
Załącznik 2 – Autoreferat, dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, Politechnika Gdańska 

1 

 
 

1. Monika Wilamowska-Zawłocka 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

2007 – 2011  Studium Doktoranckie przy Wydziale Chemicznym Politechniki 

Gdańskiej 

Temat rozprawy doktorskiej: Synteza, struktura i właściwości warstw 

poli(3,4-etylenodioksytiofenu) modyfikowanego wybranymi 

heksacyjanometalanami metali przejściowych 

Promotor: prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak 

Data uzyskania stopnia naukowego doktora: 28.12.2011 

2002 – 2007 Studia stacjonarne jednolite na Wydziale Chemicznym Politechniki 

Gdańskiej, kierunek: Technologie Ochrony Środowiska, specjalność: 

Systemy Ochrony Środowiska 

Temat pracy magisterskiej: Amidy kwasu pirydyno-2,6-

dikarboksylowego jako receptory anionów. Synteza i właściwości 

Promotor: dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. nadzw. PG 

Data uzyskania tytułu naukowego magistra: 05.07.2007 

  

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

  

1.02.2013 –   

obecnie 

Praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Aparatury 

i Maszynoznawstwa Chemicznego na Wydziale Chemicznym 

Politechniki Gdańskiej. 

(od 04.2016 do 04.2017 – na urlopie macierzyńskim) 

1.11.2011 – 

31.08.2012 

Praca na stanowisku post-doca na Technicznym Uniwersytecie w 

Darmstadt (Institut für Materialwissenschaft, Technische Universität 

Darmstadt) w ramach projektu SFB 595 Electrical Fatigue in 

Functional Materials. Praca nad kompozytowymi materiałami 

anodowymi na bazie polimerów preceramicznych oraz materiałów 

węglowych (soft and hard carbons). 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):  

 

  



Załącznik 2 – Autoreferat, dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, Politechnika Gdańska 

2 

 
 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: 

 

Kompozytowe materiały elektrodowe do urządzeń magazynujących energię: synteza 

oraz badanie wpływu rodzaju i struktury komponentu węglowego na właściwości 

fizykochemiczne i elektrochemiczne kompozytów 

 

b) wykaz monotematycznych publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe zgłoszone 

jako podstawa do przewodu habilitacyjnego. Informacje o udziale własnym, kopie prac, 

oświadczenia współautorów o ich udziale w publikacjach wieloautorskich umieszczone 

są odpowiednio w załącznikach 4, 5 i 6. (* - autor korespondencyjny) 
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c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

Cel naukowy pracy 

 

Tematyka realizowanej przeze mnie pracy badawczej dotyczy kompozytowych 

materiałów elektrodowych o potencjalnym zastosowaniu w urządzeniach do 

gromadzenia energii, takich jak: kondensatory elektrochemiczne, ogniwa litowo-jonowe 

czy urządzenia hybrydowe łączące w sobie dwa różne typy elektrod (baterio-podobną 

oraz pojemnościową lub pseudopojemnościową). Celem moich prac jest określenie 

wpływu składu chemicznego oraz struktury różnych materiałów kompozytowych na ich 

właściwości fizykochemiczne oraz elektrochemiczne. W trakcie realizacji pracy 

doktorskiej zdobyłam doświadczenie w syntezie materiałów hybrydowych 

i kompozytowych opartych na polimerach przewodzących oraz różnych pochodnych 

błękitu pruskiego. Otrzymane kompozyty badałam pod kątem ich właściwości 

fizykochemicznych i elektrochemicznych oraz możliwości aplikacyjnych. Jednym 

z podjętych przeze mnie aspektów badawczych było oznaczenie ich właściwości 

pojemnościowych i potencjalnego zastosowania w kondensatorach elektrochemicznych. 

Od tego czasu tematyka chemicznych źródeł prądu stała się dla mnie głównym 

przedmiotem zainteresowań naukowych.  

Nową tematykę badawczą rozpoczęłam w czasie stażu podoktorskiego w Technicznym 

Uniwersytecie w Darmstadt, gdzie zajęłam się materiałami anodowymi do ogniw litowo-

jonowych. Znaczna część moich prac po uzyskaniu stopnia doktora skupiona jest wokół 

syntezy nowych materiałów kompozytowych i korelowania ich właściwości 

elektrochemicznych ze składem chemicznym oraz strukturą. Szczególny nacisk kładę na 

rolę obecnego w badanych kompozytach materiału węglowego, którego rodzaj i struktura 
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w skali mikro i nano mają często decydujący wpływ na właściwości otrzymywanego 

materiału. Badane przeze mnie kompozyty można podzielić na dwie grupy: 

1) tlenowęgliki krzemu i węgloazotki krzemu oraz ich kompozyty zawierające 

tzw. twarde i miękkie materiały węglowe [H1-H4], 

2) polimer przewodzący w połączeniu z nanostrukturami węglowymi 

tj. funcjonalizowane nanorurki węglowe oraz tlenek grafenu [H5-H9]. 

Każdą z wymienionych grup opisałam w oddzielnym podrozdziale i przedstawiłam 

poniżej. 

 

1) Kompozyty oparte na tlenowęglikach i węgloaztokach krzemu 

Tematem materiałów ceramicznych uzyskiwanych na bazie polimerów (ang. Polymer 

Derived Ceramics, PDCs) zajęłam się w czasie naukowego stażu podoktorskiego 

w Technicznym Uniwersytecie w Darmstadt, gdzie prowadziłam prace nad ceramiką 

w zastosowaniu do ogniw litowo-jonowych. Zajmowałam się tam syntezą kompozytów 

opartych na węgloazotku krzemu (ang. silicon carbonitride, SiCN) i tzw. twardych 

węglach. Twarde węgle, lub inaczej węgle niegrafityzujące, zawierają w swojej budowie 

nieuporządkowane płaszczyzny grafenowe oraz część atomów węgla o hybrydyzacji typu 

sp3, co sprawia, że nawet przy wygrzewaniu w wysokich temperaturach (3000°C) 

płaszczyzny te nie uporządkowują się do struktury grafitu. Z kolei tzw. miękkie węgle 

(węgle grafityzujące) mogą być również nieuporządkowane, ale ze względu na 

występowanie atomów węgla głównie o hybrydyzacji sp2, płaszczyzny grafenowe 

porządkują się przy wygrzewaniu w wysokich temperaturach [1,2]. Materiały ceramiczne 

uzyskiwane z polimerów krzemoorganicznych zawierają w swojej strukturze 

nanodomeny. W przypadku węgloazotków krzemu SiCN, obserwuje się głównie 

nanodomeny zbudowane z wolnego węgla (ang. free carbon phase) oraz azotku krzemu 

Si3N4, a w regionach pomiędzy tymi fazami występuje krzem  w mieszanych wiązaniach 

z węglem i azotem. Obecność wodoru (w postaci wiązań N-H oraz C-H) stabilizuje układ 

mieszanych wiązań krzemu [3]. Z kolei tlenowęgliki krzemu (ang. silicon oxycarbide, 

SiOC) składają się z nanodomen amorficznej krzemionki, warstw wolnego węgla  

i mieszanych wiązań SiOC, a przy wyższych temperaturach pirolizy mogą zawierać 

również węglik krzemu. Pojęcie mieszanych wiązań odnosi się do tetraedrów sp3 

z centralnie położonym atomem krzemu połączonym z tlenem i węglem: SiOC3, SiO2C2, 

SiOC3 [4][5]. Wielkość i rodzaj nanodomen zależą od rodzaju polimeru preceramicznego, 

temperatury oraz atmosfery pirolizy. Morfologia nanodomen w dużym stopniu wpływa 
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na mikrostrukturę i właściwości fizykochemiczne materiałów ceramicznych, zwłaszcza 

jeśli nanodomeny różnią się znacznie między sobą pod względem chemicznym, 

przewodności elektrycznej czy wytrzymałości mechanicznej. Złożona mikrostruktura 

PDCs warunkuje niezwykłe właściwości tej grupy materiałów takie jak odporność na 

wysokie temperatury, odporność na krystalizację oraz deformację pełzania, 

wiskoelastyczność przy wysokich temperaturach czy elektrochemiczna aktywność wobec 

jonów litu. 

Moje główne zadanie w czasie pracy w projekcie Electrical Fatigue in Functional 

Materials polegało na uzyskaniu kompozytów opartych na węgloazotku krzemu SiCN 

i twardych węglach. Należy podkreślić, że twarde węgle miały stanowić komponent 

zwiększający przewodność SiCN oraz pełnić rolę dodatkowych centrów aktywnych dla 

interkalacji jonów litu. Wspomniana tematyka była kontynuacją badań prowadzonych w 

zespole prof. Riedela nad kompozytami SiCN z grafitem [6], które wykazały, że 

komponent ceramiczny pozwala na zwiększenie wielkości prądów ładowania 

i rozładowania w porównaniu do elektrod grafitowych. Węgle zawierające w swojej 

strukturze nieuporządkowane płaszczyzny grafenowe (układ typu „domek z kart”) mogą 

teoretycznie interkalować więcej jonów litu niż grafit. Pomiędzy uporządkowane 

płaszczyzny grafenowe w graficie można wprowadzić maksymalnie 1 atom litu na 6 

atomów węgla –  LiC6, co w efekcie daje teoretyczną pojemność równą 372 mAh g-1, zaś 

w przypadku węgli nieuporządkowanych stopień interkalacji może być znacznie wyższy 

– LixC6, gdzie x= 1,5–1,8 [7]. Spowodowane jest to przez możliwość adsorpcji jonów litu 

po obu stronach płaszczyzn grafenowych, na ich krawędziach oraz w mikroporach [8–

10]. Ponadto, badania nad zastosowaniem twardych węgli w ogniwach litowo-jonowych 

pokazały, że są one mniej wrażliwe na wysokie prądy ładowania niż grafit [9]. Pierwszym 

etapem badań w czasie pobytu w Niemczech było uzyskanie twardych węgli poprzez 

pirolizę wybranych prekursorów węglowych. Na podstawie przeprowadzonych badań 

literaturowych do tego celu wybrałam skrobię i celulozę [11,12]. Uzyskane przeze mnie 

materiały węglowe, przy niskich prądach ładowania i rozładowania, wykazywały 

pojemność zbliżoną do teoretycznej pojemności grafitu, zaś przy  zwiększaniu wartości 

prądów polaryzacji różnica pojemności elektrycznej między tymi materiałami rosła na 

korzyść twardych węgli (~170 mAh g-1 i ~100 mAh g-1 przy polaryzacji prądem 

720 mA g-1, odpowiednio dla twardych węgli i grafitu oraz 70 mAh g-1 dla twardych 

węgli przy polaryzacji prądem 3600 mA g-1, dla której badany grafit dawał już wartości 

niemierzalne) [H1]. Ponadto, przy wysokich prądach polaryzacji, twarde węgle 



Załącznik 2 – Autoreferat, dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, Politechnika Gdańska 

6 

 
 

charakteryzowały się stabilną odpowiedzią elektrochemiczną w trakcie kilkuset cykli 

ładowania i rozładowania (Rys. 1) [H1]. 

