Reakcja T [K] ∆H(T) [kJ/mol] 

Au 

Topienie Au Au(c)=Au(l) 1336 12,6 

Parowanie Au Au(l)=Au(g) 3108 332 

Fe3O4 

Topienie Fe3O4 Fe3O4(c)= Fe3O4(l) 1870 138,1 

Rozkład Fe3O4 Fe3O4=3FeO(l)+1/2O2 2520 239,9 

Rozkład FeO  
i parowanie Fe 

FeO(l)=Fe(g)+ 1/2O2 3610 590,5 

Co3O4 

Rozkład Co3O4  Co3O4(c)= 3CoO(c)+1/2O2 1036 183,4 

Topienie CoO CoO(c)=CoO(l) 2078 54,4 

Rozkład CoO  
i parowanie Co 

CoO(l)=Co(g)+1/2O2 3345 562 

NiO 

Topienie NiO NiO(c)=NiO(l) 2228 54,4 

Rozkład NiO  NiO(l)=Ni(l)+1/2O2 2848 193,6 

Parowanie Ni Ni(l)=Ni(g) 3159 378 
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Rys. 5 Zależność krytycznej gęstości energii od wielkości cząstek dla (a) Au, (b) Fe3O4, (c) Co3O4, (d) NiO, 
niezbędnej do: ogrzania cząstki do temperatury topnienia, całkowitego stopienia, ogrzania do temperatury wrzenia 
i całkowitego odparowania za pomocą lasera o długości fali 532 nm [H4] (Szczegóły w tekście). 

Mechanizm formowania cząstek hybrydowych otrzymywanych metodą impulsowego 
naświetlania laserowego roztworów koloidalnych nanocząstek badałam w pracy [H1] używając 
złota (Au) i tlenków metali przejściowych MxOy (M=Fe, Co, Ni) (rys. 6) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Rys. 6 (a) Schemat układu eksperymentalnego; (b) Trzy różne struktury uzyskane podczas  
naświetlania mieszanin Au i MxOy (M=Fe, Ni, Co): (A) struktura rdzeń-otoczka, (B) mieszanina, (C) stop, 
(parametry naświetlania: długość fali 532 nm, gęstość energii 100 mJ/impuls.cm2, czas naświetlania 1h, stosunek 
molowy Au: MxOy = 1: 1). 
 

W wyniku naświetlania mieszanin złota i tlenków MxOy (długość fali 532 nm, gęstość 
energii 100 mJ/impuls.cm2, czas naświetlania 1h, stosunek molowy Au: MxOy = 1:1) 

(b) 

Roztwór koloidalnych nanocząstek 
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otrzymałam trzy różne struktury. Naświetlanie Au i Fe3O4 dało struktur ę rdzeń-otoczka, Au  
i CoxOy – mieszaninę, natomiast w wyniku naświetlania Au i CoO powstał stop. Dalsze 
badania pokazały że modyfikacja parametrów naświetlania (gęstość energii, czas naświetlania, 
rozmiar naświetlanych nanocząstek, stosunek molowy Au:MxOy) prowadzi do zmiany 
struktury i składu syntetyzowanych cząstek hybrydowych (rys. 7) opisanej w [H1]. 

Wpływ gęstości energii i czasu naświetlania na rozmiar i skład otrzymanych 
nanokompozytów opisany w pracy [H1] zostanie omówiony na przykładzie Au/CoxOy 
(rys.  7a- c), natomiast wpływ gęstości energii i stosunku molowego Au:MxOy na morfologię 
 i skład otrzymanych nanokompozytów opisany w pracy [H1] zostanie omówiony na 
przykładzie Au/FexOy (rys. 7d-h).  
 

Powstaje pytanie dlaczego mimo bardzo podobnych zależności absorpcyjnych  
i termodynamicznych tlenków Fe3O4 i Co3O4 (rys. 4 i rys. 5bc) w przypadku naświetlania Au  
i CoxOy otrzymujemy strukturę mieszaniny lub stopu, a w przypadku Au i Fe3O4 strukturę typu 
rdzeń-otoczka (rys. 7d). Wynika to z energii powierzchniowej, która dla Fe3O4 jest mniejsza 
niż dla Au, podczas gdy w przypadku Co3O4 czy NiO te wartości są większe od energii 
powierzchniowej złota. To powoduje, że Fe3O4 lokuje się na zewnątrz formowanych cząstek. 
Dopiero użycie większej gęstości energii (230 mJ/impuls.cm2) powoduje redukcję magnetytu 
do tlenku FeO i czystego żelaza Fe i zmianę ich lokalizacji w materiale, co prowadzi do zmiany 
struktury cząstek z typu rdzeń-otoczka na strukturę mieszaniny lub stopu (rys. 7e). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 7. Obrazy mikroskopowe ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i transmisyjnego mikroskopu 
elektronowego (TEM) oraz dyfraktogramy rentgenowskie XRD cząstek powstałych w wyniku naświetlania 
roztworów koloidalnych: 
- Au i CoxOy dla różnych gęstości energii, (a) 100 mJ/impuls.cm2 i (b) 177 mJ/impuls.cm2 (stosunek molowy Au: 
CoxOy=1:1, czas naświetlania 1h), 
- Au i CoxOy dla różnego czasu naświetlania (b) 1h i (c) 2h (stosunek molowy Au: CoxOy=1:1, gęstość energii 177 
mJ/impuls.cm2), oraz 
 - Au i Fe3O4 dla różnych gęstości energii, (d) 100 mJ/impuls.cm2 i (e) 230 mJ/impuls.cm2 (stosunek molowy Au: 
Fe3O4=1:1, czas naświetlania 1h), 
- Au i Fe3O4 dla różnych stosunków molowych (f) 1:10 , (g) 1:1, (h) 10:1 (gęstośc energii 100 mJ/impuls.cm2, czas 
naświetlania 1h). 
 
