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4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego: Materiały inżynierskie oparte na porowatych matrycach 

krzemionkowych zaprojektowane do zastosowań biomedycznych i w urządzeniach IT - 

synteza i charakterystyka. 

4.2. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego (publikacje występują w 

kolejności omawianych zagadnień): 
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[H1] Łukasz Laskowski: A novel Hybrid-Maximum Neural Network in stereo-matching 

process, Neural Computing & Application 23 (2013), 2435–2450.  

IF: 1.763. Liczba punktów: 20. Liczba cytowań WoS: 10. 
Mój udział procentowy wynosi 100%. 

[H2] Łukasz Laskowski, Jerzy Jelonkiewicz: Self-Correcting Neural Network for Stereo-

matching Problem Solving, Fundamenta Informaticae 138(4) (2015) 457-482.   

IF: 0.717. Liczba punktów: 20. Liczba cytowań WoS: 0. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji sieci neuronowej 

samokorygującej, wyprowadzeniu funkcji energii sieci i algorytmu jej korekcji, 

przeprowadzeniu symulacji numerycznych, interpretacji wyników, zredagowaniu tekstu 

publikacji i przygotowaniu wszystkich rysunków. Mój udział procentowy szacuję na  90%. 

[H3] Łukasz Laskowski , Magdalena Laskowska, Jerzy Jelonkiewicz, Henryk Piech, Tomasz 

Galkowski, Arnaud Boullanger: The Concept of Molecular Neurons, Lecture Notes in 

Computer Science 9693 (2016) 494-501. 

IF: 0.0. Liczba punktów: 10. Liczba cytowań WoS: 0. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji neuronów 

molekularnych, opracowaniu proponowanej budowy molekularnej materiału z którego 

złożone będą neurony, przygotowaniu pierwszej wersji tekstu publikacji i wykonaniu 

wszystkich rysunków. Mój udział procentowy szacuję na  80%. 

[H4] Łukasz Laskowski, Magdalena Laskowska: Functionalization of SBA-15 mesoporous 

silica by Cu-phosphonate units: probing of synthesis route, Journal of Solid State 

Chemistry, 220 (2014) 221–226. 

IF: 2.133. Liczba punktów: 30. Liczba cytowań WoS: 15. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu, optymalizacji i 

przeprowadzeniu procedury syntezy materiału, opracowaniu procedury testowania 

struktury molekularnej materiału badawczego, interpretacji wyników mikroskopii TEM, 

reflektometrii rentgenowskiej, analizy elementarnej EDX, spektroskopii Ramana, 

przygotowaniu części symulacji numerycznych, przygotowaniu grafik do publikacji, 

redakcji części tekstu i koordynacji prac nad publikacją. Mój udział procentowy szacuję 

na  80%. 

[H5] Łukasz Laskowski, Magdalena Laskowska, Maria Bałanda, Magdalena Fitta, Jadwiga 

Kwiatkowska, Kazimierz Dziliński, Agnieszka Karczmarska: Mesoporous silica SBA-15 

functionalized by nickel-phosphonic units: raman and magnetic analysis, Microporous 

and Mesoporous Materials 200 (2014) 253-259.  

IF: 3.453. Liczba punktów: 35. Liczba cytowań WoS: 14. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu, optymalizacji i 

przeprowadzeniu procedury syntezy materiału, opracowaniu procedury testowania 

struktury molekularnej materiału badawczego, interpretacji wyników mikroskopii TEM, 

spektroskopii Ramana, przygotowaniu części symulacji numerycznych, wizualizacji 

wyników symulacji, przygotowaniu części rysunków do publikacji (1,2,5,6) tabelek 1,2 i 
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3, redakcji wstępnej wersji tekstu i koordynacji prac nad publikacją. Mój udział 

procentowy szacuję na  72%. 

[H6] Łukasz Laskowski, Magdalena Laskowska, Jerzy Jelonkiewicz, Tomasz Gałkowski, 

Piotr Pawlik, Henryk Piech, Marek Doskocz: Iron Doped SBA-15 Mesoporous Silica 

Studied by Mössbauer Spectroscopy, Journal of Nanomaterials (2016) 1256851. 

IF: 1.758. Liczba punktów: 30. Liczba cytowań WoS:0. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu, optymalizacji i 

przeprowadzeniu procedury syntezy materiału, analizy elementarnej EDX, spektroskopii 

Ramana, dopasowaniu krzywych do widma Mössbauera i interpretacji wyników 

spektroskopii Mössbauera, przygotowaniu części symulacji numerycznych, 

przygotowaniu grafik do publikacji, redakcji wstępnej wersji tekstu i koordynacji prac 

nad publikacją. Mój udział procentowy szacuję na  73%. 

[H7] Magdalena Laskowska, Łukasz Laskowski, Jerzy Jelonkiewicz: SBA-15 mesoporous 

silica activated by metal ions – Verification of molecular structure on the basis of Raman 

spectroscopy supported by numerical simulations, Journal of Molecular Structure 1100 

(2015) 21–26.  

IF: 1.780. Liczba punktów: 20. Liczba cytowań WoS: 3. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w przygotowaniu symulacji 

numerycznych, wizualizacji otrzymanych wyników, przeprowadzeniu analizy dystrybucji 

energii potencjalnej drgań (PED), przygotowaniu tabeli i rysunków, redakcji wstępnej 

wersji tekstu. Mój udział procentowy szacuję na  48%. 

[H8] Maria Bałanda, Robert Pełka, Magdalena Fitta, Łukasz Laskowski, Magdalena 

Laskowska: Relaxation and magnetocaloric effect in the Mn12 molecular nanomagnet 

incorporated into mesoporous silica: comparative study, RSC Advances 6 (2016) 49179-

49186. 

IF: 3.289. Liczba punktów: 30. Liczba cytowań WoS: 0. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu, optymalizacji i 

przeprowadzeniu syntezy materiałów, interpretacji i wizualizacji badań mikroskopowych 

TEM, przygotowaniu rysunków 1 i 4. Mój udział procentowy szacuję na  20%. 

[H9] Łukasz Laskowski, Magdalena Laskowska , Jerzy Jelonkiewicz , Mateusz Dulski, 

Marcin Wojtyniak, Magdalena Fitta, Maria Balanda: SBA-15 mesoporous silica free-

standing thin films containing copper ions bounded via propyl phosphonate units - 

preparation and characterization, Journal of Solid State Chemistry 241 (2016) 143–151.  

IF: 2.265. Liczba punktów: 30. Liczba cytowań WoS: 0. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu, optymalizacji i 

przeprowadzeniu syntezy cienkich warstw krzemionki aktywowanej, interpretacji i 

graficznej prezentacji wyników spektroskopii Ramana, przeprowadzeniu badań EPR wraz 

z interpretacją i graficzną prezentacją wyników, przeprowadzeniu niskokątowej 

reflektometrii rentgenowskiej wraz z interpretacją i graficzną prezentacją wyników, 

interpretacji i graficznej prezentacji wyników mikroskopii TEM, interpretacji i graficznej 

prezentacji wyników analizy elementarnej EDX, wykonaniu rysunków 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 12 

oraz zredagowaniu wstępnej wersji artykułu. Mój udział procentowy szacuję na  70%. 
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[H10] Adam Gnatowski, Jerzy Jelonkiewicz, Łukasz Laskowski, Magdalena Laskowska: 

Influence of the Copper-Containing SBA-15 Silica Fillers on the Mechanical Properties 

of High Density Polyethylene,  Journal of Nanomaterials (2016) 3291719.  

IF: 1.758. Liczba punktów: 30. Liczba cytowań WoS: 0. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na syntezie materiałów do modyfikacji tworzyw 

sztucznych, opracowaniu koncepcji modyfikacji polietylenu, udziale w interpretacji 

wyników, udziału w redakcji artykułu i koordynacji prac badawczych. Mój udział 

procentowy szacuję na  20%. 

[H11] Łukasz Laskowski, Magdalena Laskowska, Krzysztof Fijałkowski, Henryk Piech, Jerzy 

Jelonkiewicz, Marta Jaskulak, Adam Gnatowski, M. Dulski: New class of antimicrobial 

agents - SBA-15 silica containing anchored copper ions, Journal of Nanomaterials (2017)  

1287698.  

IF: 1.758. Liczba punktów: 30. Liczba cytowań WoS: 0. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na syntezie materiałów antybakteryjnych i 

materiałów referencyjnych, interpretacji i graficznej prezentacji wyników spektroskopii 

Ramana, analizie porównawczej wyników eksperymentalnych z wynikami symulacji 

numerycznych, interpretacji i graficznej prezentacji wyników analizy elementarnej EDX, 

opracowaniu koncepcji mechanizmu działania biobójczego omawianych materiałów, 

interpretacji i graficznej prezentacji wyników analizy elementarnej analizy elementarnej 

spaleniowej, opracowaniu koncepcji eksperymentu pozwalającego na określenie dyfuzji 

grup aktywnych do środowiska, interpretacji i graficznej prezentacji wyników 

spektroskopii absorpcji atomowej AAS, redakcji wstępnej wersji artykułu, przygotowaniu 

wszystkich tabel i rysunków 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, koordynacji prac badawczych. Mój udział 

procentowy szacuję na 73%. 

4.3 Liczby dotyczące publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego według bazy 

web of science: 

Sumaryczny impact factor publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: 20,674. 

Sumaryczna liczba punktów wyliczona na podstawie listy Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016: 285. 

Liczba cytowań publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego według bazy 

Web of Science (WoS): 42 

Liczba cytowań publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego według bazy 

Web of Science (WoS) bez autocytowań: 31 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 9 

4.4 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania. 

Niniejszy autoreferat dotyczy dziedziny fizyka. Bezapelacyjnie bowiem fizyka jest rdzeniem 

prowadzonych przez autora badań naukowych. Jednakże zaznaczyć należy, że osiągnięcie 

przedłożone do oceny Szanownej Komisji, ma charakter w dużej mierze interdyscyplinarny. 

Sytuacja ta generować może skrajne opinie - rzeczona interdyscyplinarność stanowić może 
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zarówno problem, jak i zaletę prezentowanego tu autoreferatu. Jak bowiem ocenić fakt, że trzy z 

jedenastu przedstawionych tu publikacji obejmują zagadnienia z obszaru sztucznej inteligencji, 

pozostałe zaś balansują pomiędzy fizyką, chemią i inżynierią materiałową? Na pierwszy rzut oka 

wszystkie dziedziny z wyjątkiem sztucznej inteligencji zebrać można we wspólną ramę 

nanotechnologii. Zdaniem autora jednak sztuczna inteligencja znakomicie wpisuje się w pojęcie 

nanotechnologii. Nieco światła na sytuację może rzucić geneza powstania prezentowanych tu prac. 

Podejście, które autor zastosował w swojej pracy naukowej opisać można parafrazując słowa 

Kima Erica Drexlera [1]: istotą nanotechnologii jest zaplanowanie procesu syntezy tak, aby atomy 

same ułożyły się w odpowiedni sposób, tworząc materiał o pożądanych własnościach. Proces ten 

powinien być oczywiście poprzedzony dokładną analizą potrzeb. Określić należy własności fizyczne 

i chemiczne, jakie spełniać powinien materiał. Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie struktury 

molekularnej związku tak, aby nadać mu postulowanych własności. Teraz pozostaje jedynie 

zaplanowanie syntezy tak, aby uzyskać zakładaną strukturę molekularną. 

Zapewne w roku wydania "Metod tworzenia" wielu ustawiłoby tę książkę tuż obok dzieł 

Stanisława Lema, jednak dziś mało kto zaprzeczy prawdziwości wizji Drexlera. Samoorganizacja 

jest obecnie bowiem jedną z podstawowych metod tworzenia nanomateriałów funkcjonalnych - 

substancji o własnościach precyzyjnie skrojonych do konkretnych aplikacji. 

Uzupełniając koncepcję Drexlera w doświadczenia nabyte w pracy laboratoryjnej, autor wraz ze 

swoim zespołem opracował ogólny algorytm przygotowywania materiałów funkcjonalnych. 

Przedstawia się on następująco (Algorytm 1): 

1. Analiza potrzeb, sprowadzająca się do pytania: jakie urządzenie planujemy „zsyntezować” 

(jakie zastosowanie przewidujemy dla materiału)? 

2. Określenie struktury molekularnej materiału tak, aby implikowała ona założone własności 

fizyko-chemiczne. 

3. Synteza materiału testowego (ewaluacyjnego). 

3.1. Opracowanie procedury syntezy. 

3.2. Realizacja syntezy. 

3.3. Możliwie pełna charakterystyka otrzymanego materiału. Jeśli materiał spełnia założenia 

przechodzimy do punktu 4. 