 

Rys. 1. Pojemność elektryczna twardych węgli w funkcji cykli ładowania i rozładowania [H1]. 

 

Połączenie otrzymanych materiałów węglowych z komercyjnym polimerem 

preceramicznym (o nazwie HTT1800 i wzorze -[Si(CH=CH2)(H)-NH]x[Si(CH3)(H)-

NH]y-) oraz dalsza piroliza doprowadziła do uzyskania kompozytów na bazie 

węgloazotku krzemu i twardych węgli (ang. silicon carbonitride/hard carbons, 

SiCN/HC). Kompozyty te nie dawały oczekiwanych rezultatów elektrochemicznych. 

Węgloazotek krzemu uzyskany z prekursora HTT jest bardzo mało aktywny 

elektrochemicznie wobec jonów litu, ze względu na zbyt małą ilość wolnego węgla i słabe 

przewodnictwo elektryczne. Dodatek węgla, w postaci twardych węgli, tylko nieznacznie 

wpływał na wzrost pojemności elektrycznej, która w przeliczeniu była równoważna 

pojemności uzyskiwanej przez sam komponent węglowy. Z badań tych wynikało, że 

SiCN stanowi niepotrzebny i nieaktywny dodatek w kompozycie, co mogło być związane 

z niehomogenicznością próbek w skali mikro. Na mikrografiach uzyskanych za pomocą 

skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) można dostrzec obecność dwóch 

oddzielnych faz w postaci   materiału ceramicznego SiCN oraz sferycznych cząstek 

materiału węglowego uzyskanego z pirolizy skrobi (ang. hard carbon from potato starch, 

HC_PS) (Rys. 2 a). 
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a)  b)  

Rys. 2. Mikrografie SEM badanych kompozytów: a) SiCN/HC_PS, b) SiCN/PS [H1]. 

 

Na podstawie uzyskanych wyników, można było wywnioskować, że oba komponenty nie 

wykazują między sobą żadnego oddziaływania. Zaproponowałam więc zmianę metody 

syntezy kompozytów. Zamiast gotowego materiału węglowego (uzyskanego wcześniej 

w procesie pirolizy), do prekursora preceramicznego dodawałam prekursor węglowy, co 

pozwoliło na  uzyskiwanie kompozytu w czasie pojedynczego procesu pirolizy. 

Rozwiązanie to uprościło  oraz znacznie skróciło procedurę otrzymywania kompozytów, 

a także wpłynęło na wzrost homogeniczności materiału końcowego. Prekursory węglowe 

w postaci skrobi (PS) czy celulozy posiadają w swojej budowie znaczną ilość tlenu, 

natomiast SiCN i jego prekursor tego pierwiastka nie zawierają. Wiedziałam zatem, że 

dodatek skrobi lub celulozy wpłynie na zmianę chemii i struktury materiału 

ceramicznego. Jednak biorąc pod uwagę, że zarówno węgloazotki krzemu jak 

i tlenowęgliki krzemu wykazują aktywność wobec jonów litu, pomyślałam, że 

wprowadzenie tlenu z prekursorem węglowym może mieć pozytywny wpływ na 

oczekiwany efekt końcowy, czyli wysoką pojemność elektryczną. Otrzymane, 

zmodyfikowaną przeze mnie metodą syntezy, kompozyty rzeczywiście charakteryzowały 

się większą jednorodnością (Rys. 2 b) oraz wysoką pojemnością elektryczną rzędu 

430 mAh g-1, co jest wartością znacznie większą niż wynikałoby to tylko z obecności 

dodatkowego komponentu węglowego. Warto podkreślić, że stosunki wagowe między 

składnikami mieszanin HTT i HC_PS oraz HTT i PS dobierałam tak, aby uzyskane po 

pirolizie kompozyty miały w swoim składzie chemicznym porównywalną ilość wolnego 

węgla, tzn. węgla niezwiązanego chemicznie z komponentem ceramicznym. Wolny 

węgiel jest uznawany za główny składnik odpowiedzialny za interkalację jonów litu, choć 

mechanizm tego procesu w odniesieniu do materiałów SiCN oraz SiOC nie jest jeszcze 

do końca wyjaśniony [13][14]. Pomimo, iż kompozyty HTT/PS oraz HTT/HC_PS 
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zawierały porównywalną ilość węgla całkowitego i prawie identyczną ilość wolnego 

węgla, ich odpowiedzi elektrochemiczne wykazywały diametralne różnice (Rys. 3). 

 

Rys. 3. Pojemność elektryczna (CD) materiałów kompozytowych w funkcji liczby cykli ładowania 

i rozładowania (cyfry w nawiasach oznaczają stosunek wagowy komponentów przed pirolizą) [H1]. 

 

Wyniki te dowodzą kluczowego wpływu składu, struktury i homogeniczności materiałów 

elektrodowych na ich aktywność elektrochemiczną, wielkość pojemności elektrycznej 

oraz stabilność w czasie cykli ładowania i rozładowania. 

Po powrocie ze stażu naukowego postanowiłam kontynuować tematykę związaną 

z materiałami ceramicznymi w zastosowaniu do gromadzenia energii. Udało mi się 

uzyskać finansowanie na planowane badania, które kontynuowałam we współpracy 

z ośrodkiem w Darmstadt oraz nawiązanej współpracy naukowcami z Uniwersytetu 

w Trento w ramach programu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Projekt 

pt. Tlenowęgliki Krzemu (SiOC) jako Materiały Anodowe do Ogniw Litowo-Jonowych: 

Synteza i Optymalizacja Ceramiki Otrzymanej Metodą Zol-Żel, HOMING PLUS/2016-

2/16). W projekcie tym zajęłam się syntezą prekursorów preceramicznych i badaniem 

wpływu rodzaju prekursora oraz liczby i rodzaju grup funkcyjnych w polimerze 

krzemoorganicznym na właściwości uzyskiwanych z nich materiałów ceramicznych, 

w szczególności na elektrochemiczną aktywność wobec jonów litu. Jako metodę syntezy 

wybrałam proces zol-żel ze względu na duże możliwości jakie daje ta metoda, 

tj. możliwość użycia szerokiej gamy substratów (np. prekursorów nieorganicznych, 

alkoholanów metali, alkoksysilanów, różnych rozpuszczalników, katalizatorów 
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i dodatków) oraz kontrolowania wielu parametrów procesu. Tak duża różnorodność 

możliwych substratów sprawia, że metoda ta jest doskonałym narzędziem 

do projektowania nowych materiałów o unikalnym składzie, strukturze i właściwościach 

fizykochemicznych. Mechanizmy reakcji hydrolizy i kondensacji można łatwo 

kontrolować przez odpowiedni dobór substratów, ilości rozpuszczalników, pH roztworu 

syntezy oraz czasu i temperatury procesu. Synteza zol-żel jest łatwa do przeprowadzenia, 

może być wykonywana w atmosferze powietrza, temperaturze pokojowej oraz łagodnych 

warunkach chemicznych. Ponadto, produkty uzyskane w ten sposób, charakteryzują się 

wysoką czystością i jednorodnością. 

W czasie prac nad projektem zsyntezowałam, wspólnie ze studentami pracującymi pod 

moja opieką, kilkanaście materiałów ceramicznych wychodząc z różnych prekursorów. 

Jako substraty do syntezy wybrałam alkoksysilany RxSi(OR’)4-x podstawione różnymi 

grupami funkcyjnymi (R) (np. metylotrietoksysilan (MTES), winylotrietoksysilan 

(VTES), fenylotrietoksysilan (PhTES), difenylodimetoksysilan (DPhDMS) czy 

trietoksysilan (TH), który sprzęgałam z diwinylobenzenem (DVB)). Substraty mieszałam 

w różnych proporcjach, aby uzyskać polimery o zróżnicowanej ilości i rodzajach 

podstawników organicznych. Podczas reakcji zol-żel zachodzi hydroliza wiązań Si-OR' 

do Si-OH i kondensacja między wiązaniami Si-OH z utworzeniem sieci Si-O-Si, zaś 

wiązania krzem – węgiel (Si-R) pozostają nienaruszone. Oznacza to, że grupy organiczne 

(R) bezpośrednio związane z krzemem są źródłem węgla w produkcie końcowym [15]. 