Zmianę struktury można uzyskać także poprzez zmianę stosunku molowego nanocząstek  
w roztworze koloidalnym Au:Fe3O4 (rys. 7f-h). Gdy stosunek molowy Au:Fe3O4 wynosi 1:10, 
cząstki magnetytu tworzą kilka warstw na powierzchni Au, dodatkowo wszystkie te aglomeraty 
są otoczone przez nanocząstki Fe3O4. Ilość energii jaką Au może przekazać do Fe3O4 jest 
bardzo mała, ale przy 100 mJ/impuls.cm2 Fe3O4 topi się, więc ta niewielka dodatkowa energia 
wykorzystana jest na redukcję Fe3O4 do FeO. Można więc oczekiwać już po jednym impulsie 
laserowym tworzenia sferycznych cząstek rdzeń-otoczka z rdzeniem z Au i otoczką złożoną  
z Fe3O4 i FeO. W wyniku procesu topienia, w ciągu 1 godziny eksperymentu w wyniku 
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naświetlania laserem cząstki rosną i tworzą submikronowe struktury. Pomiędzy dwoma 
kolejnymi impulsami niektóre cząstki rdzeń-otoczka mogą zbliżyć się do siebie i połączyć. 
Ponieważ jednak warstwa tlenku jest stosunkowo gruba, nie wszystkie rdzenie Au mogą się 
połaczyć. W rezultacie powstają cząstki typu rdzeń-otoczka, zawierające nie jeden, ale czasami 
dwa lub trzy rdzenie Au wewnątrz jednej powłoki złożonej z tlenku żelaza (rys. 7f).  
Gdy stosunek molowy Au:Fe3O4 wzrasta do 10:1, nanocząstek Fe3O4 jest tak mało, że nie mogą 
utworzyć jednej warstwy wokół cząstek Au. W tym przypadku energia, którą Au może 
przekazać do Fe3O4 jest znacznie większa niż energia potrzebna do stopienia, rozkładu  
i pełnego odparowania tlenku. Dlatego w tym przypadku musimy założyć częściowe 
odparowanie Au oraz Fe, powstałe z redukcji tlenku. Ze względu na wysokie stężenie cząstek 
w koloidzie, odparowane atomy kondensują natychmiast na powierzchni sąsiednich cząstek. 
Cząstki rosną w wyniku kolejnych procesów topienia i krzepnięcia. Wyniki analizy 
dyfraktogramów końcowego składu chemicznego są zgodne z rozważaniami teoretycznymi 
(rys. 7h). Energia przenoszona do Fe3O4 jest duża, zatem następuje rozkład Fe3O4 do FeO  
i całkowita redukcja FeO do Fe. Ponieważ liczba atomów Au jest znacznie większa niż atomów 
Fe, wszystkie atomy Fe tworzą stop z Au [H1].  
 

Wśród materiałów hybrydowych szczególne miejsce zajmują stopy, zwłaszcza układy 
metali niemieszających się, ważne zarówno z naukowego, jak i technologicznego punktu 
widzenia. W pracach [H2 i H3] pokazałam, że zastosowanie metody naświetlania laserowego 
pozwala na syntezę cząstek stopów metali wykazujących niemieszalność, a nawet 
znacząco różne potencjały redukcji.  
W pierwszej kolejności zajęłam się układem Au-Co ponieważ jest to typowy układ separacji 
faz w układzie litym. Jak wynika z diagramu fazowego [31], fazami równowagi układu Au-Co 
są ciecz; stały roztwór fcc (z maksymalną rozpuszczalnością wynoszącą 23% Co w Au  
w temperaturze eutektycznej wynoszącej 1270 K), stały roztwór wysokotemperaturowy  
o strukturze fcc (o maksymalnej rozpuszczalności 2,5% Au w Co w około 1473 K)  
i niskotemperaturowa struktura hcp (stabilną poniżej 695 K przy bardzo ograniczonej (<0,05%) 
rozpuszczalności Au w Co). 
Aby uzyskać stop AuCo naświetlałam roztwór koloidalny składający się z nanocząstek złota 
(Au, 5 nm) i tlenków kobaltu (CoxOy; 20 nm) rozpuszczonych w etanolu. Badania pokazały, że 
zarówno zwiększenie czasu naświetlania od 1 godziny do 2 godzin, jak i zwiększenie gęstości 
energii naświetlania od 100 mJ/impuls.cm2 do 177 mJ/impuls.cm2 (czas naświetlania 1h) 
prowadzi do stopniowego zwiększenia rozmiaru powstałych cząstek, nawet do 700 nm.  
W czasie naświetlania zmienia się też skład syntezowanych cząstek, zarówno zwiększenie 
czasu naświetlania jak i gęstości energii naświetlania prowadzi do zmniejszania fazy złota  
w materiale i zwiększania fazy stopu AuCo. Wyniki dyfrakcyjnego promieniowania 
rentgenowskiego opisane w pracy [H2] pozwoliły obliczyć parametry sieci krystalicznej 
cząstek stopu Au-Co i na ich podstawie oszacować stężenie kobaltu w cząstkach. Uzyskane 
31% Co w Au1-xCox można uznać za niewątpliwy sukces. 
Zmieniając niektóre warunki eksperymentu, np. zmieniając stosunek Au:CoxOy i/lub 
gęstość energii zmieniłam właściwości optyczne i magnetyczne otrzymanych cząstek co 
opisałam w pracy [H2].  
Następnie badałam układ Au-Ni - Au i Ni są prawie całkowicie niemieszalne w fazie litej  
i stopy AuNi są trudne do uzyskania. Jednak wykorzystanie impulsowego naświetlania 
roztworu koloidalnego nanocząstek Au i NiO pozwoliło mi otrzymać stop Au1-xNix z x=55% 
[H3] zamiast bardziej stabilnej struktury rdzeń-otoczka znanej z literatury światowej [32, 33]. 
Należy zauważyć, że układ podwójny AuNi jest typowym układem rozdziału faz i synteza 
cząstek Au1- xNix z 55% zawartością niklu w złocie otrzymana za pomocą naświetlania 
laserem to znaczący wynik. 
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Dlaczego cząstki stopów AuCo czy AuNi mogą być formowane za pomocą zastosowanej 
techniki? Analiza danych pozwoliła mi stwierdzić, że głównym powodem są procesy 
aglomeracji nanocząstek, absorpcji energii promieniowania elektromagnetycznego i procesy 
termodynamiczne zachodzące podczas naświetlania laserowego (rys. 8). Ponieważ początkowe 
rozmiary naświetlanych nanocząstek są małe (kilkanaście nanometrów), aglomerują, 
powodując, że odległości pomiędzy cząstkami stają się bardzo małe. Dzięki temu energia 
możne być łatwo przekazywana ze złota, które absorbuje więcej energii niż tlenki metali 3d, do 
tlenków. Tlenki rozkładają się termicznie na metale pod wpływem produktów pyrolizy etanolu. 
Naświetlanie laserem o nanosekundowym czasie trwania impulsu prowadzi do bardzo 
szybkiego ogrzewania cząstek i wysokiej energii kinetycznej atomów. Ta energia może 
pokonać siłę odpychającą między jądrami oraz rdzeniami elektronowymi atomów Au i M 
(M=Co, Ni), co musi być przyczyną ich niemieszalności. W rezultacie następuje wzajemna 
dyfuzja Au i metalu. W konsekwencji atomy mogą pozostawać w stanie zmieszanym, 
powodując powstawanie fazy metastabilnej. W moim eksperymencie proces 
chłodzenia/zestalania jest bardzo szybki i trwa 10-5-10-6 s. Ze względu na tak szybkie 
hartowanie, atomy metalu nie mogą zostać wyrzucone z sieci krystalicznej Au podczas procesu 
krystalizacji. Sytuację można porównać z procesem hartowania w tym sensie, że atomy są 
zamrożone w stanie metastabilnym, zanim osiągnięte zostaną warunki równowagi (w których 
występuje rozdział faz). W wyniku tych procesów mogą powstawać cząsteczki stopów, nawet 
takich, których nie można uzyskać innymi metodami lub jest to bardzo trudne. 

