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Szanowni Państwo, 

oddajemy do Waszych rąk opis aparatury badawczej, jaka została pozyskana przez dwa wydziały 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz 

Wydział Chemii. 

To imponujące wzbogacenie naszego potencjału badawczego stało się możliwe dzięki Projektowi 

Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki — ATOMIN re-

alizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w działaniu 2.1. Rozwój 

ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Przyznana kwota dofinansowania — 90 273 034 zł 

umożliwiła zakup ponad 150 aparatów, co pozwoliło na utworzenie 24 Laboratoriów badawczych, 

działających w ramach czterech międzywydziałowych Zespołów Laboratoriów: Zaawansowanych 

Materiałów, Nanotechnologii i Nauki o Powierzchni, Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii, Fo-

toniki, Spektroskopii i Laserowych Technologii Kwantowych oraz Centrum Zaawansowanych Tech-

nologii Obliczeniowych. 

Ważnym celem zrealizowanego w latach 2009–2012 Projektu ATOMIN jest wzrost konkuren-

cyjności Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego poprzez takie rozwinięcie potencjału badawczego, aby z sukcesem podejmować 

zaawansowane badania w obszarach Info, Techno i BIo na nieosiągalnym dotychczas poziomie. 

Realizacja Projektu ATOMIN umożliwia rozwój innowacyjnych prac aplikacyjnych, opartych o grun-

towną wiedzę z nauk ścisłych, wspartą zaawansowanym modelowaniem komputerowym, zgodnie 

z tendencjami dominującymi we współczesnych strategiach globalnych. 

Jednym z najważniejszych rezultatów projektu jest powstanie na obu Wydziałach Centrum ATO-

MIN, którego zewnętrzne oddziaływanie polegać będzie na intensyfikacji współpracy z instytucjami 

naukowymi, jednostkami badawczo-wdrożeniowymi, przedsiębiorstwami oraz instytucjami użytecz-

ności publicznej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Prof. dr hab. Jarosław Koperski

Kierownik Projektu ATOMIN

www.if.uj.edu.pl/ATOMIN
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Zespoły Laboratoriów utworzone dzięki projektowi  

Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki — ATOMIN
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Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej

 ▇ Zestaw do spektroskopii mössbauerowskiej z wyposażeniem dodatkowym 
i oprogramowaniem
W skład zakupionego zestawu wchodzą: kriostat helowy (Janis) 

z 9 T magnesem nadprzewodzącym, zasilacz magnesu, układ pom-
powy do wysokiej i niskiej próżni, kontroler temperatury (LakeSho-
re), spektrometr mössbauerowski (SEE Co) przystosowany do pracy 
w geometrii pionowej umożliwiający pracę z równocześnie chłodzonym 
źródłem i absorbentem oraz sterujący instrumentem zestaw kompute-
rowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Powyższy zestaw pozwa-
la na prowadzenie badań z zakresu spektroskopii rezonansowej gam-
ma wszelkich materiałów o charakterze ciało-stałowym zawierających 
w swoim składzie izotop mössbauerowski 57Fe w szerokim zakresie 
temperatur 1,3–300K przy zastosowaniu silnych pól magnetycznych 
do 9 T. W szczególności układ ten umożliwia badania materiałów ma-
gnetycznych i biologicznych, gdzie zastosowanie silnych pól magne-
tycznych pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących 
struktury elektronowej badanych substancji.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Kazimierz Łątka, e-mail: uflatka@cyf-kr.edu.pl