3.4. Modyfikacja procedury syntezy, przejście do punktu 3.2. 

4. Synteza formy docelowej materiału 

4.1. Opracowanie procedury syntezy na podstawie wyników otrzymanych dla materiału 

ewaluacyjnego. 

4.2. Realizacja syntezy. 

4.3. Charakterystyka otrzymanego materiału. Jeśli materiał spełnia założenia procedura jest 

kompletna. 

4.4. Modyfikacja procedury syntezy, przejście do punktu 4.2. 
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Powyższy algorytm będzie stanowić ramę prezentowanego tu opisu moich osiągnięć 

naukowych, które przedłożono do postępowania habilitacyjnego. Poszczególne punkty Algorytmu 

1 będę wyjaśniał odnosząc się do opublikowanych przeze mnie materiałów.  

1. Analiza potrzeb 

Materiały dla urządzeń IT 

Precyzyjne określenie obszaru zastosowań materiałów, będących przedmiotem niniejszego 

autoreferatu, niejako dokonało się samo w czasie pracy autora nad inteligentnymi systemami 

obliczeniowymi. Realizacja rozprawy doktorskiej w dziedzinie informatyka zaowocowała 

fascynacją sztucznymi sieciami neuronowymi, w szczególności struktury typu Hopfielda. Jeszcze 

trzy lata po finalizacji doktoratu autor pracował nad nowymi sieciami hybrydowymi do zadań 

optymalizacji wielokryterialnej. Skutkiem tego były dwie publikacje w tej dziedzinie: H1 i H2. 

Badania nad sztucznymi sieciami neuronowymi typu Hopfielda do rozwiązywania problemów 

optymalizacyjnych ukazały ograniczenia nałożone, niejako z definicji, na te struktury. W tym 

miejscu warto zobrazować sytuację na przykładzie rozpatrywanego wtedy problemu - analizy głębi 

sceny trójwymiarowej. 

Użycie sieci neuronowych w problemie odtwarzania widzenia przestrzennego wydaje się 

wysoce uzasadniony. Teoretycznie możliwe jest bowiem skonstruowanie urządzenia 

wspomagającego osoby niewidome i niedowidzące, które działać będzie w czasie rzeczywistym i 

poprzez zastosowanie odpowiedniego interfejsu dotykowego zastępować laskę dla niewidomych, 

dając przy tym dużo szersze możliwości postrzegania otaczającego świata. Dla osoby niewidzącej, 

bądź niedowidzącej, urządzenie zastępujące przewodnika byłoby znaczącym krokiem w stronę 

normalnego życia. 

Idealnym rozwiązaniem wydawał się tu układ oparty na stereowizji, pozwalający na 

otrzymanie mapy głębi sceny, na postawie różnic w obrazach otrzymanych z różnych ujęć.  

Analiza głębi sceny może być sprowadzona do problemu optymalizacji wielokryterialnej i jako 

taki może on zostać rozwiązany (teoretycznie) przez rekurencyjną sieć neuronową typu Hopfielda.  

W tym miejscu warto omówić w sposób zwięzły strukturę Hopfielda. Została ona wprowadzona 

w 1982 roku przez J. J. Hopfielda. Odmiennie od wcześniej istniejących typów sztucznych sieci 

neuronowych, nie powstała ona poprzez przeniesienie na grunt informatyki biologicznej sieci 

neuronowej. Była ona efektem obserwacji zachowania szkła spinowego. Układy te cechuje 

frustracja, skutkująca skomplikowanym krajobrazem energetycznym, zawierającym wiele 

minimów lokalnych. Jak każdy układ fizyczny szkło spinowe podlega zasadzie minimum energii - 

stan stabilny będzie odpowiadał minimum lokalnemu funkcji energii. W ramach modelu Isinga, 

każdy spin oddziałuje z zewnętrznym polem magnetycznym i polem magnetycznym pochodzącym 

od pozostałych spinów. 

Jak każdy układ fizyczny, także szkło spinowe dąży do takiej konfiguracji, w której jego 

energia będzie minimalna. Stan minimum energii jest stanem stabilnym i konfiguracja układu nie 

zmienia się w czasie. Układ taki ma zatem własność minimalizacji funkcji energii całkowitej 

(Hamiltonianu układu). Jest to najważniejsza cecha takiego układu z punktu widzenia 

konstruktora sieci neuronowych. Można zatem przyjąć, że szkło spinowe jest układem zdolnym do 

znajdowania położenia minimum funkcji energii - jest ono wskazywane konfiguracją spinów 

atomów szkła spinowego. Naturalne szkło spinowe nie daje jednak możliwości kształtowania 
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swojego krajobrazu energetycznego, energia szkła zależy bowiem od jego morfologii. Mówiąc 

wprost, nie ma możliwości ułożenia atomów tak, aby w pełni kontrolować siły oddziaływań 

wymiennych między nimi wszystkimi. Jeśli jednak dokonać komputerowej symulacji szkła 

spinowego, kształtowanie hiperpowierzchni energii stanie się możliwe. Dodatkowo będziemy w 

stanie odczytać wartości spinów atomów, co pozwoli na odczytanie położenia minimum funkcji 

energii. 

Na tej obserwacji oparł Hopfield działanie swojej sieci neuronowej. Jego struktura neuronalna 

była bezpośrednim przełożeniem układu szkła spinowego na grunt informatyki. Atomy zastąpiono 

neuronami McCullocha-Pittsa, spiny atomów zastąpiono potencjałami zewnętrznymi neuronów a 

siły oddziaływań wymiennych odwzorowano w wagach połączeń synaptycznych.  

W celu rozwiązania problemu optymalizacyjnego (do jakiego może być sprowadzony problem 

dopasowania stereowizyjnego) przez sieć typu Hopfielda, musi on być zapisany w odpowiedni 

sposób, tak by wykorzystać własność minimalizacji energii całkowitej sieci neuronowej. Jeśli 

rozwiązywany problem optymalizacyjny A daje się sprowadzić do problemu minimalizacji funkcji 

kwadratowej w sposób zapewniający spełnienie pewnych warunków, to sieć ulegając relaksacji do 

stanu stabilnego może potencjalnie znaleźć rozwiązanie problemu A. Warunki, jakie musi spełniać 

przekształcenie problemu A do problemu minimalizacji funkcji energii sieci są następujące: 

1. Każde rozwiązanie syntaktycznie poprawne (spełniające zbiór ograniczeń) problemu A 

odpowiada jednemu z minimów funkcji energii sieci;  

2. Im lepsze rozwiązanie problemu A, tym lepsze (o mniejszej wartości funkcji dopasowania) 

jest odpowiadające mu minimum; 

3. Rozwiązanie optymalne odpowiada minimum globalnemu funkcji energii sieci. 

Przekształcenie problemu optymalizacyjnego A do postaci akceptowanej przez sieć Hopfielda 

polega na dobraniu wag tij oraz prądów zewnętrznych Ii w taki sposób, żeby rozwiązania problemu 

A odpowiadały minimom funkcji energii sieci, przy spełnieniu warunków 1 – 3. 

Wydaje się zatem, że otrzymaliśmy idealne narzędzie do optymalizacji wielokryterialnej. 

Niestety, próby zastosowania sieci typu Hopfielda do zadania analizy głębi sceny przez autora dały 

mierne wyniki. Otrzymana mapa głębi w żaden sposób nie odzwierciedlała rzeczywistej przestrzeni 

generowanej testowo przez program komputerowy. Przyczyn takiego stanu rzeczy było kilka: 

1. Utykanie sieci w minimach lokalnych. W formie postulowanej przez J. J. Hopfielda, sieć 

neuronowa nie ma możliwości opuszczenia lokalnego minimum energii, które nie 

koniecznie jest rozwiązaniem optymalnym. 

2. Błędy wynikające z dyskretyzacji działania sieci. Musimy pamiętać, że sieć neuronowa 

typu Hopfielda jedynie udaje szkło spinowe. Jej działanie nie jest rzeczywiście ciągłe - jest 

jedynie przybliżeniem równoległego i ciągłego oddziaływania neuronów. To zaś pociąga 

za sobą błędy odwzorowania problemu w zadaną sieci funkcję energii.  

Dodatkowym problemem był długi czas obliczeń. Symulacja komputerowa działała na tyle 

wolno, że nie sposób było myśleć o rzeczywistym zastosowaniu algorytmu w systemach 

wspomagania osób niedowidzących. 
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Starając się pokonać wymienione tu problemy, autor zaproponował dwa typy hybrydowych 

sieci neuronowych opartych na strukturze Hopfielda: 

1. hybrydowa maksymalna sieć neuronowa (Hybrid-Maximum Neural Network) [H1] i  

2. ciągła samokorygująca sieć neuronowa (Self-Correcting Continuous Neural Network) 

[H2]. 

Obie powyżej przytoczone sieci neuronowe opierają swoje działanie na minimalizacji funkcji 

energii odwzorowującej problem dopasowania stereowizyjnego, jak w przypadku klasycznej sieci 

typu Hopfielda, jednak ich architektura różniła się od sieci Hopfielda.  

Hybrydowa sieć maksymalna była próbą zaradzenia długiemu czasowi obliczeń. Było to 

połączenie ciągłej sieci typu Hopfielda z siecią maksymalną. We wstępnej fazie działania sieci 

neurony działają jak w klasycznej sieci ciągłej typu Hopfielda z ciągłą funkcją aktywacji 

neuronów, uaktualnianą synchronicznie, a po określonej liczbie iteracji, gdy wnętrze 

hipersześcianu rozwiązań jest już spenetrowane i sieć znajduje się w obszarze przyciągania 

minimum globalnego (oznaczającego rozwiązanie optymalne), struktura neuronalna przełącza się 

w tryb maksymalny z dyskretnym czasem.  

Odmienne podejście stanowiła ciągła samokorygująca sieć neuronowa. Tutaj autor podjął 

próbę zwiększenia dokładności działania sieci, a co za tym idzie zwiększenia skuteczności 

znajdowania minimum globalnego. Sieć samokorygująca daje możliwość opuszczenia minimum 

lokalnego hiperpowierzchni energii, co nie jest możliwe w przypadku klasycznej sieci typu 

Hopfielda. Co więcej, sieć jest naprowadzana na minimum globalne. Kluczem jest tu konfrontacja 

otrzymanej mapy głębi z obrazem rozpatrywanym, pozwalająca na zmianę wartości wag połączeń 

synaptycznych w trakcie działania sieci. Nie wszystkie bowiem warunki dopasowania 

stereowizyjnego mogą być zdeterminowane na podstawie pary obrazów stereoskopowych. Znając 

wynik operacji dopasowania stereowizyjnego przez sieć typu Hopfielda można zanalizować 

dokładnie kształt funkcji energii, w tym położenia minimów lokalnych. Na etapie pisania funkcji 

energii można jedynie w najprostszych przypadkach przewidzieć dokładnie jej kształt. Mając 

jednak rozwiązania, oparte na danej postaci Hamiltonianu, możliwa jest jego korekcja. Zmiana 

kształtu powierzchni energetycznej sieci powoduje wytrącanie sieci z minimów lokalnych.  

Obie zaproponowane sieci neuronowe zostały przetestowane z użyciem wygenerowanych 

komputerowo ewaluacyjnych obrazów stereowizyjnych, pozwalających na obliczanie błędów 

działania algorytmu.  

Otrzymane wyniki były rozczarowujące. W przypadku sieci hybrydowej maksymalnej 

otrzymana mapa głębi nie była lepsza, niż w przypadku klasycznej sieci typu Hopfielda. Zaletą tej 

sieci była natomiast szybkość działania - do znalezienia minimum funkcji energii wystarczyła 

bowiem połowa iteracji potrzebnych klasycznej sieci Hopfilda. Jednak jakość otrzymanej mapy 

głębi praktycznie dyskwalifikuje sieć hybrydową maksymalną, jeśli chodzi o zastosowanie 

praktyczne. 

Znacznie bardziej perspektywiczna okazała się sieć samokorygująca. Po dwukrotnej 

modyfikacji wag otrzymano znakomite odwzorowanie głębi sceny. Tu jednak problemem jest 

szybkość działania. Znalezienie mapy głębi trwało 16 dni! Nawet biorąc pod uwagę coraz to 

większą moc obliczeniową komputerów i możliwość wykonywania obliczeń na klastrach, nie jest 
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realne przetwarzanie obrazów stereowizyjnych w systemie on-line, tym bardziej na urządzeniu 

przenośnym wspomagającym osoby niedowidzące. 

Dodatkowo sieć samokorygująca wymaga olbrzymiej ilości pamięci do zapisu wag połączeń 

synaptycznych przy ich modyfikacji. 