 
Rys. 8 Ilustracja tworzenia cząstek Au1-xNix za pomocą impulsowego naświetlania laserowego mieszaniny 
koloidalnych nanocząsteczek Au i NiO. 
 

W moich badaniach pokazałam, że impulsowe naświetlanie laserowe jest uniwersalną 
metodą i można ją wykorzystać do syntezy nie tylko cząstek stopów wytworzonych z metali 
mieszających się (np. FeNi), ale także stopów metali, które nie mieszają się w równowadze (np. 
AuCo, AuFe). Co więcej, ta technologia jest odpowiednia dla wielu innych rodzajów 
hybrydowych cząstek tlenków lub półprzewodników. Rysunek 3 w pracy [H3] pokazuje 
niektóre typowe przykłady otrzymanych przeze mnie materiałów (stopy AuCo i FeNi, oraz 
CuFe2O4). 

Nanocząstki w matrycy: Antyferromagnetyk-Ferromagnetyk/Fer rimagnetyk [H4]  

Układy składające się z fazy ferro- lub ferrimagnetycznej (FM) i antyferromagnetycznej 
(AFM) schłodzone w zewnętrznym polu magnetycznym do temperatury poniżej temperatury 
Néela antyferromagnetyka, wykazują zjawisko polaryzacji wymiany (exchange bias (EB)). EB 
przejawia się przesunięciem pętli histerezy wzdłuż kierunku przyłożonego pola, czemu często 
towarzyszy wzrost pola koercji Hc. Przesunięcie pętli definiuje się jako pole polaryzacji 
wymiany )5678 = |�): + );�/2|, gdzie H+ i H- są dodatnim i ujemnym polem koercji. Choć 
pochodzenie efektu EB nie jest jeszcze w pełni poznane, to przyjmuje się, że jest on wynikiem 
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sprzężenia pomiędzy spinami na interfejsie FM/AFM. EB był intensywnie badany w układach 
cienkowarstwych, nanocząstkach o strukturze rdzeń-otoczka, oraz cząstkach umieszczonych  
w matrycy [34].  

Celem pracy [H4] było uzyskanie kompozytowych cząstek składających się z fazy 
ferro-/ferri- i antyferromagnetycznej, które wykazywałyby jak największą wartość pola 
polaryzacji wymiany. Do badań wykorzystałam ferrimagnetyczny magnetyt (Fe3O4)  
i antyferromagnetyczny wustyt (FeO). Zsyntetyzowałam je za pomocą impulsowego 
naświetlania promieniem laserowym koloidalnych nanocząstek magnetytu (5 nm) w octanie 
etylu (Laser Nd:YAG, długość fali 532 nm, 10 ns, repetycja 30 Hz). Naświetlanie cząstek Fe3O4 
rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym doprowadziło do powstania kompozytowych 
submikronowych cząstek Fe3O4/FeO o strukturze nanocząstek w matrycy (rys. 9a). Poprzez 
zmianę gęstości energii naświetlania można było regulować wielkość otrzymanych cząstek,  
a także stosunek fazy Fe3O4:FeO (rys. 9b). Otrzymane wyniki pozwoliły ustalić, że wartość 
oddziaływania wymiany EB zależy od stosunku fazy ferromagnetycznej do 
antyferromagnetycznej FM/AFM (rys. 9c). 

 

Rys. 9. (a) Cząstki kompozytowe Fe3O4/FeO, (b) zależność objętościowa frakcji Fe3O4 i FeO od gęstości energii 
naświetlania, (c) zależność koercji i wielkości pola wymiany EB od ilości fazy antyferromagnetycznej  
w otrzymanych nanokompozytach. 

Otrzymane cząstki hybrydowe Fe3O4/FeO o strukturze typu nanocząstki w matrycy z 78% 
frakcją fazy antyferromagnetycznej wykazują największą, zgodnie z moją wiedzą, wartość pola 
polaryzacji wymiany EB w układach składających się z Fe3O4 i FeO wynoszącą Hexch = 2 kOe 
w temperaturze 5K. 

Cząstki porowate [H5, H6] 

Trawienie chemiczne cząstek Au/FexOy o strukturze rdzeń-otoczka doprowadziło do 
uzyskania złotych nanostruktur o porowatej powierzchni wykazujących własności 
ferromagnetyczne co zostało opisane w pracach [H5, H6]. Rysunek 10 pokazuje obrazy SEM  
i TEM dla próbek otrzymanych przy takim samym stężeniu nanocząstek w etanolu, gęstości 
energii (100 mJ/impuls.cm2) i czasie naświetlania (1h), ale dla różnych rozmiarów nanocząstek 
pierwotnych Au i Fe3O4. W pracy [H6] dyskutowałam wpływ rozmiarów wyjściowych 
nanocząstek oraz czasu naświetlania, gęstości energii naświetlania i rodzaju rozpuszczalnika 
na porowatość otrzymanej struktury. 