Użycie wymienionych prekursorów pozwoliło mi na uzyskanie polimerów zawierających 

trzy rodzaje grup organicznych: winylową, fenylową oraz metylową bezpośrednio 

związanych w krzemem. Z kolei, reakcja trietoksysilanu (Si(H)(OC2H5)3) z DVB 

pozwoliła na uzyskanie polisiloksanów o większym stopniu  usieciowania, gdzie 

pierścień aromatyczny połączony jest z krzemem nie bezpośrednio, jak w przypadku 

fenylotrietoksysilanu, lecz poprzez mostek etylenowy. Poprzez rodzaj i liczbę grup 

funkcyjnych mogłam wpływać nie tylko na stosunek Si:O:C w otrzymywanych 

materiałach ceramicznych, ale również na ich strukturę [H2, H4]. Tlenowęgliki krzemu 

otrzymywałam przez pirolizę w temperaturach 900-1400°C w atmosferze argonu, jednak 

elektrochemicznie badałam również próbki pirolizowane w mieszaninie Ar/H2 (badania 

prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w Trento oraz Technicznym 

Uniwersytetem w Darmstadt) [H3]. Próbki SiOC otrzymywane z tego samego 

prekursora, lecz pirolizowane w odmiennej atmosferze (Ar lub Ar/H2), różniły się nie 

tylko składem, ale również właściwościami elektrochemicznymi.  
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Skład chemiczny otrzymanych materiałów SiOC badano metodą analizy elementarnej, 

zaś strukturę za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD), spektroskopii Ramana 

oraz spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego 29Si MAS-NMR (ang. magic 

angle spinning nuclear magnetic resonance). Uzyskane materiały ceramiczne różniły się 

znacząco zawartością węgla w zależności od rodzaju polisiloksanu użytego do ich 

syntezy. Otrzymano ceramiki zawierające od około 13% do 50% węgla, z czego 

większość stanowił wolny węgiel (Tabela 1.). 

 

Tabela 1. Skład chemiczny otrzymanych tlenowęglików krzemu w zależności od prekursorów użytych 

do syntezy (cyfry oznaczają stosunek molowy poszczególnych alkoksysilanów w mieszaninie reakcyjnej). 

Próbka C / % wag. O / % wag. Si / % wag. Cwolny / % wag. 

Diphenyl 

(DPh) 
50,9 23,2 25,9 48,6 

Phenyl (Ph) 39,6 29,1 31,3 37,2 

Vinyl (V) 22,9 36,8 40,3 19,5 

Methyl (M) 13,3 41,2 45,5 9,4 

Ph:M 2:1 30,3 30,9 38,8 25,3 

Ph:M 1:1 25,9 32,4 41,7 20,2 

Ph:M 1:2 25,4 32,2 42,4 19,4 

Ph:V 2:1 38,5 31,6 29,9 37,5 

Ph:V 1:1 38,5 26,2 35,3 33,3 

Ph:V 1:2 38,0 27,6 34,4 33,7 

V:M 3:1 23,7 32,0 44,3 16,7 

V:M 2:1 23,2 33,3 43,5 17,1 

TH:DVB 1:1 42,2 29,1 28,6 41,0 

 

Szczegółowe informacje dotyczące struktury badanych materiałów uzyskano dzięki 

analizie widm 29Si NMR ciała stałego (Rys. 4 i Tabela 2). Odpowiedni wybór 

prekursorów do syntezy zol-żel umożliwił uzyskanie tlenowęglików krzemu o różnym 

stosunku tetraedrów: SiO4, SiOC3, SiO2C2, SiOC3. Badania te pokazały jaki wpływ na 

strukturę ceramiki mają grupy funkcyjne obecne w polisiloksanach. Atomy krzemu 

w materiałach SiOC, uzyskanych na drodze reakcji trietoksysilanu z diwinylobenzenem 
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(próbka „TH:DVB 1:1”), połączone są głównie z tlenem (ponad 83% Si występuje 

w postaci tetraedrów SiO4). Podobnie jest w przypadku próbek otrzymanych 

z polisilokasanów zawierających tylko winylowe grupy funkcyjne (w próbce „Vinyl” 

ponad 86% Si występuje w postaci SiO4). Natomiast grupy metylowe oraz fenylowe 

obecne w polisiloksanach wpływają na zwiększenie udziału tetraedrów o mieszanych 

wiązaniach: SiO3C, SiO2C2 oraz SiOC3 [H3, H4]. 

 

Rys. 4. Widma 29Si NMR wybranych próbek tlenowęglików krzemu otrzymanych z polisiloksanów 

zawierających różne grupy funkcyjne [H3, H4]. 

 

Tabela 2. Udział atomów krzemu (w % atomowych) w wyszczególnionych tetraedrach. Dane uzyskane 

z analizy widm 29Si NMR wybranych tlenowęglików krzemu [H3, H4]. 

Próbka SiOC 
SiO4 SiO3C SiO2C2 SiOC3 SiC4 

% Si 

Diphenyl 45.3 23.9 21.2 9.6 --- 

TH:DVB 1:1 83.7 8.3 8.0 --- --- 

Phenyl 76 16.4 7.7 --- --- 

Ph:V 2:1 53.4 24.3 18.2 --- 4.1 

Ph:M 2:1 61.1 23.7 12.5 2.7 - 

Vinyl 86.6 13.4 --- - - 

Methyl 56.1 29.8 8.6 5.5 - 

Ph:V 2:1 (1300 °C) 91.5 1.4 1.9 --- 5.2 
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Struktura materiałów ceramicznych niewątpliwie wpływa na ich aktywność 

elektrochemiczną, ponieważ podobne wyniki elektrochemiczne uzyskano dla próbek 

znacząco różniących się zawartością wolnego węgla, który jest głównym czynnikiem 

wiążącym jony litu. Mikrostruktura SiOC musi zatem wpływać na dostępność fazy 

wolnego węgla dla jonów litu. Badania 29Si NMR dostarczają informacji o tym jakie jest 

otoczenie chemiczne atomów krzemu, natomiast nie dają informacji o tym w jaki sposób 

rozmieszczony jest wolny węgiel w matrycy ceramicznej. 

Pozostałe badania strukturalne wykazały, że uzyskane materiały są amorficzne, 

a w podwyższonej temperaturze pirolizy (1300ºC) zaczyna się krystalizacja węgliku 

krzemu SiC (tetraedr SiC4), który jest zazwyczaj nieaktywny elektrochemicznie wobec 

jonów litu (tylko forma β-SiC posiada zdolność interkalowania Li+ [16,17]). 

Udowodniono, że najbardziej korzystną temperaturą pirolizy dla badanych materiałów 

jest 1000ºC. Spektroskopia Ramana potwierdziła obecność nieuporządkowanej struktury 

węgla (ang. disordered carbon) we wszystkich uzyskanych próbkach, o czym świadczą 

wyraźne pasma: D1 przy 1320 – 1335 cm-1, D3 przy 1500 cm-1 oraz D4 przy około 

1150 cm-1 na widmach materiałów ceramicznych SiOC (Rys. 5) [H2, H4].  

 

Rys. 5. Widma Ramana wybranych tlenowęglików krzemu [H2, H4]. 

 

Pasmo D1 jest najważniejszym sygnałem świadczącym o nieuporządkowaniu struktur 

węglowych w materiale. Pasmo to nazywane jest pasmem defektów i odpowiada za 

drgania oscylacyjne o typie symetrii A1g. Pasmo D4 występuje tylko przy bardzo małym 

uporządkowaniu materiałów węglowych, ale w uzyskanych widmach materiałów jest ono 

bardzo małe. Pasmo D3 pojawia się w przypadku mało skrystalizowanych materiałów 

węglowych i przypisane jest obecności defektów występujących poza płaszczyzną węgli 
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aromatycznych, spowodowanych przez węgle o hybrydyzacji sp3. Analiza widm Ramana 

pokazała również, że struktura wolnego węgla jest podobna niezależnie od prekursora 

użytego w syntezie zol-żel. Obliczone na podstawie równania (1) [2] wielkości klastrów 

węglowych (La) dla wszystkich uzyskanych materiałów różnią się zaledwie o około 

1,5 Å, co odpowiada długości wiązania C-C (1,42 Å) (Tabela 3).  

𝐼𝐷

𝐼𝐺
= 𝐶′(𝜆) ∙ 𝐿𝑎

2
      (1) 

gdzie: ID, IG – intensywności pasm D (D1) i G, C’ – stała zależna od długości fali lasera 

(C’ = 0,0055 dla λ= 514 nm).  

Istotniejszy wpływ, niż rodzaj grup funkcyjnych w polimerze preceramicznym, ma 

temperatura pirolizy. Wielkość klastrów rośnie wraz ze wzrostem temperatury pirolizy, 

co świadczy o zwiększającym się uporządkowaniu płaszczyzn grafenowych (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Analiza ilościowa na podstawie widm Ramana zarejestrowanych dla wybranych próbek SiOC 

[H2, H4]. 

Próbka SiOC C /wt.% D / cm-1 G / cm-1 ID/IG La / Å 

Diphenyl 50,9 1327 1594 1.02 13.6 

TH:DVB 1:1 42,2 1328 1601 0.94 13.1 

Phenyl 39,6 1333 1585 1.05 13.8 

Ph:V 2:1 38,5 1325 1594 1.20 14.7 

Ph:M 2:1 30,3 1332 1582 1.13 14.3 

Ph:M 1:2 25,4 1325 1589 1.11 14.2 

Ph:M 1:2 (1400°C) --- 1339 1574 2.22 20.1 

Vinyl 22,9 1325 1596 1.03 13.7 

Methyl 13,3 1331 1613 1 13.5 

Methyl (1400°C) --- 1348 1583 1.69 17.5 

 

Można dyskutować o słuszności użycia akurat równania (1) zaproponowanego przez 

Ferrariego i Robertsona [2]. W literaturze [18–20] znajdują się inne równania, 

na podstawie których wyliczona wartość La będzie różnić się od tej przedstawionej 

w Tabeli 3. Proponowane równania, opisujące wielkości klastra węglowego w zależności 

od stosunku intensywności pasm D i G, często są słuszne tylko dla wybranego rodzaju 
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materiału węglowego oraz zależą od wielkości energii wzbudzającej, uzależnionej 

od długości fali promieniowania emitowanego przez laser. Zależność opisana równaniem 

(1) jest słuszna dla węgli amorficznych i etapu zmian pomiędzy węglami amorficznymi 

i nanokrystalicznym grafitem [2]. Kaspar et al. [21] przeanalizowali strukturę fazy 

wolnego węgla w tlenowęglikach  krzemu pirolizowanych w temperaturach od 900 do 

2000°C. Wielkość klastra węglowego obliczyli z zależności opisanej przez Cançado et 

al. [20] i doszli do takich samych wniosków – wielkość klastra węglowego fazy wolnego 

węgla rośnie wraz ze wzrostem temperatury pirolizy. Wynik ten sugeruje, że 

nieuporządkowane węgle, powstające w matrycy SiOC z grup funkcyjnych, są węglami 

miękkimi. W mojej pracy maksymalna temperatura pirolizy wynosiła 1400°C, co jest 

zbyt wąskim zakresem, aby jednoznacznie stwierdzić rodzaj materiału węglowego 

(miękki czy twardy), jednak wyniki przedstawione przez Kaspar et al. [21] potwierdzają 

hipotezę, że fazę wolnego węgla tworzą węgle miękkie. 