Analizując otrzymane rezultaty nasuwa się wniosek, że podstawową wadą sieci neuronowej 

typu Hopfielda jest fakt, że jedynie udaje szkło spinowe. Rozwiązaniem idealnym byłoby 

stworzenie powiększonego modelu szkła spinowego, dającego możliwość odczytu stanu 

atomów/neuronów/węzłów, nazwanych dalej jednostkami przetwarzającymi, oraz możliwość 

kształtowania krajobrazu energetycznego poprzez zadawanie wag połączeń pomiędzy węzłami. 

Potrzeba zatem układu niewielkich, bistabilnych jednostek dających się ze sobą połączyć tak, 

aby wpływać wzajemnie na swój stan (działanie ciągłe i równoległe). Jednocześnie jednostki 

muszą być na tyle duże, aby możliwy był odczyt ich stanu oraz kontrola wag oddziaływań 

pomiędzy jednostkami przetwarzającymi. Taki układ działałby szybciej i dokładniej, niż 

komputerowa realizacja sieci Hopfielda. Nie imitowałby działania równoległego, lecz rzeczywiście 

je realizował. 

Jednocześnie jasna stała się potrzeba opracowania nowego nośnika pamięci, pozwalającego na 

dużo gęstszy zapis informacji, niż w przypadku obecnie dostępnych pamięci magnetycznych. 

Urządzenie takie mogłoby mieć strukturę podobną do postulowanego wcześniej modelu szkła 

spinowego, nie byłoby jednak konieczności łączenia ze sobą jednostek przetwarzających. 

Substancje bioaktywne 

Zupełnie niezależnie od proponowanych materiałów do zastosowań w informatyce 

(elektronice), pojawiła się koncepcja przyjaznego dla środowiska materiału bakteriobójczego. Idea 

ta została nakreślona już w trakcie prac nad materiałami ewaluacyjnymi, jednak dla porządku warto 

opisać ją w tym miejscu. 

Ostatnimi czasy zaobserwować można renesans metali w roli substancji bioaktywnych. 

Nanosrebro stało się wręcz modne, a spotkać je można wszędzie: od kosmetyków po tkaniny. 

Powróciła też miedź, znana od starożytności ze swych własności antybakteryjnych i 

przeciwgrzybicznych. Oba metale są obecnie stosowane przemysłowo, przeważnie w formie 

nanocząstek.  

Pomimo swojej skuteczności, mają one zasadnicze wady. Nanocząstki biobójcze szybko 

wymywają się z farb, czy tkanin, przez co modyfikowany materiał traci własności odkażające. 

Wypłukane nanocząstki przedostają się do środowiska, w tym do oczyszczalni ścieków (na 

przykład w czasie prania tkanin z nanocząstkami srebra czy miedzi) szkodząc mikroflorze 

bakteryjnej niezbędnej do przetwarzania ścieków. Taka niekontrolowana migracja odkażającego 

specyfiku dyskwalifikuje nanocząstki metali do użycia w filtrach wody - nie ma możliwości 

ograniczenia ich obecności w filtrowanej wodzie, a same nanocząstki są szkodliwe dla organizmów 

żywych. Nie ma tu również mowy o kontroli biobójczości. Często niezbędne są nam materiały 

biostatyczne, jedynie ograniczające bądź hamujące namnażanie się bakterii (weźmy choćby 

przemysł mleczarski, gdzie jedyną możliwością kontroli rozwoju bakterii w przetworach daje 

regulacja temperatury). 

Nową jakość dałby tu materiał wiążący aktywne grupy biobójcze w odpowiedni sposób, nie 

pozwalając na ich wypłukiwanie. Taka hybrydowa substancja powinna działać lokalnie przy 
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kontakcie z patogenem. Odpowiedni materiał matrycy wiążącej grupy aktywne powinien dać 

możliwość zastosowania jako modyfikatora tworzyw sztucznych, w tym tkanin, czy farb. 

Postulowany materiał z zasady nie powinien być rozpuszczalny w wodzie i powszechnie 

stosowanych rozpuszczalnikach (np. alkoholu, często stosowanego jako dodatek do środków 

czyszczących). Brak rozpuszczalności dałby możliwość zastosowania go w filtrach wody. 

Dodatkowo pożądana byłaby kontrola biobójczości - to pozwalałoby na wykorzystanie go także 

jako środka bakteriostatycznego bądź inhibicyjnego dla rozwoju bakterii. 

Mając jasno sprecyzowane potrzeby, można zastanowić się, jak powinny wyglądać takie 

materiały. Precyzyjnie rzecz ujmując, jak powinny być ustawione atomy, aby struktura 

molekularna związków implikowała własności fizyczne skrojone na miarę proponowanych 

potencjalnych zastosowań. 

2. Określenie struktury molekularnej materiału 

Projektując budowę molekularną materiałów o zadanych własnościach fizykochemicznych, 

oprócz samych własności, musimy mieć na uwadze również wykonalność procesu syntezy. Warto 

zatem oprzeć proponowany materiał funkcjonalny na jakiejś sprawdzonej strukturze, dającej 

możliwości modyfikacji i dopasowania/dostrojenia struktury molekularnej do potrzeb aplikacji.  

Idealną matrycą dla wszystkich materiałów projektowanych do podanych wcześniej 

zastosowań, wydaje się krzemionka porowata. Już od czasu opracowania procedury syntezy 

krzemionki mezoporowatej typu MCM41 [2] wiadomo było, że jest to materiał rewolucyjny. 

Krzemionka ta miała strukturę krystaliczną z heksagonalnym dwuwymiarowym uporządkowaniem 

cylindrycznych por. Pomimo swych zalet, to jest uporządkowanego układu jednorodnych 

mezoporów, dużej powierzchni właściwej oraz znacznej objętości porów, jej stabilność 

mechaniczna i chemiczna pozostawiała wiele do życzenia. Dlatego też trwały intensywne prace 

nad poszukiwaniem krzemionki o jeszcze większej średnicy porów oraz o lepszej stabilności 

mechanicznej i hydrotermalnej. Rozwiązaniem okazało się wykorzystanie do syntezy niejonowego 

polimeru trzyblokowego jako matrycy. Uzyskana w 1998 roku przez Zhao i współpracowników [3] 

krzemionka w odróżnieniu od materiałów typu MCM posiadała amorficzną budowę ścian [4]. 

Materiał ten został nazwany SBA-15 (Santa Barbara Amorphous). Do dziś ten materiał jest jedną z 

najpopularniejszych krzemionek mezoporowatych. Należy do krzemionek amorficznych 

zawierających cylindryczne pory ułożone heksagonalnie oraz mikropory w ścianach 

krzemionkowych. Powstaje na drodze syntezy przy użyciu trzyblokowego kopolimeru Pluronic 

P123 jako matrycy. W odróżnieniu od krzemionki MCM-41, krzemionka typu SBA-15 posiada 

amorficzne, mikroporowate ściany. Ponadto, SBA-15 wyróżnia się znacznie większą, niż MCM-

41, średnicą mezoporów oraz wyższą stabilnością termiczną i hydrotermalną (w warunkach 

hydrotermalnych, czyli w roztworze wodnym o wysokiej temperaturze, przy wysokim ciśnieniu 

pary wodnej). Synteza SBA-15 przebiega w środowisku kwaśnym z użyciem niejonowego 

surfatantu P123, którego łańcuch częściowo zostaje wbudowany w ściany krzemionkowe. W 

wyniku usunięcia matrycy materiał uzyskuje dwa typy porów [5], [6]. Pierwsze są jednorodnymi 

osiągającymi znaczne średnice (4 - 40 nm), cylindrami o heksagonalnym uporządkowaniu 2D. 

Drugie to mikropory, które powstają wewnątrz ścian krzemionkowych tworząc połączenia miedzy 

mezoporami. Mikropory nie wykazują uporządkowania. Schemat struktury oraz mikrofotografię 

TEM krzemionki typu SBA-15 pokazano na rys. 1. 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 1 Struktura krzemionki mezoporowatej SBA-15: schemat (a) oraz mikrofotografia TEM (b) 

 Poniżej zestawiono wielkości charakteryzujące materiał typu SBA-15 [7]: 

 powierzchnia właściwa 800 - 1000 m
2
g

-1
  

 objętość porów 1,5 cm
3
g

-1
  

 objętość  mikroporów 0,08 cm
3
g

-1
 

 średnica porów - od 4 do 40 nm (chociaż powyżej 12 nm są kłopotliwe w syntezie)  

 długość porów - zróżnicowana od 200 nm do kilku mikromertów 

 grubość ścian 3,0-6,5 nm  

W trakcie syntezy krzemionki można kontrolować wielkość powstających porów, ich strukturę, 

mikroporowatość, powierzchnię właściwą, jak i grubość ścian poprzez odpowiedni dobór 

parametrów syntezy. Na wielkość porów ma wpływ dodanie soli, co-surfaktantów, olei lub zmiana 

temperatury reakcji. Również obróbka hydrotermalna zmienia wielkość porów, ale wpływa 

jednocześnie na grubość ścian i mikroporowatość. 

Krzemionka typu SBA-15 w swojej czystej formie była obiektem zainteresowania naukowców 

jedynie kilka lat po jej odkryciu. Obecnie wykorzystuje się jej potencjał jako matrycy dla 

związków funkcjonalnych. Można bowiem zmodyfikować proces syntezy SBA-15 tak, aby 

otrzymać odpowiednie grupy kotwiczące zarówno w porach [8], jak i ścianach krzemionkowych 

[9], [10]. Mając jednorodnie rozlokowane grupy kotwiczące, możliwa jest kontrola rozkładu grup 

aktywnych wewnątrz matrycy krzemionkowej.  

Powyższa własność krzemionki SBA-15 stanowi o jej ogromnym potencjale, jako matrycy dla 

materiałów funkcjonalnych. Dlatego też autor zdecydował się na użycie właśnie SBA-15 oraz form 

pochodnych jako materiału wyjściowego dla proponowanych wcześniej zastosowań. Podkreślić 

należy, że nieco inna forma matrycy będzie wymagana dla zastosowań elektronicznych i 

biomedycznych. Poniżej omówione zostaną struktury molekularne materiałów dla proponowanych 

wcześniej zastosowań. 
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Materiały dla urządzeń IT 

 Projekt układu będącego powiększonym modelem szkła spinowego, działający jak idealna 

sieć neuronowa Hopfielda, został nazwany roboczo molekularną siecią neuronową. Postulowaną tu 

koncepcję omówiono w pracy H3. W ocenie autora, aby spełniać swoją funkcję, powinien się 

składać z bistabilnych jednostek magnetycznych o nanometrowych wymiarach i cechować się ich 

regularną dystrybucją. Regularność rozkładu jednostek przetwarzających ułatwi ich lokalizację, 

połączenie i odczyt. Wielkość jednostek przetwarzających powinna być tak dobrana aby pojemność 

układu była możliwie duża (maksymalna ilość jednostek przetwarzających na powierzchni 

urządzenia, ale jednocześnie aby możliwy był ich odczyt. Pod uwagę należy wziąć również 

wykonalność i skuteczność procesu syntezy. Zdaniem autora możliwe będzie uzyskanie jednostek 

przetwarzających o średnicy około 3nm. Taka wielkość, pozwoli na uzyskanie ogromnej gęstości 

jednostek przetwarzających (do 13·10
10

 jednostek w mm
2
), jednocześnie istnieją technologie 

pozwalające teoretycznie na odczyt stanów neuronów (XMCD). 

Układ jednostek powinien być dwuwymiarowy, co umożliwi ich odczyt oraz połączenie w 

dalszym etapie prac. 

Ze względu na zakładaną bistabilność jednostek przetwarzających, użycie fero- bądź 

ferrimagnetyków nie znajduje tu uzasadnienia. Odpowiednim rozwiązaniem wydaje się użycie 

pojedynczych magnetyków molekularnych, na przykład Mn12 [11]. W stanie podstawowym ten 

magnes molekularny ma spin S=10, istnieje zatem duża szansa odczytu stanu takich jednostek 

(chociaż trzeba nadmienić, że będzie to zadanie trudne). Magnesy powinny być odseparowane od 

siebie i regularnie rozłożone w płaszczyźnie. Takie rozłożenie molekuł Mn12 może zapewnić 

matryca porowata o odpowiedniej konstrukcji przestrzennej. Jeśli bowiem uda się uzyskać cienką 

warstwę porowatą na substracie o porach zorientowany prostopadle do podłoża, to zakładając 

średnicę porów około 2nm możliwe jest zawiązanie pojedynczych molekuł Mn12 na ich dnie. 

Magnes molekularny Mn12 ma średnicę 1,2-1,8nm, dlatego z dnem porów kontakt będzie miała 

pojedyncza molekuła. Poprzez zastosowania odpowiedniej grupy kotwiczącej i efektywnej 

procedury wypłukiwania warstwy po aktywacji w odpowiednim rozpuszczalniku, teoretycznie 

jesteśmy w stanie uzyskać precyzyjną funkcjonalizację matrycy - każda pora będzie zawierać jeden 

magnes molekularny. Matrycę w postaci cienkich warstw o proponowanych parametrach 

przestrzennych można uzyskać z krzemionki przy użyciu metod samoorganizacji. Jak wiadomo, w 

tym przypadku możliwe jest uzyskanie heksagonalnego rozkładu por na powierzchni substratu. 