Mechanizm formowania cząstek składa się z kilku zachodzących równocześnie 
procesów. Nanocząstki złota i tlenku rozproszone w cieczy aglomerują. Gdy gęstość energii 
lasera jest wystarczająco duża, temperatura nanocząstek rozproszonych w cieczy wzrasta 
powyżej temperatury topnienia cząstek i cząstki topią się. Według obliczeń zależności 
krytycznej gęstości energii od wielkości cząstek (rys. 7ab) w pojedynczym impulsie Au 
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absorbuje znacznie więcej energii niż tlenki Fe i przekazuje tę energię cząstkom tlenku, 
powodując, że zaglomerowane cząstki topią się i formują kule. Poprzez powtarzającą się 
aglomerację, absorpcję energii lasera i stapianie-zestalanie cząstek, rozmiar cząstek zwiększa 
się. Jednocześnie następuje redukcja Fe3O4 do FeO i FeO do Fe przez produkty 
wysokotemperaturowej pyrolizy etanolu. W każdej chwili, w której cząstka jest w stanie 
topienia, następuje dyfuzja Fe do Au i tworzą się stopy AuFe. Wynikiem procesu jest cząstka 
o strukturze rdzeń-otoczka. Rdzeń składa się głównie ze stopu AuFe, natomiast otoczka to 
tlenek żelaza. Trawienie kwasem usuwa Fe i tlenki żelaza z otoczki i rozpuszcza pewną część 
Fe ze stopu znajdującego się w rdzeniu, co prowadzi do powstania porowatych cząstek 
magnetycznych Au. Morfologia otrzymanych cząstek zależy od wielkości nanocząstek Au  
i Fe3O4 w pierwotnym roztworze koloidalnym (Rys. 10). Gdy rozmiary cząstek są znacząco 
różne, mniejsze nanocząstki aglomerują na powierzchni większych. Kiedy duże nanocząstki 
Au są otoczone przez mniejsze nanocząstki tlenku , naświetlanie prowadzi do cząstek 
złożonych z jądra bogatego w Au i powłoki bogatej w żelazo. Trawienie chemiczne usuwa 
powłokę bogatą w Fe i rozpuszcza Fe z powierzchni rdzenia bogatego w Au, co tworzy rowki 
na powierzchni cząstek (rys. 10a). Gdy nanocząstki Au i Fe3O4 mają tę samą wielkość, ich 
rozkład w aglomeratach jest jednorodny, po stopieniu skład cząstek jest homogeniczny i po 
wytrawieniu kwasem otrzymujemy Au o strukturze przypominaj ącej kwiat (rys. 10b). 
Zastosowanie większych i nieregularnych nanocząstek Fe3O4 i małych nanocząstek Au 
powoduje powstanie aglomeratów złożonych z rdzenia bogatego w Fe i powłoki składającej się 
w dużym stopniu z Au. Po trawieniu kwasem cząstki mają wydrążone wnętrze i porowatą 
skorupę (rys. 10cd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10 Obrazy SEM i TEM porowatych nanostruktur Au przygotowanych z nanocząsteczek Au i Fe3O4 o różnej 
wielkości początkowej nanocząstek. (a) struktura przypominajaca mózg „brain-like”  otrzymana z nanocząstek Au 
i Fe3O4 o średnicy odpowiednio 20 nm i 6 nm. (b) struktura przypominająca kwiat „flower-like”  (nanocząsteczki 
Au = 5 nm, Fe3O4 = 6 nm). (c), (d) struktura przypominająca klatkę „cage-like”  (Au = 20 nm, Fe3O4 = 40 nm). 
Warunki naświetlania laserem: gęstość energii 100 mJ/impuls.cm2, czas napromieniowania 1 h, rozpuszczalnik 
etanol oraz schemat obrazujący tworzenie porowatych struktur i wpływ poczastkowych romiarów nanocząstek Au 
i Fe3O4 na końcową strukturę Au. 

Nie tylko rozmiar nanocząstek, ale również czas naświetlania, gęstość energii i 
rodzaj rozpuszczalnika mają znaczący wpływ na morfologię nanostruktur na bazie złota. 
Rys. 11 przedstawia obrazy mikroskopowe SEM próbek otrzymanych w różnych warunkach 
doświadczalnych, ale dla tych samych rozmiarów pierwotnych nanocząstek Au i Fe3O4, 
wynoszących odpowiednio 40 nm i 6 nm. Rysunek 11 a,b przedstawia obrazy mikroskopowe 
SEM próbek otrzymanych dla różnego czasu naświetlania, dla gęstości energii 
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100  mJ/impuls.cm2. Naświetlanie trwające 15 minut prowadzi do powstania  niesferycznych 
cząstek, a czterokrotne zwiększenie czasu naświetlania czastek daje porowatą strukturę 
sferyczną (rys 11 b). Gdy gęstość energii wzrasta do 177 mJ/impuls.cm2, wielkość 
nanokompozytów wzrasta i towarzyszy temu zmniejszenie wielkości porów, jak pokazano na 
rysunku 11c. Co więcej, nanostruktury Au o strukturze malin („rasberry-like” ) wytworzyłam 
przez zmianę rozpuszczalnika z etanolu na octan etylu, zachowując takie same parametry 
naświetlania (czas naświetlania 1 godzina i gęstość energii 177 mJ/impuls.cm2) (rys 11 d).  

 

 

 

 

 

Rys. 11 Obrazy SEM nanostruktur Au przygotowanych w różnych warunkach eksperymentalnych. (a) gęstość 
energii 100 mJ/impuls.cm2, czas 15 min, rozpuszczalnik etanol, (b) gęstość energii 100 mJ/impuls.cm2, czas 60 min, 
rozpuszczalnikowy etanol, (c) gęstość energii 177 mJ/impuls.cm2, czas naświetlania 60 min, rozpuszczalnikowy 
etanol, (d) gęstość energii 177 mJ/impuls.cm2, czas naświetlania 60 min, rozpuszczalnik octan etylu. Rozmiary 
nanocząsteczek Au i Fe3O4 wynoszą odpowiednio 40 nm i 6 nm; (e) schemat zależności pomiędzy parametrami 
naświetlania (czas naświetlania, gęstość energii, rozpuszczalnik) a otrzymaną porowatą strukturą.  