Ilość węgla w badanych przeze mnie próbkach SiOC ma również istotne znaczenie. 

Najlepsze wyniki elektrochemiczne uzyskano dla próbek bogatych w węgiel. Porównując 

wyniki elektrochemiczne próbek o podobnej zawartości węgla, ale różniących się 

otoczeniem chemicznym atomów krzemu, nie uzyskujemy jednoznacznej odpowiedzi 

o wpływie struktury ceramiki na jej aktywność wobec jonów litu. Widma 29Si NMR 

próbki (TH:DVB 1:1) interkalowanej litem pokazują pojawienie się nowego sygnału przy 

−70 ppm (poza sygnałem przy około −112 ppm dla próbki przed interkalacją, typowym 

dla tetraedrów SiO4), co wskazuje na wiązanie litu w pobliżu tetraedrów SiO4 (Rys. 6 a). 

Sygnał przy −70 ppm przesuwa się do −80 ppm po deinsercji litu, zatem układ nie wraca 

do wyjściowego stanu, dla którego widmo przedstawia jeden szeroki pik o maksimum 

przy −112 ppm, co wskazuje na nieodwracalne wiązanie części jonów litu. Jednak 

przesunięcie pozycji piku z −70 do −80 ppm po deinsercji Li+ może również świadczyć 

o odwracalnym wiązaniu części jonów Li+. Do potwierdzenia i wyciągnięcia 

jednoznacznych wniosków należy wykonać więcej badań próbek interkalowanych.  
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a) b)  

Rys. 6. Widma: a) 29Si MAS NMR oraz b) 7Li MAS NMR próbki SiOC (TH:DVB 1:1) interkalowanej 

jonami litu. 

 

Próbki SiOC uzyskane w reakcji hydrosililowania DVB trietoksysilanem (TH:DVB), 

które zawierają krzem głównie w postaci SiO4, wykazują bardzo dobre właściwości 

elektrochemiczne (odwracalna pojemność elektryczna po 140 cyklach ładowania 

i rozładowania wynosi ponad 530 mAh g-1). Próbki te charakteryzują się ponad 40% wag. 

zawartością węgla, głównie w postaci wolnego węgla. Taka obserwacja skłania 

do wniosku, że kluczową rolę dla aktywności elektrochemicznej SiOC odgrywa 

rozmieszczenie i dostępność klastrów węglowych, co jest determinowane przez 

mikrostrukturę matrycy ceramicznej. Uzyskane wyniki badań 7Li NMR (Rys. 6 b) dla 

interkalowanej próbki TH:DVB 1:1 pokazują obecność litu w nieuporządkowanych 

klastrach węglowych, o czym świadczy szeroki sygnał na widmach o maksimum przy 

przesunięciu chemicznym  = 5 ppm. Szeroki sygnał przy przesunięciu chemicznym 

3-9 ppm na widmach 7Li NMR przypisywany jest w pełni interkalowanym próbkom 

SiOC [22]. Nieuporządkowane węgle nie tworzą, tak jak grafit, zdefiniowanych stadiów 

interkalacji jonów litu, dlatego interpretacja widm 7Li NMR w tej sytuacji jest trudniejsza. 

W przypadku pełnej interkalacji jonami litu, nieuporządkowane węgle powinny dawać 

sygnał przy około 27 ppm, jednak takiego sygnału na widmach badanych przeze mnie 

próbek materiałów SiOC do tej pory nie zaobserwowałam. Może to być spowodowane 

niepełną interkalacją lub nierównomiernym rozmieszczeniem jonów litu w obrębie fazy 

wolnego węgla. Badania MAS NMR próbek interkalowanych jonami litu są obecnie 

kontynuowane w ramach nawiązanej współpracy z Pracownią Analiz Instrumentalnych 

UMK w Toruniu.  
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Najlepsze wyniki elektrochemiczne uzyskałam dla próbek bogatych w węgiel 

(50-40% wag. C). Próbki te charakteryzowały się największymi pojemnościami podczas 

polaryzacji dużymi prądami. Badania elektrochemiczne wykazały, że większość 

otrzymanych próbek wpisuje się w liniową zależność pojemności wiązania jonów litu od 

ilości węgla w próbce, ale niektóre z nich wykazują odstępstwo od tej reguły (Rys. 7). 

Zawartość węgla na poziomie 30% wag. jest wystarczająca, aby materiał kompozytowy 

posiadał dobre właściwości elektrochemiczne. Wszystkie próbki o zawartości węgla na 

poziomie poniżej 25% wag. charakteryzują się niską aktywnością elektrochemiczną i nie 

nadają się do zastosowania w ogniwach litowo-jonowych. Próbki o zawartości węgla 

około 30% wag. przy polaryzacji niskimi prądami mogą uzyskać pojemności podobne do 

próbek bogatych w węgiel (566 mAh g-1 pojemności odwracalnej dla próbki 

PhTES:MTES 2:1 (30.3% wag. węgla) w porównaniu z 577 mAh g-1 dla próbki DPhDMS 

(50.9% wag. węgla) przy polaryzacji prądem j = 18.6 mA g-1 po 140 cyklach ładowania 

i rozładowania). Jednak próbki o niższej zawartości węgla wykazują mniejsze 

pojemności przy polaryzacji dużymi prądami (147 mAh g-1 dla próbki  PhTES:MTES 2:1 

(30.3% wag. węgla) w porównaniu z 241 mAh g-1 dla próbki DPhDMS (50.9% wag. 

węgla) przy polaryzacji prądem j = 744 mA g-1).  

 

Rys. 7. Pojemności elektryczne w funkcji liczby cykli ładowania i rozładowania dla próbek SiOC 

o różnej zawartości wagowej węgla w próbce. 

 

Przeprowadziłam również pomiary elektrochemiczne dla pojedynczych cząstek SiOC 

wybranych materiałów. Badania te były prowadzone wspólnie z dr Justyną Jędraszko 

oraz dr hab. Wojciechem Nogalą w ramach współpracy z Instytutem Chemii Fizycznej 

PAN w Warszawie. Pomiary pojedynczych cząstek z użyciem mikroelektrod pozwalają 

na charakterystykę czystych materiałów SiOC aktywnych wobec jonów litu bez wpływu 
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dodatków przewodzących oraz materiału wiążącego. Pojedyncze cząstki SiOC wykazują 

możliwość ładowania znacznie większymi gęstościami prądu w porównaniu 

z elektrodami kompozytowymi, zawierającymi dodatek przewodzący i materiał wiążący. 

Pojemność elektryczna warstw kompozytowych (85% wag. materiału aktywnego SiOC, 

5% wag. dodatku przewodzącego, 10% wag. materiału wiążącego) spada drastycznie 

wraz ze wzrastającą gęstością prądową polaryzacji. Wartość pojemności dla wysokich 

prądów ładowania i rozładowania j = 372 − 744 mA g-1 spada do wartości 20 − 35% 

pojemności uzyskiwanej dla niskich prądów ładowania j = 18,6 mA g-1. Takiego efektu 

nie obserwuje się dla pojedynczych cząstek SiOC, które można efektywnie ładować 

wysokimi wartościami prądu. Najwyższą pojemność dla pojedynczej cząstki (1,17 nAh) 

uzyskano dla próbki zawierającej prawie 40% wag. węgla ładowanej prądem 0,5 nA, a po 

100-krotnym zwiększeniu prądu ładowania uzyskano pojemność 0,74 nAh, co stanowiło 

aż 63% wartości pojemności uzyskanej przy polaryzacji niskim prądem [23]. Wyniki te 

pokazują, że czynnikiem  limitującym szybkie ładowanie nie jest sam materiał aktywny, 

lecz elektroda kompozytowa. W pracy ogniwa istotny jest proces przygotowywania 

elektrod kompozytowych (odpowiednie rozdrobnienie, dobór materiału wiążącego oraz 

dodatku przewodzącego, homogenizacja, grubość warstwy elektrodowej), jak również 

dobór elektrolitu i separatora w ogniwie. 