Schemat takiej warstwy pokazano na rys. 2. 

 

Rys. 2. Schemat struktury matrycy krzemionkowej możliwej do uzyskania metodami samoorganizacji. 

Schemat struktury układu jednostek przetwarzających dla molekularnej sieci neuronowej 

pokazano na rys. 3. 
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Rys. 3. Schemat struktury molekularnej materiału, będącego układem jednostek przetwarzających w 

molekularnej sieci neuronowej. 

Warstwa kotwicząca w tym wypadku może być warstwą zawierającą grupy propylowo-

karboksylowe na powierzchni. Zakładając zastosowanie do funkcjonalizacji pochodnej Mn12 w 

postaci octanu (Mn12ac16), możliwe jest związanie magnesów molekularnych do powierzchni 

warstwy kotwiczącej. Dodatkowo grupa propylowa będzie pełnić rolę łańcucha dystansowego, 

zmniejszając prawdopodobieństwo utraty własności magnetycznych przez Mn12 na skutek kontaktu 

z powierzchnią.  

Kontrolowane oddziaływanie jednostek przetwarzających ze sobą może być realizowane przez 

elektrony przewodnictwa, podobnie jak ma to miejsce w szkle spinowym. Z tą jednak różnicą, że 

siły oddziaływań wymiennych realizowane będą przez kontrolę koherencji elektronów. Problem 

drogi koherencji elektronu przezwyciężony może zostać poprzez konwersję na falę spinową [12], 

[13] i zastosowanie tranzystora typu Datta-Das [14] do kontroli koherencji. Podkreślić należy, że 

realizacja połączeń pomiędzy jednostkami przetwarzającymi może okazać się ekstremalnie trudna. 

Jednak zdaniem autora badania naukowe powinny dawać możliwość wykraczania poza przyjęte 

ramy, a właściwie te ramy rozszerzać. 

Na podobnej matrycy oparty może być materiał do zastosowań jako super-gęsta pamięć 

magnetyczna. W tym jednak wypadku pory matrycy krzemionkowej wypełnione być powinny 

substancją trwale magnetyczną. Zakładając średnicę pory 2 nm, grubość ścianek 1nm, możliwe jest 

uzyskanie 1310
10

 jednostek w mm
2
. Odczyt jednostek byłby możliwy dzięki mikroskopii sił 

magnetycznych MFM. Schemat proponowanego urządzenia pokazano na rys. 4. 

 

Rys. 4. Schemat struktury molekularnej materiału, będącego układem jednostek magnetycznych do 

wykorzystania w super-gęstych pamięciach magnetycznych. 

Uprzedzając wątpliwości dotyczące limitu superparamagnetycznego, podkreślić należy że 

pomimo średnicy porów wynoszącej 2 nm, ich wysokość może się wahać od 70 do 240 nm, 

zależne od przyjętej metody syntezy. Jest zatem możliwe uzyskanie ferro- bądź 

ferrimagnetycznego uporządkowania materiału wewnątrz porów krzemionki.  Co więcej, 

możliwość uzyskania konfiguracji antyferromagnetycznej potwierdziły wstępne badania autora, 

przedstawione w dalszej części autoreferatu.  
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Substancje bioaktywne 

Nowoczesny materiał antybakteryjny o ograniczonej możliwości migracji do środowiska i 

posiadający możliwość kontroli biobójczości ma stosunkowo nieskomplikowaną strukturę, w 

porównaniu z wcześniej proponowanymi materiałami funkcjonalnymi. Taką funkcję może pełnić 

krzemionka typu SBA-15 zawierająca w swojej strukturze jednorodnie rozlokowane jony miedzi, 

jak pokazano na rys. 5. 

 

 

Rys. 5. Schemat struktury molekularnej materiału bakteriobójczego zawierającego związane grupy aktywne. 

Dzięki zastosowaniu matrycy krzemionkowej, możliwe jest uzyskanie granicznie małego 

rozmiaru elementu antybakteryjnego - pojedynczych jonów miedzi. Dodatkowo, jony miedzi są 

związane z powierzchnią krzemionki, zatem ich migracja jest znacznie ograniczona. Działanie 

materiału będzie lokalne - eliminacja bakterii następować będzie przy bezpośrednim kontakcie z 

ziarnem krzemionki. 

Co więcej, zastosowanie matrycy krzemionkowej umożliwia użycie materiału jako 

modyfikatora tworzyw polimerowych - krzemionka SBA-15 znakomicie nadaje się do wypełniania 

plastików w trakcie polikondensacji. Zakładając możliwość kontroli stężenia grup funkcyjnych, 

możliwa jest kontrola biobójczości i uzyskanie materiałów biostatycznych bądź inhibicyjnych. 

Krzemionka SBA-15 jest nierozpuszczalna, możliwe będzie zatem wykorzystanie proponowanego 

materiału w filtrach wody. 

3. Synteza materiału ewaluacyjnego 

Proponowane tu materiały mają trudną (na szczęście nie niemożliwą) do uzyskania strukturę 

molekularną. Co więcej, w przypadku materiałów dla elektroniki, matryca krzemionkowa jest w 

formie cienkich warstw osadzonych na substracie. Taka forma znacznie utrudnia badania, część z 

nich wręcz uniemożliwiając. Dlatego też konieczne jest wytworzenie materiałów testowych, 

pozwalających na opracowanie i walidację poszczególnych kroków procesu syntezy, a także 

skuteczny dobór zestawu badań pozwalających na charakterystykę właściwych materiałów. 

Wspólnym mianownikiem dla proponowanych materiałów jest krzemionkowa, porowata 

matryca. W każdym z przypadków kluczową rolę pełni możliwość kontroli dystrybucji grup 
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aktywnych w krzemionkowych porach. Również dla materiałów będących podstawą super gęstych 

pamięci magnetycznych substancją wyjściową będzie krzemionka porowata zawierająca 

zakotwiczone jony żelaza. Aby to uzasadnić, poniżej przedstawiono ogólny schemat uzyskiwania 

warstw krystalicznych precyzyjnie zlokalizowanych wewnątrz porów. W materiale wyjściowym 

grupami kotwiczącymi jony są grupy propylowo-fosforanowe. Dzięki różnej temperaturze 

dekompozycji łańcuchów propylowych (320
o
C) i grup fosforanowych (450

o
C) oraz przy założeniu 

możliwości kontroli stężenia grup zawierających jony metali, możliwe jest uzyskanie różnych 

substancji wewnątrz porów, w tym także warstw krystalicznych. Pokazano to schematycznie na 

rys. 6.  

 

Rys. 6. Schemat wytwarzania substancji zawierającej warstwy krystaliczne wewnątrz porów 

krzemionkowych. Dla ilustracji metody, pokazano pełen zakres substancji możliwych do uzyskania na skutek 

zoptymalizowanej obróbki termicznej materiału wyjściowego. 

Jak widać, poprzez dobór stężenia jonów żelaza w materiale wyjściowym oraz odpowiednich 

parametrów obróbki termicznej możliwe jest uzyskanie hematytu wewnątrz porów krzemionki. 

Zostało to potwierdzone badaniami wstępnymi. Na podstawie danych literaturowych można nawet 

zakładać możliwość otrzymania fazy -Fe2O3.  

Jak widać, w przypadku każdego z proponowanych materiałów docelowych kluczowa jest 

precyzyjna kontrola gęstości rozkładu grup aktywnych, a więc również ich odległości od siebie. W 

przypadku cienkich warstw do budowy molekularnych sieci neuronowych, grupy aktywne 

powinny być zlokalizowane jedynie na spodzie krzemionkowych kanałów. Jednak ze względów 

praktycznych za materiał ewaluacyjny dla wszystkich planowanych zastosowań przyjęto 

aktywowaną krzemionkę mezoporowatą typu SBA-15 w formie proszku. Dla przypadku 

materiałów antybakteryjnych, jest to jednocześnie forma docelowa. Dzięki możliwości 

przeprowadzenia szerokiego spektrum badań, możliwa jest dokładna analiza każdego kroku 

syntezy, co pozwala na jej korekcję i optymalizację. Podstawowe zależności i wnioski otrzymane 
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w tym etapie przygotowania materiałów posłużą jako punkt wyjścia dla syntezy związków 

docelowych. 

Zakładane materiały ewaluacyjne podzielono na dwie grupy: 

 Krzemionka SBA-15 aktywowana jonami metali 

 Krzemionka SBA-15 aktywowana molekułami magnetycznymi Mn12 

Podkreślić należy, że niezwykle ważna jest kolejność przygotowania materiałów 

ewaluacyjnych. Użycie do aktywacji jonów metali stanowić będzie wstęp do aktywacji klastrami 

magnetycznymi. Otrzymanie materiału aktywowanego jonami metali jest znacznie prostsze, niż 

aktywacja krzemionki Mn12. Charakterystyka bowiem krzemionki zawierającej molekuły Mn12 jest 

utrudniona. Z powodu wrażliwości tych magnesów molekularnych na podwyższoną temperaturę 

przeprowadzenie badań z użyciem światła laserowego jest praktycznie niemożliwe. Złożona 

struktura utrudnia przeprowadzenie symulacji numerycznych i identyfikację drgań w widmie 

wibracyjnym. Sama procedura syntezy jest bardziej wymagająca, niż materiałów zawierających 

jony metali. Dlatego też wpierw przeprowadzona powinna zostać synteza krzemionek 

zawierających metale, a dopiero po scharakteryzowaniu otrzymanych materiałów i na podstawie 

otrzymanych rezultatów opracowana i przeprowadzona synteza krzemionki zawierającej klastry 

magnetyczne. 

Dodatkowym materiałem ewaluacyjnym dla prostopadle zorientowanych porowatych filmów 

będą aktywne cienkie warstwy typu SBA-15 z ułożeniem porów równoległym do substratu, które 

omówione zostaną w dalszej kolejności. 

 Schemat materiałów ewaluacyjnych w formie proszków SBA-15 pokazano na rys. 7. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 7. Struktura materiałów ewaluacyjnych: krzemionki SBA-15 aktywowana jonami metali II (a, X = Ni, 

Cu, Fe) oraz molekułami magnetycznymi Mn12 (b). 

Zarówno dla proszków, jak i cienkich warstw zasada wytwarzania materiału funkcjonalnego 

jest taka sama - jest to samoorganizacja, i współkondensacja podstawowego prekursora krzemionki 

- tetraetylortosilikatu z prekursorem grup kotwiczących - butylonitrylu tetraetylosilanu (dla 

materiałów funkcjonalizowanych srebrem bądź magnesami Mn12) bądź dietyl propylofosforanu 

tetraetylosilanu (dla materiałów funkcjonalizowanych jonami metali II).  Synteza zarówno 

proszków, jak i cienkich warstw jest wieloetapowa. Zilustrowano to na rys. 8. 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 8. Schemat ogólnej procedury syntezy porowatej krzemionki zawierającej zakotwiczone jony metali II 

(a) oraz magnesy molekularne Mn12 (b). 

Synteza proszków pozwala na weryfikację poszczególnych etapów syntezy. Przede wszystkim 

możliwe jest sprawdzenie, czy założone grupy kotwiczące są rzeczywiście w stanie związać jony 

metali bądź molekuły Mn12. Możliwa jest optymalizacja czasu i warunków przeprowadzenia 

poszczególnych etapów syntezy, sprawdzenie czy w materiale nie pozostają resztki substancji 

aktywującej, czy wszystkie grupy kotwiczące są aktywne, czy morfologia materiału jest zgodna z 

założeniami. Podkreślić w tym miejscu należy, że kluczowa jest tu możliwość przeprowadzenia 

szerokiej gamy badań, na jakie pozwala forma materiału ewaluacyjnego. Nie tylko ilość możliwych 

do przeprowadzenia badań jest ważna, ale przede wszystkim ich odpowiedni dobór i korelacja 

między nimi. Zestaw badań musi być tak dobrany, aby po ich interpretacji i zestawieniu 

otrzymanych analiz nie było żadnych wątpliwości dotyczących budowy molekularnej materiałów, 

a zatem skuteczności założonych metod syntezy. Odpowiedni dobór metodyki badawczej był 

jednym z ważniejszych celów tego etapu realizacji algorytmu 1. 

Synteza i charakterystyka materiałów testowych w formie proszków została omówiona w 

publikacjach H4 - H8.  