W tym przypadku zaproponowany w pracy [H1] mechanizm formowania cząstek hybrydowych 
również pozwolił wyjaśnić otrzymane rezultaty. Tak więc, gdy czas naświetlania jest krótki 
(15  minut), powstają tylko małe, niesferyczne cząstki, które są trawione kwasem, usuwającym 
powierzchni nanocząstki tlenków żelaza, przez co otrzymujemy nieregularne struktury. 
Zwiększanie czasu naświetlania, powoduje zwiększanie wielkości cząstek, procesy aglomeracji, 
topienia, krzepnięcia zachodzą wiele razy a towarzysząca im dyfuzja Fe do Au prowadzi do 
tworzenia stopu AuFe. Trawienie chemiczne rozpuszcza Fe, co prowadzi do utworzenia 
porowatej nanostruktury Au. Wzrost gęstości energii prowadzi do wzrostu wielkości cząstek  
i szybszego procesu redukcji tlenku do metalu, oraz dyfuzji, trawienie kwasem usuwa żelazo  
i tworzy pory na powierzchni cząstek. Zamiana cieczy z etanolu na octan etylu, który jest 
słabszym reduktorem, przyczynia się do wolniejszej redukcji magnetytu. W związku z tym 
dyfuzja Fe do Au nie występuje podczas naświetlania. Dlatego trawienie chemiczne skutkuje 

(e) 
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powstaniem malinopodobnych cząstek Au (rys. 11d). Rysunek 11e schematyczne 
przedstawienie jak warunki doświadczalne wpływają na zmianę struktury otrzymywanych 
produktów. 

Wyżej przedstawione materiały wykazujące porowatą strukturę opisane w pracach [H5, H6] 
mają interesujące własności optyczne (wykazują charakterystyczny dla nanocząstek złota pik 
plazmonowy) i magnetyczne (są miękkimi ferromagnetykami), przez co są obiecującym 
materiałem aplikacyjnym. 

Podsumowując, opierając się na teorii Mie zaproponowałam mechanizm formowania 
cząstek kompozytowych otrzymywanych metodą naświetlania laserowego. W tym celu 
zsyntetyzowałam i przeanalizowałam własności strukturalne (morfologię, rozmiar i skład) oraz 
fizyczne (optyczne i magnetyczne) otrzymywanych cząstek hybrydowych (nanokompozytów 
o strukturze rdzeń-otoczka, nanocząstek rozmieszczonych w sferycznej matrycy i stopów) [H1-
H3]. Obliczenie dla Au, Fe3O4, FeO, Co3O4 i NiO zależności wydajności absorpcji od średnicy 
cząstek oraz określenie krytycznej wartości gęstości energii niezbędnej dla różnych przejść 
fazowych w naświetlanych materiałach umożliwiło zaproponowanie nowego typu wykresów, 
zależności gęstości energii od średnicy naświetlanych cząstek. Pozwalają one przewidzieć  
w jaki sposób faza cząstek o określonej wielkości zmienia się wraz ze zmianą gęstości energii. 
Zależności te wykorzystałam do analizy ewolucji wielkości, morfologii i składu chemicznego 
otrzymanych cząstek hybrydowych. 

W wyniku naświetlania roztworów koloidalnych cząstek uzyskałam między innymi: 

a) stopy metali niemieszających się w warunkach równowagi (Au1-xCox z x=31%, 
Au1- xNix z x=55%) [H2, H3].  

b) materiały wykazujące największą z dotychczas otrzymanych w nanokompozytach, 
składających się z Fe3O4 i FeO, wartość pola polaryzacji wymiany EB [H4].  

c) nowy typ materiałów porowatych nanostruktur złota, wykazujących własności 
miękkiego ferromagnetyka [H5, H6].  

W każdym z opisanych przypadków zaproponowany w pracy [H1] mechanizm 
formowania cząstek hybrydowych został z powodzeniem użyty do wyjaśnienia 
otrzymanych rezultatów. 
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5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSI ĄGNIĘĆ NAUKOWO – BADAWCZYCH 

Moja dotychczasowa praca naukowa obejmuje badania: 

a. Struktury elektronowej i właściwości magnetycznych międzymetalicznych związków 
gadolinu, tlenków rutenu o strukturze pyrochlorów (Gd2Sn2O7, Gd2Ti2O7, Y2Ru2O7, 
Y2Ru1.99Sn0.01O7) i strukturze perowskitu (Sr1-xCaxRuO3), nadprzewodników 
ferromagnetycznych (RuSr2GdCu2O8, Ru0.99Sn0.01Sr2GdCu2O8). Moja praca obejmowała 
przygotowanie wyżej wymienionych materiałów (metoda spiekania i topienia łukiem) oraz 
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badanie ich właności strukturalnych metodami dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)  
i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Właściwości transportowe i magnetyczne 
badałam za pomocą standardowej metody czteropunktowej, magnetometru SQUID,  
i spektroskopii Mössbauera z izotopami 99Ru, 119Sn i 155Gd. Efektem tych badań była moja 
rozprawa doktorska, 4 publikacje [P1-P4] i polski patent. 

b. Cienkich warstw i powłok na bazie węgla i krzemu. Moja działalność naukowa obejmowała 
formowanie polikrystalicznych warstw diamentowych na podłożach krzemowych metodą 
chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD). Makro- i mikrostrukturę otrzymanych 
warstw badałam metodą spektroskopii ramanowskiej. Rezultatem tych badań są trzy 
publikacje w Raportach IFJ PAN [P10-P11] oraz  zgłoszenie patentowe europejskie  
i amerykańskie. 

c. Nano- i submikronowych cząstek metali i półprzewodników. Moja działalność naukowa 
obejmowała tworzenie tych cząstek metodami laserowymi oraz badanie ich właściwości 
strukturalnych i optycznych. Efektem tych badań było 5 publikacji [P5-P9], rozdział  
w monografii i dwa patenty japońskie. 

d. Ostatnie moje badania koncentrują się na syntezie laserowej cząstek hybrydowych ze 
szczególnym uwzględnieniem cząstek o określonej strukturze (rdzeń-otoczka, nanocząstki 
w matrycy, stopy). Badam mechanizm formowania tych cząstek, a także procesy fizyczne 
i chemiczne zachodzące w czasie naświetlania oraz związek między własnościami 
strukturalnymi a magnetycznymi i optycznymi. Wynikiem tych badań jest 6 publikacji [H1-
H6] omówionych w punkcie 4.4 niniejszego autoreferatu. 

5.1. Wykaz innych prac naukowych (nie wchodzących w skład osiągnięcia 
wymienionego w punkcie 4) opublikowanych w czasopismach z bazy Journal 
Citation Report (JCR) 

[P1] R. Kmiec, Z. Swiatkowska, R. Kruk, K. Tomala, Magnetic properties of GdNiSn studied 
by 155Gd Mössbauer Spectroscopy, J. Magnetism and Magnetic Materials, 271, 326-333 (2004). 