Wszystkie badane przeze mnie materiały oparte na PDCs wykazują wysoką 

nieodwracalną pojemność w trakcie pierwszego cyklu ładowania i rozładowania. Część 

jonów litu jest konsumowana na utworzenie powierzchniowej warstwy na granicy faz 

elektroda-elektrolit, tzw. warstwy SEI (ang. Solid-Electrolyte Interphase), powstającej 

w wyniku rozkładu elektrolitu. Warstwa ta spełnia rolę stabilizującą, ponieważ jest 

dobrym przewodnikiem jonowym, a izolatorem dla elektronów. Poza tym warstwa SEI  

przepuszcza jony litu bez otoczki solwatacyjnej, zatrzymując cząsteczki rozpuszczalnika, 

co chroni materiał anodowy przed postępującą degradacją. Część jonów litu jest też 

wiązana nieodwracalnie, prawdopodobnie przez amorficzną krzemionkę. Nieco większą 

wydajność pierwszego cyklu ładowania-rozładowania wykazują materiały, których 

struktura bogata jest w mieszane połączenia krzemu z tlenem i węglem: SiO3C, SiO2C2 

oraz SiOC3, a mniejszy jest udział tetraedrów SiO4, co zdaje się potwierdzać, że lit jest 

nieodwracalnie wiązany przez bogate w tlen otoczenie krzemu. Rozwiązanie problemu 

nieodwracalnej pojemności jest bardzo trudne, lecz uporanie się z nim stworzyłoby 

możliwość zastosowania uzyskanych materiałów SiOC na szerszą skalę, ponieważ 

eksperymentalna pojemność odwracalna po wielu cyklach ładowania i rozładowania jest 
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1,5 razy większa od teoretycznej pojemności uzyskiwanej przez obecnie stosowany grafit 

(372 mAh g-1). Dodatkowo, materiały SiOC są znacznie bardziej stabilne podczas 

ładowania/rozładowania dużymi prądami, co jest kluczowe dla zastosowań 

w urządzeniach potrzebujących dużej mocy.  

To właśnie problem nieodwracalnej pojemności skłonił mnie do podjęcia prób syntezy 

kompozytów opartych na tlenowęglikach krzemu oraz graficie. Badania w tym kierunku 

są kontynuowane przeze mnie i mój zespół dzięki zdobytemu finansowaniu w ramach 

programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (projekt pt. Urządzenia 

hybrydowe do magazynowania energii wykonane z materiałów kompozytowych do 

zastosowań o dużej mocy, którego jestem kierownikiem). W projekcie tym synteza 

kompozytów SiOC/grafit jest jednym z kluczowych zadań. Kompozyt SiOC/C ma służyć 

jako elektroda ujemna urządzenia hybrydowego, zaś elektrodą dodatnią ma stanowić 

materiał pseudopojemnościowy oparty na polimerze przewodzącym, zredukowanym 

tlenku grafenu oraz sfunkcjonalizowanych nanorurkach węglowych. 

Jak wspomniałam wcześniej, kompozyty na bazie węgloazotka krzemu oraz grafitu były 

przedmiotem badań w grupie profesora Riedela w Darmstadt [6]. Badania te pokazały, że 

obecność matrycy ceramicznej w materiale kompozytowym SiCN/grafit umożliwia 

ładowanie i rozładowanie znacznie wyższymi prądami niż w przypadku czystego grafitu. 

Jednak prekursor (HTT) stosowany do otrzymania wspomnianych kompozytów 

SiCN/grafit, daje węgloazotek krzemu o niskiej zawartości węgla, który w czystej postaci 

nie posiada dobrych właściwości elektrochemicznych. Ponadto, mieszanie grafitu 

w postaci proszku z płynnym prekursorem, nie pozwala na uzyskanie zupełnie 

jednorodnej próbki, a homogeniczność układu jest istotnym parametrem zapewniającym 

nie tylko powtarzalność wyników, ale często stanowi również kluczowy czynnik dla 

poprawnego działania materiału.  

Polisiloksany otrzymywane przeze mnie metodą zol-żel, z postaci płynnej przechodzą 

w czasie żelowania w postać stałą, co sprzyja równomiernemu rozprowadzeniu cząstek 

materiału stałego w matrycy polimeru krzemoorganicznego. Dodatkowo, aby zwiększyć 

jednorodność próbki, zaproponowałam nową metodę żelowania i suszenia opartą na 

homogenizacji ultradźwiękami wysokiej mocy. Grafit, w postaci płatków o rozmiarach 

około 10 µm, w różnych ilościach wagowych jest dodawany do mieszaniny reakcyjnej. 

Reakcje hydrolizy i kondensacji zachodzą w podwyższonej temperaturze (90 − 135°C, 

w zależności od rodzaju prekursora i składu mieszaniny). Po zakończeniu reakcji 

powstały zol jest poddawany ultradźwiękom o dużej amplitudzie drgań, co powoduje 



Załącznik 2 – Autoreferat, dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, Politechnika Gdańska 

19 

 
 

intensywne mieszanie roztworu i jednocześnie wzrost temperatury, który przyspiesza 

proces żelowania i suszenia. Próbka gęstnieje w trakcie intensywnego mieszania, więc 

płatki grafitowe są równomiernie zdyspergowane w powstałym żelu. Po pirolizie 

kompozyty SiOC/C wykazują się zacznie wyższą pojemnością elektryczną przy 

wysokich prądach ładowania i rozładowania niż czysty grafit. Ponadto, wielkość 

pojemności nieodwracalnej została zmniejszona w porównaniu do analogicznych 

tlenowęglików krzemu bez komponentu grafitowego. Badania nad kompozytami 

SiOC/grafit trwają nadal i nie zostały jeszcze opublikowane.  

 

2) Kompozyty oparte na polimerze przewodzącym i nanomateriałach 

węglowych  

Doświadczenie w syntezie różnych materiałów hybrydowych i kompozytowych opartych 

na polimerach przewodzących zdobyłam w czasie studiów doktoranckich. Zajmowałam 

się wówczas syntezą i charakterystyką organiczno-nieorganicznych kompozytów 

opartych głównie na poli(3,4-etylenodioksytiofenie) (pEDOT). Polimer ten stanowił 

dobrze przewodzącą matrycę i jednocześnie materiał wiążący dla badanych związków 

nieorganicznych (pochodnych błękitu pruskiego). Możliwość elektroosadzania warstwy 

polimerowej/kompozytowej bezpośrednio na podłożu bez użycia środka wiążącego jest 

niewątpliwie zaletą. Ponadto, elektrochemiczna metoda syntezy daje dużą odtwarzalność 

wyników. Dzięki tym zaletom postanowiłam kontynuować prace nad wykorzystaniem 

polimerów elektroaktywnych do syntezy nowych materiałów elektrodowych, 

charakteryzujących się wysoką pojemnością elektryczną i szybką kinetyką reakcji 

elektrodowych. Jako dodatkowy komponent, poza polimerem, wybrałam materiał 

węglowy w postaci nanorurek węglowych oraz zredukowanego tlenku grafenu. 

Prowadzone przeze mnie prace nad materiałami pseudopojemnościowymi zawierającymi 

pEDOT i nanomateriały węglowe były możliwe dzięki zdobytemu finansowaniu 

w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (Fundusz Małych 

Grantów) realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (projekt pt. 

Nanokompozyty oparte na polimerach przewodzących i materiałach węglowych 

do zastosowań w superkondensatorach, POL-NOR/209673/9/2013, którego byłam 

kierownikiem).  

Zastosowanie polimerów przewodzących jako matrycy dla nanomateriałów węglowych 

nie jest nowe. Jednak w większości prac naukowych poświęconych tego typu 

kompozytom w zastosowaniu do gromadzenia energii, polimer przewodzący 
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otrzymywany jest na drodze chemicznej, która jest tańsza niż metoda 

elektropolimeryzacji. W moich badaniach do syntezy kompozytów wykorzystuję głównie 

metodę elektrochemicznego osadzania, która daje możliwość większej kontroli reakcji 

utleniania monomeru i jego polimeryzacji. Dodatkowo, odpowiedni dobór parametrów 

elektrochemicznych (wielkość potencjału, prądu, ładunku czy rodzaj metody: 

potencjodynamiczna, potencjostatyczna, galwanostatyczna, pulsowa) w procesie 

osadzania pozwala na kontrolowanie struktury uzyskiwanej warstwy materiału, jej 

grubości, adhezji do podłoża czy właściwości elektrochemicznych (pojemności 

elektrochemicznej, stabilności).  

Kompozyty polimer elektroaktywny/materiał węglowy często wykazują w porównaniu 

z ich czystymi komponentami lepsze właściwości fizykochemiczne i elektrochemiczne, 

takie jak: zwiększona pojemność elektryczna, wyższa przewodność, lepsze właściwości 

mechaniczne czy zwiększona stabilność, skutkująca dłuższą żywotnością w trakcie cykli 

ładowania i rozładowania [24–26]. Kluczową rolę odgrywają skład chemiczny, rodzaj 

materiału węglowego, rodzaj polimeru oraz mikro/nanostruktura kompozytu. 

W literaturze można znaleźć wiele przykładów kompozytów opartych na tych samych 

składnikach, lecz diametralnie różniących się właściwościami [27–30]. Wybór 

poszczególnych komponentów do syntezowanych przeze mnie kompozytów 

podyktowany był studiami literaturowymi oraz wcześniejszym doświadczeniem pracy.  

Polimery przewodzące, np. polipirol (pPy), polianilina (PANI), poli(3,4-

etylenodioksytiofen) (PEDOT) wykazują właściwości pseudopojemnościowe, co czyni 

je atrakcyjnymi materiałami do zastosowania w kondensatorach elektrochemicznych. 

Polimery elektroaktywne charakteryzują się wysokim przewodnictwem w stanie 

domieszkowanym (do 105 S cm-1) i znaczną pojemnością elektryczną (w zakresie 100 − 

750 F g-1). PEDOT wykazuje niższą grawimetryczną pojemność elektryczną 

w porównaniu do PANI, ale jest jednym z najbardziej stabilnych polimerów 

przewodzących i posiada szerokie okno aktywności elektrochemicznej.  

Materiały węglowe są powszechnie stosowane jako elektrody w kondensatorach 

elektrochemicznych ze względu na ich dużą powierzchnię i niski koszt. Do skutecznego 

ładowania podwójnej warstwy elektrycznej (ang. Electric Double Layer, EDL) 

wymagane są duże powierzchnie właściwe dostępne dla jonów. Zatem optymalny wybór 

materiału węglowego jest kluczowy dla wydajności kondensatora elektrochemicznego. 