 W pracach H4, H5 i H6 przedstawiono krzemionkę typu SBA-15 aktywowaną jonami 

odpowiednio: miedzi, niklu i żelaza. W szczegółach omówiono proces syntezy odnosząc się do 

poszczególnych jej etapów. Punktem wyjścia do przedstawionych procedur syntezy była praca 

Prof. Roberta Corriu i jego zespołu (w którym nota bene autor również pracował) [15]. 

Wymieniona publikacja omawiała syntezę krzemionki typu SBA-15 zawierającej grupy 

propylowo-fosforanowe, przy czym jedyną przedstawioną tu metodą charakterystyki a zatem 

potwierdzenia skuteczności syntezy był rezonans magnetyczny jądrowy NMR. Zdaniem autora 

takie badanie nie daje stuprocentowego potwierdzenia skuteczności syntezy. Nie ma bowiem 

znaczącej różnicy pomiędzy sygnałem NMR dla grup estru kwasu fosforowego i grup 

fosforanowych. Co więcej możliwe reakcje boczne pomiędzy grupami fosforanowymi a 

powierzchniowymi grupami hydroksylowymi również nie będą widoczne w badaniu NMR. Jak 

wiadomo takie reakcje boczne dezaktywują grupy fosforanowe jeśli chodzi o wiązanie metali 

dwuwartościowych. Dlatego też autor wraz z zespołem opracował procedury badawcze 
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pozwalające na weryfikację każdego z etapów syntezy krzemionki SBA-15 zawierającej jony 

metali (II) związane grupami kwasu fosforowego.  

Za podstawową metodę weryfikacji struktury molekularnej otrzymanych związków przyjęto 

spektroskopię Ramana wspomaganą symulacjami numerycznymi. Szczegółowo opisano tę 

procedurę w H7. Pierwszym etapem procedury jest studium możliwych do otrzymania 

przypadków. Analizując poszczególne etapy syntezy, dojść można do wniosku, że rozstrzygającym 

etapem jest proces aktywacji grup fosforanowych jonami metali. Jednorodny rozkład prekursorów 

grup fosforanowych wewnątrz porów krzemionki jest implikowany przyjętą metodą syntezy 

(synteza bezpośrednia). Newralgicznym momentem jest natomiast hydroliza grup estru kwasu 

fosforowego w grupy kwasu fosforowego. W tym momencie zajść mogą niepożądane reakcje 

boczne eliminujące grupy kotwiczące. Skutkować to będzie brakiem reakcji tworzenia soli metali 

dla grup, w których zaszły reakcje boczne. W takim przypadku w materiale docelowym będą 

pozostawać pojedyncze grupy hydroksylowe przy atomach fosforu już po procesie aktywacji. 

Zakładając z kolei prawidłowy przebieg procesu syntezy, w materiale docelowym będą 

występować tylko grupy fosforanu metali, bez jakichkolwiek grup hydroksylowych przy atomach 

fosforu. Co więcej, zakładając przeprowadzenie procesu silanowania przed hydrolizą (co pomaga 

zapobiegać reakcjom bocznym), w materiale prawidłowo zsyntezowanym nie będą występować 

grupy karboksylowe. Zatem grupy OH będą czymś w rodzaju indykatora fiaska syntezy.  

Mając na uwadze produkcję materiałów docelowych, istotne jest dokładne usunięcie 

pozostałości substancji aktywującej (w tym przypadku acetylacetonianów metali (II)) - docelowo 

planuje się uzyskanie aktywacji materiału pojedynczymi jonami metali, następnie magnesami 

Mn12. Dlatego też pod uwagę należy wziąć przypadek, w którym substancja aktywująca nie jest 

dokładnie usunięta z materiału, spróbować go oznaczyć i ewentualnie podjąć działania mające na 

celu wyeliminowanie go. 

Biorąc pod uwagę powyższe, można założyć możliwe do otrzymania konfiguracje materiału 

wyjściowego: 

1. Materiał zgodny z oczekiwaniami - wszystkie grupy kotwiczące aktywowane jonem 

metalu, brak pozostałości substancji aktywującej. 

2. Wszystkie grupy kotwiczące aktywowane jonem metalu, pozostałości substancji 

aktywującej w materiale docelowym. 

3. Brak aktywacji - grupy kotwiczące nie zawierają jonów metali. 

4. Aktywacja częściowa - jedynie część grup kotwiczących zawiera jony metali. 

Aby zweryfikować rezultat syntezy, należało przygotować modele numeryczne następujących 

molekuł: 

 fragmentu krzemionki typu SBA-15 zawierającej grupę kotwiczącą - propylowo-

fosforanową (materiał referencyjny); 

 fragmentu krzemionki typu SBA-15 zawierającej grupę aktywną - metalowo-propylowo-

fosforanową (materiał docelowy); 

 acetylacetonianu metalu: miedzi, niklu i żelaza (substancja aktywująca). 
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Mając zoptymalizowane geometrycznie powyższe modele molekuł, możliwe jest obliczenie w 

odpowiednim programie teoretycznych modów wibracyjnych i znalezienie tych, które są w stanie 

w sposób jednoznaczny zidentyfikować otrzymaną substancję. 

 Jak łatwo się domyślić, nie jest możliwe stworzenie modelu pełnej pory krzemionkowej ze 

względu na olbrzymią złożoność obliczeniową procesu optymalizacji geometrii takiej struktury. 

Dlatego też jako model fragmentu krzemionki przyjęto krzemionkowy klaster dwupierścieniowy, 

w którym jeden pierścień zawiera pięć a drugi sześć atomów krzemu. Jak pokazano w (16) taka 

struktura może być ekwiwalentem struktury typu SBA-15. Taki fragment krzemionki jest 

wystarczająco ciężki w porównaniu do samej grupy aktywnej (propylowo-fosforanowej), aby 

możliwe było obliczenie teoretyczne częstości wibracyjnych modelowych molekuł, bliskich 

rzeczywistym modom (co zweryfikowano doświadczalnie). Mody wibracyjne samej krzemionki 

również mogą być odtworzone z dobrą dokładnością. 

Postulowany model numeryczny krzemionki został przygotowany w oparciu o publikację [16] 

w programie Molden i ręcznie dostosowany do standardów programu Gaussian 09. Dalej 

przeprowadzono optymalizację geometryczną i analizę konformacyjną, na podstawie której 

wyłaniano konfigurację o najniższej energii, jako najpewniejszą. Symulacje przeprowadzono w 

Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym na klastrze INULA. Obliczenia wykonano 

przy użyciu hybrydowej metody DFT bazującej na wyznaczeniu funkcjonału gęstości 

elektronowej. Zastosowano potencjał hybrydowy B3LYP przy bazie funkcyjnej 6-31G(d,p). 

Parametry otrzymanej struktury (długości i kąty wiązań) zestawiono z danymi literaturowymi [17], 

[18]. Otrzymano znakomitą zgodność, co potwierdziło słuszność doboru metody i bazy a także 

prawidłowość procesu optymalizacji. 

Do tak otrzymanej modelowej molekuły SBA-15 dołączono grupę propylowo-fosforanową 

(otrzymując materiał referencyjny), bądź propyl-fosforanu metalu (II) (otrzymując materiał 

docelowy). Dla otrzymanych molekuł ponownie przeprowadzono optymalizację geometryczną nie 

zmieniając metody i baz. 

Zoptymalizowane pod względem geometrii molekuły poddawano następnie symulacjom w celu 

uzyskania modów wibracyjnych. Otrzymane widma Ramanowskie zostały zwizualizowane w 

programie RegEdit i skonfrontowane z widmami otrzymanymi eksperymentalnie (oczywiście 

wzięto pod uwagę tendencję do zawyżania częstości ramanowskich przez metodę DFT/B3LYP - 

zastosowano odpowiednie poprawki). To pozwoliło na weryfikację poprawności prowadzonych 

symulacji - przeprowadzone symulacje były wielokrotnie powtarzane, aż do osiągnięcia 

satysfakcjonującego poziomu zgodności widm. 

Podobnie postąpiono modelując molekuły acetylacetonianu miedzi, niklu i żelaza. 

Mając poprawnie wysymulowane częstości ramanowskie, dokonano identyfikacji źródeł drgań 

na podstawie analizy dystrybucji energii potencjalnej (PED). Analizę przeprowadzono 

automatycznie w programie VEDA [19]. Na tej podstawie można było wyłonić drgania w grupach 

atomów charakterystycznych dla danego związku, czyli takie, które pozwalają na rozróżnienie 

czystych grup kotwiczących (propylowo-fosforanowych) od grup zawierających jony metali. 

Ważne jest, aby dane mody wibracyjne były dobrze widoczne w widmie (względnie duża 

intensywność w widmie oraz brak przesłaniania się z innymi drganiami). Te drgania zostały 

oznaczone jako potencjalne drgania charakterystyczne.  
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Kolejnym etapem analizy było nałożenie na siebie widm teoretycznych dla wszystkich 

rozważanych związków. Sprawdzono, które z pików odpowiadających drganiom 

charakterystycznym nie są przesłonięte przez piki drgań innych grup atomów w spektrach 

wibracyjnych pozostałych rozważanych substancji. Te piki zostały zaklasyfikowane jako piki 

drgań charakterystycznych i zostały wzięte pod uwagę w dalszej analizie.  

Otrzymane widma teoretyczne z wyłonionymi drganiami charakterystycznymi były zestawione 

z otrzymanymi widmami eksperymentalnymi Ramana. To pozwoliło na znalezienie drgań 

charakterystycznych w widmach eksperymentalnych. Dalej zestawiono ze sobą widma 

eksperymentalne dla badanych związków i substancji referencyjnych. 

Mając odpowiednią zgodność widm teoretycznych z eksperymentalnymi, możliwe było 

ustalenie struktury molekularnej badanego związku na podstawie obecności (bądź absencji) w jego 

widmie konkretnych modów charakterystycznych.  

Zaproponowana procedura okazała się niezwykle skuteczna i przy tym względnie łatwa w 

implementacji. Dla wszystkich trzech typów materiałów ewaluacyjnych przedstawionych w 

pracach H4-H6, możliwe było znalezienie modów charakterystycznych dających bardzo duże 

prawdopodobieństwo weryfikacji struktury molekularnej, a co za tym idzie weryfikacji 

poprawności przyjętej procedury syntezy.  

Dokładne powtórzenie proponowanej w [10] procedury syntezy i rozszerzenie jej o proces 

aktywacji jonami metali (II) nie dało oczekiwanych rezultatów. Sama synteza materiałów okazała 

się bardzo problematyczna. Otrzymane materiały nie były poprawne. Zastosowanie proponowanej 

wcześniej procedury testowania struktury molekularnej w zestawieniu z innymi badaniami nie 

potwierdziło zakładanej budowy materiałów. Analizując każdy krok syntezy sformułowano 

wnioski, pozwalające na korekcję procedury przygotowywania aktywowanej krzemionki SBA-15: 

proces aktywacji nie doszedł do skutku - nie zaobserwowano drgań pochodzących od fosforanu 

metali - przyczyną jest nieprawidłowa konfiguracja grup kotwiczących. Przyczyną tego stanu 

rzeczy może być nieprawidłowo przeprowadzony proces hydrolizy estru kwasu fosforowego do 

grup kwasu fosforowego. Proces silanowania mający na celu eliminację powierzchniowych grup 

hydroksylowych powoduje silną hydrofobizację krzemionki. Stosując za [10] roztwór wodny 

kwasu solnego do hydrolizy nie jest możliwe odpowiednie zwilżenie wnętrza porów 

krzemionkowych a co za tym idzie proces hydrolizy może zajść tylko częściowo, bądź w ogóle. 

Zaproponowano dwa rozwiązania: 

1. Użycie do hydrolizy mieszaniny dwóch roztworów kwasu solnego: wodnego i acetonowego, 

co pozwoliło na odpowiednie zwilżenie wnętrza porów i poprawne przeprowadzenie procesu; 

2. Zastosowanie selektywnej hydrolizy dwuetapowej (co pokazano na rys. 9):  

2.1. reakcja krzemionki zawierającej grupy estru kwasu fosforowego z toluenowym 

roztworem bromotrimetoksysilanem prowadzi do podmiany grup metylowych na 

trimetoksysilanowe; 

2.2. reakcja z metanolem powoduje tworzenie grup kwasu fosforowego i tetrametoksysilanu 

jako produktu ubocznego; 
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Rys. 9. Dwuetapowa hydroliza grup estru kwasu fosforowego w krzemionce SBA-15 do grup kwasu 

fosforowego z zastosowaniem bromotrimetoksysilanu Na rysunku TMS oznacza trimetoksysilan. 

 

Obie procedury prowadzą do uzyskania poprawnych grup kotwiczących wewnątrz porów 

krzemionkowych i pozwalają na dalszą funkcjonalizację otrzymanych materiałów. 

