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PROJEKT NANODAY 

Projekt służy realizacji celów PO WER, w tym celu szczegółowego dotyczącego pod-

niesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, od-

powiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Dzia-

łania 3.1 Oś III. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów 

szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z zakresu przedmiotów przyrodni-

czych, przede wszystkim fizyki, poprzez działania popularyzujące nanonaukę i nano-

technologię, prowadzone w formie wykładów, prezentacji, warsztatów oraz interak-

tywnych wystaw. 

W projekcie opracowano cztery programy kursów z zakresu edukacji przyrodniczej 

dla dwóch grup wiekowych uczniów i uczennic w celu rozbudzania ich ciekawości 

poznawczej, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań oraz 

integracji lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie wa-

runków do prowadzenia zorganizowanych pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popu-

laryzatorskich. 

Niniejszy zeszyt warsztatowy składa się 28 ćwiczeń zawierających 38 zadań ucz-

niowskich o zróżnicowanej formie, pozwalających kształcić m.in. umiejętności: 

• wykorzystania i tworzenia informacji – używania języka matematyki do opisu 

rozumowania i uzyskanych wyników; 

• rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów – 

wskazywania związku między właściwościami substancji a ich budową che-

miczną; 

• planowania i prowadzenia obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowania na 

podstawie ich wyników; 

• wykorzystania pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywania 

ich przykładów w otaczającej rzeczywistości; 

• rozumowania i argumentowania – dostrzegania regularności, podobieństw 

oraz analogii, formułowania wniosków na ich podstawie i uzasadniania ich po-

prawności; 

• rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów – 

wskazywania związku właściwości substancji z ich zastosowaniem i ich wpły-

wem na środowisko naturalne; 

• przedstawiania wybranych informacji z historii odkryć kluczowych dla rozwoju 

fizyki. 
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WSTĘP  

Zeszyt ćwiczeń warsztatowych W świecie nanonauki i nanotechnologii zawiera wy-

brane ćwiczenia i zadania tematycznie związane z aspektami nanonauki i nanotech-

nologii. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „NanoDay – dzień 

z nanonauką i nanotechnologią” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Zeszyt wspomaga realizację działań edukacyjnych i popularyzujących naukę 

w związku z drugą turą działań projektowych skierowanych do uczniów szkół ponad-

podstawowych i został przygotowany na podstawie doświadczeń z realizacji zadań 

skierowanych do uczniów szkół podstawowych. 

Zebrane w publikacji ćwiczenia obejmują trzy kategorie zadań ilustrowane piktogra-

mami, gdzie: 

 oznacza zadanie, które należy wykonać, korzystając z informacji zawartych 

w ćwiczeniu lub takich, które można samodzielnie odnaleźć np. w sieci lub pozycjach 

bibliograficznych;  

oznacza zadanie doświadczalne, które należy wykonać z wykorzystaniem wy-

branych materiałów (opisanych w ćwiczeniach), także materiałów codziennego 

użytku; 

 oznacza zadanie doświadczalne, do wykonania którego niezbędny jest sprzęt 

i środki projektowe, m.in. zaawansowane mikroskopy obrazujące powierzchnię ba-

danych materiałów. 
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1. ĆWICZENIE –  NANOTECHNOLOGIA –  INFORMACJE OGÓLNE    

Nanotechnologia jest dziedziną nauki badającą struktury w skali nanometrycznej 

(o rozmiarach 0,1–100 nanometrów), czyli rozmiarach na poziomie wielkości pojedyn-

czych atomów i cząsteczek. Przedrostek jednostki miary „nano” oznacza 10-9. Jeden 

nanometr to wielkość równa 10-9 metra, czyli jedna miliardowa część metra lub inaczej 

jedna milionowa część milimetra! Nanotechnologia pozwala na tworzenie, sterowanie  

i wykorzystywanie materiałów oraz struktur o nanometrycznych rozmiarach. 

 

Nanotechnologia wykorzystywana jest w wielu dziedzinach życia i nauki, m.in. w me-

dycynie, farmakologii, elektronice, energetyce, elektrotechnice i technologiach mate-

riałowych. Termin „nanotechnologia” obejmuje projektowanie, tworzenie i użytkowa-

nie materiałów, które posiadają przynajmniej jeden wymiar mierzony w nanometrach. 

Różnica między nanocząstką a piłką nożną jest porównywalna do różnicy pomiędzy 

piłką nożną a Ziemią! 

 

Rys. 1. Nanocząsteczki – piłka nożna – planeta Ziemia 
(Źródła grafiki: biotechnologia.pl, myslenice.pl, fototapety24.net). 

ZADANIE 1.1 NANOMETR 

Gdyby każdy Polak miał 1 nanometr wzrostu i gdyby wszyscy Polacy stanęli jeden na 

drugim, to jaką wysokość miałaby zbudowana w ten sposób wieża?  
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ZADANIE 1.2 SZEŚCIAN  

Ile nanocząsteczek w kształcie sześcianu o boku 10 nm zgromadzonych jeden obok 

drugiego miałoby łącznie objętość drobinki cukru o boku sześcianu równym 1 mm?  

2. ĆWICZENIE –  POCZĄTEK NANOTECHNOLOGII      

Za symboliczny początek nowożytnej nanotechnologii można uważać rok 1959, 

w którym to Richard P. Feynman wygłosił wykład pt. „There's Plenty Room at the Bot-

tom”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Tam na dole jest dużo miejsca”. Przedstawił 

on koncepcję miniaturyzacji oraz możliwości tkwiące w wykorzystaniu technologii mo-

gącej operować na poziomie nanometrycznym. Feynman uważał, że rozwój tej dzie-

dziny okaże się przełomowy dla ludzkości, gdyż naukowcy będą potrafili budować róż-

norodne struktury, łącząc pojedyncze atomy wybranych pierwiastków. Jednakże nano-

technologia była obecna i stosowana przez człowieka już w średniowieczu. 

 

Nanomateriały mają odmienne właściwości fizyczne w porównaniu z ich większymi 

odpowiednikami. Technologie stosowane do wytwarzania nanomateriałów pozwalają 

otrzymać tworzywa o składzie i właściwościach niemożliwych do uzyskania metodami 

dotychczas znanymi. To oznacza, że nawet jeśli wszystkie związki chemiczne zostały 

już zbadane (choć tak nie jest), to można je badać od nowa, gdyż jako struktury nano-

rozmiarowe mogą mieć zupełnie inne właściwości. 

                               

Rys. 2. Richard P. Feynman 
(Źródło grafiki: www.tumblr.com/tagged/richard-feynman). 
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ZADANIE 2.1 INNE WŁAŚCIWOŚCI  

Podaj 3 przykłady materiałów, które w zależności od rozmiaru mają inne właściwości 

i zastosowania, np. cukier drobny – cukier puder. 

 

 

3. ĆWICZENIE –  WAŻNE ETAPY W ROZWOJU NANOTECHNOLOGII   

1857 r. – Michael Faraday opisuje koloidalne roztwory złota. 

1947 r. – John Bardeen, William Shockley i Walter Brattain z Bell Lab dokonują wy-

nalazku tranzystorów półprzewodnikowych. 

1951 r. – Erwin Müller konstruuje polowy mikroskop jonowy (pierwszy obraz struktur 

atomowych ostrzy). 

1958 r. – Jack Kilby z Texas Instruments buduje pierwszy układ zintegrowany (Na-

groda Nobla w 2000 r.). 

1959 r. – wykład Richarda Feynmana. 

1965 r. – Gordon Moore (współzałożyciel firmy Intel) formułuje tzw. prawo Moore’a, 

które opisuje wykładniczy wzrost liczby tranzystorów w układach zintegro-

wanych. 

1981 r. – Gerd Binnig i Heinrich Röhrer z IBM Lab w Zurichu konstruują skaningowy 

mikroskop tunelowy, który umożliwił uzyskanie obrazu powierzchni z ato-

mową zdolnością rozdzielczą (Nagroda Nobla w 1986 r.). 

1985 r. – Harold Kroto, Sean O’Brien, Robert Curl i Richard Smalley dokonują odkry-

cia fulerenów, alotropowej odmiany czystego węgla występującej w formie 

cząsteczkowej (Nagroda Nobla z chemii w 1996 r.). 

1986 r. – Gerd Binnig, Calvin Quate i Christoph Gerber konstruują mikroskop sił ato-

mowych, który umożliwił badanie dowolnych materiałów, a także manipula-

cje obiektami w nanoskali. 
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1989 r. – Don Eigler i Erhard Schweizer z IBM Research Center wykonują napis IBM 

za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego, używając do tego celu 

35 atomów. 

1991 r. – Sumio Iijima z firmy NEC – otrzymuje nanorurki węglowe.  

lata 90. XX w. – powstają pierwsze firmy wyspecjalizowane w nanotechnologii. 

2004 r. – Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow z Uniwersytetu w Manchesterze do-

konują wyizolowania warstwy grafenu (Nagroda Nobla w 2010 r.). 

2006 r. – James Tour ze współpracownikami z Rice University budują molekularny 

nanosamochód z kołami z fulerenów, który jeździ po powierzchni złota. 

2010 r. – IBM tworzy ultraszybką technikę nanolitografii umożliwiającą tworzenie na 

powierzchni funkcjonalnych trójwymiarowych struktur. 

2016 r. – Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart i Bernard L. Feringa otrzymują 

Nagrodę Nobla z chemii za opracowanie i syntezę maszyn molekularnych – 

pojedynczych cząstek, które mogą wykonywać pracę. 

                                  

Rys. 3.1. Fulereny, nanorurki i grafen. 
(Źródło grafiki: Wikipedia.org). 

 

ZADANIE 3.1 PRZEŁOMOWE WYDARZENIE 

Jakie będzie wg Ciebie następne przełomowe dla nanotechnologii wydarzenie? 
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4. ĆWICZENIE –  NANOZŁOTO  

Roztwory koloidalne nanozłota mają właściwości lecznicze i antybakteryjne. 

Są jednak suplementem diety, a nie lekiem. Koloidalne złoto, w zależności 

od wielkości cząstek, ma różne kolory. 

 

W średniowieczu szklarze stosowali nanocząsteczki złota do otrzymywania szkła 

o różnej – zależnie od wielkości cząstek – barwie. Cząstki o rozmiarze ok. 20 nano-

metrów używano w produkcji czerwonego szkła, 30 nm – różowego, a ok. 80 nm – 

szkła pomarańczowego, przy czym najbardziej znane jest szkło o barwie rubinu. Do-

starczana przez Słońce energia świetlna aktywuje nanocząstki złota, które rozkładają 

lotne związki organiczne. Barwione złotem szkło jest nanokatalizatorem rozkładają-

cym zanieczyszczenia powietrza pod wpływem światła słonecznego. Witraże ponad-

to nie zmieniają barwy z biegiem czasu, gdyż nie zawierają barwników, które mogły-

by wyblaknąć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.2. Złoto w sztabkach i nanozłoto – różne kolory w zależności od wielkości cząstek. 
(Źródło grafiki: Wikipedia.org). 

 

ZADANIE 4.1 L ITR ZŁOTA  

Złoto ma gęstość 19,30 g/cm3. Oblicz, jaką masę ma 1 litr złota. 
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ZADANIE 4.2 ILE ATOMÓW  

Ile atomów złota należy ułożyć jeden za drugim, by utworzyły nanocząsteczkę o roz-

miarach 1 nm? 

 

5. ĆWICZENIE –  NANOSREBRO     

Srebro (Ag) to ceniony metal szlachetny, od wieków używany jako waluta, materiał 

do wyrobu biżuterii czy zastawy stołowej. Oprócz walorów estetycznych, wyrobom ze 

srebra już ponad 3000 lat temu przypisywano właściwości lecznicze. Egipcjanie zau-

ważyli, że rany goją się szybciej po przyłożeniu do nich srebrnego przedmiotu. Śre-

dniowieczni wędrowcy wrzucali srebrną monetę do pojemników z wodą, chcąc w ten 

sposób na dłużej zachować jej świeżość.  

 

Jeden z mechanizmów działania nanosrebra ma właściwości bakteriobójcze – polega 

na osadzaniu jonów tego metalu na błonie komórkowej bakterii i zablokowaniu en-

zymów odpowiedzialnych za syntezę białek drobnoustrojów. W efekcie nie mogą one 

wzrastać, a tym samym rozmnażać się. 

 

Tkanina powlekana nanosrebrem może być stosowana w szerokim zakresie, 

m.in. przy wytwarzaniu opatrunków na rany, odzieży ochronnej i szpitalnej, masek 

i rękawic chirurgicznych, uniformów wojskowych (nanosrebro ma właściwości anty-

bakteryjne). Wysoka elastyczność tkaniny umożliwia zastosowanie w produkcji ko-

stiumów sportowych i rekreacyjnych. 

 

Rys. 5. Srebrna moneta okolicznościowa NBP. 
(Źródło grafiki: https://www.skarbnicanarodowa.pl/bitwyorezapolskiego). 
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ZADANIE 5.1 PPM 

W roztworach koloidalnych stosuje się oznaczenie „ppm”. Wyjaśnij, co ono oznacza. 

 

6. ĆWICZENIE –  GRAFEN   

Grafen, czyli pojedyncza warstwa kryształu grafitu, wykorzystywanego m.in. do pro-

dukcji ołówków, jest siatką atomów węgla tworzącą sześciokąty. Węgiel, z którego 

zbudowany jest grafen, znajduje się na czwartym miejscu najczęściej występujących 

pierwiastków we wszechświecie, po wodorze, helu i tlenie. Jest obecny we wszyst-

kich organizmach żywych. 
 

Wybrane charakterystyki porównawcze grafenu świadczą o jego wyjątkowych wła-

ściwościach, ponieważ:  

➢ ma 1 000 000 razy mniejszą grubość od ludzkiego włosa, 

➢ ma 1000 razy większą przewodność elektronową niż miedź, 

➢ jest ponad 100 razy bardziej wytrzymały niż stal (o tej samej grubości), a zara-

zem tak elastyczny, że można go bez szkody rozciągnąć o 20%, 

➢ ma 100 razy większą przewodność cieplną niż miedź. 
 

Grafen jest teoretycznie tak wytrzymały, że na arkuszu tego materiału można by po-

stawić słonia o masie nawet do 5 ton. Grafen jest także przezroczysty i nieprzema-

kalny. Przejrzystość i znakomite przewodnictwo sprawiają, że grafen nadaje się do 

wytwarzania przejrzystych, zwijanych w rolkę wyświetlaczy dotykowych, energoosz-

czędnych źródeł światła oraz produkcji energii odnawialnej z baterii słonecznych 

i magazynowania jej w wysokowydajnych akumulatorach i kondensatorach. 
 

Naukowcy Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow (Uniwersytet w Manchesterze) otrzy-

mali Nagrodę Nobla z fizyki w 2010 r. za przełomowe badania nad grafenem. Zastoso-

wali prostą metodę odrywania za pomocą taśmy klejącej poszczególnych warstw grafitu 

aż do uzyskania pojedynczych warstw grafenu. Wcześniej istniało przekonanie, że gra-

fen jest niestabilny termodynamicznie i nie może istnieć jako izolowana struktura. 
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Grafen należy do najintensywniej badanych materiałów, gdyż ten, który udaje się 

otrzymywać w laboratoriach, znacznie odbiega właściwościami od grafenu idealnego. 

Poza tym nie jest łatwo wytworzyć duże obszary dobrej jakości grafenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Grafen idealny i grafen rzeczywisty. 
    (Źródło grafiki: nano-carbon.pl/pl/#grafen). 

 

ZADANIE 6.1 BRYLANT 

Czy brylant, podobnie jak grafen, jest zbudowany z cząsteczek węgla o odpowiedniej 
strukturze? 

 

ZADANIE 6.2 ZASTOSOWANIA GRAFENU  

Zapisz przykłady potencjalnego zastosowania grafenu. 
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Powierzchnia niehydrofobowa 

Kąt zwilżania > 90° 

Powierzchnia hydrofobowa 

Kąt zwilżania < 90° 

 

7. ĆWICZENIE –  HYDROFOBOWOŚĆ I  EFEKT LOTOSU  

Hydrofobowość, w elementarnym ujęciu, jest to skłonność cząsteczek chemicznych 

do odpychania od siebie cząsteczek wody. Powierzchnie hydrofobowe to powierzch-

nie trudne do zwilżenia, na których krople cieczy nie rozpływają się, lecz zachowują 

swój kształt dzięki napięciu powierzchniowemu. W technologii zjawisko samooczysz-

czania się powierzchni odkryto po raz pierwszy u roślin z rodzaju lotos (Nelumbo). 