Nanorurki węglowe (ang. carbon nanotubes, CNTs), ze względu na swoją unikalną 

morfologię, wykazują doskonałe właściwości przewodzące i mechaniczne, ale nie mają 
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zadowalających wartości pojemności elektrycznej. CNTs tworzą otwartą mezoporowatą 

sieć, która ułatwia dyfuzję jonów do aktywnej powierzchni. Co więcej, CNT są sprężyste, 

dzięki czemu mogą łatwo dostosować się do zmian objętości podczas ładowania 

i rozładowania, zapewniając tym samym dobrą stabilność elektrod. Te cechy sprawiają, 

że CNT są doskonałym nośnikiem i dodatkiem przewodzącym dla różnych materiałów 

kompozytowych w połączeniu z polimerami przewodzącymi czy tlenkami metali 

przejściowych. Z kolei grafen, poza dobrą przewodnością elektryczną i wytrzymałością 

mechaniczną,  posiada wyjątkowo wysoką powierzchnię dochodzącą do 2630 m2 g-1 [31]. 

Jednakże,  pojemność grawimetryczna (F g-1) węgli o dużej powierzchni wykazuje 

ograniczenia, związane z wzajemnym odpychaniem się jonów zaadsorbowanych po obu 

stronach cienkiej warstwy węglowej. Wzrost powierzchni właściwej materiałów 

węglowych (powyżej 1200 m2 g-1) nie zwiększa liniowo pojemności grawimetrycznej, 

zatem obie strony pojedynczej płaszczyzny grafenu nie mogą być efektywnie 

wykorzystywane w procesie adsorpcji jonów [32]. To ograniczenie nie dyskwalifikuje 

grafenu w zastosowaniu do gromadzenia energii, ale zwraca uwagę, że grafen może 

służyć lepiej jako składnik materiałów kompozytowych niż w czystej postaci. Podobnie 

jak nanorurki węglowe, grafen może być dodatkiem, który poprawia przewodność, 

porowatość i właściwości mechaniczne elektrody kompozytowej. Poza tym, łączenie 

płatków grafenowych z materiałami wykazującymi pseudopojemność, może sprzyjać 

bardziej efektywnemu wykorzystaniu wyjątkowo wysokiej powierzchni warstw 

grafenowych. 

Zaplanowane przeze mnie w projekcie badawczym prace obejmowały elektrochemiczną 

syntezę kompozytów zawierających pEDOT i nanomateriał węglowy w postaci 

funkcjonalizowanych wielościennych nanorurek węglowych (ang. multiwalled carbon 

nanotubes, MWCNTs) lub zredukowanego tlenku grafenu (ang. reduced graphene oxide, 

rGOx). Pierwszym krokiem w tym zadaniu było dobranie odpowiedniego składu 

roztworu do elektrosyntezy. Należało określić ilość materiału węglowego, ilość 

monomeru, rodzaj i stężenie elektrolitu podstawowego. Dużą trudnością było uzyskanie 

jednorodnej zawiesiny hydrofobowych nanorurek węglowych. W tym celu zastosowano 

różne środki powierzchniowo czynne, które wpłynęły na poprawę zwilżalności 

powierzchni węgla. Wartości pojemnościowe materiałów węglowych są proporcjonalne 

nie do powierzchni właściwej węgla, lecz do powierzchni aktywnej, czyli powierzchni 

dostępnej dla jonów. Zwiększenie zwilżalności powierzchni węgla jest więc kluczowym 

czynnikiem z punktu widzenia gromadzenia ładunku. Dodatek środków powierzchniowo 
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czynnych, które adsorbują się na powierzchni węgla, można zaliczyć do funkcjonalizacji 

niekowalencyjnej. Wyniki prowadzonych przeze mnie badań pokazały, że środki 

powierzchniowo czynne nie dały całkiem jednorodnych zawiesin nanorurek węglowych, 

przez co kompozyt (pEDOT/MWCNTs0.2/PSS/TrX) osadzany z wodnej zawiesiny 

nanorurek z dodatkiem surfaktantu (TritonTM X-100 (TrX) – środek powierzchniowo 

czynny w postaci eteru glikolu polietylenowego i p-tert-oktylofenolu), monomeru 

i elektrolitu podstawowego również nie był jednorodny w całej swej objętości. Zdjęcia 

z mikroskopu elektronowego warstw kompozytowych pokazały obecność dużych 

aglomeratów MWCNTs (Rys. 8 a) i znaczne różnice w grubości warstwy elektrodowej 

(Rys. 8 b). 

a)  

b)  c)  

Rys. 8. Mikrografie SEM badanych warstw kompozytowych pEDOT/MWCNTs0.2/PSS/TrX uzyskanych 

z roztworu z dodatkiem surfaktantu, a) powierzchnia, b), c) przekroje warstwy. 

Niejednorodność warstw mogła być przyczyną niskiej pojemności elektrycznej (C), 

która była niższa nawet w porównaniu do samego polimeru (Rys. 9) [H5]. 
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a)  

b)  

Rys. 9. a) Pojemności objętościowe kompozytowych warstw elektrodowych mierzone 

woltamperometrycznie, b) Pojemności objętościowe kompozytowych warstw elektrodowych w funkcji 

liczby cykli ładowania i rozładowania. Wyjaśnienie oznaczeń na wykresach: COOH-MWCNTS – 

wielościenne nanorurki węglowe z grupami karboksylowymi, PSS –przeciwjon w matrycy polimerowej 

w postaci polistyrenosulfonianu, ox-CNTs – utlenione nanorurki węglowe, liczby w nazwach 

kompozytów oznaczają ilość nanorurek węglowych w roztworze do osadzania w mg cm-3 [H5]. 

Funkcjonalizacja niekowalencyjna za pomocą różnych środków powierzchniowo 

czynnych nie przyniosła oczekiwanego efektu. Aby rozwiązać problem dużej 

niejednorodności warstw elektrodowych, należało otrzymać bardziej homogeniczne 

zawiesiny CNTs, co z kolei mogło być osiągnięte przez zwiększenie polarności nanorurek 

węglowych. Polarne tlenowe grupy funkcyjne zostały wprowadzone na powierzchnię 

nanorurek poprzez chemiczne utlenianie w stężonym kwasie azotowym (V). Do syntezy 

nowych kompozytów użyto utlenione wielościenne nanorurki węglowe (ox-MWCNTs) 

Numer cyklu 
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oraz dla porównania nanorurki dostępne komercyjnie, zawierające grupy karboksylowe 

(COOH-MWCNTs). Elektroosadzanie przeprowadzono w analogiczny sposób, jak dla 

warstw kompozytowych ze środkiem powierzchniowo czynnym. Obrazowanie 

mikroskopem elektronowym wykazało, że warstwy pEDOT/COOH-MWCNTs/PSS oraz 

pEDOT/ox-MWCNTs/PSS są jednorodne ze znacznie mniejszą zmiennością grubości w 

obrębie jednej warstwy niż w przypadku kompozytów z surfaktantem (Rys. 10). 

Wykazano, że funkcjonalizacja nanorurek ma istotny wpływ na możliwość ich 

jednorodnego zdyspergowania w roztworach wodnych, co jest kluczowe dla otrzymania 

homogenicznych struktur kompozytów [H5]. 

 

Rys. 10. Mikrografie SEM wybranych warstw elektrodowych: a) powierzchnia i b) przekrój warstwy 

kompozytu pEDOT/COOH- MWCNTs0.2/PSS; c) powierzchnia i d) przekrój warstwy kompozytu 

pEDOT/COOH-MWCNTs3.0/PSS; e) powierzchnia i f) przekrój warstwy kompozytu pEDOT/ox-

MWCNTs1.0/PSS; g) powierzchnia i h) przekrój warstwy kompozytu pEDOT/ox-MWCNTs3.0/PSS 

[H5]. 
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Istotnym czynnikiem jest również ilość nanorurek w matrycy polimerowej. Zwiększając 

ilość CNTs w zawiesinie do osadzania, zwiększamy ich ilość w kompozycie. Już 

niewielka ilość nanorurek w kompozycie pEDOT/COOH-MWCNTs0.2/PSS, której nie 

widać na obrazach SEM (Rys. 10 a i b), poprawia w znaczący sposób pojemność 

elektryczną w stosunku do czystego polimeru (Rys. 9). Ważnym aspektem jest także 

wielkość i rodzaj nanorurek oraz rodzaj funkcjonalizacji. Wielościenne nanorurki 

węglowe z grupami karboksylowymi (COOH-MWCNTs) oraz utlenione wielościenne 

nanorurki węglowe (ox-MWCNTs) różniące się między sobą długością i średnicą 

(wymiary oznaczające odpowiednio: średnicę zewnętrzną x średnicę wewnętrzną 

x długość dla ox-MWCNTs wynoszą odpowiednio: 10 nm ± 1 nm x 4.5 nm ± 0.5 nm x 3 

− 6 µm, zaś dla COOH-MWCNTs: 8 nm x 2–5 nm x 10–30 mm) oraz ilością tlenowych 

grup funkcyjnych, w różnej ilości wbudowują się w kompozyt, pomimo takiej samej ich 

ilości w zawiesinie do elektrosyntezy. Zbyt duża ilość nanorurek w kompozycie sprawia, 

że polimer nie spełnia w wystarczającym stopniu roli środka wiążącego i warstwy 

kompozytowe z tego powodu pękają i wykazują mniejszą adhezję do podłoża.  

Oprócz nanorurek z tlenowymi grupami funkcyjnymi, badałam również nanorurki 

domieszkowane azotem. Wyboru metod modyfikowania CNTs atomami azotu 

dokonałam na podstawie studiów literaturowych. Przegląd metod domieszkowania 

nanorurek azotem został opisany w publikacji [H7]. 