IF= 1.979, LM=30, liczba cytowań: 4 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na:pomocy w wykonaniu pomiarów rentgenowskich i pomiarów efektu 
Mossbauera oraz dyskusji otrzymanych rezultatów. 

Mój udział procentowy szacuję na 15%. 

[P2] R. Kmiec, Z. Swiatkowska, J. Gurgul, M. Rams, A. Zarzycki, K. Tomala, Investigation of 
the magnetic properties of Y2Ru2O7 by 99Ru Mössbauer Spectroscopy, Phys. Rev. B 74, 104425 
(2006). 

IF= 3.603, LM=35, liczbacytowań: 13 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przygotowaniu związku Y2Ru2O7, oraz wspólnie z R. Kmieciem 
wykonaniu pomiarów rentgenowskich i pomiarów efektu Mossbauera. 

Mój udział procentowy szacuję na 7%. 

[P3] J. Gurgul, M. Rams, Z. Swiatkowska, R. Kmiec, K. Tomala, Bulk magnetic measurements 
and 99Ru and 155Gd Mössbauer Spectroscopy of Gd2Ru2O7, Phys. Rev. B 75, 064426 (2007) 

IF= 3.603, LM=35, liczbacytowań: 15 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: uczestnictwie w przygotowaniu próbki Gd2Ru2O7 i pomocy w 
pomiarach efektu Mossbauera. 

Mój udział procentowy szacuję na 7%. 

[P4] M. Rams, R. Kmiec, M. Kruzel, Z. Swiatkowska, J. Gurgul, K. Krolas, K.Tomala, 99Ru 
perturbed angular correlation and Mossbauer effect investigations of SrRuO3 and CaRuO3, J. 
Alloys Compd. 5, 471 (2009) 

IF= 2.716, LM=35, liczba cytowań:3 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przygotowaniu  próbki używanej w pomiarach Mossabauera oraz 
pomocy w wykonaniu tych pomiarów. 

Mój udział procentowy szacuję na 7%. 

[P5] H. Wang, A. Pyatenko, K. Kawaguchi, X. Li, Z. Swiatkowska -Warkocka, N. Koshizaki, 
Selective Pulsed Heating for the Synthesis of Semiconductor and Metal Submicrometer Spheres, 
Angew. Chem. Int. Ed. 49, 6361 (2010) 

IF= 12.060, LM=45, liczba cytowań:75 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: dyskusji otrzymanych wyników. 

Mój udział procentowy szacuję na 7%. 

[P6] H. Wang, K. Kawaguchi, A. Pyatenko, X. Li, Z. Swiatkowska-Warkocka, Y. Katou, and 
N. Koshizaki, General Bottom-Up Construction of Spherical Particles by Pulsed Laser 
Irradiation of Colloidal Nanoparticles: A Case Study on CuO, Chemistry - A European Journal 
18, 163-169 (2012)  

IF= 5.635, LM=40, liczba cytowań:27 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: dyskusji otrzymanych rezultatów. 

Mój udział procentowy szacuję na 7%. 

[P7] H. Wang, N. Koshizaki, L. Li, L. Jia, K. Kawaguchi, X. Li, A. Pyatenko, Z. Swiatkowska-
Warkocka, Y. Bando, D.Golberg, Size-Tailored ZnO Submicrometer Spheres: Bottom-Up 
Construction, Size-Related Optical Extinction, and Selective Aniline Trapping, Advanced 
Materials 23, 1865–1870 (2011) 

IF= 18.175, LM=45, liczba cytowań:70 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: dyskusji otrzymanych wyników. 

Mój udział procentowy szacuję na 7%. 

[P8] H. Wang, L. Jia, L. Li, X. Li, Z. Swiatkowska-Warkocka, K. Kawaguchi, A. Pyatenko, 
N. Koshizaki, Photomediated Assembly of Single Crystalline Silver Spherical Particles with 
Enhanced Electrochemical Performance, Journal of Materials Chemistry A 1, 692-698 (2013) 

IF=7.449, LM=40, liczba cytowań:6 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: dyskusji otrzymanych rezultatów. 
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Mój udział procentowy szacuję na 7%. 

[P9]  Sh. Sakaki, K. Saitow, M. Sakamoto, H. Wada, Z. Swiatkowska-Warkocka, Y. Ishikawa, 
N. Koshizaki, Comparison of picosecond and nanosecond lasers for the synthesis of TiN sub-
micrometer spherical particles by pulsed laser melting in liquid, Applied Physics Express, 11, 
035001 (2018) 

IF=2.667, LM=40, liczba cytowań:0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: dyskusji otrzymanych rezultatów. 

Mój udział procentowy szacuję na 7%. 

5.2. Publikacje w czasopismach spoza bazy JRC 

[P10] B. Rajchel, J. Kwiatkowska, M. Biel-Gołaska, Z. Swiatkowska, M. Mitura-Nowak, 
W.  Rajchel, P. Strączek, W. Rakowski, Microstructure of coatings formed by ion beam sputter 
deposition method Report No. 1989/AP 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: konsultacji otrzymanych rezultatów. 

Mój udział procentowy szacuję na 7%. 

[P11] J. Kwiatkowska, B. Rajchel, Z. Swiatkowska, T. Nowak, First CVD diamonds at IFJ 
PAN - Characterisation of the diamond coatings by means of Raman microspectroscopy, 
Report No. 2011/AP 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu, optymalizacji i przeprowadzeniu syntezy powłoki 
diamentowej. 

Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

[P12] T. Nowak, Z. Swiatkowska, Investigation of thermoluminescent properties of a CVD 
polycrystalline diamond wafer grown at IFJ PAN,  Raport No. 2024/D 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu, optymalizacji i przeprowadzeniu syntezy powłoki 
diamentowej, dyskusji otrzymanych wyników. 

Mój udział procentowy szacuję na 40%. 

5.3. Autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań 
zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, 
utworów i dzieł artystycznych  

[P13] Z. Swiatkowska-Warkocka, J. A. Jaworski, Synthesis, Characterization and Applications 
of Nanocomposite Particles in Nanotechnology: Fundamentals, Synthesis and 
Characterization, S. Sinha, N. K. Navani, J. N. Govil, Eds. Studium Press LLC, New Delhi, 
2013, Vol-2, Chapter-1, pp 1-23 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zebraniu materiałów, przygotowaniu tekstu, rysunków, wysłaniu 
publikacji do redakcji. 