 ▇ Układ do spektrometrii mössbauerowskiej w zakresie temperatur od 2,2K do 300K ze 
źródłem w temperaturze pokojowej
W skład układu wchodzą dwa spektrometry mössbauerow-

skie oraz kriostat helowy (Wissel). Każdy ze spektrometrów skła-
da się z przetwornika prędkości pozwalającego na poruszanie 
źródłem promieniotwórczym z prędkością do 300 mm/s, kseno-
nowego licznika proporcjonalnego oraz zintegrowanego przed-
wzmacniacza ładunkowy wraz ze wzmacniaczem. Układ napę-
du przetwornika prędkości, generator funkcyjny oraz zasilacz 
wysokiego napięcia zasilane są poprzez kasetę systemu NIM. 
Układ akwizycji danych CMCA-550 przystosowany do współpra-
cy z komputerem osobistym, pozwala nie tylko na pracę w syste-
mie spektrometru, ale także dzięki systemowi analizy wysokości 
impulsów, pozwala na wybór okna energetycznego. Układ przystosowany 
jest do pomiarów mössbauerowskich z wykorzystaniem źródła promienio-
twórczego 57Co. Kriostat helowy typu zanurzeniowego jest dedykowany do 
spektrometrii mössbauerowskiej z chłodzonym absorbentem. Zapewnia 
on stabilną temperaturę w zakresie od 2,3K do 300K, niskie zużycie cie-
czy kriogenicznych oraz doskonałą geometrię pomiaru. Wyniki pomiarów 
mogą być opracowywane przy pomocy załączonego zaawansowanego 
oprogramowania do obróbki numerycznej widm mössbauerowskich. Te-
matyka prowadzonych badań dotyczy wyznaczania lokalnych właściwości 
elektronowych, dynamicznych i strukturalnych ciał stałych ze szczególnym 
uwzględnieniem magnesów trwałych, nanocząstek magnetycznych oraz 
żelazo porfiryn. 

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Jan Stanek, e-mail: jan.stanek@uj.edu.pl

Zespół Laboratoriów Zaawansowanych Materiałów (ZawMater)
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Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych i Nadprzewodnictwa

 ▇ Wyposażenie pracowni badań magnetyzmu nuklearnego i nadprzewodnictwa

1. Optyczny kriostat przepływowy ST300 (Janis) 
z okienkami i elektromagnes EM4-HV (LakeShore) 
z zasilaczem
Optyczny kriostat przepływowy z okienkami i elektromagnes z za-

silaczem wchodzą w skład zestawu badawczego służącego do pomia-
rów magnetooporu w funkcji temperatury w obecności wiązki światła. 
Po adaptacji zestaw może być również wykorzystany do obserwacji 
domen magnetycznych. Możliwości pomiarowe: zakres temperatur od 
1,5 do 300K, zakres pól magnetycznych do 1,5 T, dwa kierunki wiązki 
optycznej — równoległy i prostopadły do pola magnetycznego.

2. Spektrometr model 815 (Jasco) do badań magnetycznego 
dichroizmu kołowego
Spektrometr wchodzi w skład układu do badań magne-

tycznego dichroizmu kołowego (MCD). Możliwe są również 
badania zwykłego dichroizmu. Spektrometr współpracuje w ze-
stawie z magnetooptycznym kriostatem (Oxford Instruments) 
wyposażonym w magnes nadprzewodzący generujący podłuż-
ne pole magnetyczne o indukcji do 10 T. Zakres długości fal 
wynosi 163–1100 nm, zakres temperatur 1,5–300K. Spektro-
skopia MCD szczególnie nadaje się do badania właściwości 
magnetycznych substancji molekularnych, w tym efektów ma-
gnetochiralnych, przejść typu spin-flip w metamagnetykach, 
kompleksów metali przejściowych i metaloenzymów (a ściślej ich centrów aktywnych) Możliwy jest 
pomiar orbitalnych momentów magnetycznych. 