Kropelki wody oddzielają się od powierzchni liścia dzięki temu, że jest ona pokryta 

meszkiem, który powoduje, że kropelki wody szybko spływają, zabierając ze sobą 

brud. Efekt lotosu znalazł już zastosowanie w wielu produktach, na przykład w far-

bach do elewacji, po których woda spływa razem z brudem. 

 

Nanotechnologia pozwala na wytwarzanie powłok hydrofobowych zabezpieczających 

w zasadzie każdą powierzchnię przed zanieczyszczeniami różnego pochodzenia, 

a także przed wodą. W impregnatach znajdują się nanocząstki o wiele mniejsze od 

porów zabezpieczanej powierzchni, co pozwala cząstkom na głębokie przeniknięcie 

i zapewnia bardzo efektywną ochronę. Warstwa hydrofobowa nie tylko nie przepusz-

cza wody, skutkiem czego chroni przed wykwitami wapiennymi czy korozją, ale też 

zabezpiecza podłoże przed promieniowaniem ultrafioletowym. Jednocześnie powłoka 

hydrofobowa jest paroprzepuszczalna, czyli pozwala „oddychać” materiałom. 

                       

Rys. 7.1. Wizualizacje efektu lotosu. 
   (Źródło grafiki: Wikipedia.org). 

 

O własnościach hydrofobowych powierzchni decyduje jej nanostrukturyzacja. 

Obecność na powierzchni nanostruktur o rozmiarach rzędu od dziesiątek do setek 

nanometrów uniemożliwia zwilżanie powierzchni. Miarą tego, czy materiał uznajemy 

za hydrofobowy, czy hydrofilowy, jest graniczny kąt zwilżania. Jest to kąt zawarty 

pomiędzy powierzchnią ciała stałego a styczną do powierzchni ciekłej wystawioną 

z punktu styku fazy stałej, ciekłej i gazowej, mierzony przez fazę gazową. 

 
 
 

 
 
 
 

Rys. 7.2. Sposób prowadzenia prostych pozwalających określić kąt zwilżania. 
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ZADANIE 7.1  EFEKT LOTOSU  

Polecenia: 

 Zwilż powierzchnie liści sałaty i kapusty za pomocą ręcznego spryskiwacza. 

Przyjrzyj się uważnie uformowanym kroplom wody i spróbuj wskazać, które 

z liści wykazują hydrofobowość. 

 Następnie, za pomocą pipety, nanieś na suche powierzchnie liści kroplę 

wody. 

 Wykorzystaj aparat smartfona, aby wykonać fotografię kropli, a następnie 

powiększ zdjęcie i posługując się kątomierzem, spróbuj oszacować wartość 

kąta zwilżania. Wyniki zapisz poniżej. 

 

 

Liść sałaty 

Kąt zwilżania = . 

 

 

Liść kapusty 

Kąt zwilżania = . 

 

ZADANIE 7.2  POWIERZCHNIA HYDROFOBOWA  

Polecenia: 

 Weź dwa skrawki tkaniny, jeden z nich oznacz pisakiem i nanieś na niego 

powłokę hydrofobową. W tym celu spryskaj tkaninę środkiem impregnują-

cym przeznaczonym do odzieży. Odłóż tkaninę do wyschnięcia na 

ok. 30 minut. 

 Za pomocą pipety nanieś na obie powierzchnie – impregnowaną i nie pod-

daną takiej obróbce – kroplę wody. 

 Wykorzystując aparat smartfona i kątomierz, jak w poprzednim zadaniu, 

spróbuj oszacować wartość kąta zwilżania. 

 Następnie zwilż powierzchnię tkaniny za pomocą spryskiwacza. Zanotuj 

spostrzeżenia. 
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ZADANIE 7.3  PIASEK HYDROFOBOWY  

Polecenia: 

 Wysyp na szalkę trochę zwykłego piasku, a obok nieco hydrofobowego. 

Przy użyciu pipety zwilż obie porcje piasku kilkoma kroplami wody. Zanotuj 

obserwacje. 

 Do naczynia z wodą wsyp niewielką porcję piasku hydrofobowego. Za po-

mocą łyżeczki spróbuj go rozprowadzić w wodzie. Następnie wyłów piasek 

z wody i wysyp go na szalkę. 

 

 

Spostrzeżenia 

 

Spostrzeżenia 
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8. ĆWICZENIE –  KAMELEON  

Pod warstwą pigmentacyjnych komórek skóry kameleona znajduje się warstwa ko-

mórek zawierających kryształy o skali nano ustawione w trójkątną siatkę. 

 

Poddając próbki kameleoniej skóry ciśnieniu i działaniu związków chemicznych, ba-

dacze odkryli, że te kryształki można „dostroić”, zmieniając odległości pomiędzy nimi. 

To z kolei wpływa na kolor światła, które odbija ich sieć. Gdy odległości między 

kryształkami rosną, odbite światło zmienia kolor od niebieskiego, poprzez zielony, 

żółty i pomarańczowy, aż do czerwonego. 

                                          

Rys. 8. Kameleon 
(Źródło grafiki: losyziemi.pl). 

 

ZADANIE 8.1 KOLORY 

Jakie kolory otrzymamy, mieszając kolory: 

a) niebieski i żółty? 

b) czerwony i niebieski? 

c) zielony i czerwony? 
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9. NANOCZĄSTKI BARWNIKÓW –  CHROMATOGRAFIA  

Nanocząstki minerałów są od wieków wykorzystywane jako barwniki. Dzisiejszy 

przemysł chemiczny dostarcza szeroką gamę barwników w postaci nanocząstek jako 

składników farb i lakierów. Spróbuj zbadać skład barwników w pisakach, wykorzystu-

jąc metodę chromatografii cieczowej. 

Chromatografia to metoda rozdzielania składników mieszanin powszechnie 

stosowana w chemii analitycznej. W tej metodzie badana mieszanina jest roz-

puszczana w rozpuszczalniku (wyróżnia się chromatografię cieczową i gazową), 

a następnie przepuszcza się ją przez złoże chromatograficzne, gdzie składniki ulega-

ją separacji. 

Efekt kapilarny sprawia, że dzięki siłom van der Waalsa rozpuszczalnik (w tym ćwi-

czeniu – ocet) może się przemieszczać pomiędzy włóknami celulozy. Gdy ocet do-

ciera do badanej próbki (kropki wykonanej pisakiem), obecne w tuszu nanocząstki 

barwników rozpuszczają się w nim i ulegają separacji ze względu na swoje rozmiary. 

Mniejsze nanocząstki spływają w dół pomiędzy włóknami celulozy, te większe są 

przepychane ku górze, porwane przez prąd rozpuszczalnika. 

 

 

 

ZADANIE 9.1  CHROMATOGRAFIA CIECZOWA  

Polecenia: 

 Przygotuj złoże chromatograficzne. W tym celu z bibuły filtracyjnej wytnij 

3 paski szerokości ok. 1 cm i długości dopasowanej do wysokości kubeczka.  

 Bibułę przymocuj taśmą klejącą pośrodku patyczka. 

 Nanieś próbkę mieszaniny. Wybierz 2 pisaki (najlepiej w ciemnych kolo-

rach), których barwnik chcesz zbadać, zrób dużą kropkę u góry paska bibu-

ły, ok. 2 cm od mocowania patyczka, osobno dla każdego koloru.  

 Przygotuj rozpuszczalnik. Wlej do kubeczka niewielką ilość octu – 

1-centymetrowa warstwa w zupełności wystarczy.  

 Umieść złoża chromatograficzne z naniesionymi próbkami mieszanin barw-

ników w rozpuszczalniku, opierając patyczek na brzegu kubeczka tak, aby 

koniec paska bibuły był zanurzony w occie na głębokość ok. 0,5 cm. 

 Obserwuj uważnie przebieg eksperymentu. Po chwili ocet dotrze do kropki 

z tuszu – w miarą upływu czasu dochodzi do separacji składników badanej 

mieszaniny. 
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TU WKLEJ WYSUSZONE PRÓBKI 

Rys. 9. Zestaw eksperymentalny 

ODPOWIEDZ NA PYTANIA: 

Z czego jest zrobiony papier i jaka jest jego struktura w mikroskali? 

 

 

 

Jakie siły sprawiają, że ocet jest wciągany w górę paska papieru? 

 

 

 

W jaki sposób dochodzi do rozdzielenia składników tuszu pisaków? 
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10. ĆWICZENIE –  NANOMEDYCYNA 

Nanomedycyną określa się gałąź przemysłu powstałą dzięki zastosowaniu nano-

technologii w produkcji wyrobów medycznych, głównie za sprawą użycia różnych 

materiałów o skali nanometrycznej. W przyszłości badania nad wykorzystaniem na-

notechnologii w medycynie mogą pozwolić na zaprojektowanie specjalnych przekaź-

ników leków – nanorobotów, które poprawiają ich dostarczanie do różnych części 

organizmu. Nanoroboty pozwalają także opracować nowe metody diagnostyki i obra-

zowania medycznego. Od dostarczania leków skierowanych do konkretnych komórek 

po medycynę regeneracyjną dla pacjentów z niewydolnością lub ciężkimi uszkodze-

niami narządów – nanomedycyna otwiera wiele nowych możliwości w zakresie po-

prawy diagnostyki medycznej i terapii. 

 

Przewiduje się, że będą to maszyny o rozmiarach od 1,5 do 100 nm, skonstruowane 

ze struktur nanometrycznych. Ich zadaniem w przyszłości ma być dostarczanie sub-

stancji leczniczych do narządów w organizmie ludzkim. Możliwe będzie wprowadza-

nie takich nanomaszyn do krwi obwodowej i sterowanie ich ruchem aż do celu, któ-

rym jest chory organ. 

Obecnie w fazie badań znajdują się: 

➢ nanocząstki ze specjalnymi sekwencjami łańcu-

cha DNA, które wykrywają chorobotwórcze mi-

kroorganizmy; 

➢ nanokapsułki uwalniające w organizmie substan-

cje lecznicze dopiero w miejscu, w którym powin-

ny zadziałać; 

➢ nanocząstki posiadające zdolność wykrywania 

komórek nowotworowych i zabijania ich. 
Rys. 10. Wizualizacja nanorobotów we krwi. 

(Źródło grafiki: mlodytechnik.pl). 

 

ZADANIE 10.1 NANOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE 

Wskaż 3 potencjalne zastosowania nanotechnologii w medycynie. 
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11. ĆWICZENIE –  NANOBIOTECHNOLOGIA  

Nanobiotechnologia to dziedzina nanotechnologii na pograniczu biologii i biochemii. 

Ważnym nurtem jest poszukiwanie nowych materiałów poprzez podglądanie natury. 

Zatem rozwijając tę dziedzinę, próbuje się naśladować zachowanie elementów ukła-

dów biologicznych żywych organizmów i zaprojektować nanoukłady, które będą 

funkcjonować w podobny do nich sposób.  

 

W kosmetykach nanocząstki zwiększają skuteczność oraz przyswajalność aktywnych 

składników. Obecne są w kremach odżywczych, produktach przeznaczonych do hi-

gieny jamy ustnej. Tlenki tytanu i miedzi pełnią rolę filtrów promieniowania UV 

w kremach do opalania. Nanocząstki srebra i miedzi mogą w przyszłości zastąpić 

konserwanty stosowane obecnie w kosmetykach. Wykorzystanie produktów nano-

technologii w ochronie oraz leczeniu organizmów żywych otwiera nowe możliwości. 

Przykładami zastosowań nanotechnologii w biotechnologii mogą być: 

➢ kremy zawierające nanocząstki pochłaniające i rozpraszające szkodliwe pro-

mieniowanie UV; 

➢ opatrunki (plastry) z nanocząstkami srebra chroniące przed infekcjami 

i przyspieszające gojenie ran; 

➢ kosmetyki z nanocząstkami łagodzące efekty starzenia i wspomagające rege-

nerację tkanki; 

➢ opakowania polimerowe zapewniające dłuższe zachowanie świeżości prze-

chowywanej w nich żywności. 

 

ZADANIE 11.1 INSPIRACJE NANOBIOTECHNOLOGII  

Na czy wzoruje się nanobiotechnologia? Gdzie może znaleźć zastosowania? 
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12. ĆWICZENIE –  NANOLUMINOFORY 

Luminofory to takie związki chemiczne, które pod wpływem różnych czynników wy-

kazują luminescencję, czyli potocznie mówiąc, „świecą”. Znajdują wiele zastosowań, 

chociażby w oświetleniu (białe diody LED), wyświetlaczach (telewizory, monitory, 

smartfony), banknotach (zabezpieczenia fluorescencyjne) itp. 

 

Luminofory nanometryczne znajdują wiele nowych możliwości aplikacyjnych, gdyż 

ich właściwości mogą być inne nawet od ich odpowiedników mikrokrystalicznych. 

Dają możliwość tworzenia cieńszych, lepiej upakowanych i bardziej jednorodnych 

powierzchni. Dla zmniejszenia rozmiarów ziaren zwiększa się ilość atomów na ich 

powierzchni. Różnice te mogą wpływać m.in. na reaktywność chemiczną, stabilność 

strukturalną, temperaturę topnienia, intensywność luminescencji, monochromatycz-

ność oraz wydajność kwantową. Przykładem tego rodzaju substancji są półprzewod-

nikowe nanocząstki CdSe-CdS o średnicy od 1,7 do 6 nm. Barwa emitowanych 

kwantów światła zależy od szerokości półprzewodnikowej przerwy energetycznej, 

a ta zmienia się wraz z rozmiarem cząstek (im mniejsza nanocząstka, tym ma szer-

szą przerwę i emituje „bardziej czerwone” światło). 

 

                     Rys. 12. Różna luminescencja dla różnej wielkości nanocząstek CdSe-CdS 
(Źródło grafiki: Chem. Soc. Rev. 35 (2006) 583-592). 

ZADANIE 12.1 ZASTOSOWANIA LUMINOFORÓW  

Wymień kilka zastosowań luminoforów. 
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ZADANIE 12.2 CECHY LUMINOFORÓW  

Jakie cechy powinien posiadać luminofor wykorzystywany w oświetleniu, np. w bia-
łych diodach LED?  

 

 

13. ĆWICZENIE –  NANOKATALIZATORY  

Kataliza to zjawisko przyspieszania szybkości reakcji chemicznej pod wpływem do-

dania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym prze-

kształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przej-

ściowe. Znanym przykładem układu katalitycznego jest katalizator samochodowy 

oczyszczający ze związków trujących spaliny z silnika. 

 

Przykłady reakcji katalizowanych: 

➢ reakcje terminalnych alkinów z halogenkami akrylowymi, gdzie nanokatalizato-

rem są nanostruktury Pd/Cu; otrzymywane są w ten sposób półprodukty sto-

sowane w przemyśle barwników, przemyśle farmaceutycznym oraz do pro-

dukcji tworzyw sztucznych; 

➢ reakcje uszlachetniania paliwa nanokatalizatorem w postaci nanocząstek 

CeO2; stosowanie oleju napędowego z tym dodatkiem prowadzi do czystsze-

go procesu spalania, zwiększenia mocy silnika oraz zmniejszenia zużycia pa-

liwa do 12%; 

➢ reakcje produkcji gazu syntetycznego z biooleju i biomasy przy użyciu nano-

materiałów jako katalizatorów; 

➢ produkcja wodoru z metylaminy w obecności jednościennych nanorurek wę-

glowych jako nanokatalizatorów; 

➢ synteza związków na bazie benzenu (np. do zastosowania w produkcji leków, 

włókien syntetycznych, pestycydów) przy użyciu katalizatorów w postaci na-

nostruktur żelaza w połączeniu z jonami metali ziem rzadkich, np. jonami eu-

ropu; 

➢ fotokataliza pod wpływem UV zanieczyszczeń z wody w katalizatorach TiO2 

(rutyl) w oczyszczalniach ścieków. 
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Nanokatalizatory w przyszłości być może pomogą rozwiązać (przez biodegradację) 

narastający problem ogromnych wysp śmieci z plastiku, które występują w morzach 

i oceanach. Powierzchnia wyspy odpadów na Pacyfiku jest 5 razy większa od po-

wierzchni Polski. 

 

ZADANIE 13.1 ROLA KATALIZATORA  

Co to jest katalizator i w jaki sposób wpływa na energię aktywacji reakcji chemicznej? 