Mój udział procentowy szacuję na 60%. 

5 
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5.4. Liczby dotyczące publikacji nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 
według bazy Web of Science  

Sumaryczny impact factor czasopism, w których opublikowano prace nie wchodzące w skład 
osiągnięcia naukowego według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 
opublikowania: 110.44 

Sumaryczna liczba punktów wyliczona na podstawie listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 grudnia 2016: 305 

Liczba cytowań publikacji nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego według bazy Web 
of Science (WoS): 213 

Liczba cytowań publikacji nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego według bazy Web 
of Science (WoS) bez autocytowań: 195 

5.5. Patenty i zgłoszenia patentowe 

Patenty japońskie: 

N. Koshizaki, K. Kawaguchi, Y. Ishikawa, Y. Kato, Z. Swiatkowska, H. Q. Wang, X. Lee, 
Manufacture of spherical nanoparticles e.g. metal spherical nanoparticles, involves dispersing 
raw material particles in liquid phase of aqueous solvent or organic solvent, and irradiating 
weak laser beam to particles in liquid phase, JP2015063756-A 

Z. Swiatkowska, X. Lee H. Q. Wang, N. Koshizaki, K. Kawaguchi, Y. Ishikawa, Y. Kato, 
Manufacture of spherical nanoparticles used for e.g. abrading agent, involves distributing raw-
material particles in liquid phase, irradiating laser beam to raw-material particles and rapidly 
quenching liquid phase, JP2011074485-A 

Patenty polskie: 

J. Jaworski, M. Kąc, S. Maranda, M. Marszałek, Z. Swiatkowska, E. Flaury, O.- J. Kwon, J.-J. 
Lee, Przyrząd do wytwarzania pola magnetycznego o regulowanej indukcji (Device for 
formation of variablemagnetic field), 211252 

Europejskie i amerykańskie zgłoszenie patentowe: 

J. Jaworski, M. Kąc, E. Flaury, M. Mitura-Nowak, Z. Swiatkowska-Warkocka, A radiation 
detector and a method for producing a metal-carbon junction for a radiation detector, 
11461535.4-1240 

5.6. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi l ub 
udział w takich projektach 

1) Badanie własności elektronowych i magnetycznych złożonych tlenków rutenu, projekt 
badawczy finansowany przez KBN nr 2 P03B 03025, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, 3.10.2003-6.07.2006; wykonawca 
 

2) Formowanie nano- i mikromateriałów o specjalnych własnościach fizycznych, chemicznych 
i mechanicznych dla zastosowań przemysłowych, Polsko-Ukraiński projekt badawczy 
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pomiędzy Polską Akademią Nauk i Narodową Akademią Nauk Ukrainy, 2007-2008, 
kierownik projektu  
 

3) Nanotechnologia jonowa i plazmowa materiałów formowanych na bazie węgla i krzemu, 
Projekt 20 PO IG 2007-2013, wykonawca (formowanie powłok diamentowych na 
podkładach krzemowych) 

 
4) Preparation and investigation of magnetic nanoparticles and bimetallic nanoparticles, 

project finansowany przez JAPAN SOCIETY FOR THE PROMOTION OF SCIENCE 
(JSPS), 2008-2010 

 
5) Nanokompozytowe cząstki oparte na tlenkach żelaza i niklu syntetyzowane metodą 

naświetlania laserem impulsowym, projekt badawczy (OPUS) finansowany przez NCN nr 
UMO-2012/05/B/ST8/01815, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 30.01.2013-29.07.2015, kierownik projektu  

 
6) Eksperymentalne i numeryczne badania syntezy laserowej i własności fizycznych 

nanokompozytowych cząstek (Au, Ag)/Co, Program Działań Zintegrowanych POLONIUM 
w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy 
naukowej i technologicznej, 2017-1018, koordynator projektu  

5.7. Referaty wygłoszone podczas konferencji międzynarodowych i krajowych 

Referaty ustne: 

1) Z. Swiatkowska -Warkocka, K. Kawaguchi, H.Wang, Y. Katou, N. Koshizaki, Formation 
of magnetic nanoparticles by laser irradiation in liquid. The 70th Autumn Meeting 2009, The 
Japan Society of Applied Physics, Japonia 

2) Z. Swiatkowska-Warkocka, K. Kawaguchi, H.Wang, Y. Katou, N. Koshizaki, T. Nakagawa, 
Structural and magnetic properties of iron compounds complex particles prepared by the laser 
irradiation in liquids. The 57 Spring Meeting 2010, The Japan Society of Applied Physics, 
Japonia 

3) Z. Swiatkowska -Warkocka, K. Kawaguchi, H.Wang, Y.Katou, N. Koshizaki, Laser 
synthesis of gold/iron-oxide nanocomposite particles. The 71 Autumn Meeting 2010, The Japan 
Society of Applied Physics, Japonia 

4) Z. Swiatkowska-Warkocka, K. Kawaguchi, H. Wang, Y. Katou, N. Koshizaki, Structural 
and magnetic properties of iron compounds complex particles prepared by the laser irradiation 
in liquids. The 7th Pacific Rim International Conference on advanced Materials and Processing 
2010, Australia 

5) Z. Swiatkowska-Warkocka, K. Kawaguchi, H. Wang, Y. Katou, N. Koshizaki, Simple and 
"Green" Method for Synthesis of Nanocomposite Magnetic Particles. The 3rd International 
Congress on Ceramics 2010, Japonia 

6) Z. Swiatkowska-Warkocka, K. Kawaguchi, H. Wang, Y. Kato, N. Koshizaki, Pulsed laser 
irradiation in liquid as a simple and "green" method for synthesis of nanocomposite particles. 
XLVI Zakopane School of Physics 2011, Polska 
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7) Z. Swiatkowska-Warkocka, A. Pyatenko, N. Koshizaki, Synthesis of the non-equilibrium 
bimetallic nano-alloys by pulse laser melting in liquid. ANGEL 2014, Japonia 

8) Z. Swiatkowska-Warkocka, A. Pyatenko, N. Koshizaki, Synthesis of the non-equilibrium 
bimetallic nano-alloys by pulse laser melting in liquid. ANM 2014, Portugalia 