Podkreślić należy, że jednorodność rozkładu grup kotwiczących wewnątrz porów jest 

implikowana przyjętą metodą syntezy. Przedstawione w pracach H4-H6 badania koncentrują się na 

weryfikacji morfologii samej matrycy i potwierdzeniu skuteczności procesu aktywacji, czyli 

ostatniego etapu syntezy materiałów ewaluacyjnych. Należy jednak pamiętać, że udana aktywacja 

świadczy o poprawnie przeprowadzonych wcześniejszych etapach syntezy, zatem o zgodności 

struktury molekularnej materiału z założeniami. W pracach H4-H6 autor zastosował postulowane 

wcześniej modyfikacje procesu syntezy w stosunku do [10] i rozszerzył ją o proces aktywacji. 

Otrzymane materiały dogłębnie scharakteryzowano, jednoznacznie potwierdzając zgodność z 

założeniami struktury molekularnej otrzymanych materiałów i udowadniając słuszność 

wprowadzonych modyfikacji. 

Krzemionka SBA-15 zawierająca miedź została szczegółowo omówiona w pracy H4. Po 

przeprowadzeniu syntezy otrzymano krzemionkę SBA-15 zawierającą grupy propylowo-

fosforanowe aktywowane miedzią w stężeniu molowym 10% (1 część prekursora grup 

kotwiczących na 9 części prekursora krzemionki). Morfologia matrycy krzemionkowej została 

scharakteryzowana przy pomocy niskokątowej reflektometri promieniowania rentgenowskiego, 

mikroskopii transmisyjnej elektronowej TEM oraz analizy izoterm sorpcji azotu. 

Rozpraszanie niskokątowe promieniowania rentgenowskiego pokazało cechy typowe dla 

krzemionki typu SBA-15. W widmie refleksyjnym zaobserwowano wyraźnie trzy piki Bragga, 

świadczące o uporządkowanej strukturze porów. Obserwowane piki były charakterystyczne dla 

struktury heksagonalnej w skali nanometrycznej, dla odbić od płaszczyzn (100), (110) i (200). 

Samo widmo miało cechy typowe dla substancji porowatych: charakterystyczne ugięcie dla 

wartości granicznych wektora falowego świadczyło o istnieniu w materiale substancji o dwóch 

różnych gęstościach elektronowych. Zaistniały zatem pierwsze przesłanki potwierdzające 

prawidłową morfologię materiału. 

Wnioski z reflektometrii rentgenowskiej zostały potwierdzone bezpośrednią obserwacją 

struktury materiału na transmisyjnym mikroskopie elektronowym. W tym badaniu wyraźnie widać 

było heksagonalnie uporządkowane pory, których średnice oszacowano na nieco mniej, niż 5nm. 

Badanie TEM potwierdziło również, że materiał nie zawierał żadnych widocznych zanieczyszczeń 

- nawet niewielkie krystality, rzędu kilku nanometrów (ewentualne pozostałości aktywatora) 

byłyby tu widoczne. 

Dokładne parametry struktury porowatej matrycy zostały określone dzięki analizie izoterm 

sorpcji azotu. Dane otrzymane na podstawie równania BET pokazały, że otrzymano krzemionkę o 
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średnicy porów 4.95 nm o ostrej dystrybucji wartości (wyznaczonej na podstawie metody BJH). 

Powierzchnia właściwa materiału została wyznaczona na 701 m
2
/g.  

Potwierdzono zatem otrzymanie prawidłowej morfologii matrycy krzemionkowej. Podkreślić 

należy, że nie było to oczywiste, zakładając modyfikację procesu syntezy poprzez dodatek 

prekursora grup kotwiczących (dla pewnych grup pochodnych silanów nie jest możliwe otrzymanie 

uporządkowanego układu porów). 

Weryfikacja struktury molekularnej opierała się w znacznej mierze na określeniu skuteczności 

aktywacji. Zakładając prawidłową morfologię matrycy krzemionkowej, należało potwierdzić 

obecność grup kotwiczących wewnątrz porów, oraz ich pełną aktywację. Pierwszym prowadzącym 

ku temu badaniem, zaznaczyć należy że zgrubnym, była analiza elementarna EDX. Jak wiadomo, 

nie jest to metoda pozwalająca na dokładne oszacowanie składu chemicznego pierwiastków w 

próbce, głównie ze względu na możliwość kontaminacji. Niemniej jednak, można było oszacować 

proporcje molarne pomiędzy kluczowymi w tym przypadku pierwiastkami: krzemem, miedzią i 

fosforem. Dla tych pierwiastków wyniki są wiarygodne (zastosowano złotą siatkę do mikroskopii 

TEM, aby określić dokładnie zawartość miedzi). Otrzymane wyniki potwierdziły zakładane 

proporcje pomiędzy tymi pierwiastkami.  

Dodatkowa analiza elementarna spaleniowa potwierdziła zakładaną zawartość procentową 

węgla w próbce (węgiel wchodzi w skład grup propylowo-fosforanowych pełniących rolę kotwic 

dla jonów miedzi). 

Ostateczne potwierdzenie zakładanego składu molekularnego otrzymanego materiału dała 

metoda drgań charakterystycznych, opisana powyżej. W próbce referencyjnej (zawierającej jedynie 

grupy kotwiczące, nie aktywowane miedzią) zaobserwowano drgania pochodzące od grup 

propylowo-fosforanowych, a także od grup hydroksylowych przy grupie fosforanowej. Podkreślić 

należy, że matryca SBA-15 nie zawierała powierzchniowych grup hydroksylowych, które zostały 

wyeliminowane poprzez silanowanie. Po procesie aktywacji w widmie próbki pojawiły się drgania 

charakterystyczne dla fosforanu miedzi, zanikły natomiast drgania pochodzące od grup 

hydroksylowych. To świadczy jednoznacznie o pełnej aktywacji - wszystkie grupy fosforanowe 

przeszły w fosforan niklu. Mając na uwadze metodę współkondensacji, możemy z dużym 

prawdopodobieństwem założyć jednorodny rozkład grup funkcyjnych zwierających jony miedzi 

wewnątrz krzemionki. 

W pracy H5 analizie poddano krzemionkę SBA-15 zawierającą jony niklu związane grupami 

propylowo - fosforanowymi wewnątrz porów krzemionki. Zastosowano tutaj podobną procedurę 

sondowania struktury molekularnej otrzymanego materiału i podobne jak poprzednio pozytywnie 

zweryfikowano osiągnięcie założeń syntezy. Dodatkowo przeprowadzono badania magnetyczne. 

Magnetometria SQUID ujawniła zaniżoną, w stosunku do obliczonej teoretycznie, wartość stałej 

Curie. Sugerowało to, że stężenie jonów Ni
2+

 jest nieznacznie mniejsze, niż zakładano. Jednakże 

porównanie wartości stałych Curie uzyskanych dla matrycy krzemionkowej i próbki  SBA-prop-

POO2Ni z całą pewnością potwierdza efektywną funkcjonalizację krzemionki. 

Paramagnetyczny charakter próbki zawierającej jony niklu oraz jednorodnej dystrybucji jonów 

Ni
2+

 w matrycy krzemionkowej potwierdziła również temperaturowa zależność iloczynu 

podatności stałoprądowej i temperatury. Podczas chłodzenia obserwowaliśmy najpierw niewielki 

wzrost a następnie poniżej 14 K wyraźny spadek T, co wskazywało na obecność słabego 

oddziaływania antyferromagnetycznego momentów magnetycznych. Obecność w badanym 
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materiale słabych oddziaływań antyferromagnetycznych potwierdziła również ujemna wartość 

temperatury Weissa. 

Zestawienie stałej Curie teoretycznej z wartością otrzymaną przez dopasowanie krzywej 

teoretycznej pozwoliło na oszacowanie czynnika skalującego, którego użyto podczas analizy 

zależności magnetyzacji od pola magnetycznego. Jednak nawet po przeskalowaniu krzywa 

eksperymentalna znajdowała się poniżej krzywej Brillouina obliczonej dla S=1. Fakt ten został 

zinterpretowany jako wynik anizotropii momentów magnetycznych niklu indukowanej przez dwa 

atomy tlenu koordynujące nikiel. 

Niemniej jednak w świetle dodatkowo przeprowadzonych badań, można przypuszczać, że 

zaniżona wartość magnetyzacji była wynikiem obecności pola krystalicznego pochodzącego od 

tlenu, zgromadzonego wewnątrz porów krzemionkowych. Dla układu z silnym polem 

krystalicznym stosowanie funkcji Brillouina jest tylko orientacyjne (opisuje ona zachowanie 

nieoddziałujących momentów pod wpływem zmiany pola i temperatury). Pole krystaliczne silnie 

wpływa na momenty i przeciwdziała polu, co ma miejsce w przypadku prezentowanych tu 

materiałów. Obecność dużej ilości tlenu w porach wykazano w publikacji H10, która została 

omówiona dalej.  

Pozostałe badania, podobnie jak w pracy H3, w pełni potwierdziły zgodność otrzymanej 

struktury molekularnej z założeniami. 

W pracy H6 zanalizowano krzemionkę SBA-15 aktywowaną żelazem. W tym przypadku 

możliwe było przeprowadzenie, oprócz standardowego zestawu badań weryfikującego strukturę 

molekularną, również spektroskopii Mössbauera. 

Badaniu Mössbauera poddano krzemionkę aktywowaną żelazem oraz czysty acetyloacetonian 

żelaza (II) (Fe(acac)2), używany jako aktywator w procesie syntezy. Spektroskopia Mössbauera 

pozwoliła sprawdzić, czy aktywowana próbka nie zawiera pozostałości aktywatora, oraz czy żelazo 

przyłączyło się do grup kotwiczących. Na podstawie zarejestrowanych widm obliczono wartości 

rozszczepienia kwadrupolowego i przesunięcia izomerycznego. Analiza kształtu widm wskazała na 

różną w obu przypadkach asymetrię widm. Według interpretacji autorów było to spowodowane 

różnym kierunkiem gradientu pola elektrycznego działającego na jony, a więc różnym otoczeniem 

jonów w obu próbkach. Różne wartości rozszczepienia kwadrupolowego uzyskane dla obu próbek 

świadczyły o odmiennym otoczeniu żelaza. Natomiast bardzo podobne wartości przesunięcia 

izomerycznego, potwierdzają jednakowy stan utlenienia żelaza: nisko-spinowe Fe
2+

. Analiza 

rozkładów rozszczepienia kwadrupolowego pokazała tylko jedną konfigurację żelaza w każdej z 

próbek - widmo dało się przybliżyć tylko jedną krzywą teoretyczną a wykres dystrybucji dla obu 

przypadków posiadał jedno wyraźne maksimum. To wskazuje na brak zanieczyszczeń próbki 

substancją aktywującą - spektra Mössbauera obu próbek wskazują na obecność jednego tylko 

związku żelaza, odrębnego dla obu próbek (różne otoczenie jonów Fe(II)). Stąd wniosek, iż jony 

żelaza zostały przyłączone do grup propylowo-fosforanowych w porach krzemionki SBA-15, a 

pozostałości aktywatora zostały wypłukane. Natomiast możliwość niecałkowitego wypłukania 

acetyloacetonianiu żelaza (II) po aktywacji można wykluczyć - widmo Mössbauera udało się 

przybliżyć jedną tylko krzywą, zakładając dwa widma składowe dopasowanie było dużo gorsze. 

Artykuł H8 dotyczy krzemionki typu SBA-15 aktywowanej magnesami molekularnymi Mn12. 

Podkreślić należy, że rola autora niniejszego autoreferatu w tej pracy jest skromna i ograniczyła się 

do przygotowania materiałów oraz analizy wyników TEM i analizy sorpcji azotu. Jednakże sama 

publikacja potwierdza, że struktura otrzymanego materiału była zgodna z założeniem.  
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Próby aktywacji krzemionki porowatej magnesami molekularnymi były podejmowane już 

wcześniej [20], [21]. Podejście autora jest jednak inne. Przede wszystkim zastosowano tu grupy 

kotwiczące pozwalające na kontrolę dystrybucji molekuł, zamiast wypełniania por 

krzemionkowych Mn12. Sposób rozpuszczania Mn12 również został zweryfikowany. Zastosowane 

w [20], [21] sposoby rozpuszczenia klastrów magnetycznych są zdaniem autora nieprawidłowe. 

Zastosowanie bowiem acetonitrylu [21] bądź wysokiej temperatury [20] powoduje rozpad 

delikatnych magnesów molekularnych Mn12. 

Autor zaproponował użycie jednowartościowych grup propylowo-karboksylowych do 

kotwiczenia molekuł magnetycznych. W tym celu opracowano procedurę bezpośredniej syntezy 

krzemionki SBA-15 modyfikowanej cyjanopropyltrietoksysilanem, który dalej jest hydrolizowany 

do grup karboksylowych. Przed procesem hydrolizy zastosowano proces silanowania w celu 

pozbycia się powierzchniowych grup hydroksylowych i prewencji przed reakcjami bocznymi grup 

kotwiczących. 