 

14. ĆWICZENIE –  ELEKTRONIKA  

Tranzystor jest podstawowym półprzewodnikowym elementem elektronicznym, ma-

jącym zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Dzięki rozwojowi nanotechno-

logii i zastosowaniu nowych nanomateriałów udało się w ciągu kilku lat zmniejszyć 

rozmiary podzespołów elektronicznych – pamięci i procesorów – kilka tysięcy razy! 

Karta pamięci o pojemności 128 MB z 2005 r. mogła pomieścić tylko 16 utworów mu-

zycznych średniej długości. W pamięci 1TB z 2019 r. zmieści się ich nawet 130 000. 

Dzięki nanotechnologii ulepszane są ekrany urządzeń mobilnych, co wpływa 

na ograniczenie zużycia energii przy jednoczesnym zmniejszeniu ciężaru i grubości 

ekranów. Obecnie tranzystory w mikroprocesorach mają wielkość 22 nm. 

 

Dynamicznie rozwija się technologia integrująca układy elektryczne i mechaniczne 

w postaci układów NEMS (Nano Electro Mechanical Systems), w których co najmniej 

jeden wymiar szczególny jest w skali mikro (0,1–100 nm). Materiałami mającymi 

znaczne możliwości jako materiały konstrukcyjne układów NEMS są np. nanorurki 

węglowe i grafen. 
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                              Rys. 14. Przykład miniaturyzacji elektroniki 
          (Źródło grafiki: https://ipfs.koreus.com/images). 

 

ZADANIE 14.1 ILE RAZY? 

Oblicz, ile razy zwiększyła się pojemność karty pamięci z roku 2005 w porównaniu do 

tej z roku 2019. 
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15. ĆWICZENIE –  PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE TLENKU INDOWO -CYNOWEGO  

Podstawowym warunkiem budowy powszechnie dziś używanych ogniw słonecznych 

jest dostępność szkła przewodzącego prąd elektryczny. Jednym z materiałów uży-

wanych do wytworzenia nanowarstwy przewodzącej na szkle jest tlenek indowo-

cynowy. Charakteryzuje się on wysokim przewodnictwem elektrycznym przy jed-

noczesnej dużej przepuszczalności światła.  

Obszary zastosowania: 

➢ ogniwa słoneczne, 

➢ fotoelektrody, 

➢ przezroczyste styki w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 

➢ wyświetlacze elektroluminescencyjne, np. organiczne LED-y, 

➢ podgrzewane szyby samochodowe lub inne szyby reaktywne „włączane/ 

wyłączane” elektrycznie. 

Przewodnictwo szkła zwykłego i pokrytego warstwą tlenku indowo-cynowego (ITO – 

Indium Tin Oxide) będziemy badać przy użyciu prostego układu elektrycznego. Do 

jego budowy potrzebne będą: bateria, trzy przewody zakończone krokodylkami i dio-

da LED oraz badane płytki szklane. 

 

Rys. 15. Schemat układu pomiarowego 

 

 

 

 

ZADANIE 15.1 ITO 

Polecenia: 

 Zbuduj układ pomiarowy według poniższego schematu. 

 Użyj niepokrytej płytki szklanej i połącz układ elektryczny według schematu. 

Zwróć uwagę na polaryzację diody – dodatni styk baterii podłącz do dłuż-

szej nóżki, diody przewodzą prąd elektryczny tylko w jednym kierunku. 

 Następnie podłącz do układu płytkę pokrytą ITO. Zapisz spostrzeżenia. 

 



 

 

 

Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona | 30 

 

16. EFEKT PAMIĘCI KSZTAŁTU   

Należy zaznaczyć, że efekt pamięci kształtu nie jest w żaden sposób osiągnięciem 

nanotechnologii – żadne nanowarstwy ani nanocząstki nie pełnią tu kluczowej funk-

cji. Jednak samo wyjaśnienie zjawiska jest związane z analizą przesunięć wewnątrz 

struktury materiału na poziomie nanometrowym. 

Stopy z tzw. pamięcią kształtu to materiały metaliczne zdolne do powrotu do pier-

wotnego kształtu po deformacji w wyniku zmiany ich temperatury. Najsilniej efekt 

pamięci kształtu wykazują stopy niklowo-tytanowe (NiTi), które, właśnie dzięki tej 

charakterystyce, znajdują szczególne zastosowanie w technice. Stop ten, w przypad-

ku gdy przybliżony procent atomowy dwóch pierwiastków jest taki sam, jest znany 

pod nazwą NITINOL. 

Stop w fazie niskotemperaturowej (martenzytu) można odkształcać, jednak inaczej 

niż w przypadku zwykłych materiałów odkształcenie nie zachodzi poprzez prze-

mieszczanie (dyfuzję) pojedynczych atomów, lecz poprzez przemieszczanie się 

w nanometrowej skali całych warstw atomowych wewnątrz ziaren krystalicznych sto-

pu. Powstają wówczas naprężenia między ziarnami, lecz nie dochodzi do odkształ-

ceń plastycznych. Po ogrzaniu powyżej pewnej temperatury (temperatury przejścia 

fazowego) stop zmienia swoją strukturę, przechodząc w fazę wysokotemperaturową 

(austenitu), dochodzi do przemieszczenia między warstwami atomowymi. Znikają 

wtedy naprężenia i materiał wraca do pierwotnego kształtu. 

 

 

 

UWAGA! 

► Drut z NITINOLU jest ostro zakończony. Podczas eksperymentowania należy za-

chować ostrożność, aby uniknąć skaleczenia! 

► NITINOL bezpowrotnie traci swoje właściwości, jeśli zostanie przegrzany. Należy 

zwrócić szczególną uwagę, aby temperatura wody używanej do podgrzania drutu 

nie była wyższa niż 70°C. 

► Nie należy podgrzewać drutu nad otwartym ogniem, np. zapalniczką. Spowoduje 

to przegrzanie materiału i trwałą utratę jego właściwości. 
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ZADANIE 16.1  TEMPERATURA PRZEJŚCIA FAZOWEGO   

Polecenia: 

 W ćwiczeniu masz do dyspozycji drut z NITINOLU o długości ok. 15 cm. 

NITINOL to nazwa, jaką określa się stopy niklu i tytanu wykazujące efekt 

pamięci kształtu.  

 Nalej do naczynia (kubka lub zlewki) gorącej wody. Wodę podgrzewamy za 

pomocą czajnika elektrycznego. UWAGA: temperatura wody nie może być 

wyższa niż 70°C. 

 Wygnij drucik z NITINOLU w dowolny sposób. 

 Zanurz powyginany drucik w kąpieli wodnej. Drut powinien natychmiast się 

wyprostować – wrócić do początkowego kształtu. 

 Eksperymentuj z drucikiem, wyginając go i przywracając mu kształt przez 

ogrzanie w kąpieli wodnej, której temperaturę podczas stygnięcia kontroluj 

za pomocą termometru (tradycyjnego lub elektronicznego). 

 Spróbuj wyznaczyć temperaturę, w której zachodzi przejście fazowe mar-

tenzyt – austenit. Jest to minimalna temperatura, w której drucik odzyskuje 

swój kształt po zanurzeniu. 

 Zanotuj wyniki swoich obserwacji poniżej oraz zastanówcie się w grupie 

nad przykładami zastosowań praktycznych materiału z pamięcią kształtu. 

Temperatura martenzytowego przejścia fazowego: 

T =  

Wypisz kilka zastosowań materiałów z pamięcią kształtu: 
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17. ĆWICZENIE –  NARZĘDZIA NANOTECHNOLOGII   

W latach 80. XX w. rozpoczął się gwałtowny rozwój nanotechnologii, napędzany wy-

ścigiem technologicznym koncernów nieszczędzących nakładów na badania nauko-

we. W laboratoriach, czołowej wówczas na rynku komputerowym, firmy IBM w Zuri-

chu poszukiwano materiałów, metod i narzędzi do projektowania oraz wytwarzania 

jak najlepszej jakości procesorów i innych podzespołów elektronicznych na potrzeby 

rodzącego się rynku komputerów osobistych. Właśnie tam skonstruowano urządze-

nia, które zrewolucjonizowały badania w dziedzinie nanotechnologii, umożliwiając 

obrazowanie powierzchni w skali nanometrycznej. W 1982 r. G. Binning, H. Röhrer 

i Ch. Gerber zbudowali pierwszy skaningowy mikroskop tunelowy (ang. Scanning 

Tunneling Microscope, STM) oraz zademonstrowali jego możliwości, ukazując po-

wierzchnię złota oraz krzemu w skali atomowej. Wynalazek ten wkrótce docenił komi-

tet noblowski (Binning i Röhrer – Nagroda Nobla z fizyki, 1986 r. wraz z twórcą mi-

kroskopu elektronowego E. Ruską). Zasadniczym ograniczeniem dla STM-u było to, 

że za jego pomocą można badać tylko powierzchnie przewodzące. Rozpoczęto za-

tem prace, żeby obejść to ograniczenie. Cztery lata później, w 1986 r. zaowocowały 

one powstaniem mikroskopu sił atomowych (ang. Atomic Force Microscope, AFM), 

wynalazku, który przyczynił się do rozpowszechnienia badań w nanoskali w takich 

dziedzinach, jak biologia, chemia, medycyna czy geologia. 

Mikroskopy skaningowe obecnie stanowią standardowe wyposażenie wielu laborato-

riów badawczych zajmujących się szeroko pojętą nanonauką. Przyczyniają się do 

odkrywania nowych materiałów, pracują również w przemyśle nanotechnologicznym, 

gdzie zapewniają odpowiednią kontrolę jakości wytwarzanych podzespołów. 

ZADANIE 17.1 SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOW Y 

Jak to działa? 

➢ Efekt tunelowy 

W makroświecie jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych zjawisk fizycznych, które 

uznajemy za naturalne i logiczne, tak jak fakt, że przepływ prądu pomiędzy dwiema 

elektrodami jest możliwy tylko, jeśli mają one ze sobą kontakt. Jednak w skali tak 

małej jak rozmiary pojedynczych atomów czy jeszcze mniejszych cząstek elementar-

nych, jakimi są elektrony, rządzą prawa fizyki kwantowej. W naszej skali żaden obiekt 

nie jest w stanie pokonać przeszkody, dopóki jego energia nie będzie większa niż 

energia potencjalna związana z wysokością tej przeszkody (np. gdy rzucamy o mur 

piłeczką, nie znajdzie się ona po drugiej stronie, dopóki nie przerzucimy jej ponad 

murem). Jednak w skali mniejszej niż pojedyncze nanometry cząstki takie jak elek-

trony ujawniają swoje falowe oblicze. Dla elektronów płynących pomiędzy elektroda-

mi rozdzielenie elektrod na pewną niewielką odległość powoduje powstanie swoistej 

przeszkody,  tzw.  bariery  potencjału. Fizyka kwantowa dopuszcza sytuację, że elek- 
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trony przenikną na drugą stronę takiej przeszkody pomimo tego, że ich energia bę-

dzie niższa niż wysokość bariery. Zjawisko przepływu prądu poprzez przerwę między 

elektrodami nosi nazwę efektu tunelowego, a prąd przepływający przez tę przerwę 

– prądem tunelowym. 

 

Rys. 17.1. Schemat zjawiska tunelowania elektronu (z lewej)  

oraz wykres zależności prądu tunelowego od odległości ostrza od próbki (z prawej) 
(Źródło grafiki: https://www2.fkf.mpg.de/ga/research/stmtutor/stmtheo.html; 

http://korek.uci.agh.edu.pl/dydaktyka/fizykapowierzchni/6%20STM.pdf). 

Okazuje się, że spośród wielu czynników wpływających na natężenie prądu tunelo-

wego kluczowym jest szerokość bariery potencjału, czyli odległość pomiędzy elektro-

dami. W skaningowym mikroskopie tunelowym elektrodami są przewodząca próbka 

oraz bardzo ostra metalowa igła, zwana ostrzem (ang. tip). Aby udało się zmierzyć 

prąd tunelowy (rzędu nanoamperów), ostrze musi zbliżyć się do próbki na odległość 

poniżej 1 nm. Wówczas poprzez pomiar zmian natężenia prądu tunelowego można 

z ogromną precyzją (dochodzącą do setnych nanometra, ułamek średnicy atomu) 

ustalić odległość pomiędzy ostrzem i próbką. Ostrze stanowi sondę i przesuwa się 

nad powierzchnią próbki, skanując powierzchnię, a pomiar natężenia prądu tunelo-

wego pozwala odwzorować nierówności powierzchni ze zdumiewającą rozdzielczo-

ścią nawet wielkości ułamków średnicy atomu. 

➢ Tryby pracy mikroskopu STM 

Pomiędzy próbkę a ostrze przykładane jest niewielkie napięcie, następnie ostrze zbliża 

się do próbki do momentu, aż popłynie prąd tunelowy. Układ pomiarowy mikroskopu 

sterowany jest przez komputer zbierający pomiary natężenia prądu tunelowego, czyli 

informację o odległości ostatniego atomu z czubka ostrza od atomów na powierzchni. 

Możliwe są dwa tryby pracy skaningowego mikroskopu tunelowego. Najprostszym jest 

tryb stałej wysokości, w którym ostrze przesuwa się ponad próbką na stałej wysokości, 

a mierzony prąd tunelowy odwzorowuje powierzchnię. Ten tryb jest w praktyce stoso-

wany jedynie dla atomowo gładkich powierzchni w warunkach ultrawysokiej próżni, 

gdyż ostrze znajduje się na tyle blisko powierzchni, że może o nią łatwo zawadzić. 

Najczęściej stosuje się tryb stałego prądu, w którym podczas skanowania utrzymywa-

na jest stała wartość prądu tunelowego. W tym celu wykorzystuje się pętlę sprzężenia 

zwrotnego, układ pomiarowy mikroskopu reaguje na zmiany wartości prądu tunelowe-

go przez zmianę odległości ostrza od próbki (czyli  żeby  tzw.  sygnał  błędu  –  różnicę 
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między zadaną a mierzoną wartością prądu, zredukować do zera). W tym trybie sygnał 

sterujący odległością ostrza od próbki odwzorowuje topografię powierzchni. 

 

Rys. 17.2. Tryby pracy STM; po lewej – tryb stałej wysokości,  

po prawej – tryb stałego prądu tunelowego 
(Źródło grafiki: http://korek.uci.agh.edu.pl/dydaktyka/fizykapowierzchni/6%20STM.pdf). 

➢ Skaner piezoelektryczny 

Zbliżanie i oddalanie ostrza od powierzchni, jak i skanujący ruch ponad próbką umoż-

liwia element zwany skanerem piezoelektrycznym. Wykorzystuje on zjawisko zwa-

ne odwrotnym efektem piezoelektrycznym, polegające na zmianie rozmiarów pew-

nych materiałów, tzw. piezoelektryków, pod wpływem przyłożonego napięcia. Piezoe-

lektryki to grupa materiałów o bardzo szerokich zastosowaniach, charakteryzujących 

się pojawieniem się na ich powierzchni ładunków elektrycznych (pojawieniem się na-

pięcia elektrycznego) w wyniku naprężeń mechanicznych, np. ściskania (jest to efekt 

piezoelektryczny prosty). Piezoelektrykami są niektóre kryształy, wśród nich najpow-

szechniej znany jest kwarc, ale wytwarza się również ceramiczne materiały piezoe-

lektryczne (w skanerach stosuje się ceramikę PZT będącą mieszaniną cyrkonianu 

ołowiu i tytanianu ołowiu). 

Skanery obecnie stosowane w mikroskopach skaningowych mają postać rureczki 

z ceramiki piezoelektrycznej z napylonymi na powierzchni elektrodami. Przykładanie 

napięcia do odpowiednich elektrod skutkuje wydłużaniem lub skracaniem rurki  

skanera, czyli zbliżaniem 

bądź oddalaniem ostrza lub 

jego wyginaniem na boki, co 

umożliwia przesuwanie ostrza 

ponad próbką. Precyzja, z 

jaką skaner pozwala kontro-

lować ruch ostrza, jest zdu-

miewająca, bo mowa tu o od-

ległościach mniejszych niż 

średnica atomu (rzędu kilku 

pikometrów). 

 

Rys. 17.3. Skaner piezoelektryczny 
(Źródło grafiki: http://users.skynet.be/andystrappazzon/memoires/chap3.html 

http://in.iphy.ac.cn/upload/1605/201605181557123695.pdf). 
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➢ Budowa mikroskopu 

Na rysunku 17.4 przedstawiono schematycznie budowę skaningowego mikroskopu 

tunelowego.  