3. Waga magnetyczna typu Faradaya z kriostatem przepływowym OPTISTAT CF 
(Oxford Instruments)
Waga magnetyczna typu Faradaya z kriostatem jest urządzeniem 

służącym do pomiaru podatności magnetycznej ciał stałych i ciekłych 
w zakresie temperatur od 3,0K  do 500K (zakres pola do 1,5 T). Urządze-
nie może być uruchomione z małą ilością ciekłego helu lub ciekłego azo-
tu. Zasada działania opiera się na pomiarze siły działającej na próbkę za-
wieszoną w niejednorodnym polu magnetycznym. Dokładność ważenia 
wynosi 1 μg. Mechanizm wagi znajduje się w termostatowanej głowicy, 
co znacznie zmniejsza dryf temperaturowy. Do pomiaru w temperaturach 
wyższych od pokojowej używany jest piecyk, do pomiaru w temperatu-
rach niższych — kriostat przepływowy. Kriostat posiada okienko do ba-
dania, czy próbka wykazuje efekt fotomagnetyczny. W Pracowni badane 
są właściwości magnetyczne różnych materiałów magnetycznych, w tym 
układów niskowymiarowych, wolno relaksujących magnetyków oraz ma-
teriałów ważnych biologicznie, jak np., centra aktywne metaloenzymów. 
Waga typ MK2-M5, zbudowana jest na bazie produktu firmy CI Electronics. 

 ▒ Kontakt: dr. hab. Zbigniew Tomkowicz, e-mail: z.tomkowicz@uj.edu.pl
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 ▇ Wielofunkcyjny system pomiarowy fizycznych parametrów nowoczesnych materiałów PPMS 
(Quantum Design, L.O.T. – Oriel)
Aparatura przeznaczona jest do określania następujących własności fizycznych:

• magnetycznych (podatności magnetycznej, namagnesowania), 
• transportowych (przewodnictwa elektrycznego, cieplnego), 
• termicznych (ciepła właściwego) w przedziale temperatur  

1,9–300K oraz w zewnętrznym polu magnetycznym o indukcji do 
9 T.
Zestaw aparaturowy obejmuje:

• kriostat na ciekły hel z zamontowanym magnesem nadprzewo-
dzącym, wytwarzającym podłużne pole magnetyczne,

• sondy pomiarowe do pomiaru wyżej wymienionych wielkości 
fizycznych,

• jednostkę centralną sterującą układem,
• mikroskraplarkę (Cryomech) umożliwiającą ciągłą pracę, 
• zestaw pompowniczy umożliwiający uzyskanie wysokiej próżni 

niezbędnej do przeprowadzenia pomiarów.
Aparatura charakteryzuje się dużą czułością, przykładowo:

• pojemność cieplna 10 nJ/K w T = 2K
• ac podatność magnetyczna 2·10-8 emu
• dc opór 4 μΩ 

Pomiary przeprowadzone przy pomocy wyżej wymienionych technik pomiarowych umożliwiają 
podanie pełnej informacji o własnościach badanego materiału.

 ▒ Kontakt: dr hab. Stanisław Baran, e-mail: stanislaw.baran@uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Andrzej Szytuła, e-mail: andrzej.szytula@uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Kazimierz Łątka, e-mail: uflatka@cyf-kr.edu.pl

 ▇ Układ do badania własności magneto-transportowych i kalorymetrycznych w bardzo 
niskich temperaturach
Głównym elementem układu jest system PPMS (Quantum Design) 

wyposażony w magnes nadprzewodzący i opcję chłodzenia przy uży-
ciu helu-3. W ten sposób możliwe jest otrzymywanie w komorze próbki 
temperatur od 400K do poniżej 0,4K, oraz pól magnetycznych do 9 T. 
Możliwe jest wykonywanie pomiarów: 

• pojemności cieplnej próbek o masach rzędu 1–50 mg metodą 
relaksacyjną; po przygotowaniu próbki pomiary są zautomatyzo-
wane, typowy pomiar kilkudziesięciu punktów w zakresie 2–300K 
trwa około dobę, wcześniej należy zmierzyć sygnał od mocowania 
próbki, który jest automatycznie odejmowany; 