Proces aktywacji w tym przypadku był dość skomplikowany, ze względu na słabą 

rozpuszczalność Mn12. Dlatego też aktywacja była przeprowadzona kilkukrotnie. Jako 

rozpuszczalnika użyto dichloroetanu, a reakcję przeprowadzono w temperaturze pokojowej w 

atmosferze ochronnej argonu, co pozwoliło uniknąć degradacji klastrów magnetycznych pod 

wpływem wilgoci. 

Morfologia matrycy krzemionkowej została potwierdzona obserwacjami TEM oraz analizą 

sorpcji azotu (BET i BHJ).  

Krzemionkę aktywowaną klastrami magnetycznymi Mn12 poddano badaniom spektroskopii 

podczerwieni, reflektometrii promieniowania rentgenowskiego oraz dokładnym badaniom 

magnetycznym. Materiałem referencyjnym był tu krystaliczny Mn12. Badania rentgenowskie, 

spektroskopia podczerwieni oraz magnetometria SQUID potwierdziły, że w obu próbkach znajdują 

się molekuły Mn12. W obu próbkach analizowano efekt magnetokaloryczny. Znaleziono znaczne 

różnice w maksimach entropii magnetycznej, co w opinii autorów świadczy o jednorodnym 

rozlokowaniu związanych klastrów Mn12 wewnątrz krzemionkowej matrycy. 

Opisana powyżej charakterystyka materiałów proszkowych pozwoliła na optymalizację procesu 

syntezy w taki sposób, aby jej skuteczność była wysoka. Na podstawie prowadzonych wówczas 

badań, procedura preparatyki znacząco ewaluowała. To pokazało jak ważna jest analiza każdego 

kroku syntezy. Udało sie znaleźć newralgiczne punkty syntezy, a także poprawić jej skuteczność. 

Wprowadzono dodatkowy etap silanowania matrycy, który zabezpiecza przed dezaktywacją grup 

kotwiczących poprzez reakcje boczne z powierzchniowymi grupami hydroksylowymi, 

zmodyfikowano proces hydrolizy grup estrowych kwasu fosforowego, opracowano optymalny 

sposób rozpuszczania klastrów Mn12, usprawniono proces wypłukiwania pozostałości substancji 

aktywującej. Warto dodać, że każdy z opisywanych materiałów był syntezowany kilkukrotnie w 

celu sprawdzenia powtarzalności procesu syntezy. 

Niezwykle ważną rzeczą, jeśli chodzi o badanie materiałów ewaluacyjnych, było ustalenie 

optymalnego zestawu badań, pozwalającego na weryfikację struktury materiału. Jak pokazano, 

spektroskopia wibracyjna wspomagana symulacjami DFT jest skuteczną metodą weryfikacji 

efektywności aktywacji. Zestaw badań mikroskopowych i spektroskopii rentgenowskiej pozwala 

na weryfikację morfologii matrycy. Dodatkowych informacji dostarczają badania magnetyczne. 

Wiedząc, w jaki sposób interpretować wyniki i czego możemy się spodziewać dla konkretnego 

przypadku, można przystąpić do budowy bardziej skomplikowanych materiałów. 
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Materiałem ewaluacyjnym drugiego stopnia były aktywowane cienkie warstwy krzemionkowe 

typu SBA-15 otrzymane metodą dip-coatingu. Nie jest to nadal forma docelowa materiałów, 

jednakże ta postać pozwoliła na zoptymalizowanie procedury charakterystyki próbek w postaci 

cienkich warstw. Filmy w postaci SBA-15 złożone z porów równoległych do powierzchni substratu 

charakteryzują się dużą trwałością i łatwością wykonania, czego nie można powiedzieć o 

krzemionkach porowatych o kanałach zorientowanych prostopadle do substratu. Dlatego też 

zdecydowano o przyjęciu takiej substancji jako materiału ewaluacyjnego drugiego stopnia. Dzięki 

temu możliwe stało się sprawdzenie możliwości uogólnienia procedur opracowanych na podstawie 

analizy proszków i przeniesienia ich (przede wszystkim sposobu aktywacji) na inną formę 

materiału. 

Do badań zaproponowano cienkie filmy zawierające jony miedzi zakotwiczone wewnątrz 

porów grupami propylowo-fosforanowymi. Schemat proponowanego materiału pokazano na rys. 

10. 

 

Rys. 10. Schemat cienkiej warstwy krzemionkowej typu SBA-15 aktywowanej jonami miedzi 

zakotwiczonymi wewnątrz porów za pomocą grup propylowo-fosforanowych.  

W pracy H9 podjęto się opisu syntezy i charakterystyki cienkich warstw przedstawionych na 

rysunku 10. Jednym z ważniejszych założeń tego etapu prac, było uzyskanie cienkich warstw w 

postaci wolnej od substratu. Jak wiadomo, trawienie podłoża jest techniką bardzo inwazyjną, 

mogącą uszkodzić właściwą warstwę, dlatego w ramach prac nad artykułem H9 opracowano nową 

metodę uzyskiwania wolnych cienkich warstw, nie wymagającą użycia kwasów. 

Przygotowanie próbek odbyło się w oparciu o metodę samoorganizacji zol-żel z użyciem 

techniki zanurzeniowej (dip-coating). Uzyskano próbki cechujące się dużą gładkością, co 

potwierdziły badania mikroskopii sił atomowych (AFM). To samo badanie pokazało, że uzyskano 

znakomite uporządkowanie porów krzemionkowych - równolegle do podłoża i do siebie 

wzajemnie. Możliwe było odczytanie interwału pomiędzy powtarzającymi się punktami struktury 

jako 15 nm, co w pełni zgadzało się z założoną strukturą SBA-15. Podobne wyniki dała 

mikroskopia elektronowa TEM, przeprowadzona na wolnych od substratu cienkich filmach (dzięki 

takiej postaci możliwe było łatwe przeprowadzenie badań TEM, była też pewność obserwacji w 

poprawnym kierunku). Badania reflektometrii rentgenowskiej niskokątowej w pełni potwierdziły 

heksagonalne uporządkowanie porów. Dzięki dużej gładkości, w widmie wystąpiły prążki 

Kiessiga, co pozwoliło na oszacowanie grubości filmów na 98 nm. 
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Spektroskopia ramanowska wspomagana symulacjami DFT okazała się znakomitym 

narzędziem do sondowania struktury molekularnej również dla cienkich warstw. Zestawienie widm 

teoretycznych i eksperymentalnych potwierdziło, że otrzymaliśmy zakładaną strukturę molekularną 

związku. 

Sukces procesu aktywacji potwierdziły również badania magnetyczne: magnetometria SQUID 

oraz spektroskopia EPR. Pomiar podatności magnetycznej i magnetyzacji dał podobne wyniki, jak 

w pracy H4. W tym przypadku interpretowaliśmy to częściową redukcją jonów miedzi II do miedzi 

I a także słabymi oddziaływaniami antyferromagnetycznymi pomiędzy grupami zawierającymi 

miedź. Jednak w świetle ostatnio przeprowadzonych badań możemy przypuszczać, że wpływ na 

magnetyzację miało pole krystaliczne tlenu. Badanie EPR potwierdziło, że mamy do czynienia z 

równomiernie rozłożonymi wewnątrz matrycy centrami magnetycznymi, co uwidoczniło się w 

sprzężeniu subtelnym widocznym w postaci charakterystycznych dla miedzi czterech linii 

rezonansowych. 

Synteza wszystkich, opisanych powyżej materiałów, pozwoliła na zgromadzenie niezwykle 

cennych informacji, pozwalających na opracowanie wstępnych procedur syntez dla materiałów 

docelowych i przygotowanie kluczowego (możliwego do przeprowadzenia na formach docelowych 

próbek) zestawu badań, pozwalającego na ich charakterystykę z możliwie dużą skutecznością. 

4. Synteza formy docelowej materiału 

Jak już wspomniano wcześniej, materiał ewaluacyjny w postaci proszku SBA-15 aktywowany 

jonami miedzi jest jednocześnie materiałem docelowym, jeśli chodzi o nowoczesny materiał 

antypatogenny.  

Antybakteryjne własności krzemionki SBA-15 zawierającej zakotwiczone jony miedzi badano 

w pracy H11. Otrzymane wyniki były co najmniej zaskakujące. W przytoczonym artykule 

zestawiono ze sobą dwa materiały: przedmiotową krzemionkę z zakotwiczonymi jonami miedzi 

oraz materiał oparty na identycznej matrycy, lecz zawierający wolne molekuły tlenku miedzi. 

Takie zestawienie zdaniem autorów powinno pomóc w określeniu ewentualnego mechanizmu 

eliminacji bakterii. Dodatkowo badano wpływ stężenia grup aktywnych na skuteczność eliminacji 

patogenów przez proponowany materiał.  

Wszystkie materiały zostały scharakteryzowane przed rozpoczęciem testów antybakteryjnych 

tak, aby istniała pewność co do ich struktury molekularnej. Zastosowano tu standardowy zestaw 

badań: mikroskopię TEM, analizę elementarną EDX oraz spektroskopię Ramana wspomaganą 

symulacjami numerycznymi. 

Wyniki testów biologicznych były co najmniej zaskakujące: materiał zwierający wolne 

molekuły tlenku miedzi nie wykazywał własności biobójczych, natomiast materiał ze związanymi 

jonami miedzi okazał się skuteczny w eliminacji bakterii e-coli. Co więcej, jego własności 

antypatogenne rosły, wraz ze zmniejszeniem stężenia aktywnych grup z miedzią. Przyjęto zatem, 

że mamy tu do czynienia z nieopisanym wcześniej mechanizmem eliminacji bakterii - gdyby 

bowiem za własności antybakteryjne odpowiadały jony miedzi, skuteczność materiału rosłaby wraz 

ze zwiększeniem stężenia grup z miedzią. Co więcej, materiał zawierający wolne molekuły tlenku 

miedzi również powinien być skuteczny, a nawet skuteczniejszy - wolne molekuły teoretycznie 

mogą łatwo migrować do otoczenia i eliminować patogeny. 
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Nieco światła na tę sytuację rzuciły badania migracji jonów miedzi do otoczenia 

przeprowadzone przy pomocy spektroskopii absorpcji atomowej (AAS) oraz analiza elementarna 

spaleniowa, pozwalająca na oszacowanie ilości tlenu w próbkach. Badania AAS pokazały znikomą 

migrację jonów miedzi do otoczenia ze wszystkich badanych próbek, również tych, zawierających 

wolne molekuły tlenku miedzi. Podkreślić jednak należy, że w przypadku tego związku migracja 

była wyższa, niż dla krzemionki zawierającej zakotwiczone jony miedzi. W tym miejscu warto 

nadmienić, że bakteria escherichia coli jest dziesięciokrotnie większa od ziaren krzemionki SBA-

15, nie mówiąc już o rozmiarze kanałów - zatem możliwości wnikania bakterii do wnętrza porów, 

gdzie znajdują się grupy aktywne jest wykluczona. Nasuwa się wniosek, że to nie same jony 

miedzi eliminują bakterie. Analiza elementarna z kolei wskazała znacznie większą ilość tlenu w 

strukturze próbek zawierających zakotwiczone jony miedzi, niż można to było oszacować z 

zakładanej struktury atomowej. Przy czym znacznie więcej tlenu (procentowo) znajdowało się w 

próbkach zawierających mniejszą koncentrację grup miedziowych. 

Dodatkowo badania EPR pokazały różne otoczenie jonów miedzi w próbkach zawierających 10 

i 5% zakotwiczonych jonów miedzi. Próbka zawierająca 10% grup aktywnych wykazywała 

zaburzone tetraedryczne otoczenie jonów miedzi przez tlen, podczas gdy w próbce zawierająca 5% 

grup aktywnych miedź była w zaburzonym środowisku oktaedrycznym. 

To naprowadziło autorów na mechanizm eliminacji bakterii, w którym kluczem jest tlen, 

zawarty w krzemowych porach. Jak wiadomo miedź jest katalizatorem jednoelektronowej redukcji 

tlenu. Taki aktywny tlen, przy kontakcie z bakterią powoduje uszkodzenie błony komórkowej, a w 

konsekwencji obumieranie komórki. Zilustrowano to na rys. 11. 

 

Rys. 11. Ilustracja antybakteryjnego działania krzemionki SBA-15 zawierającej zakotwiczone jony miedzi w 

porach. 