9) Z. Swiatkowska -Warkocka, A. Pyatenko, K. Kawaguchi, N. Koshizaki, M. Wolny-
Marszałek, Laser-Induced Transition Metal-Based Composite Particle Formation in Liquid: 
Insight in Physico-Chemical Processes. The 74 Spring Meeting 2017, The Japan Society of 
Applied Physics, Japonia 

Referaty ustne proszone: 
 

1) Z. Swiatkowska-Warkocka, Nano-scale science. Science Dialogue lecture in Yokohama 
Science Frontier High School, 2009, Japonia 

2) Z. Swiatkowska-Warkocka, K. Kawaguchi, Y. Shimizu, N. Koshizaki, Pulsed laser 
irradiation in liquid as a simple and “green” method for synthesis of nanocomposite particles. 
The 2nd International Workshop on Plasma Nano-Interfaces and Plasma Characterization 2011, 
Słowenia 

3) Z. Swiatkowska-Warkocka, A. Pyatenko, K. Kawaguchi, K. Koga, N. Koshizaki, From 
nanoparticles to microspheres nanocomposite magnetic particles synthesis by pulsed laser 
irradiation. THERMEC 2013, USA  

4) Z. Swiatkowska-Warkocka, A. Pyatenko, N. Koshizaki, M. Wolny-Marszałek, Non-
equilibrium bimetallic alloy particles by pulse laser irradiation in liquid: synthesis, properties 
and applications. FiMPART'15, Indie 

5) Z. Swiatkowska-Warkocka, T. Itina, A. Pyatenko, N. Koshizaki, M. Wolny-Marszalek, 
Laser-Induced Composite Particle Formation in Liquid: Insight in Physico-Chemical Processes. 
ANGEL2018, Francja 

5.8. Konferencyjne sesje plakatowe 

1) J. Gurgul, Z. Swiatkowska, R. Kmiec, W.Warkocki, R. Kruk, M. Rams, K. Tomala, Spin 
freezing and transport propeties of pyrochloreruthenates Gd2-xBixRu2O7. International 
Conference on Strongly Correlated Electron Systems, 2002, Polska 

2) J. Gurgul, Z. Swiatkowska, R. Kmiec, W.Warkocki, K. Tomala, Investigation of magnetic 
ordering in weekly ferromagnetic superconductor RuSr2GdCu2O8: 119Sn and 155Gd Mössbauer 
effect studies. International Conference on Strongly Correlated Electron Systems, 2002, Polska 

3) R. Kruk, R. Kmiec, Z. Swiatkowska, K. Tomala, Investigation of the magnetic structure of 
GdNiSn using 119Sn and 155Gd Mössbauer Spectroscopy. International Conference on Strongly 
Correlated Electron Systems, 2002, Polska 

4) Z. Swiatkowska, J. Gurgul, R. Kmiec, K. Tomala Magnetic propeties of Sr1-xCaxRuO3. 
XXXVIII Zakopane School of Physics, 2003, Polska 
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5) R. Kmiec, Z. Swiatkowska, J. Gurgul, M. Rams, K. Tomala, 99Ru Moessbauer effect 
investigation of magnetic properties of Y2Ru2O7. International Conference on 
StronglyCorrelatedElectron Systems, 2004, Polska 

6) S. Mottin, Z. Swiatkowska-Warkocka, T. Itina, A closed-form solution with Legendre 
integral transform for spherical hybrid NP and laser processing. C'NANO conference, 2017, 
Francja 

5.9. Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział 
w komitetach organizacyjnych tych konferencji 

2015   Członek komitetu organizacyjnego konferencji: 50. Zakopane School of Physics  
   Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology 

2016   Organizator Mini-Colloquium: Nanoporous materials and nanotubes – fabrication,  
   characterization and applications, CMD26 - Condensed Matter in Groningen 

5.10. Otrzymane nagrody i wyróżnienia 

2002 stypendium Stanisława Pigonia 

5.11. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach  
i towarzystwach naukowych 

2008-2011 The Japan Society of Applied Physics 

5.12. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska  

5.12.1. Wygłoszone referaty popularnonaukowe 

23.11.2012 Wykład pt. Impulsowe naświetlanie laserowe - prosta metoda otrzymywania 
cząstek nanokompozytowych dla Koła Naukowego „Powierzchnia” Katedra Inżynierii 
Powierzchni i Analiz Materiałów, AGH, Kraków 

17-19.08.2009 Wykład pt. Nano-scale science wygłoszony w ramach programu JSPS Science 
Dialogue 

Pokazy dla przedszkolaków  

5.12.2. Udział w organizacji pokazów w ramach cyklicznych wydarzeń 
popularnonaukowych  

Krakowski Festiwal Nauki, prezentacje w namiocie, prezentacje w laboratorium  
w latach 2000-2005 

Małopolska Noc Naukowców, prezentacje w namiocie w latach 2007-2008 

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, prezentacje  
w namiocie (V.2012) 

Dni otwarte IF UJ w latach 1999-2002 

Dni otwarte IFJ w latach 2005-2008 



5.12.3. Opieka naukowa nad studentami 

Opieka nad praktykantami w ramach praktyk studenckich: 

Dominik Wójcik, Politechnika Krakowska, 

Adam Michalak, Uniwersytet Jagielloński, 

Natalia Wąsowicz, Politechnika Krakowska, 

Martyna Kołodziej, Politechnika Krakowska, 

Karolina Olech, Politechnika Krakowska 

1.06.2014-30.09.2014 

1.07.2014-30.09.2014 

18.04.2016-19.07.2016 

18.04.2016-19.07.2016 

13.07.2015-21.08.2015 

Opiekun pracy inżynierskiej, 2017-2018, Politechnika Krakowska, Karolina Olech, 
Naświetlanie laserem impulsowym jako metoda otrzymywania cząstek kompozytowych. 

5.13.Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich 

27.02.2017-26.06.2017 Hokkaido University-wykładowca 

1.12.2010-31.03.2011 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 
(AIST) w Tsukuba 

30.11.2008 -29.11.2010 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 
(AIST) in Tsukuba - stypendium JSPS 

5.14. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 

Udział w pracach panelu ekspertów oceniających wniosek złożony w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

5.15.Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 

Journal of Physics and Chemistry of Solids (1 artykuł) 

Recent Patent on Nanotechnology (1 artykuł) 

Materials and Design (1 artykuł) 

Colloid and Polymer Science (1 artykuł) 

ScientificReports (2 artykuły) 

International Journal of Smart and N ano Materials (1 artykuł) 

Nanoscale (1 artykuł) 
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