• oporu właściwego metodą czterokontaktową, zakres prądów 
50nA–5mA, precyzja 0,01%. Aparatura wymaga używania ciekłe-
go helu, zużycie wynosi od 4 do 8 litrów na dobę, w zależności 
od wykonywanych pomiarów. Wykonywanie pomiarów poniżej 2K 
wymaga okresowego uzupełniania obiegu chłodzącego izotopem hel-3.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Krzysztof Tomala, e-mail: uftomala@cyf-kr.edu.pl  
  dr Michał Rams, e-mail: m.rams@uj.edu.pl
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Laboratorium Materiałowych Badań Mikro- i Nanostrukturalnych

 ▇ Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) typu Quanta 3D (FEI)
Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) firmy FEI typu Quanta 

3D jest wszechstronnym instrumentem pozwalającym na określanie wła-
ściwości materiałów i ich składu pierwiastkowego. Obrazowanie próbek 
można przeprowadzać w trzech trybach: wysokiej próżni, niskiej próżni 
oraz, szczególnie dla badań obiektów biologicznych, trybie środowisko-
wym (ESEM). Mikroskop pozwala na obrazowanie powierzchni próbek 
z powierzchniową zdolnością rozdzielczą rzędu 1 nm. SEM posiada 
detektor typu S/TEM dla badań prowadzonych w jasnym i ciemnym 
polu obrazowania próbek. System wyposażony jest w stolik grzewczy 
pozwalający na dynamiczne obserwacje in-situ w komorze preparatu 
próbek grzanych do temperatury 1000ºC pozwalający na rejestrowanie 
przemian fazowych badanych materiałów.

Mikroskop SEM jest wyposażony w detektory analizy fluorescencji 
rentgenowskiej (EDS oraz WDS) pozwalający na prowadzenie analizy 
chemicznej badanych próbek o poziomie czułości rzędu 0,1% 
składu próbki. Dodatkowo, SEM posiada układ badania dy-
frakcji elektronów wstecznie rozproszonych pozwalający na 
obrazowanie/określanie orientacji ziaren krystalograficznych 
próbek.

Mikroskop SEM jest zintegrowany z kolumną (mikrosko-
pem) skanującej zogniskowanej wiązki jonowej (FIB). Uży-
wanie wiązki jonowej pozwala na modyfikacje powierzchni 
badanych próbek. Umożliwia także przygotowywania spe-
cyficznych obszarów próbek do badania ich przekrojów po-
przecznych za pomocą mikroskopii transmisyjnej (TEM). Mi-
kroskop SEM/FIB wyposażony w układ precyzyjnego podawania gazu roboczego, pozwalającego 
na depozycje warstw/elektrod z platyny (Pt) na powierzchni próbek. Duża komora pozwala na bada-
nia układów o stosunkowo dużych rozmiarach.

Mikroskop SEM/FIB pozwala na prowadzenie badań dotyczących charakteryzacji układów na-
nometrowych utworzonych/wzrastających na podkładach (powierzchniach) czy też w postaci prosz-
kowej (nanokryształy). Ze względu na możliwość pomiarów w szerokim zakresie ciśnień, istnieje 
możliwość badań próbek nieprzewodzących. Atrakcyjnym modem pracy mikroskopu jest tryb środo-
wiskowy pozwalający na badania układów biologicznych.

 ▒ Kontakt: dr hab. Franciszek Krok, prof. UJ, e-mail: franciszek.krok@uj.edu.pl

 ▇ Piec do hodowli monokryształów z wyposażeniem
Piec do hodowli monokryształów CZ-Flux-Puller (Surface Net) wyposażony w wyciągarkę Czo-

chralskiego pozwala na hodowlę monokryształów materiałów przewodzących i nieprzewodzących 
o rozmiarach od 2 do 5 mm. Grzanie w za-
kresie temperatur do 2500°C odbywa się 
metodą indukcyjną przy użyciu generatora 
firmy Hüttinger o mocy 30 kW w przedziale 
częstości od 20 do 100 kHz. Proces wzro-
stu kryształów odbywać się może w atmos-
ferze argonu lub wodoru przy ciśnieniach 
od 1 do 10 barów przy szybkości przesuwu 
od 0 do 10 mm/h i prędkości obrotowej od 0 
do 40 obr./min. Kontrola parametrów pracy 
pieca prowadzona jest przy użyciu odpo-
wiedniego programu komputerowego. 
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Pracownia hodowli monokryształów wyposażona jest ponadto w komplementarne urządzenia:
• kamerę Lauego — układ dyfrakcyjny do charakteryzacji i orientowania monokryształów firmy 