Własności biobójcze krzemionki zawierającej tylko 2,5% grup aktywnych okazały się 

porównywalne z wiodącymi obecnie na rynku środkami antybakteryjnymi. Dlatego też 

zdecydowano się na użycie specyfiku jako modyfikatora tworzyw sztucznych: polietylenu i 

poliuretanu. Przewidując ewentualne użycie przemysłowe materiału, zbadano własności 

mechaniczne modyfikowanych tworzyw, co zostało opisane w pracy H10. Same własności 

biologiczne zmodyfikowanych materiałów omówione zostały w pracy H11. Zmodyfikowany 

poliuretan i polietylen wykazywały własności inhibicyjne dla wzrostu bakterii. To pozwala nam 

mieć nadzieję na dalszy rozwój tego typu materiałów i na komercyjne ich użycie. 
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Synteza docelowych materiałów do zastosowań w urządzeniach IT jest znacznie bardziej 

skomplikowana. Biorąc pod uwagę pionierski charakter proponowanych urządzeń, na budowę 

docelowych systemów potrzeba jeszcze kilku lat. Badania autora wraz z zespołem otwarły jednak 

drogę do ich fizycznej realizacji. Prace wstępne nad materiałami docelowymi dotychczas 

przyniosły sukcesy: udało się otrzymać magnetyt wewnątrz porów krzemionkowych (materiał 

proszkowy), co potwierdziły badania rentgenowskie, pokazane na rys. 12. 

 

Rys. 12. Szerokokątowa spektroskopia rentgenowska dla krzemionki SBA-15 zawierającej magnetyczne fazy 

tlenku żelaza wraz z dopasowaniem struktur krystalicznych w próbce. 

Podkreślić należy, że materiał zawierał wiele faz tlenku żelaza i samo żelazo. Niemniej jednak 

jedną z dominujących struktur był magnetyt. Można zatem założyć, że w drodze optymalizacji 

możliwe będzie uzyskanie jednej założonej fazy magnetycznej.  

Tak przygotowany materiał wykazuje trwałe namagnesowanie, co potwierdzono badaniami 

magnetycznymi SQUID. Zaobserwowano histerezę magnetyczną o polu koercji około 1 kOe, co 

pokazano na rys. 13.  
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Rys. 13. Histereza magnetyczna otrzymana w temperaturze pokojowej i temperaturze 2K uzyskana dla 

proszkowego materiału opartego na matrycy SBA-15 zawierającej warstwy magnetyczne wewnątrz porów. 

Prawdopodobne jest zatem stwierdzenie, że możliwe będzie w przypadku cienkich filmów, 

utrzymanie stanów magnetycznych jednostek i ich odczytanie. 

Uzyskano również cienkie filmy krzemionkowe o założonej strukturze: zawierające pory o 

średnicy 2nm ułożone prostopadle do substratu, o rozkładzie heksagonalnym. Do uzyskania 

cienkich filmów zastosowano metodę elektrochemicznie wspomaganej samoorganizacji (EASA) 

[22]. Jako podłoży użyto szkła z naparowaną warstwą tlenku cyny domieszkowanego fluorem 

(FTO) jako elektrody. Otrzymane filmy pokazano na rys. 14. 

Rys. 14. Cienkie warstwy krzemionkowe porowate uzyskane przez autora metodą elektrochemicznie 

wspomaganej samoorganizacji (EASA) 

Otrzymane cienkie filmy udało się precyzyjnie aktywować na dnie porów jonami miedzi i srebra, 

zgodnie z procedurą opracowaną przez autora wraz z zespołem. Zastosowaną procedurę 

przedstawiono na rys. 15. 

a) 

 

b) 
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Rys. 15. Zaproponowana procedura wytwarzania cienkich filmów krzemionkowych zawierających grupy 

funkcyjne na dnie porów. 

Strukturę molekularną otrzymanych warstw potwierdzono badaniami spektroskopii Ramana, 

porównując widma aktywowanych materiałów z substancjami referencyjnymi, nie zawierającymi 

jonów metali. Widmo Ramana (rys. 16) zawiera wyraźne piki pochodzące od grup kotwiczących 

zawierających jony metali. 

 
Rys. 16. Spektra Ramanowskie dla cienkich filmów krzemionkowych o porach prostopadłych do podłoża 

zawierających związane na dnie jony metali: miedzi zakotwiczone grupami propylowo-fosforanowymi oraz 

srebra zakotwiczone grupami propylowo-karboksylowymi. Otrzymane widma zestawiono z czystym filmem 

krzemionkowym i zaznaczono pasma charakterystyczne. 

Otrzymane wyniki badań potwierdziły sukces aktywacji. To pozwala sądzić, że procedura może 

być rozszerzona na aktywację magnesami molekularnymi Mn12. W tym jednak przypadku 

aktywacja będzie skomplikowana. Należy do tego bowiem użyć nadkrytycznego dwutlenku węgla, 

co wiąże się z koniecznością użycia specjalistycznej i trudno dostępnej aparatury. Badania 

potwierdzające skuteczność syntezy również są bardzo skomplikowane - obecność pojedynczych 

molekuł magnetycznych w porach można potwierdzić badaniem magnetycznego dichroizmu 
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kołowego w promieniowaniu rentgenowskim, które można przeprowadzić na synchrotronie. 

Dlatego też procedura aktywacji filmów pojedynczymi molekułami magnetycznymi będzie 

zrealizowana w przyszłości, po uzyskaniu odpowiedniego finansowania. 

Podsumowując, w opinii autora jego praca badawcza otwarła drogę do realizacji molekularnej 

sieci neuronowej, będącej powiększonym modelem szkła spinowego. Co prawda do finalizacji 

koncepcji potrzeba jeszcze czasu i nakładów finansowych, jednak wykonalność założeń została 

wstępnie zweryfikowana z pozytywnym wynikiem.  

Jeśli natomiast chodzi o nowoczesne materiały antybakteryjne, zostały one opracowane, 

wykonane i pozytywnie zweryfikowane. Opracowanym materiałom przypisano nieznany wcześniej 

mechanizm eliminacji patogenów. Nietypowe działanie biobójcze zostało zbadane i dokładnie 

opisane. 

Opisane tu prace przyczyniły się zdaniem autora do rozwoju przede wszystkim fizyki (metody 

spektroskopowe badania ciał stałych, symulacje numeryczne, magnetyzm), ale również chemii 

(syntezy chemiczne), inżynierii materiałowej (nowe materiały inżynierskie) czy biologii 

(mechanizmy eliminacji bakterii). 

Zaprezentowany w cyklu publikacji materiał doświadczalny, zgromadzony dla funkcjonalnych 

materiałów opartych na porowatych matrycach krzemionkowych, pozwala na wskazanie 

najważniejszych osiągnięć: 

 opracowanie i optymalizacja syntezy materiałów opartych na matrycy krzemionkowej 

SBA-15 zawierającej zakotwiczone jony metali II-wartościowych: niklu, miedzi i żelaza. 

Materiał w formie proszków; 

 opracowanie i optymalizacja syntezy materiałów opartych na matrycy krzemionkowej 

SBA-15 zawierającej zakotwiczone klastry magnetyczne Mn12. Materiał w formie 

proszków; 

 Opracowanie procedury testowania struktury molekularnej materiałów funkcjonalnych 

opartych na porowatych matrycach krzemionkowych; 

 Określenie mechanizmu akcji antybakteryjnej krzemionki SBA-15 zawierającej związane 

jony miedzi; 

 Opracowanie i optymalizacja procedury otrzymywania aktywowanych metalami cienkich 

filmów krzemionkowych SBA-15 w formie wolnej od surfaktantu; 

 Określenie własności fizykochemicznych i struktury molekularnej następujących 

materiałów: 

o Krzemionki SBA-15 zawierającej jony niklu, miedzi i żelaza w formie proszku; 

o Krzemionki SBA-15 zawierającej klastry magnetyczne Mn12 w formie proszku; 

o Krzemionki SBA-15 zawierającej jony miedzi w formie cienkich filmów o porach 

ułożonych równolegle do substratu; 

 Opracowanie koncepcji materiałów funkcjonalnych krzemionkowych do zastosowań w 

urządzeniach IT; 
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 Otwarcie możliwości praktycznej realizacji zaproponowanych urządzeń elektronicznych. 

W przekonaniu autora, otrzymane wyniki mogą stanowić istotny wkład w rozwój nauk 

przyrodniczych i technicznych, takich jak: fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, czy 

informatyka. 

5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO - BADAWCZYCH 

 W roku 2004 zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Materiałów 

Organicznych Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wtedy moje 

zainteresowania naukowe oscylowały głównie wokół szerokopasmowej spektroskopii 

dielektrycznej i relaksacji dielektrycznej w materiałach polimerowych. Po roku badań w tej 

dziedzinie uświadomiłem sobie potrzebę samodzielnej syntezy materiałów badawczych, tak by 

mieć możliwie dużą kontrolę nad ich właściwościami. Zainteresowałem się wówczas materiałami 

funkcjonalnymi. Możliwość projektowania i realizacji syntez materiałów o własnościach 

skrojonych na miarę ich potencjalnych zastosowań wydała mi się na tyle kusząca, że zmieniłem 

swoją domenę naukową na nanotechnologię. Realizację moich nowych zainteresowań umożliwiły 

mi staże we Francji w Laboratorium Fizyki Ciała Stałego na Universytecie Du Maine w Le Mans. 

W czasie moich trzech pobytów Na Universytecie Du Mans: dwóch półrocznych i jednego 

miesięcznego, badałem materiały funkcjonalne. Tam po raz pierwszy zetknąłem się z materiałami 

opartymi na matrycy typu SBA-15 - była to krzemionka aktywowana cyklamen (1,4,9,11 

teraazacyklodekan) chelatującym chlorki metali: chromu, kobaltu  i niklu. W tym czasie 

zaznajomiłem się z takimi metodami badawczymi jak: spektroskopia rezonansu 

paramagnetycznego elektronowego EPR, spektroskopia wibracyjna: Ramana i podczerwieni, 

reflektometria niskokątowa rentgenowska. 

 Oprócz pobytu na Universytecie w Le Mans odbyłem dwa dwutygodniowe staże w 

Laboratorium Chemi Molekularnej i Inżynierii Materiałów na Uniwersytecie Montpellier II w 

grupie Profesora Corriu. Tam zajmowałem się głównie pracą laboratoryjną. Nauczyłem się w jaki 

sposób planować i przeprowadzać syntezy materiałów funkcjonalnych. 

 Oprócz fizyki pasjonowała mnie sztuczna inteligencja. Dlatego też od 2004 roku 

realizowałem rozprawę doktorską z dziedziny sztucznych sieci neuronowych w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej Politechniki Częstochowskiej. Tu zajmowałem się głównie strukturami typu 

Hopfielda w problemie dopasowania stereowizyjnego. Ostatecznie pasja do sztucznej inteligencji 

wygrała i w 2009 roku obroniłem pracę doktorską w dziedzinie informatyka. Otrzymałem również 

stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii Komputerowej Politechniki Częstochowskiej. Jeszcze 

przez dwa lata zajmowałem się sieciami neuronowymi we wspomaganiu osób niewidomych, 

rozwijając przez ten czas kilka autorskich struktur neuronalnych. Niestety, ograniczenia które 

stwarzały symulacje komputerowe czy układy scalone uświadomiły mi wady podejścia do 

problemu sztucznej inteligencji w sposób czysto informatyczny. Uświadomiłem sobie wtedy, że 

rozwiązaniem może być powrót do fizyki i stworzenie dedykowanego urządzenia realizującego 

funkcje idealnej sieci neuronowej. Zdałem sobie wtedy sprawę, jak przenikają się nauki techniczne 

i przyrodnicze. Zrozumiałem, że postęp jest możliwy dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do 

problemów. 

 Pracując w Katedrze Inżynierii Komputerowej nie miałem możliwości realizacji syntez 

chemicznych, czy badań fizycznych. Dlatego też wnioskowałem o przyznanie finansowania przez 

Narodowe Centrum Nauki na realizację moich pomysłów.  W roku 2012 mój wniosek został 



35 
 

oceniony pozytywnie i otrzymałem środki finansowe na badania. To pozwoliło mi na powołanie 

zespołu naukowego (złożonego wstępnie ze mnie i mojej żony, bez której żaden postęp w 

badaniach nie byłby możliwy) oraz stworzenie dwóch wyspecjalizowanych laboratoriów: 

Laboratorium Syntez Nanomateriałów oraz Laboratorium Preparatyki Cienkich Warstw. 

Nadspodziewanie dobre wyniki naszych prac pozwoliły mi na powołanie w 2014 roku Zakładu 

Mikroelektroniki i Nanotechnologii, którego obecnie jestem kierownikiem. Dzięki temu miałem 

możliwość rozszerzenia swojego zespołu naukowego i zaszczepienia pasji do nanotechnologii w 

swoich kolegach. Uważam, że uświadomienie moim współpracownikom jak ważne jest 

interdyscyplinarne podejście do problemów, bez ograniczania się tylko do swojej dziedziny 

naukowej jest jednym z moich ważniejszych osiągnięć. 
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