Na schemacie zaznaczone są:  

• skaner, na którym zamocowane jest 

ostrze STM w niewielkiej odległości od 

powierzchni próbki; 

• wzmacniacz prądu tunelowego płyną-

cego pomiędzy ostrzem STM a próbką; 

• blok sterowania mający za zadanie 

kontrolować parametry tunelowania  

i napięcia sterujące ruchem skanera;  

• oraz komputer PC, na którym rejestro-

wany jest obraz powierzchni badanej 

próbki.  

U oznacza napięcie polaryzacji pomiędzy 

próbką a ostrzem STM, It – prąd tunelowy, 

a I0 – prąd odniesienia.  

➢ Ostrze 

Najistotniejszym elementem mikroskopu jest umieszczone na skanerze ostrze, sta-

nowiące sondę pomiarową. Teoria tunelowania mówi, że ok. 90% prądu tunelowego 

płynie przez pojedynczy atom ostrza znajdujący się najbliżej powierzchni, co w połą-

czeniu z precyzją ruchu skanera zapewnia możliwość uzyskania atomowych roz-

dzielczości (ok. 0,1 nm w płaszczyźnie próbki, a w kierunku prostopadłym do próbki 

nawet o rząd mniej). Nic więc dziwnego, że odpowiednie dobranie i przygotowanie 

ostrza stanowią istotne elementy pracy ze skaningowym mikroskopem tunelowym. 

Materiał na ostrza do mikroskopu STM najczęściej przygotowuje się z drutu ze stopu 

platynowo-irydowego lub z wolframu. Ostrze można wykonać, odpowiednio tnąc drut 

Pt/Ir, natomiast ostrza wolframowe trawi się elektrochemicznie. 

Rys. 17.4. Schemat blokowy mikroskopu 
(Źródło grafiki: rozprawa doktorska B. Strzelczyk). 
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UWAGA! 

► Ogromy wpływ na jakość przygotowywanego ostrza ma zachowanie odpowiedniej 

higieny pracy. 

► Podczas przygotowania sondy mikroskopu należy unikać zabrudzenia drutu tłusz-

czem z rąk czy innymi zanieczyszczeniami. W tym celu należy używać rękawi-

czek, a drut chwytać za pomocą szczypiec lub pęsety i przechowywać go 

w szczelnym woreczku. 

► Należy dbać o czystość tych części narzędzi, które mają kontakt z drutem na 

ostrza, w szczególności nie należy ich dotykać gołymi rękami. 

► Do cięcia drutu należy używać wyłącznie przeznaczonych do tego szczypiec lub 

cążków. 

► Narzędzi przeznaczonych do przygotowywania ostrza i próbek należy używać wy-

łącznie do tych czynności, nie można używać ich do innych celów. 

► W przypadku zanieczyszczenia drutu na ostrza bądź narzędzi należy przeczyścić 

je chusteczką bezpyłową (np. optyczną) nasączoną acetonem lub alkoholem. 

► Gotowe ostrze należy trzymać za pomocą pęsety, uważając, żeby go nie uszko-

dzić. 

Procedura przygotowania ostrza: 

 Przygotowując ostrze, pamiętaj o zachowaniu higieny laboratoryjnej. 

 Odwiń z drutu Pt/Ir ok. 2-centymetrowy kawałek, jeśli trzeba wyprostuj go.  

 Przygotuj szczypce i pęsetę. 

 Uchwyć szczypcami drut przy jego końcu tak, aby po odcięciu od reszty 

drutu gotowe ostrze miało ok. 7–8 mm. 

 Cążkami odetnij drut pod kątem ok. 45°. W tym celu najpierw delikatnie 

uchwyć drut cążkami, odrobinę go zgniatając, a następnie dokończ cięcie, 

wykonując ruch zrywania (patrz rysunek 17.2 z lewej). 

 Po odcięciu drutu trzymasz w szczypcach gotowe ostrze, uważaj na jego 

ostry koniec, by go nie uszkodzić. 

 Ostrą pęsetą przejmij ostrze ze szczypiec i umieść je delikatnie w skanerze 

mikroskopu, wsuwając je w odpowiedni rowek pod sprężynką (jak na ry-

sunku 17.5 z prawej). 

 Pamiętaj o schowaniu reszty drutu i zabezpieczeniu narzędzi. 
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Rys. 17.5. Sposób przygotowania ostrza i jego montażu w mikroskopie 
(Źródło grafiki: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

➢ Obrazowanie powierzchni  

Podczas warsztatów projektu NanoDay korzystamy z urządzenia Nanosurf – Naio 

STM, które składa się z głowicy mikroskopu umieszczonej na ciężkiej płycie, mającej 

ograniczyć drgania mechaniczne, oraz kontrolera zawierającego układy elektroniczne 

sterujące pracą mikroskopu. Kontroler połączony jest z komputerem wyposażonym 

w oprogramowanie easyScan, które umożliwia sterowanie skaningowym mikrosko-

pem tunelowym, zbieranie i obróbkę danych. 

 

Rys. 17.6. Mikroskop easyScan2 STM wraz z kontrolerem 
(Źródło grafiki: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

Ostrze jest zamocowane do skanera specjalną sprężynką zapewniającą kontakt elek-

tryczny. Próbki montuje się na metalowych płytkach mocowanych magnetycznie na 

walcowym uchwycie próbki (ang. holder). Elementy te widoczne są na rysunku, za-

znaczono również kierunki ruchu ostrza. 
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Rys. 17.7. Konstrukcja skanera oraz kierunek 

skanowania próbki w mikroskopie easyScan2 

STM 
(Źródło grafiki: Operating Instructions – easyScan 2 STM, 

nanosurf.com). 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

► Obsługa mikroskopu STM naprawdę wymaga cierpliwości. 

► Mikroskop jest urządzeniem niezwykle delikatnym, proszę zachować szczególną 

ostrożność w pobliżu mikroskopu. 

► Do montażu próbki i ostrza należy używać wyłącznie przeznaczonych do tego na-

rzędzi.  

► Nie wolno dotykać metalowej części uchwytu próbki palcami! Tłuszcz z palców 

może uniemożliwić pracę urządzenia. Zalecane jest używanie rękawiczek. 

► Uchwyt próbki powinien być przechowywany w specjalnym pojemniku (w zesta-

wie)! 

► W przypadku dotknięcia palcem metalowej części uchwytu próbki należy ją sta-

rannie wytrzeć bezpyłową chusteczką nasączoną acetonem. 

► Mikroskop jest bardzo czuły na obecność kurzu, pyłu, tłuszczu i innych zanie-

czyszczeń. Zabronione jest dotykanie elementów mikroskopu. 

► Przezroczystą pokrywę mikroskopu zdejmuje się wyłącznie w celu wymiany ostrza 

lub próbki. Zabronione jest zdejmowanie pokrywy podczas pracy mikroskopu. 

► Pomiary mikroskopowe są niezwykle czułe na drgania! Podczas pracy skanera nie 

wolno dotykać płyty ani mikroskopu. Należy unikać również chodzenia, tupania, 

gwałtownych ruchów, głośnego mówienia. 

► Wszelkie zmiany ustawień należy skonsultować z prowadzącym zajęcia lub inną 

osobą przeszkoloną w obsłudze mikroskopu. 
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Podstawowe parametry pracy mikroskopu zostały zebrane w poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 17.2 OBRAZOWANIE POWIERZCHNI SKANINGOWYM MIKROSKOPEM TUNEL OWYM 

W tym zadaniu masz do dyspozycji dwie próbki, które dobrze sprawdzają się w po-

miarach STM wykonywanych w powietrzu: metaliczną warstwę złota oraz mono-

kryształ grafitu (HOPG – Highly Organized Pyrolytic Graphite). Na próbce złota moż-

na obserwować polikrystaliczną strukturę metalu i układ stopni atomowych na poje-

dynczych ziarnach krystalicznych. Natomiast na próbce grafitowej, przy odrobinie 

szczęścia, można zobrazować strukturę powierzchni z rozdzielczością atomową. 

 

 

Przygotowanie mikroskopu do pracy: 

 Przed włączeniem układu pomiarowego należy sprawdzić, czy kontroler jest 

połączony z głowicą skanującą i komputerem za pomocą kabla USB oraz 

czy jest włączony do sieci.  

 Włącz kontroler przełącznikiem Power switch i uruchom komputer. W mo-

mencie włączenia kontrolera wszystkie lampki kontrolne na jego obudowie 

zapalą się na chwilę. Następnie lampki stanu głowicy (Scan Head Lights) 

oraz lampki wykrytych modułów (Module Lights) zaczną migać, a pozosta-

łe lampki zgasną. 

 Uruchom program easyScan 2. W oknie programu pojawia się na krótko 

komunikat „Starting System”, a układ jest gotowy do pomiarów, gdy na 

kontrolerze zapalą się lampki stanu ostrza (Probe Status Light) i stanu 

głowicy (Scan Head Light). 
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➢ Zbliżanie ostrza do próbki 

Aby rozpocząć pomiary, ostrze musi znaleźć się tak blisko próbki, aby popłynął 

prąd  tunelowy.  Stan  ostrza jest sygnalizowany na kontrolerze kolorem  diody Probe 

Montaż próbki: 

 Próbkę montuje się na metalowym nośniku w kształcie krążka. Należy wy-

jąć go z pojemnika, chwytając wyłącznie za czarną plastikową część. Nie 

wolno dotykać metalowej części. 

 Używając pęsety, ostrożnie wyjmij metalowy krążek z próbką z pudełeczka 

i umieść na magnesie zamontowanym w uchwycie. 

 

Rys. 17.8. Montaż próbki na uchwycie 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

 Ostrożnie umieść próbkę wraz z uchwytem w głowicy skanującej tak, aby 

nie dotykała ostrza STM. Należy uważać, aby próbka nie została ściągnięta 

z uchwytu przez magnes przytrzymujący uchwyt. 

 Zachowując wyjątkową ostrożność, przysuń uchwyt z próbką po prowadnicy 

na odległość ok. 1 mm. Upewnij się, że ostrze jest skierowane w gładki, po-

zbawiony nierówności widocznych gołym okiem obszar próbki. Jeśli zacho-

dzi potrzeba, możesz zmienić położenie próbki względem ostrza, obracając 

delikatnie uchwytem. 

 Po wstępnym zbliżeniu próbki do ostrza zamknij głowicę przezroczystą po-

krywą, tak aby ostrze i próbka były widoczne w wizjerze powiększającym. 

 Dalsze czynności wykonujemy, sterując skanerem piezoelektrycznym za 

pomocą komputera. 

 

Rys. 17.9. Zakładanie uchwytu próbki do głowicy mikroskopu 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 
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Status; pomarańczowy – ostrze podczas zbliżania, czerwony – zbyt bliska odleg- 
łość ostrza od próbki; prawdopodobnie ostrze uderzyło w próbkę i trzeba będzie je  
wymienić, zielony – urządzenie wykryło przepływ prądu tunelowego; mikroskop jest 
gotowy do skanowania.  

Sterowanie skanerem odbywa się przez okno dialogowe Positioning w panelu Appro-

ach. Ruch ostrza w stronę próbki uruchamia przycisk Advance, wciśnięcie przycisku 

Retract powoduje wycofanie ostrza. Przycisk Retract umożliwia odsunięcie ostrza na 

bezpieczną odległość (np. w celu zmiany miejsca skanowania na próbce lub chwilowego 

przerwania pomiarów), natomiast przycisk Withdraw ustala maksymalną odległość za-

sięgu skanera (używamy go, gdy chcemy wyjąć uchwyt próbki z głowicy mikroskopu  

w celu wymiany próbki lub ostrza oraz po skończonych pomiarach). 

 

 Po zbliżeniu ręcznym próbki do ostrza i zamknięciu pokrywy należy wyko-

nać drugi etap ręcznego zbliżania przy użyciu napędu skanera. 

 Przygotuj kursor myszy na przycisku Advance. 

 Obserwuj uważnie wzajemne położenie ostrza i próbki przez wizjer powięk-

szający na osłonie głowicy. 

 Zachowując szczególną uwagę, zbliż próbkę i ostrze na odległość mniejszą 

niż grubość drutu, z którego jest wykonane ostrze. Pomocna będzie obser-

wacja odbicia ostrza w powierzchni próbki. 

 Uważaj, aby nie doprowadzić do kontaktu ostrza z próbką! W przypadku 

zderzenia ostrza z próbką konieczna może być jego wymiana. 

 Ostatni etap zbliżania kontroler wykonuje automatycznie aż do momentu, 

gdy zostanie wykryty prąd tunelowy.  

 Aby rozpocząć automatyczne zbliżanie, ustaw w panelu Z-Controller od-

powiednie parametry tunelowania: zadana wartość prądu tunelowego (Set 

point) – 1 nA, wzmocnienie pętli sprzężenia zwrotnego (Loop gain) – 

1000, wartość napięcia przyłożonego między ostrze a próbkę (Tip voltage) 

– 50 mV. 

 Wciśnij przycisk Approach, aby rozpocząć zbliżanie automatyczne. Próbka 

zbliża się do ostrza, a układ próbuje wykryć przepływ prądu tunelowego. 

Lampki stanu ostrza na kontrolerze mrugają naprzemiennie. 

 Po pomyślnym wykryciu prądu tunelowego próbka zatrzymuje się w goto-

wości do pomiarów, co sygnalizuje zielony kolor diody Probe status, 

a w oknie programu pojawia się komunikat Approach done. Po kliknięciu 

Ok możesz przystąpić do skanowania. 

 Jeśli zbliżanie trwa dłużej niż kilka minut, coś poszło nie tak. Odsuń próbkę 

przyciskiem Withdraw lub Retract i powtórz procedurę zbliżania. Zwróć 

uwagę, czy można dostrzec ruch uchwytu próbki w stronę ostrza i czy sły-

chać pracę napędu piezoelektrycznego. Jeśli nadal nie udaje się uzyskać 

kontaktu tunelowego, poproś o pomoc prowadzącego warsztaty. 
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➢ Obrazowanie powierzchni 

Jeśli zbliżanie przebiegło pomyślnie i rozpoczął się pomiar, w oknie dialogowym 

Imaging Panel pojawią się dwa okienka. Na jednym rysowany jest obraz topogra-

ficzny powierzchni – Topography (im jaśniejszy kolor, tym wyżej). W drugim pojawia 

się przebieg obecnie skanowanej linii – Line graph. Możliwa jest obserwacja prze-

biegu skanowania w obie strony – Scan forward/Scan backward. Jeśli ukazujący 

się linia po linii obraz topograficzny wygląda jak gładka powierzchnia, a linie topogra-

ficzne są gładkie i powtarzalne, to wszystko jest w porządku. Jeśli natomiast linie to-

pograficzne są poszarpane, zaszumione, to oznacza, że ostrze jest niestabilne lub 

zbyt tępe i należy je wymienić. Spójrz na poniższy rysunek (po lewej – dobrze, po 

prawej – źle). 

 

Rys. 17.10. Przebieg linii pojedynczego skanu  
(po lewej – prawidłowy, po prawej – nieprawidłowy) 

(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

Skanowanie kontroluje się w panelu Imaging. W okienku Imaging area można 

ustawić: rozmiar skanowanego obszaru – Image size, szybkość skanowania (czas 

skanu jednej linii) – Time/Line, rozdzielczość (liczba punktów pomiarowych w linii) – 

Points/Line (zazwyczaj 128 lub 256), kąt skanowania – Rotation. 

 

 

 

 

Wymiana ostrza: 

 Przerwij pomiary, wciskając przycisk Stop.  

 Odsuń próbkę od ostrza, klikając przycisk Retract, i poczekaj, aż znajdzie 

się ona dostatecznie daleko.  

 Zdejmij osłonę z wizjerem powiększającym, wyjmij uchwyt z próbką. Pamię-

taj, aby zadbać o czystość uchwytu z próbką, odłóż go ostrożnie na czystą 

kartkę lub chusteczkę.  

 Wymień ostrze. 
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Rys. 17.11. Okno Imaging 
 (Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

ZADANIE 17.3 BADANIE POWIERZCHNI GRAFITU Z ROZDZIELCZOŚCIĄ ATOMOWĄ  

Aby uzyskać obrazy STM grafitu o rozdzielczości atomowej, niezbędne jest dobre 

ostrze oraz czysta powierzchnia. Czystą, pozbawioną zanieczyszczeń powierzchnię 

należy odsłonić, zrywając przy użyciu taśmy klejącej kilka wierzchnich warstw ato-

mowych z monokryształu HOPG. 