MWCNTs zostały poddane: i) chemicznej modyfikacji w celu wprowadzenia grup 

aminowych lub ii) potraktowane plazmą azotową. W pierwszym przypadku nanorurki 

należało najpierw utlenić (ox-MWCNTs), następnie poddać reakcji z chlorkiem tionylu 

i pirydyną, a w kolejnym etapie reakcji z etylenodiaminą. W drugim przypadku, 

we współpracy z grupą naukowców z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN 

(dr hab. inż. Mirosławem Sawczakiem, mgr inż. Dariuszem Czylkowskim oraz 

mgr Robertem Miotkiem), opracowaliśmy nowatorską metodę modyfikacji nanorurek 

w płomieniu plazmy generowanej w przepływie gazu plazmotwórczego (w tym 

przypadku azotu) pod ciśnieniem atmosferycznym [nr zgłoszenia patentowego 

P.425911]. W obu przypadkach udało się domieszkować nanorurki atomami azotu. Dla 

nanorurek modyfikowanych chemicznie (c)N-CNTs udało się wprowadzić na 

powierzchnię około 6,4 % at. azotu, zaś w przypadku nanorurek modyfikowanych plazmą 

(p)N-CNTs około 3,8 % at. (wyniki na podstawie badania spektroskopią fotoelektronów 

w zakresie promieniowania X, XPS). Oba rodzaje nanorurek domieszkowanych grupami 

azotowymi wykorzystałam do syntezy kompozytów. Nanorurki modyfikowane plazmą, 
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mimo mniejszej ilości wbudowanego azotu, znacznie lepiej się dyspergowały i dawały 

kompozyty o wyższej pojemności elektrycznej niż w przypadku (c)N-CNTs, co może 

świadczyć o bardziej równomiernym wbudowaniu atomów azotu w całej objętości 

próbki. Wyniki dotyczące metody modyfikowania plazmą nanorurek węglowych oraz 

wykorzystania zmodyfikowanych nanorurek do elektrosyntezy kompozytów zostały 

opisane w publikacji [H8]. 

Oprócz syntezy elektrochemicznej, kompozyty na bazie polimeru przewodzącego 

i modyfikowanych nanorurek węglowych otrzymano na drodze chemicznej poprzez 

utlenianie monomeru chlorkiem żelaza (III) z zawiesiny funkcjonalizowanych nanorurek. 

Dla porównania otrzymano również kompozyt poprzez zmieszanie komercyjnie 

dostępnego polimeru z przeciwjonem polistyrenosulfonowym (pEDOT/PSS) z takimi 

samymi nanorurkami. Wyniki zostały opublikowane w pracy [H9]. Celem tych prac było 

otrzymanie warstw elektrodowych na tanim komercyjnym podłożu jakim jest folia 

aluminiowa. Kompozyty otrzymane na drodze chemicznej polimeryzacji wykazywały 

mniejsze pojemności niż analogiczne kompozyty otrzymane poprzez 

elektropolimeryzację, co dowodzi kluczowego znaczenia metody otrzymywania 

materiałów elektrodowych. 

Drugim wybranym przeze mnie nanomateriałem węglowym, stanowiącym komponent 

materiałów kompozytowych, był tlenek grafenu. Jak wspomniałam wcześniej, wybór 

tego materiału był podyktowany dużą powierzchnią właściwą jaką wykazują się 

płaszczyzny grafenowe. Tlenek grafenu jest materiałem zawierającym wiele tlenowych 

grup funkcyjnych na powierzchni. Zazwyczaj, nie jest to pojedyncza płaszczyzna 

grafenowa tylko struktura złożona z kilku warstw grafenowych. Tlenek grafenu jest 

materiałem słabo przewodzącym, ale jego zaletą jest tworzenie bardzo jednorodnej 

zawiesiny koloidalnej w wodzie. Zawiesina taka, ze względu na dysocjację 

protonowanych grup funkcyjnych, wykazuje pH kwasowe i może pełnić rolę elektrolitu. 

Dzięki temu możliwe było osadzanie polimeru z zawiesiny zawierającej tylko monomer 

i tlenek grafenu, bez dodatkowej soli. W czasie utleniania i polimeryzacji łańcuchy 

polimeru zyskują ładunek dodatni, co prowadzi do tworzenia się polaronów 

i bipolaronów. Dodatkowy ładunek musi być kompensowany przez przeciwjony 

pochodzące z roztworu. W omawianym przypadku, tlenowe grupy funkcyjne o ujemnym 

ładunku obecne na powierzchni płaszczyzn grafenowych pełniły rolę przeciwjonu dla 

łańcuchów polimerowych. Skutkowało to pojawieniem się oddziaływania pomiędzy 

siarką polimeru a grupami tlenowymi tlenku grafenu, co zostało zaobserwowane jako 
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pasmo na widmie XPS orbitalu 2p siarki (pik przy 167,8 eV (S 2p3/2) oraz 168,8 eV 

(S 2p1/2)) [H6]. Po procesie potencjostatycznego elektroosadzania kompozytu 

pEDOT/GOx (potencjał +1 V vs. Ag/AgCl/0,1 M KCl), warstwy elektrodowe 

poddawano elektrochemicznej redukcji przykładając potencjał -0,85 V 

vs. Ag/AgCl/0.1 M KCl. W czasie polaryzacji katodowej grupy tlenowe na powierzchni 

GOx ulegały częściowej redukcji, dając kompozyt pEDOT/rGOx. Proces ten powoduje 

także redukcję łańcuchów polimerowych, co skutkuje zmniejszeniem liczby nośników 

ładunku w postaci polaronów i bipolaronów, a więc zanikiem ładunku na atomach siarki 

polimeru. Redukcja kompozytu pEDOT/GOx do pEDOT/rGOx powoduje również zanik 

oddziaływania S-O pomiędzy polimerem i tlenkiem grafenu (zanik pików S 2p3/2 i S 2p1/2 

odpowiednio przy 167,8 eV i 168,8 eV na widmach XPS kompozytu pEDOT/rGOx). 

Dowodzi to bezpośredniego oddziaływania pomiędzy ujemnie naładowanymi grupami 

funkcyjnymi tlenku grafenu z dodatnio naładowanymi łańcuchami polimerowymi, co nie 

zostało wcześniej udokumentowane w literaturze opisującej podobne kompozyty [33–

35]. 

Dzięki temu, że tlenek grafenu służył jako przeciwjon dla polimeru, kompozyty miały 

strukturę warstwową, były gładkie (miały mniejsze wahania grubości warstwy 

w porównaniu z kompozytami na bazie polimeru i nanorurek) (Rys. 11.) i wykazywały 

bardzo dobrą adhezję do podłoża. 

a)  b)  

Rys. 11. Obrazy SEM kompozytowych warstw elektrodowych pEDOT/rGOx a) powierzchnia, 

b) przekrój.  

Ponadto, kompozyty pEDOT/rGOx charakteryzowały się znacząco wyższą pojemnością 

elektryczną (około 220 F cm-3 w elektrolicie neutralnym) (Rys. 12.) w porównaniu 

z kompozytami zawierającymi nanorurki węglowe (około 160 F cm-3). 
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a) b)  

Rys. 12. a) Pojemności objętościowe  kompozytu pEDOT/rGOx w funkcji liczby cykli ładowania 

i rozładowania; b) Pojemności objętościowe kompozytu pEDOT/rGOx mierzone woltamperometrycznie 

[H6].  

 

Przypisać to można zapewne większej powierzchni właściwej, którą kompozyt zyskał 

dzięki obecności tlenku grafenu oraz większej, niż w przypadku nanorurek, liczby grup 

funkcyjnych na powierzchni materiału węglowego, które mogą utleniać się i redukować, 

przyczyniając się do zwiększenia pojemności elektrycznej. Dużo wyższa pojemność 

elektryczna kompozytu pEDOT/rGOx w elektrolicie kwasowym również sugeruje 

większy udział tlenowych grup funkcyjnych, które mogą ulegać reakcjom redoksowym. 

Szczególnie ugrupowania chinonowe/hydrochinonowe ulegają reakcjom utleniania 

i redukcji chętniej w środowisku kwaśnym w porównaniu do obojętnego. Widoczne 

na krzywej wolametrycznej dodatkowe wzrosty prądowe w kontakcie z elektrolitem 

H2SO4, w porównaniu z elektrolitami obojętnymi KCl i K2SO4, mogą świadczyć 

o dodatkowej pojemności wynikającej z utleniania i redukcji grup funkcyjnych 

na powierzchni rGOx [H6]. 

Obecnie, prace nad kompozytami opartymi na polimerze przewodzącym i materiałach 

węglowych są kontynuowane przeze mnie i mój zespół badawczy, dzięki zdobytemu 

przeze mnie finansowaniu w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej (wspomniany już projekt pt. Urządzenia hybrydowe do magazynowania energii 

wykonane z materiałów kompozytowych do zastosowań o dużej mocy). 

W projekcie tym potrójny kompozyt oparty na polimerze przewodzącym, zredukowanym 

tlenku grafenu oraz sfunkcjonalizowanych nanorurkach węglowych ma służyć jako 

elektroda dodatnia urządzenia hybrydowego. Pomysł, aby połączyć oba materiały 

węglowe w jeden kompozyt z polimerem wziął się dzięki wcześniejszym pracom, 

zdobytemu doświadczeniu, badaniom i obserwacji kompozytów podwójnych 

pEDOT/CNTs [H5, H8, H9] oraz pEDOT/GOx [H6]. Jak wspomniałam, zbyt duża ilość 

Numer cyklu 

pEDOT/rGOx 
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nanorurek węglowych powoduje pękanie warstw kompozytowych oraz słabą adhezję 

do podłoża [H5]. Mniejsza ilość nanorurek zwiększa pojemność elektryczną w stosunku 

do czystego polimeru, ale pojemność ta jest sporo mniejsza niż pojemność jaką wykazuje 

pEDOT/GOx. Z kolei w przypadku zwartej i warstwowej struktury pEDOT/rGOx, przy 

zwiększaniu grubości filmu elektrodowego pojemność elektryczna spada, co może 

świadczyć o utrudnionej dyfuzji jonów w kierunku prostopadłym do płaszczyzn 

grafenowych [H6]. Dodatek sfunkcjonalizowanych nanorurek węglowych do kompozytu 

opartego na polimerze i tlenku grafenu ma za zadanie zwiększyć porowatość i ułatwić 

dyfuzję jonów w kierunku prostopadłym do płaszczyzn grafenowych. Ma to umożliwić 

uzyskiwanie grubszych warstw kompozytowych bez znaczącego spadku pojemności. 