 

 

 Rozpocznij skanowanie powierzchni od obszaru 100 × 100 nm (w razie na-

trafienia na obszar o dużych różnicach wysokości możesz rozszerzyć ob-

szar skanowania 2–3-krotnie). 

 Następnie musisz zmniejszyć obszar skanowania. W tym celu kliknij na ob-

raz topografii próbki (aby go uaktywnić) i wciśnij przycisk Zoom.  

 Wybierz płaski obszar tarasu atomowego i kliknij w wybranym miejscu; po-

jawi się panel Tool Results. Zaznacz myszką obszar ok. 30 × 30 nm i za-

twierdź wybór podwójnym kliknięciem. 

 Odczekaj do ustabilizowania obrazu i sukcesywnie zmniejszaj obszar ska-

nowania aż do rozmiarów kilku nanometrów. 

 Zmniejszając obszar skanowania, musisz przyspieszyć ruch skanera, aby 

zmniejszyć efekt termicznego „płynięcia” obrazu. W panelu Imaging 

zmniejsz czas skanowania linii Time/Line do 0,06 s. Możesz też zmniej-

szyć wzmocnienie pętli sprzężenia zwrotnego Loop Gain. 

 Poeksperymentuj z ustawieniami, aby uzyskać jak najlepszą jakość obrazu. 

W razie konieczności zmień miejsce skanowania. 

 Obraz można zapisać, klikając przycisk Photo. Jeśli trwa pomiar, komputer 

zapisze obraz po ukończeniu pełnego skanu, a jeśli pomiar jest zatrzyma-

ny, zostanie zapisany aktualny obraz. 
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Rys. 17.12. Okno Imaging 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

Interpretacja obserwowanej struktury wymaga pewnej wiedzy o strukturze krystalicz-

nej grafitu i o tym, co w rzeczywistości „widzi” mikroskop tunelowy. Obserwowane 

regularne jasne i ciemne miejsca wyglądają jak leżące blisko siebie kuleczki – to nie 

są atomy. Przyglądając się uważnie strukturze krystalicznej grafitu, możesz zauwa-

żyć, że atomy warstwy powierzchniowej zajmują dwie różne pozycje; atomy zazna-

czone na szaro mają sąsiadów z kolejnej warstwy atomowej, natomiast atomy za-

znaczone na biało nie mają sąsiadów. Skutkuje to tym, że na powierzchni są miejsca 

o większej gęstości elektronów (odrobinę lepiej przewodzące) i miejsca, gdzie gę-

stość elektronów jest mniejsza (o nieco gorszym przewodnictwie). Właśnie te obsza-

ry na powierzchni widoczne są jako jasne i ciemne miejsca. W obrazie powierzchni 

grafitu widzimy zatem drugi atom sieci krystalicznej jako jasną strukturę o stałej sieci 

krystalicznej ok. 0,25 nm. W mikroskopie STM widoczny jest właśnie lokalny rozkład 

chmury elektronów na powierzchni – obraz STM to zatem bardzo precyzyjna mapa 

przewodnictwa elektrycznego na powierzchni. 

 

Rys. 17.13. Struktura krystaliczna grafitu; po lewej obraz STM 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

 Możesz analizować zapisane obrazy – zmierz odległości między widocz-

nymi szczegółami, korzystając z okienka Tools i wybierając narzędzie Mea-

sure Length. Położenie znaczników można zmieniać przy użyciu myszki. 

 Poeksperymentuj z innymi narzędziami do analizy obrazów STM. 

 Zmierz wysokość stopnia atomowego i rozmiary komórki obserwowanych 

struktur. 
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ZADANIE 17.4 POLIKRYSTALICZNA STRUKTURA METALI –  BADANIE PRÓBKI ZŁOTA  

W metalach powierzchnia chmury elektronowej jest bardzo gładka (elektrony są roz-

proszone równomiernie po powierzchni), stąd trudno jest uzyskać obraz STM po-

wierzchni metali z rozdzielczością atomową. Jednak, przy odrobinie wprawy, można 

zobaczyć ułożenie na powierzchni ziaren polikryształu czy układ stopni atomowych 

na pojedynczym ziarnie krystalicznym. Powierzchni metalu nie da się wyczyścić 

w powietrzu (można tego dokonać jedynie w warunkach ultrawysokiej próżni), więc 

podczas jej skanowania często można natrafić na zanieczyszczenia. Należy wykazać 

się cierpliwością, aby znaleźć na powierzchni czyste miejsce. Badanie powierzchni 

złota jest znacznie trudniejsze, więc warto poćwiczyć obsługę mikroskopu i specyfikę 

pomiarów na próbce grafitowej. 

 

 

 Procedura pomiarów jest podobna do badania grafitu, należy jednak zmie-

nić parametry skanowania: 

 W panelu Z-Controller ustaw napięcie między ostrzem a próbką Tip volta-

ge – 0,5 V. 

 W panelu Imaging ustaw szybkość skanowania Time/Line – 0,3 s. 

 Ponieważ powierzchnia złota jest znacznie bardziej zanieczyszczona, być 

może nie uda ci się uzyskać odpowiednich warunków tunelowania za 

pierwszym zbliżeniem. Musisz wówczas powtórzyć procedurę zbliżania. 

Wycofaj ostrze przyciskiem Withdraw, a następnie zbliż ponownie przyci-

skiem Approach. Jeśli nie spowoduje to poprawy, możesz ręcznie obrócić 

próbkę, aby zmienić miejsce. 

 Skanowanie zacznij od relatywnie dużego obszaru kilkuset nanometrów. 

 Zmieniaj miejsce skanowania, tak aby znaleźć czysty obszar na powierzch-

ni. Gdy znajdziesz duży czysty, jednorodny obszar, spróbuj zmniejszyć ob-

szar skanowania, aby znaleźć się na pojedynczym ziarnie krystalicznym. 

 Sukcesywnie zmniejszaj obszar skanowania. Na powierzchni złota nie ma 

sensu zmniejszanie obszaru skanowania poniżej kilkudziesięciu nanometrów.  

 Obraz powierzchni złota pokrytej stopniami atomowymi wygląda jak na ry-

sunku poniżej. 
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Rys. 17.14. Obraz STM powierzchni złota wraz z pojedynczą linią skanu 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

 
 

 

➢ Kończenie pracy z mikroskopem. 

 Zatrzymaj skanowanie przyciskiem Stop. 

 Odsuń próbkę od ostrza przyciskiem Withdraw, a następnie Retract  i pocze-

kaj, aż próbka odsunie się na pełny zakres ruchu skanera. 

 Unieś pokrywę i ostrożnie wyjmij uchwyt z próbką z głowicy mikroskopu. Prób-

kę zdemontuj pęsetą i umieść w pudełku na próbki, a uchwyt na próbki scho-

waj w specjalnym pojemniku. 

 Zamknij program easyScan2, a następnie wyłącz kontroler mikroskopu. 

 

 Możesz analizować zapisane obrazy – zmierz odległości między widocz-

nymi szczegółami, korzystając z okienka Tools i wybierając narzędzie Me-

asure Height. Położenie znaczników można zmieniać przy użyciu myszki. 

 Poeksperymentuj z innymi narzędziami do analizy obrazów STM. 

 Zmierz średnią wysokość stopni atomowych na powierzchni złota. Porównaj 

otrzymaną wielkość z danymi tablicowymi. 
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POMOCNE WSKAZÓWKI 

► Podczas pracy z mikroskopem musisz wykazać się cierpliwością i uwagą. 

► Aby uzyskać dobre rezultaty, należy poeksperymentować z ustawieniami parame-

trów skanowania. Zmieniaj napięcie podawane na ostrze, szybkość skanowania, 

rozmiary skanowanego obszaru.  

► Gdy zauważasz w przebiegu linii niespodziewane regularności, które nie wynikają 

ze struktury powierzchni, oznacza to, że układ się wzbudza. Zmniejsz wzmocnie-

nie pętli sprzężenia zwrotnego. 

► Aby uzyskać jak najlepsze zobrazowanie powierzchni w skali atomowej, spróbuj 

zmienić kąt skanowania. 

► Czasem podczas skanowania na ostrzu może osadzić się zanieczyszczenie z po-

wierzchni. Będzie to widoczne jako nagłe pogorszenie jakości obrazu.  

► Poczekaj, niech mikroskop wykona kilka pełnych skanów, ostrze może samoczyn-

nie „zgubić” zanieczyszczenie. 

► Użyj przycisku Tip cleaning impulse, układ wykona szybki impuls napięcia, który 

zmieni warunki tunelowania. 

► Ostrze można próbować oczyścić według następującej procedury: 

• Podczas skanowania zwiększ na chwilę różnicę napięcia na ostrzu do 2 V,  

a następnie wróć do poprzedniego ustawienia. 

• Zwiększ na chwilę zadane natężenie prądu tunelowego do 20 nA, a następnie 

wróć do poprzedniego ustawienia. 

• Zatrzymaj pomiar, odsuń ostrze i ponownie dokonaj zbliżenia. 

► Gdy pomimo prób twoje obrazy wyglądają podobnie, musisz wymienić ostrze. 

► Na rysunkach możesz zobaczyć typowe obrazy, gdy ostrze nie nadaje się użytku. 
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Rys. 17.15. Przypadkowy układ linii 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

 

Rys. 17.16. Obraz rozmazany z brzegu 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

 

Rys. 17.17. Każdy obraz wygląda inaczej 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

 

Rys. 17.18. Linie skanów są niestabilne, a obraz topografii zamazany 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 
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18. ĆWICZENIE –  MIKROSKOPY ELEKTRONOWE 

Mikroskopy elektronowe dzielą się na skaningowe mikroskopy elektronowe 

(ang. Scanning Electron Microscopy, SEM), wykorzystujące zjawisko odbijania elek-

tronów od powierzchni, oraz elektronowe mikroskopy transmisyjne 

(ang. Transmission Electron Microscopy, TEM), bazujące na przechodzeniu elektro-

nów przez bardzo cienką próbkę. Mikroskopy SEM i TEM razem ze wszystkimi de-

tektorami i komputerami obsługującymi je mogą zajmować nawet cały duży pokój! 

 

Do tworzenia obrazu w mikroskopii elektronowej wykorzystywane jest oddziaływanie 

wiązki elektronów z materiałem próbki. Z katody emitowane są elektrony, które na-

stępnie są przyśpieszane i poprzez układ soczewek elektromagnetycznych formowa-

ne w wiązkę. Wysoka rozdzielczość uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu wiązki elek-

tronowej, której długość fali promieniowania jest ok. 100 razy mniejsza niż długość 

fali światła widzialnego. 

                                          

Rys. 18. Przykłady obrazów SEM oraz TEM 
(Źródło grafiki: Wikipedia.org). 

 

ZADANIE 18.1 RÓŻNICE  

Czym różnią się mikroskopy TEM od SEM? Które mają większą rozdzielczość? 
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19. ĆWICZENIE –  MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH  –  WSTĘP  

Mikroskop sił atomowych (ang. Atomic Force Microscope, AFM) to rodzaj mikro-

skopu, który nie wykorzystuje odbicia światła ani elektronów, ale sondę skanującą. 

Zaostrzona końcówka sondy jest tak blisko powierzchni, że atomy na powierzchni 

próbki i na sondzie silnie oddziałują. 

 

Oddziaływanie to powoduje ugięcie dźwigienki – w jednym z trybów pracy jest odpy-

chana, a w innym przyciągana. Mikroskop mierzy odchylenie dźwigienki punkt po 

punkcie, a następnie tworzy mapę, która obrazuje topografię powierzchni nawet 

z rozdzielczością atomową. Mikroskop może pracować w różnych trybach, w różnej 

odległości od próbki. Za pomocą AFM można „zobaczyć” powierzchnię materiałów 

z rozdzielczością do pojedynczych atomów. 

 

Mikroskopia sił atomowych ma zastosowanie w różnorodnych badaniach struktury 

geometrycznej i stanu fizycznego powierzchni oraz wielu materiałów, w tym również 

tworzyw. Pozwala uzyskać obrazy i pomiary badanych powierzchni z bardzo dużą 

rozdzielczością. Można zobaczyć obrazy 100 000 000-krotnie powiększone, z roz-

dzielczością dochodzącą nawet do 0,01 nm. 

 

 

Rys. 19. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu AFM 
(Źródło grafiki: http://www-old.wemif.pwr.wroc.pl). 

 

ZADANIE 19.1 ZJAWISKA I ELEMENTY 

Jakie zjawiska fizyczne oraz elementy wykorzystywane są w mikroskopach AFM do 

badania próbki? 
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20. ĆWICZENIE –  MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH –  POMIARY 

Podstawowym ograniczeniem dla skaningowego mikroskopu tunelowego jest fakt, że 

badana powierzchnia musi być przewodząca. Takiego ograniczenia nie mają mikro-

skopy sił atomowych, które mierzą oddziaływania o innym charakterze niż elektrycz-

ne. Sama idea skanowania powierzchni z nanometryczną precyzją jest taka sama jak 

w przypadku mikroskopu tunelowego, a co za tym idzie, taka sama jest konstrukcja 

układu skanującego. Główną różnicą jest zastosowanie innej sondy oraz inny charak-

ter mierzonych oddziaływań sondy z powierzchnią. Sondę mikroskopu stanowi nie-

wielka dźwignia zakończona ostrzem w kształcie piramidki, tzw. cantilever, zamoco-

wana do skanera piezoelektrycznego. W pobliżu powierzchni, patrząc w skali nano-

metrycznej, istnieje szereg oddziaływań, których charakter zależy od odległości od 

powierzchni. Oddziaływania te widoczne są na wykresie krzywej potencjału Lenarda-

-Jonesa. 

 

Rys. 20.1. Krzywa potencjału Lenarda-Jonesa 
(Źródło: https://www.slideserve.com/dallon/stm-s-canning-t-unneling-m-icroscopy-skaningowa-mikroskopia-tunelowa). 

 

Ostrze zbliża się do powierzchni na pewną odległość i zaczyna być do niej przycią-

gane krótkozasięgowymi siłami van der Waalsa. W odległości wyznaczonej minimum 

krzywej ostrze wchodzi w kontakt z powierzchnią, by przy dalszym zbliżaniu być sil-

nie od powierzchni odpychanym siłami odpychania elektrostatycznego chmur elek-

tronowych atomów ostrza i powierzchni.  

Przy odpowiednio spreparowanym ostrzu można wykonywać bardziej zaawansowa-

ne odmiany mikroskopii sił atomowych, takie jak np. mikroskopia sił magnetycznych 

(MFM) czy mikroskopia sił chemicznych (ChFM). 

➢ Sonda AFM  

W mikroskopie sił atomowych sondę stanowi maleńka dźwigienka (o długości rzędu 

ułamków milimetra i szerokości kilkunastu, kilkudziesięciu mikrometrów). Na końcu 

dźwigni znajduje się ostrze w kształcie piramidki. Zarówno  dźwignia,  jak i ostrze wy- 
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trawione są z jednego kawałka krzemu lub azotku krzemu. W przeciwieństwie do mi-

kroskopu tunelowego, do mikroskopii sił atomowych nie wykonuje się ostrza własno-

ręcznie, tylko korzysta z gotowych cantileverów, przygotowanych przez wyspecjali-

zowanych producentów. Firmy oferują bardzo bogaty wybór ostrzy o najróżniejszych 

parametrach, często dodatkowo funkcjonalizowanych pod kątem bardziej specjali-

stycznych zastosowań. Różnią się one wieloma parametrami, takimi jak sztywność 

(stała sprężystości 0,01–100 N/m), kształt ostrza (promień krzywizny ostrzy wynosi 

10–100 nm), twardość czy pokrycie sondy specjalnymi materiałami (np. ferromagne-

tykiem czy grupami funkcyjnymi). Rodzaj ostrza ma ogromny wpływ na uzyskanie 

obrazów o dobrej rozdzielczości. Dobiera się go odpowiednio do trybu pracy mikro-

skopu, charakteru badanej powierzchni oraz ewentualnie planowanych badań w bar-

dziej wyrafinowanych odmianach AFM. 

➢ Zasada działania AFM 

W mikroskopie sił atomowych mierzone jest wychylenie cantilevera w wyniku oddzia-

ływania z powierzchnią. W różnych konstrukcjach mikroskopów AFM pomiar wychy-

lenia może być realizowany w różny sposób, jednak w większości komercyjnych mi-

kroskopów stosowane jest podobne rozwiązania jak w mikroskopie NaioAFM. Wy-

chylenie jest mierzone przez układ optoelektroniczny, końcówka dźwigni jest oświe-

tlona promieniem laserowym, a odbicie promienia pada na diodę fotoczułą. Dioda 

jest podzielona na pola; w zależności od tego, na które z nich pada odbicie promienia 

laserowego, układ rozpoznaje wychylenie dźwigni, a co za tym idzie, rozpoznaje, 

w jaki sposób ostrze oddziałuje z powierzchnią. 

Skaner jest sprzężony z układem pomiaru ugięcia dźwigni – fotodetektorem, tak aby 

utrzymać odpowiednie położenie ostrza pomiarowego w osi Z (np. zachowana stała 

siła nacisku, ang. constant force, lub odległość od powierzchni, ang. constant height). 

Sygnały z fotodiody i ze skanera przekazywane są do komputera, który z sygnałów 

mierzonych przez fotodiodę odtwarza topografię powierzchni.  

➢ Tryby pracy AFM 

Mikroskop sił atomowych może pracować w trzech trybach pracy w zależności od 

odległości, na jaką zbliżymy ostrze. Najprostszym trybem jest tryb kontaktowy 

(ang. contact mode). W tym trybie ostrze znajduje się w odległości od próbki mniej-

szej niż 0,1 nm, czyli praktycznie dotyka próbki. W takim reżimie odległości dominuje 

silne elektrostatyczne odpychanie, a wychylenie dźwigni podczas skanowania oddaje 

topografię powierzchni. Można w ten sposób bardzo dokładnie odwzorować rzeźbę 

powierzchni, jednak ten tryb ograniczony jest jedynie do twardych powierzchni.  

Mikroskop AFM w kontaktowym trybie pracy może jednocześnie rejestrować obrazy to-

pograficzne (stała siła; ang. constant height), gdy jest utrzymywana stała siła nacisku 

ostrza na próbkę przy włączonej pętli sprzężenia zwrotnego. Z obrazów można wyzna-

czać wysokość elementów powierzchni. Charakteryzują się dużą zdolnością rozdzielczą 

(szczegóły, kontrast), jednak nie można z nich mierzyć np. chropowatości. 
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W przypadku próbek miękkich, takich jak polimery czy próbki biologiczne, silne od-

działywanie ostrza może niszczyć powierzchnię próbki, należy więc badać je, nie od-

działując ostrzem bezpośrednio na powierzchnię. Badania mikroskopowe takich pró-

bek można przeprowadzać w trybie bezkontaktowym (ang. non-contact mode). 

Ostrze zatrzymuje się wówczas w pewnej odległości od powierzchni, ale na tyle ma-

łej, by było ono w zasięgu słabych przyciągających oddziaływań (patrz: krzywa po-

tencjału Lenarda-Jonesa). W trybie bezkontaktowym dźwigienka mikroskopu zostaje 

wprawiona w drgania o pewnej ustalonej częstotliwości, bliskiej częstotliwości rezo-

nansowej (zazwyczaj kilkaset Hz), a oddziaływanie z powierzchnią jest mierzone po-

przez detekcję niewielkich zmian tej częstotliwości. Gdy ostrze przybliża się do prób-

ki, ulegają zmianie częstotliwość i okres drgań sondy, które służą do kontrolowania 

pętli sprzężenia zwrotnego i do wytwarzania obrazu topograficznego powierzchni. 

Trybem pośrednim pomiędzy trybem kontaktowym a bezkontaktowym jest tzw. tryb 

tappingu (tapping mode, intermittent-contact), w którym dźwignia jest wprawiana 

w drgania tak jak w trybie bezkontaktowym, jednak ostrze „opukuje” powierzchnię 

próbki, wchodząc z nią w przerywany kontakt. W wyniku krótkotrwałego kontaktu na-

stępuje zmniejszenie amplitudy drgań sondy, a zmiany te są rejestrowane w układzie 

sprzężenia zwrotnego, gdzie dobierana jest automatycznie taka częstotliwość drgań, 

aby siłę oddziaływań pomiędzy ostrzem pomiarowym a próbką utrzymać na możliwie 

najniższym poziomie. Badania metodą tapping umożliwiają uniknięcie uszkodzeń 

powierzchni próbki poprzez eliminację sił tarcia i przylegania. Tryb ten stosuje się do 

badań materiałów łatwo odkształcalnych i delikatnych, zarówno w płynach, jak 

i w powietrzu.  

➢ Układ sprzężenia zwrotnego 

Kluczowym elementem układu pomiarowego w mikroskopie AFM jest pętla sprzęże-

nia zwrotnego (ang. feedback loop). Zadaniem tego układu jest utrzymanie odpo-

wiedniej odległości ostrza od badanej próbki. Podczas skanowania układ sprzężenia 

zwrotnego porównuje sygnał z fotodiody (będący funkcją odległości ostrze pomiaro-

we – próbka) z pewną wartością zadaną i zmienia napięcie przyłożone do skanera 

piezoelektrycznego, tym samym zmieniając odległość ostrze – próbka. Pozwala to 

zachować stałą wielkość siły oddziaływania lub odległość pomiędzy ostrzem a prób-

ką. Dane o tych zmianach są przekazywane do komputera, który przetwarza je na 

obraz. Optymalne parametry pętli sprzężenia zwrotnego (PID, P – proporcjonalny, I – 

całkujący, D – różniczkujący) ustala się indywidualnie dla każdej próbki, a zależą one 

od wielu parametrów, takich jak rodzaj próbki, szybkość skanowania, kształt ostrza. 

W zwykłej pracy z mikroskopem AFM najważniejszym parametrem jest czynnik pro-

porcjonalny, odpowiedzialny za wzmocnienie sygnału błędu. Jeśli człon proporcjo-

nalny będzie duży, to układ sprzężenia zwrotnego zareaguje na mały sygnał błędu 

bardzo dużą korekcją położenia skanera. Jeśli natomiast będzie on zbyt mały,  

to  skaner  nie podąży za rzeźbą powierzchni i nie zostanie ona prawidłowo odwzoro- 
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wana. Dobór odpowiedniej wartości czynnika proporcjonalnego najlepiej kontrolować, 

porównując linie skanu wykonane w przeciwległych kierunkach; powinny one od-

zwierciedlać podobny zarys szczegółów powierzchni. Jeśli przedstawiają struktury 

różniące się od siebie i przesunięte, to zapewne znaczy, że człon proporcjonalny jest 

zbyt mały. Natomiast jeśli będzie on za duży, układ sprzężenia zwrotnego ulegnie 

wzbudzeniu, co jest widoczne jako oscylacje na linii skanu. 

Parametr całkujący odpowiada za szybkość reakcji skanera na sygnał zmian, im dłu-

żej sygnał błędu jest różny od zera, tym większa będzie korekta położenia skanera. 

W normalnym użytkowaniu parametr ten nie ma zwykle dużego wpływu na jakość 

obrazu, zapewnia jednak, że nie występuje stała składowa sygnału błędu. 

Człon różniczkujący powoduje przemnożenie sygnału sterującego odległością sondy 

od powierzchni o wielkość proporcjonalną do zmian w czasie sygnału błędu. Zwięk-

sza on czułości układu tam, gdzie konieczne są szybkie zmiany (duże zmiany sygna-

łu błędu), jednocześnie nie powodując wzbudzenia układu tam, gdzie sygnał błędu 

zmienia się powoli. 

ZADANIE 20.1 M IKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH NAIOAFM  

Podczas warsztatów NanoDay korzystamy z urządzenia firmy Nanosurf – Naio AFM. 

Składa się ono z zamykanej specjalną pokrywą głowicy mikroskopu umieszczonej na 

ciężkiej płycie, mającej ograniczyć drgania mechaniczne, oraz kontrolera zawierają-

cego układy elektroniczne sterujące pracą mikroskopu. Zarówno kontroler, jak i opro-

gramowanie easyScan sterujące pracą mikroskopu są takie same jak w przypadku 

mikroskopu STM. 

Maksymalna wielkość próbki 12 mm średnicy 

Wysokość próbki 3,5 mm 

Zmotoryzowane zbliżanie sondy 

do powierzchni 
4 mm 

Zakres skanowania w płaszczyźnie 

próbki 
70 × 70 µm 

Zakres skanowania w kierunku 

prostopadłym do próbki 
14 µm 

 

Głowica mikroskopu jest wyposażona w dwie kamery (widok z góry oraz pod kątem 

ok. 45°) ułatwiające pracę z mikroskopem. 
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Rys. 20.2. Układ detekcji wychylenia dźwigni cantilevera w mikroskopie NaioAFM 
(Źródło grafiki: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

➢ Przygotowanie mikroskopu do pracy  

Przed włączeniem układu pomiarowego należy sprawdzić, czy kontroler jest połą-

czony z głowicą skanującą i z komputerem za pomocą kabla USB oraz czy jest włą-

czony do sieci.  

Włącz kontroler przełącznikiem Power switch i uruchom komputer. W momencie 

włączenia kontrolera wszystkie lampki kontrolne na jego obudowie zapalą się na 

chwilę. Następnie lampki stanu głowicy (Scan Head lights) oraz lampki wykrytych 

modułów (Module lights) zaczną migać, a pozostałe zgasną. 

Uruchamiamy program easyScan 2. W oknie programu pojawia się na krótko komu-

nikat „Starting System”, a układ jest gotowy do pomiarów, gdy na kontrolerze zapa-

lą się lampki stanu sondy (Probe Status light) i stanu głowicy (Scan Head light). 

 

UWAGA! 

► Obsługa mikroskopu AFM naprawdę wymaga cierpliwości. 

► Mikroskop jest urządzeniem niezwykle delikatnym, proszę zachować szczególną 

ostrożność w pobliżu mikroskopu. 

► Do montażu próbki i dźwigni cantilevera należy używać wyłącznie przeznaczonych 

do tego narzędzi.  

► Wewnątrz głowicy mikroskopu znajduje się dioda laserowa, należy unikać spoglą-

dania w promień lasera. Jest to bardzo groźne dla wzroku! 

► Uchwyt próbki powinien być przechowywany w specjalnym pojemniku (w zesta-

wie)! 

► Mikroskop jest bardzo czuły na obecność kurzu, pyłu, tłuszczu i innych zanie-

czyszczeń. Zabronione jest dotykanie elementów mikroskopu. 

► Pomiary mikroskopowe są niezwykle czułe na drgania! Podczas pracy skanera nie 

wolno dotykać płyty ani mikroskopu. Należy unikać również chodzenia, tupania, 

gwałtownych ruchów, głośnego mówienia. 

► Wszelkie zmiany ustawień należy skonsultować z prowadzącym zajęcia lub inną 

osobą przeszkoloną w obsłudze mikroskopu. 
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W zakładce Acqusition zobaczysz aktualnie wybrany tryb pracy mikroskopu (opera-

ting mode) oraz rodzaj sondy (cantilever type). Można je zmieniać, wybierając tryb 

stałej siły / mod kontaktowy (Static Force), zmiennej siły / mod bezkontaktowy (Dy-

namic Force) lub inny do bardziej zaawansowanych pomiarów. Upewnij się, czy wy-

brany jest właściwy rodzaj sondy do zamierzonego trybu pracy mikroskopu. 

 

➢ Instalacja dźwigni cantilevera 

Urządzenie NaioAFM zaprojektowano tak, by wymiana sondy była łatwa i szybka, 

bez konieczności każdorazowej kalibracji układu detekcji wychylenia dźwigni. 

 

Wybierz właściwy rodzaj cantilevera, dobrany do trybu pracy mikroskopu. Istnieje 

wiele rodzajów sond oferowanych przez wyspecjalizowane w ich produkcji firmy. 

W trybie kontaktowym (Static force) używa się dłuższych i bardziej elastycznych 

dźwigni, np. XYCONTR [Nanoworld] or ContAl-G [BudgetSensors], natomiast do try-

bu bezkontaktowego oraz tappingu (Dynamic Force) stosuje się krótsze i sztywniej-

sze dźwignie, np. NCLR [Nanoworld] or Tap190Al-G [BudgetSensors]. Dla każdego 

typu sondy stosuje się inne ustawienia, które należy wybrać w zakładce Acquisition 

w oprogramowaniu sterującym mikroskopem. Po wybraniu odpowiedniej sondy wła-

ściwe dla niej ustawienia zostaną automatycznie załadowane. 

Dla początkujących użytkowników najprostszym trybem do nauki pracy z mikrosko-

pem AFM jest tryb kontaktowy (Static Force). 

UWAGA! 

► Dźwignia sondy wraz z ostrzem są wyjątkowo delikatne i łatwo mogą ulec złama-

niu czy innemu uszkodzeniu. 

► Zachowaj szczególną ostrożność, unikaj dotykania czy przypadkowego potrącenia 

sondy. 

► Jakość uzyskanych wyników zależy silnie od stanu sondy. 

► Podczas wymiany sondy cantilevera należy używać wyłącznie przeznaczonych do 

tego narzędzi, a sondy przechowywać tylko w przeznaczonych do tego pojemni-

kach z żelem adhezyjnym. 

► Pojemnik z sondami należy trzymać zamknięty, aby uniknąć zabrudzenia sond 

kurzem czy innymi zanieczyszczeniami. 

► Upewnij się, że w oprogramowaniu załadowane są ustawienia dla konkretnego 

typu założonej w głowicy sondy. W przeciwnym razie mikroskop nie będzie działał 

prawidłowo lub otrzymane wyniki będą nieprawdziwe. 

► Mikroskop należy przechowywać i przewozić zawsze z założoną sondą, inaczej 

może zostać uszkodzona sprężyna mocująca sondę. 
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Przy użyciu uchwytu odbezpiecz, a następnie otwórz głowicę mikroskopu. 

 

 
 

Rys. 20.3. Otwieranie głowicy mikroskopu NaioAFM 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

Odwróć głowicę mikroskopu do góry nogami. Wówczas automatycznie wyłączy się 

oświetlenie sondy, a skaner zostanie wycofany na maksymalną odległość. 

Załóż blokadę służącą do wymiany sondy (DropStop), usuwając uprzednio zamon-

towane w niej narzędzie do wymiany sondy. Blokada DropStop zasłoni wiązkę lase-

rową (dioda Probe Status zacznie mrugać na czerwono). 

 

Rys. 20.4. Montaż blokady DropStop 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com) 

 

 Umieść narzędzie do wymiany sondy w otworze za chipem pozycjonują-

cym, otworzy się wówczas sprężynka mocująca sondę.  

 Przy użyciu pęsety wyjmij zużytą sondę, a w jej miejsce ostrożnie umieść 

nową wyjętą z pudełka z żelem adhezyjnym. 

 Delikatnie stukając pęsetą, upewnij się, czy sonda nie rusza się wewnątrz 

chipu pozycjonującego. Jeśli się rusza, to znaczy, że nie jest założona pra-

widłowo. 

 Ostrożnie wyjmij narzędzie do wymiany sondy z otworu, aby sprężynka mo-

cująca przytrzymała założoną sondę. 

 Usuń blokadę DropStop, wiązka laserowa ponownie oświetla sondę (dioda 

Probe Status przestaje migać). 

UWAGA! 

► Nigdy nie dotykaj próbki palcami. Użyj przeznaczonych do tego narzędzi. Zaleca-

ne jest stosowanie rękawiczek ochronnych. 

► Jakość uzyskanych obrazów silnie zależy od stanu próbki. 



 

 

 

Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona | 58 

 

 

Rys. 20.5. Wymiana sondy 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

ZADANIE 20.2 OBRAZOWANIE POWIERZCHNI MIK ROSKOPEM AFM 

W tym ćwiczeniu masz do dyspozycji trzy gotowe próbki założone na metolowe krąż-

ki – nośniki próbek, na których można przeprowadzać obserwacje mikroskopem 

AFM: 

• Siatka kalibracyjna HS-100MG, na której znajdują się nanostruktury z dwutlenku 

krzemu o wysokości ok. 100 nm, układ tych nanostruktur przedstawia rysunek. 

• Fragment płyty CD pozbawiony warstwy ochronnej, który umożliwia obserwacje 

struktur (tzw. pitów i landów) będących zapisem umieszczonych na płycie danych. 

• Próbka monokrystalicznego grafitu (HOPG), która używana jest również w obser-

wacjach mikroskopem STM. 

Można również przygotować własne próbki, przyklejając je dwustronną taśmą klejącą 

do metalowych dysków – nośników próbek. 

 W celu zamontowania wybranej próbki w mikroskopie odblokuj dźwignię 

głowicy mikroskopu i odwróć osłonę głowicy wraz z głowicą do góry noga-

mi. Wówczas automatycznie wyłączy się oświetlenie sondy, a skaner zo-

stanie wycofany na maksymalną odległość. 