W projekcie zaplanowano elektroosadzanie kompozytu pEDOT/GOx/CNTs również 

na tanich komercyjnych podłożach, takich jak papier węglowy czy tkanina węglowa.  

Dotychczasowe wyniki (jeszcze nieopublikowane) pokazują, że kompozyt 

pEDOT/rGOx/ox-CNTs wykazuje zdecydowanie wyższą pojemność elektryczną 

(320 F cm-3 w elektrolicie neutralnym, w porównaniu z wartością 160 i 220 F cm-3, 

odpowiednio dla pEDOT/ox-CNTs i pEDOT/rGOx).  

Przeprowadzone badania potwierdzają kluczowe znaczenie struktury i składu kompozytu 

oraz struktury obecnego w nim komponentu węglowego. 

Opracowanie nowych materiałów o większej pojemności elektrycznej, lepszej stabilności 

i dłuższej żywotności cyklu stanowi główne zagadnieniem dla otrzymania nowej 

generacji urządzeń do magazynowania energii. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych. 

Od 2013 byłam/jestem kierownikiem trzech projektów badawczych ściśle związanych 

z tematyką opisanego osiągnięcia naukowego: 

1) Kierownik projektu Silicon Oxycarbide (SiOC) as Anode Materials for Lithium Ion 

Batteries: Synthesis and Optimization of Ceramics Prepared by Sol-Gel Method 

(Tlenowęgliki Krzemu (SiOC) jako Materiały Anodowe do Ogniw Litowo-Jonowych: 

Synteza i Optymalizacja Ceramiki Otrzymanej Metodą Zol-Żel), realizowanego w ramach 

programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Umowa nr: HOMING PLUS/2012-6/16 

Czas realizacji: 1.05.2013 − 30.04.2015. 

Kwota dofinansowania: 314 600 PLN 

W ramach projektu powstały publikacje H2 i H4 oraz trzy prace magisterskie wykonane 

pod moim promotorstwem: 

 

Puczkarski Paweł (kierunek: Nanotechnologia, Wydział Fizyki Technicznej i 

Matematyki Stosowanej), temat pracy: „Synteza i charakterystyka ceramicznych 

materiałów anodowych SiOC”. data obrony: 23.06.2014,. Praca obroniona z oceną 

celującą i wyróżnieniem. 



Załącznik 2 – Autoreferat, dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, Politechnika Gdańska 

31 

 
 

Radomski Przemysław (kierunek: Inżynieria Materiałowa (Wydział Chemiczny),), 

temat pracy: „Synteza i charakterystyka ceramicznych materiałów anodowych (SiOC) do 

ogniw litowo-jonowych”, data obrony: 10.07.2015. Praca obroniona z oceną celującą 

i wyróżnieniem. 

Grabowska Zofia (kierunek: Technologia Chemiczna (Wydział Chemiczny), temat 

pracy: „Synteza, struktura i właściwości elektrochemiczne ceramicznych materiałów 

anodowych (SiOC) do ogniw litowo-jonowych”, data obrony: 22.10.2015. Praca 

obroniona z oceną bardzo dobrą. 

Dzięki finansowaniu z projektu zakupiłam aparaturę badawczą: 

• 6-kanałowy tester baterii Atlas 0961 firmy Atlas-Sollich, za kwotę: 34 440 PLN 

• Młynek homogenizujący MM200 Retsch za kwotę: 28 000 PLN 

2) Kierownik projektu Nanocomposites based on conducting polymers and carbon 

materials for supercapacitor application (Nanokompozyty oparte na polimerach 

przewodzących i materiałach węglowych do zastosowań w superkondensatorach), 

realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (Fundusz 

Małych Grantów) realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Umowa nr: POL-NOR/209673/9/2013 

Czas realizacji: 1.09.2013 − 31.08.2015. 

Kwota dofinansowania: 372 265 PLN 

W ramach projektu powstały publikacje H5, H6, H8 i H9, praca magisterska pod moim 

promotorstwem: 

Kujawa Magdalena (kierunek: Nanotechnologia (Wydział Fizyki technicznej 

i Matematyki Stosowanej),), temat pracy: „Synteza i charakterystyka nanokompozytu 

składającego się z polimeru przewodzącego oraz zredukowanego tlenku grafenu jako 

materiału elektrodowego do superkondensatorów”, data obrony: 11.09.2015. Praca 

obroniona z oceną celującą i wyróżnieniem. 

oraz praca doktorska, w której pełniłam funkcję promotora pomocniczego: 

Anna Dettlaff, Studium Doktoranckie przy Wydziale Chemicznym Politechniki 

Gdańskiej, temat pracy: „Badania nad nanokompozytami bazującymi na polimerach 

przewodzących oraz materiałach węglowych w celu zastosowania ich 

w superkondensatorach”, promotor: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska; 

recenzenci: prof. Adam Proń oraz prof. dr hab. Paweł Kulesza, data obrony: 29.09.2017. 

Dzięki finansowaniu z projektu zakupiłam aparaturę badawczą: 

• Potencjostat-galwanostat PG302N, firmy Methrom Autolab z modułem do 

pomiaru impedancji, za kwotę: 95 600 PLN 

3) Kierownik projektu Hybrid energy storage devices based on composite materials for 

high power application (Urządzenia hybrydowe do magazynowania energii wykonane 
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z materiałów kompozytowych do zastosowań o dużej mocy), realizowanego w ramach 

programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. 

Umowa nr: POIR.04.04.00-00-4582/17-00 

Czas realizacji od 1.06.2018; planowany termin zakończenia: 31.05.2020. 

Kwota dofinansowania: 795 422 PLN 

W ramach projektu wykonywane są dwie prace doktorskie, w których jestem opiekunem 

pomocniczym (przewody doktorskie jeszcze nie zostały otwarte) oraz praca magisterska, 

której jestem promotorem. 

Dzięki finansowaniu z projektu zakupiłam aparaturę badawczą: 

• Homogenizator ultradźwiękowy firmy Hielscher z sonotrodą tytanową i komorą 

dźwiękoszczelną za kwotę: 23 942 PLN 

• Potencjostat-galwanostat SP-200, firmy Biologic z modułem do pomiaru 

impedancji za kwotę: 41 373 PLN 

• Termostat cyrkulacyjny z funkcją chłodzenia MX07R-20 firmy VWR za kwotę: 

12 097 PLN 

Łączna kwota finansowania moich projektów: 1 482 287 PLN 

Łączna kwota wydana na zakup aparatury badawczej: 235 452 PLN 

 

W tematyce materiałów kompozytowych do urządzeń magazynujących energię 

współpracuję z naukowcami z ośrodków krajowych i zagranicznych: 

Osoby Ośrodek Wspólna działalność 

Dr Magdalena 

Graczyk-Zając  

Prof. Ralf Riedel 

Uniwersytet 

Techniczny 

w Darmstadt, Niemcy 

Projekty w programach HOMING 

PLUS oraz POWROTY Fundacji 

na rzecz Nauki Polskiej. 

 

Wniosek grantowy w konsorcjum 

pomiędzy PG, UMK oraz TU 

Darmstadt, w konkursie 

Beethoven Classsic 3 

 

Publikacje: H1-H4. 

Prof. Gian D. Soraru Uniwersytet w Trento, 

Włochy 

Projekt w programie HOMING 

PLUS Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej. 

 

Publikacje: H2-H4. 
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Dr Lidiya Komsiyska Uniwersytet 

Techniczny 

w Ingolstadt 

Publikacja H9 

Dr Joanna Kulesza 

Dr Bráulio Silva 

Barros 

Uniwersytet Federalny 

Pernambuco 

Projekt CAPES PrInt (CAPES – 

Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior) 

Internationalization of the 

Graduate Program in Chemistry 

at UFPE. 

Dr hab. inż. Mirosław 

Sawczak  

Instytut Maszyn 

Przepływowych PAN 

Publikacja H8. Zgłoszenie 

patentowe nr P.425911. 

Wnioski grantowe w konsorcjum 

pomiędzy PG oraz IMP PAN, 

w konkursach OPUS 14 i OPUS 

15.  

Dr Grzegorz 

Trykowski 

Pracownia Analiz 

Instrumentalnych 

Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Wniosek grantowy w konsorcjum 

pomiędzy PG, UMK oraz TU 

Darmstadt, w konkursie 

Beethoven Classsic 3 

Dr hab. inż. Andrzej P. 

Nowak 

Wydział Chemiczny 

Politechnika Gdańska 

Wniosek grantowy w konsorcjum 

pomiędzy PG, UMK oraz TU 

Darmstadt, w konkursie 

Beethoven Classsic 3 

Dr hab. inż. Justyna 

Łuczak, prof. nadzw. 

PG 

Wydział Chemiczny 

Politechnika Gdańska 

Publikacja H9 

Dr inż. Wojciech 

Nogala 

Dr Justyna Jędraszko 

Instytut Chemii 

Fizycznej Polska 

Akademia Nauk 

Pomiary elektrochemiczne na 

mikroelektrodach pojedynczych 

cząstek materiałów 

kompozytowych, wspólne 

doniesienie konferencyjne.  

 

Wszystkie osiągnięcia zostały szczegółowo opisane w załączonym do wniosku wykazie 

dorobku naukowego – załącznik 4. 