 Unieś osłonę skanera i używając pęsety, umieść metalowy nośnik próbki. 

Nośnik próbki jest mocowany do stolika magnetycznie. 

 Zamknij głowicę mikroskopu, zabezpieczając ją dźwignią mocującą. 
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Rys. 20.6. Zakładanie próbki w mikroskopie NaioAFM 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

➢ Zbliżanie sondy do próbki  

Aby rozpocząć skanowanie, sonda musi znaleźć się bardzo blisko powierzchni prób-

ki, w odległości ułamków nanometra, bez dotykania jej. Wymaga to bardzo ostrożnej 

i delikatnej operacji. W tym celu zbliżanie przeprowadza się w dwóch krokach, naj-

pierw zgrubnie zbliża się sondę, używając ręcznie sterowanego silniczka krokowego, 

a ostateczny etap zbliżania odbywa się automatycznie. 

Stan sondy jest sygnalizowany na kontrolerze kolorem diody Probe Status, poma-

rańczowy – sonda podczas zbliżania, czerwony – zbyt bliska odległość sondy od 

próbki; prawdopodobnie sonda uderzyła w powierzchnię próbki i uległa uszkodzeniu, 

może być konieczna jej wymiana, zielony – sonda jest w prawidłowym kontakcie 

z próbką; mikroskop jest gotowy do skanowania.  

Przygotowanie mikroskopu do pracy 

 Przed włączeniem układu pomiarowego należy sprawdzić, czy kontroler jest 

połączony z głowicą skanującą i z komputerem za pomocą kabla USB oraz 

czy jest włączony do sieci.  

 Włącz kontroler przełącznikiem Power switch i uruchom komputer. W mo-

mencie włączenia kontrolera wszystkie lampki kontrolne na jego obudowie 

zapalą się na chwilę. Następnie lampki stanu głowicy (Scan Head lights) 

oraz lampki wykrytych modułów (Module lights) zaczną migać, a pozostałe 

zgasną. 

 Uruchamiamy program easyScan 2. W oknie programu pojawia się na 

krótko komunikat „Starting System”, a układ jest gotowy do pomiarów, 

gdy na kontrolerze zapalą się lampki stanu ostrza (Probe Status light) 

i stanu głowicy (Scan Head light). 
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Sterowanie skanerem odbywa się przez okno dialogowe Positioning w panelu 

Approach. Ruch sondy w stronę próbki uruchamia przycisk Advance, wciśnięcie 

przycisku Retract powoduje wycofanie sondy. Przycisk Retract umożliwia odsunięcie 

sondy na bezpieczną odległość (np. w celu zmiany miejsca skanowania na próbce 

lub chwilowego przerwania pomiarów), natomiast przycisk Withdraw umożliwia wy-

cofanie na maksymalną odległość zasięgu skanera (używamy go, gdy chcemy wyjąć 

uchwyt próbki z głowicy mikroskopu w celu wymiany próbki lub sondy oraz po skoń-

czonych pomiarach).  

W mikroskopie NaioAFM możemy kontrolować pozycję skanera, korzystając z wido-

ku z dwóch kamer, których obsługa możliwa jest z okna Video Panel. 

 

Rys. 20.7. Widok z kamery bocznej skanera z dźwignią cantilevera w pobliżu próbki 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

 Podczas zbliżania sondy do próbki korzysta się z kamery, która pokazuje 

skaner z zamontowaną sondą oraz próbkę z boku, pod kątem ok. 45⁰ (Side 

View Camera).  

 Najpierw zbliż sondę do powierzchni próbki tak blisko, jak to możliwe bez 

dotykania jej. Im bliżej uda ci się zbliżyć sondę ręcznie, tym krócej będzie 

trwało zbliżanie automatyczne. 

 Obserwuj odległość pomiędzy sondą i próbką, korzystając z obrazu z kamery. 

 Zbliżaj sondę przyciskiem Advance (grupa Approach, zakładka Acqusi-

tion), uważnie kontrolując odległość sonda – próbka w kamerze. 

 Sonda powinna znaleźć się nie bliżej niż kilka szerokości dźwigienki canti-

levera. 

 Teraz gdy sonda jest w pobliżu powierzchni, przełącz widok na obraz z ka-

mery patrzącej z góry na cantilever i próbkę (Top View Camera). 

 Korzystając ze śrub mikrometrycznych w podstawie mikroskopu, możesz 

zmienić położenie próbki względem dźwigni sondy, tak aby znaleźć odpo-

wiednie miejsce do pomiarów na próbce, wolne od uszkodzeń i zanieczysz-

czeń. (Ważne: za każdym razem, gdy zmieniasz położenie próbki za pomo-

cą śrub mikrometrycznych do jakiegoś położenia, cofnij śrubę o pół obrotu. 

W ten sposób rozłącza się układ przesuwu próbki od stolika mikroskopu, 

aby uniknąć przenoszenia drgań przez śruby). 
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Rys. 20.8. Widok górny z kamery na dźwignię cantilevera  

nad powierzchnią próbki (siatka kalibracyjna) 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

W trybie bezkontaktowym lub przerywanego kontaktu (tapping) przed ostatnim 

etapem zbliżania należy przeprowadzić procedurę kalibracji częstotliwości drgań 

dźwigni cantilevera. W celu ustalenia optymalnej częstotliwości kontroler wykona 

zgrubne i szczegółowe przemiatanie częstotliwości, podczas których zostanie za-

rejestrowana amplituda drgań dźwigni w funkcji częstotliwości wzbudzania, tak by 

uzyskać krzywą rezonansową i z niej ustalić optymalną częstotliwość pobudzania 

dźwigni do drgań. 

 

 W grupie Preparation zakładki Acquisition kliknij przycisk Freq. sweep. 

Otworzy się wówczas okno dialogowe Vibration frequency search. 

 Wciśnij przycisk Auto frequency, a kontroler przeprowadzi najpierw zgrub-

ne, a następnie szczegółowe przemiatanie częstotliwości w poszukiwaniu 

warunków rezonansu.  

 

Przed ostatecznym, automatycznym zbliżaniem konieczne jest ustawienie odpo-

wiednich parametrów skanowania oraz sprzężenia zwrotnego w oprogramowaniu 

kontrolującym. Można je ustalić, korzystając z narzędzia Wizard w zakładce 

Acquisition i odpowiadając na szereg pytań dotyczących parametrów badanych 

próbek. 

 Ostatni etap zbliżania odbywa się automatycznie aż do wykrycia przez 

układ zadanego w ustawieniach oddziaływania sondy z próbką (Setpoint).  

 Aby rozpocząć automatyczne zbliżanie, wciśnij przycisk Approach. Sonda 

będzie się zbliżać do próbki, korzystając z kontrolera skanera w osi Z (pro-

stopadłej do próbki), dopóki sygnał błędu nie osiągnie wartości zero. Gdy 

sonda znajdzie się w kontakcie z powierzchnią próbki, dioda Probe Status 

zaświeci się na zielono, a na ekranie pojawi się komunikat Approach done. 
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Kiedy oddziaływanie sondy z próbką zadane przez parametr Setpoint zostanie osią-

gnięte, możesz rozpocząć skanowanie.  

 

 

 

 Klikając przycisk Start w zakładce  Acquisition, rozpocznij pomiary. 

 Na ekranie pojawi się okno Imaging, na którym możesz obserwować dwie 

reprezentacje trwającego pomiaru. Okno Color map przedstawia mapę 

wysokości, tzw. topografię, natomiast w oknie Line graph możesz obser-

wować profile wysokości dla kolejnych linii skanowania. 

 Aby ocenić jakość obrazowania, odczekaj, aż uwidoczni się ok. jednej 

czwartej obrazu powierzchni. 

Zadanie: 

 Na podstawie uzyskanych obrazów zmierz głębokość tzw. pitów na po-

wierzchni płyty CD. 

 Zmierz również odległość pomiędzy poszczególnymi ścieżkami. 

 Zapisz spostrzeżenia. 

UWAGA! 

► Pomiary w skali mikrometrycznej czy nanometrycznej są niezwykle czułe na 

wpływ otoczenia. Mogą zostać zakłócone przez drgania, gwałtowne ruchy powo-

dujące zawirowania powietrza czy silne oświetlenie padające na głowicę mikro-

skopu, które może zaburzać działanie optycznego układu detekcji wychylenia 

dźwigni. 
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Jeśli wymagania do przeprowadzania pomiarów mikroskopowych są spełnione, 

głównym czynnikiem wpływającym na jakość obrazowania i rozdzielczość uzyska-

nych obrazów jest jakość ostrza umieszczonego na końcu dźwigni cantilevera. 

Jeśli podczas pomiarów gwałtownie pogorszy się jakość pomiarów, oznacza to, że 

na sondzie mógł osiąść jakiś materiał porwany z powierzchni podczas skanowania 

(np. artefakt widoczny na rysunku 20.9). Wówczas: 

• kontynuuj skanowanie przez chwilę (1–2 obrazki), ostrze może zgubić zanie-

czyszczenie samoistnie; 

• odsuń skaner przyciskiem Withdraw, a następnie powtórz procedurę zbliżania; 

• podczas skanowania pomanipuluj ustawianiami parametru Setpoint (okienko 

Z-Controller w oknie Imaging). Jeśli kontrast się poprawi, przywróć poprzednie 

ustawienia. 

Jeśli powyższe kroki nie przyniosą poprawy obrazowania, zmień sondę na nową. 

Gdy podczas obrazowania wszystkie obiekty na powierzchni mają podobny kształt 

(zazwyczaj trójkątny), oznacza to, że obrazowany jest kształt ostrza. Nazywa się to 

artefaktem ostrza. Należy wówczas wymienić sondę, gdyż świadczy to o jej uszko-

dzeniu. 

POMOCNE WSKAZÓWKI 

► Jeśli pomiary wskazują duże zakłócenia lub kolejne linie skanu nie są do siebie 

podobne, zatrzymaj pomiary przyciskiem Stop. Spróbuj znaleźć i wyeliminować 

przyczynę zakłóceń. 

► Wyłącz wszystkie urządzenia z ruchomymi elementami (np. wiatraki, pompy) 

znajdujące się w pomieszczeniu. 

► Unikaj chodzenia po pomieszczeniu podczas pomiarów. 

► Przenieś mikroskop w inne miejsce. 

► Urządzenie powinno być podłączone do sieci elektrycznej poprzez listwę zasilają-

cą z zabezpieczeniem. 

► Należy uziemić mikroskop.  

► Wyłącz z sieci lub usuń z pomieszczenia urządzenia mogące generować zakłóce-

nia elektryczne lub elektromagnetyczne (np. głośniki, nadajniki radiowe itp.). 

► Wyłącz światło w pomieszczeniu. 

► Osłoń mikroskop przed zewnętrznymi źródłami światła. 
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Mikroskop powinien być ustawiony z dala od miejsc bezpośrednio nasłonecznionych 

oraz źródeł podczerwieni (np. grzejników, promienników podczerwieni itp.). 

 

Rys. 20.9. Typowy obraz z artefaktem ostrza 
(Źródło: Operating Instructions – easyScan 2 STM, nanosurf.com). 

 

 

21. ĆWICZENIE –  MODEL MIKROSKOPU SIŁ ATOMOWYCH (AFM)  

 

Mikroskop sił atomowych (ang. Atomic Force Microscope, AFM) to rodzaj mikroskopu 

skaningowego (ang. Scanning Probe Microscope, SPM) umożliwiającego uzyskanie 

obrazu powierzchni badanej substancji ze zdolnością rozdzielczą rzędu rozmiarów 

pojedynczych atomów. 

 

W ćwiczeniu tym zbudujemy prosty model mikroskopu AFM, który pozwoli nam za-

poznać się z ideą pomiaru, w szczególności działaniem belki pomiarowej i układu 

detekcji jej odchylenia.  

 

Do budowy modelu użyjemy klocków plastikowych typu LEGO Duplo, wskaźnika la-

serowego, płyty CD, magnesu neodymowego, spinacza do bielizny, taśmy klejącej 

i plasteliny. Rolę atomów będą pełnić kapsle metalowe i plastikowa nakrętka przykle-

jone do listewki. 

 

Kończenie pracy z mikroskopem 

 Zatrzymaj skanowanie przyciskiem Stop. 

 W oknie Video przełącz widok na kamerę boczną (Side view). 

 Odsuń próbkę od ostrza przyciskiem Withdraw, a następnie Retract i po-

czekaj, aż próbka odsunie się na pełny zakres ruchu skanera. 

 Odbezpiecz i unieś pokrywę mikroskopu, odwracając ją do góry nogami,  

i ostrożnie wyjmij uchwyt z próbką z głowicy mikroskopu. Próbkę umieść 

w pudełku na próbki. 

 Zamknij i zabezpiecz dźwignią pokrywę mikroskopu. 

 Zamknij program easyScan2, a następnie wyłącz kontroler mikroskopu. 
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UWAGA! 

► W ćwiczeniu używamy wskaźnika laserowego.  

► W żadnym wypadku nie należy kierować światła lasera w stronę oczu! Grozi to 

nieodwracalnym uszkodzeniem wzroku! 

Polecenia: 

Budowa modelu mikroskopu 

 Ze środka płyty CD wytnij nożyczkami pasek szerokości ok. 2 cm (to będzie 

belka mikroskopu). 

 Zbuduj z klocków korpus mikroskopu (jak na zdjęciu). 

 Do dolnej części przyklej belkę za pomocą taśmy klejącej. 

 Do górnej części za pomocą plasteliny przyklej wskaźnik laserowy tak, aby 

promień światła padał na koniec belki. 

 Na końcu belki od dołu przyklej taśmą magnes neodymowy (to będzie na-

sze ostrze). 

 Do listewki przyklej plasteliną kilka kapsli i jedną nakrętkę plastikową 

(to będzie nasza próbka). 

 Przyklej korpus mikroskopu do stołu tak, aby promień lasera po odbiciu 

od belki padał na ścianę. 

 W miejscu, gdzie promień pada na ścianę, naklej papier milimetrowy 

do pomiaru zmiany położenia plamki lasera. 

 Przed mikroskopem przyklej linijkę, wzdłuż której będziesz przesuwać ba-

daną próbkę tak, aby „atomy” przesuwały się pod magnesem. 

Rys. 21. Model mikroskopu sił atomowych 

Pomiar: 

 „Skanujemy” powierzchnię próbki, przesuwając ją pod magnesem (wzdłuż 

linijki) ze skokiem 0,5 cm. Na papierze milimetrowym odczytujemy położe-

nie plamki lasera (względem przyjętego punktu odniesienia). 

 Zapisujemy wyniki położenia ostrza względem próbki (X) oraz przemiesz-

czenia plamki (Z). 

 Wykonujemy wykres zależności Z = f(X). 
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22. ĆWICZENIE –  POWŁOKI NANO   

Pasywne warstwy tlenkowe na powierzchni metali i ich stopów mają olbrzymi wpływ 

na ich odporność na korozję. Są to najcieńsze naturalnie tworzące się warstwy na 

powierzchni metali o grubości rzędu 2–5 nm. Pasywacja powoduje przejście metalu 

ze stanu aktywnego w stan pasywny (czyli taki, w którym metal zachowuje odporność 

chemiczną na działanie środowiska). Pasywacja niektórych metali (np. aluminium, 

tytanu, niklu) zachodzi samorzutnie pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu. Inne 

tworzywa można uczynić pasywnymi sztucznie z wykorzystaniem nanotechnologii. 

 

Tradycyjne powłoki stosowane na panele słoneczne zazwyczaj wykonane są 

z krzemu. Nowoczesne technologie pozwalają na wytworzenie powłok bardziej od-

pornych i mniej toksycznych, a przy tym niezwykle wydajnych. Czarne krystaliczne 

nanopowłoki wytwarza się metodą zanurzeniową z kobaltu, magnezu i miedzi. Taka 

powłoka kompozytowa jest w stanie pracować w temperaturach do 400°C, zachowu-

jąc jednocześnie doskonałe właściwości antykorozyjne. 

 

 

Rys. 22. Przykład korozji 
 (Źródło grafiki: sposobydomowe.pl/rdza-korozja). 
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ZADANIE 22.1 KOROZJA 

Podaj przykład metalu, który jest naturalnie odporny na korozję. Wskaż także taki 

metal, który nie jest odporny na korozję i wymaga dodatkowych zabezpieczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ĆWICZENIE –  NANOPOWŁOKA CHRONIĄCA PRZED OGNIEM 

Nanotechnologia potrafi wytwarzać stabilne, przezroczyste i twarde powłoki, które 

zabezpieczają powierzchnie przed procesami starzenia. W substancjach tych istnieją 

duże siły łączące, niezbędne do utworzenia stabilnego mechanicznie korpusu, chro-

niące jednocześnie materiał przed wysokimi temperaturami. Takie nanokompozyty 

przeciwpożarowe składają się trzech elementów: 

➢ Nanocząsteczki (50–100 nm) związków nieorganicznych, w szczególności 

tlenków aluminium, krzemu, fosforu, boru, cyny, cynku, tytanu, cyrkonu lub 

wolframu; 

➢ Jeden składnik, który reaguje z nanocząsteczkami poprzez grupy funkcyjne. 

Są to głównie poliole, alkanoaminy lub poliaminy; 

➢ Rozpuszczalnik, np. woda, lub roztwory organiczne (alkohole lub kwasy kar-

boksylowe). 

Materiały takie są już używane w przemysłowej ochronie przeciwpożarowej, zabez-

pieczając przed ogniem szkło, ściany, tekstylia lub belki dachowe nawet do tempera-

tur rzędu kilku tysięcy stopni Celsjusza.  

W kolejnym eksperymencie będziemy pracować „tylko” z zapalniczką i papierem. 

Temperatury, z którymi będziemy mieć w tym przypadku do czynienia, nie wymagają 

nanocząstek, więc mogliśmy wybrać system bezpieczniejszy w użyciu. Dlatego efekt, 

który będziemy obserwować, nie wynika z obecności nanocząstek, ale z przemian 

chemicznych amonu oraz związków fosforanowych z węglowodanami. 
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UWAGA! 

► W tym doświadczeniu pracujemy z ogniem (zapalniczka).  

Upewnij się, czy w pomieszczeniu nie ma czujek ognia ani dymu. 

► Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać płomienia do osób oraz innych przedmio-

tów niż powierzchnia, która została zabezpieczona. 

► Użyty w doświadczeniu kartonik odwracamy ognioodporną powierzchnią do dołu, 

a płomień umieszczamy pod spodem. 

Polecenia: 

 Przygotowany wcześniej papier lub karton spryskaj (najlepiej z obu stron) 

roztworem ogniochronnym z odległości ok. 10 cm. 

 Pozostaw papier do całkowitego wyschnięcia (proces można przyspieszyć 

za pomocą suszarki). 

 Umieść pod powierzchnią kartki płomień zapalniczki. 

 

Wersja dla „odważnych” nauczycieli: 

 Eksperyment wykonuj nad ognioodporną powierzchnią. 

 Spryskaj dobrze tylko połowę kartki/kartonu po obu stronach. 

 Poczekaj, aż papier całkowicie wyschnie. 

 Trzymając za zabezpieczoną część, podpal kartkę od strony, która nie zo-

stała spryskana. 

 Poczekaj, aż płomień dojdzie do zabezpieczonej części. Upewnij się, że 

płomień zgasł. 

Zapisz spostrzeżenia z obserwacji: 
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24. ĆWICZENIE –  SPORT  

Nanotechnologię można wykorzystać w prawie każdym sporcie do poprawienia wyni-

ków osiąganych przez sportowców: od kolarstwa do pływania. Oto kilka przykładów. 

 

W sprzedaży dostępne są rakiety tenisowe, do produkcji których wykorzystuje się 

ekstremalnie wytrzymałe nanowłókna. Są one zintegrowane z tradycyjnym materia-

łem do produkcji rakiet, dzięki czemu materiały zachowują swoje właściwości, ale 

zyskują wytrzymałość. Powłoki wykorzystujące nanotechnologię umożliwiają tworze-

nie lżejszych, mocniejszych i bardziej wytrzymałych na uderzenia desek surfingo-

wych. Ostrza łyżew hokejowych zawierające nanonikiel. Niektóre kombinezony nar-

ciarskie są pokryte laminatem, który wytwarza się za pomocą nanotechnologii. Dzięki 

temu są wodoodporne i nieprzewiewne, przy zachowaniu zdolności do oddychania. 

Narty z nanokryształami tlenku krzemu poprawiającymi ich giętkość. Jak widać, na-

wet nieznaczna domieszka nanomateriału może poprawić właściwości materiału wyj-

ściowego.  

 

Rys. 24. Rakieta tenisowa 
 (Źródło grafiki: Images.iformat.pl). 

 

ZADANIE 24.1 RAKIETY TENISOWE  

Dlaczego w rakietach tenisowych nanowłókna nie zastąpiły tradycyjnego materiału, 

tylko są do niego dodatkiem? 
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25. ĆWICZENIE –  NANOZAGROŻENIA   

Nanotechnologia, jako jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki 

i przemysłu, oferuje wspaniałe rozwiązania i możliwości, które wykorzystujemy także 

w codziennym życiu. Należy jednak pamiętać, że niesie ona ze sobą również wiele 

zagrożeń, które mogą mieć bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i życie. Z uwagi na 

bardzo dużą powierzchnię całkowitą nanocząstek, w stosunku do ich wymiarów, na-

nomateriały mogą być toksyczne, podczas gdy większe cząstki tej samej substancji 

nie stanowiłyby dla nas zagrożenia. 

 

Substancje, które na ogół nie są szkodliwe dla człowieka, mogą stać się tok-

syczne, jeżeli zredukujemy ich rozmiar do wielkości nanometrycznych. Przykła-

dem jest dwutlenek tytanu (TiO2). W formie mikrometrycznej to biały proszek, zaś 

w skali nano staje się zupełnie przezroczysty. Jest on wtedy niezwykle niebezpieczny 

dla ludzkiego organizmu. Im mniejsze rozmiary nanocząstek, tym łatwiej pokonują 

bariery w naszym ciele i mogą być toksyczne!  

 

Nanocząstki nie pojawiają się w środowisku jedynie na skutek działalności ludzkiej, 

ale są także efektem wielu naturalnych procesów, takich jak: erozja, utlenianie mine-

rałów i związków organicznych oraz reakcje spalania. Do zwiększenia emisji nano-

cząstek pochodzenia naturalnego dochodzi na przykład podczas erupcji wulkanów 

czy wielkich pożarów. Cząstki o wielkości powyżej 10 μm mogą przedostać się jedy-

nie do górnych dróg oddechowych. Mniejsze, o wielkości kilku mikrometrów są 

w stanie dotrzeć także do dolnych dróg oddechowych, w tym płuc.  

 

Przykłady wielkości rożnych cząstek: pyłki roślin: 10–200 µm, bakterie: 1–2,5 µm, pył 

pustynny > 10 µm, zarodniki grzybów: 1–5 µm, nanocząstki < 0,1 µm, wirusy: 0,1–1 µm. 

 

ZADANIE 25.1 BAKTERIA –  WIRUS 

Bazując na powyższych danych, oblicz, ile razy najmniejsza bakteria będzie większa 

od najmniejszego wirusa. 
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ZADANIE 25.2 PROCESY 

Wymień procesy zachodzące w naturze, za sprawą których nanocząstki mogą dostać 

się do ludzkiego organizmu. 

 

 

26. CIECZ FERROMAGNETYCZNA  

Ciecze ferromagnetyczne, mówiąc najprościej, są substancjami płynnymi o właści-

wościach magnetycznych. Składają się z nanocząstek materiałów ferromagnetycz-

nych zawierających żelazo, kobalt lub nikiel o rozmiarach rzędu 10 nm, tworzących 

w rozpuszczalniku roztwór koloidalny. Nanocząstki są otoczone powłoką, tzw. surfak-

tantem, czyli substancją powierzchniowo czynną, która sprawia, że cząstki są oddzie-

lone od siebie. Surfaktantami są albo nanopowłoki polimerowe uniemożliwiające łą-

czenie się nanocząstek, albo jonowe molekuły, które sprawiają, że nanocząstki od-

pychają się od siebie elektrostatycznie. 

 

UWAGA! 

► Zarówno ciecz ferromagnetyczna, jak i używane w tym ćwiczeniu magnesy neo-

dymowe mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Nie wolno ich wkładać do ust! 

► Ciecz ferromagnetyczna jest toksyczna, jeśli zostanie połknięta! 

► Ciecz ferromagnetyczna jest silnie brudząca, pozostawia trwałe plamy, dlatego 

należy obchodzić się z nią z zachowaniem nadzwyczajnej ostrożności.  

► Należy zabezpieczyć powierzchnię stołu, na którym wykonuje się ćwiczenie. 

► Należy używać rękawiczek ochronnych. 

► Podczas pracy z otwartą cieczą ferromagnetyczną należy zwrócić szczególną 

uwagę na używany w ćwiczeniu magnes. Nie może on wejść w bezpośredni kon-

takt z cieczą! 
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ZADANIE 26.1 ROLA SURFAKTANTU 

Polecenia: 

 Napełnij fiolkę wodą i dodaj do niej 2–3 kro-

ple surfaktantu. 

 Za pomocą pipety ostrożnie dodaj kilka kro-

pli cieczy ferromagnetycznej. 

 Zamknij szczelnie fiolkę. 

 Możesz teraz badać własności cieczy ferro-

magnetycznej, używając magnesów. 

 Spróbuj ostrożnie potrząsnąć fiolką tak, aby 

ciecz rozproszyła się w wodzie, zbieraj ją za 

pomocą magnesu. 

 

Rys. 26.1. Fiolki z wodą i cieczą ferromagnetyczną  

(po lewej) oraz po dodaniu surfaktantu (po prawej). 

Opisz zachowanie cieczy ferromagnetycznej: 

Rys. 26. Schematyczne przedstawienie cząsteczek cieczy ferromagne-

tycznej (z lewej) oraz rzeczywisty widok substancji w polu magnetycznym. 
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ZADANIE 26.2  SEPARACJA GĘSTOŚCIOWA  

Polecenia: 

 Za pomocą pipety wlej ciecz ferromagnetyczną na szalkę. 

 Ostrożnie zbliż magnes od dołu szalki. Pamiętaj, aby unikać kontaktu ma-

gnesu z cieczą. 

 

Rys. 26.2. Ciecz ferromagnetyczna na szalce 

 

 Następnie odsuń magnes i włóż do cieczy na szalce monetę 1 gr, tak aby 

utonęła. 

 Zbliż ponownie magnes. 

 

 

Opisz zachowanie cieczy ferromagnetycznej w każdym z etapów zadania: 
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27. „MIOTACZ OGNIA” Z MAŁYCH CZĄSTEK   

Słyszeliście zapewne, że w zakładach, w których dochodzi do dużego zapylenia, ist-

nieje ryzyko wybuchu. Taka sytuacja występuje np. w młynach, gdzie unoszący się 

pył stwarza duże zagrożenie. Dzieje się tak dlatego, że im mniejsze są cząstki sub-

stancji, tym większa jest powierzchnia reaktywna, a proces zapłonu zachodzi łatwiej 

i szybciej. 

Wykorzystując taki efekt nanocząstek, można produkować materiały wybuchowe 

o zwiększonej sile wybuchu. Porównywanie siły wybuchu materiałów z nanocząst-

kami i bez byłoby skrajnie niebezpieczne, jednak można wykonać eksperyment 

z maleńkimi reaktywnymi cząsteczkami, które nie są groźne – zarodnikami widłaka. 

Widłak goździsty, widłak babimór (Lycopodium clavatum L.) to gatunek rośliny z ro-

dziny widłakowatych (Lycopodiaceae). Rośnie na całym świecie w klimacie umiarko-

wanym. W Polsce pospolicie występuje na nizinach i w górach. 

Jest rośliną leczniczą. W przeszłości zarodników widłaka używano do wysuszania 

ran i tamowania krwi. Ma działanie moczopędne i dezynfekujące drogi moczowe. 

W wysokich stężeniach jest trujący. Obecnie zarodniki Lycopodium są stosowane 

w materiałach pirotechnicznych oraz (w połączeniu z innymi substancjami) jako śro-

dek do wykrywania śladów linii papilarnych. 

Chociaż zarodniki widłaka mają średnią średnicę 30 µm (tj. 30 000 nm), a więc wię-

cej niż obiekty „nano”, to na ich przykładzie można wykonać spektakularny pokaz 

tego, jak szybko i skutecznie mogą reagować małe cząsteczki. Eksperyment można 

wykonać także przy użyciu mąki lub kakao, mimo że ich cząstki są większe od za-

rodników Lycopodium.  

 

UWAGA! 

► W tym doświadczeniu pracujemy z ogniem. Upewnij się, czy w pomieszczeniu nie 

ma czujek ognia ani dymu. 

► „Plucie” ogniem nie jest całkowicie bezpieczne. Może być wykonywane wyłącznie 

przez osobę dorosłą z dala od przedmiotów i materiałów, które mogłyby zająć się 

ogniem! 

► Wykonanie tego eksperyment jest ryzykowne! Przeprowadzając go, jesteś odpo-

wiedzialny za konsekwencje! 

► Do wykonania eksperymentu koniecznie użyj pipety, w żadnym wypadku nie wy-

pluwaj zarodników bezpośrednio z ust! 

► Zarodniki Lycopodium nie są toksyczne, ale jeśli dostaną się do twoich ust, na-

tychmiast je wypłucz, gdyż wysuszają one błonę śluzową i wywołują nieprzyjemne 

uczucie pragnienia. Zawsze używaj okularów ochronnych. 
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ZADANIE 27.1  WIDŁAK GOŹDZISTY  

Polecenia: 

 Przytnij pipetę nożyczkami z obu stron, aby otrzymać tubę podobną do tej 

przedstawionej na rysunku. 

 Nałóż ostrożnie zarodniki do tuby tak, aby opadły na dno, przytrzymując 

palcem koniec, by nie wypadły. 

 Trzymając tubę poziomo, przyłóż szerszy koniec do ust i wydmuchnij ener-

gicznie zarodniki w kierunku płomienia. Możesz użyć zapalniczki ustawionej 

na duży płomień, świecy z długim knotem lub palnika Bunsena. 

 Aby być pewnym, że płomień nie cofnie się w kierunku twojej twarzy, zrób 

doświadczenie, wykonując tylko jedno energiczne dmuchnięcie! 

 

Rys. 27. Tuba do wydmuchiwania zarodników 

(Źródło: Instrukcja zestawu NanoSchoolBox;  

http://ams-rano.com/en/translate-to-english-produkte/nanoschoolbox.html). 

 

 
Zapisz spostrzeżenia: 
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28. ĆWICZENIE –  NANOSENSORY I NANOBIOSENSORY  

Sensory, czyli czujniki, są to fizyczne lub biologiczne urządzenia, których zadaniem 

jest wychwytywanie sygnałów z otaczającego środowiska, ich rozpoznawanie 

i rejestrowanie. Najczęściej spotykanymi sensorami są czujniki dostarczające infor-

macje mierzone za pośrednictwem jednej z wielkości elektrycznych, m.in. napięcie, 

opór elektryczny czy natężenie prądu.  

 

Nanosensory są to czujniki, w których kluczową rolę odgrywa materiał w skali nanome-

trycznej, służący np. do wykrywania gazów, cieczy, siły nacisku, stężenia wykrywanej 

substancji czy dźwięku. Główną zaletą nanosensorów są ich rozmiary – w pełni funkcjo-

nalne urządzenie nanometryczne można zmieścić nawet na jednym palcu. W przemyśle 

spożywczym często stosuje się nanosensory wilgotności powietrza, stężenia tlenu,  

a także temperatury, aby odpowiednio dobrać warunki przechowywania żywności,  

w których najdłużej zachowa świeżość. Ciekawym zastosowaniem nanosensorów  

w przemyśle spożywczym są m.in. inteligentne opakowania na żywność zawierające 

nanocząstki, które potrafią informować o stężeniu tlenu wewnątrz opakowania. Nawet 

niewielki otwór może sprawić, że do wnętrza opakowania z żywnością dostanie się tlen, 

który spowoduje szybkie psucie się pokarmu. Różowa etykieta oznacza brak tlenu, a im 

etykieta jest bardziej niebieska, tym stężenie tlenu wewnątrz jest większe.  

 

Interesującą grupę nanosensorów stanowią nanobiosensory. Są to takie nanourzą-

dzenia, które służą do wykrywania materiałów biologicznych, takich jak krew, produk-

ty przemian metabolicznych, substancje występujące w naszym organizmie, czyli 

substancje, od których zależy nasze zdrowie, a nawet życie.  

 

ZADANIE 28.1 PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ  

Wymień przykładowe zastosowanie nanosensorów i nanobiosensorów. 
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