Photonic Science. Układ składa się z następujących elementów: lampy molibdenowej jako źró-
dła promieniowania X, detektora z dwoma panelami CCD o łącznej rozdzielczości 1900 × 1280 
pikseli pokrytymi ekranem scyntylacyjnym, źródła promieniowania X wraz z generatorem, 
goniometru, obudowy chroniącej przed promieniowaniem, lasera do pozycjonowania próbki, 
zestawu komputerowego z monitorem LCD i oprogramowaniem do sterowania i  akwizycji 
danych z detektora CCD.

• trzystrefowy piec rurowy typ OTF-1200X-80-III firmy MTI Corporation z rurą kwarcową, za-
mknięciem próżnioszczelnym i precyzyjną regulacją temperatury wygrzewania w zakresie do 
1100°C; 

• piec muflowy KSL-1100X firmy MTI do wygrzewania w temperaturze do 1200°C z możliwością 
przepływu gazu w komorze grzania; stabilność temperatury ±0,5°C przy 1000°C z jednorodno-
ścią lepszą niż ±2,0°C. 

 ▒ Kontakt: dr hab. Edward A. Görlich, e-mail: ufgoerli@cyf-kr.edu.pl

 ▇ System do nanoszenia warstw epitaksjalnych: komora MBE — wzrostu warstw 
epitaksjalnych i układów warstwowych z wyposażeniem i kontrolą in-situ
System do nanoszenia warstw epitaksjalnych i układów warstwo-

wych z wyposażeniem i kontrolą in-situ wyprodukowany przez firmę 
PREVAC obejmuje dwa niezależne układy umożliwiające osadzanie 
cienkich warstw, poczynając od grubości nanometra osadzanego ma-
teriału.

• Urządzenie do osadzania warstw metodą rozpylania jonowego 
(ion sputtering)
Do otrzymywania żądanych warstw stosowany jest układ, które-

go działanie wykorzystuje zjawisko rozpylania magnetronowego w ko-
morze procesowej. Komora procesowa wyposażona jest w 5 źródeł 
magnetronowych przystosowanych do rozpylania materiałów ferro-
magnetycznych, układ pomiaru grubości i szybkości naparowywania, 
spektrometr masowy, jonowy układ czyszczenia. Do dyspozycji są do-
datkowo nośnik próbek z grzaniem do temperatury 1000°C oraz nośnik 
z wagą kwarcową. Komora jest wykonana w standardzie UHV o próżni 
bazowej rzędu 10-9 mbar i jest połączona z komorą załadowczą sys-
temem transferu liniowego. Komora załadowcza umożliwia wstępne 
wygrzewanie oraz magazynowanie 4 podłoży. Na wyposażeniu znaj-
duje się walizka próżniowa do przenoszenia dwóch nośników próbek 
pomiędzy różnymi systemami UHV. Przebieg zachodzących procesów 
jest sterowany i zapisywany cyfrowo.

• Komora MBE — wzrostu warstw epitaksjalnych — urządzenie do 
wytwarzania cienkich warstw metodą epitaksji z wiązek molekular-
nych (MBE)
Komora procesowa o standardzie UHV, z ekranem chłodzonym 

ciekłym azotem, zapewnia próżnię bazową na poziomie 10-10 mbar 
i wyposażona jest w 6 portów do zamontowania źródeł par. Na wyposa-
żeniu są trzy komórki efuzyjne oraz trzy naparowywarki wykorzystujące 
bombardowanie elektronowe (w tym naparowywarka Telemark o mocy 3 kW). Komora procesowa 
zaopatrzona jest w kwarcowy miernik grubości i szybkości osadzania, układ pomiarowy RHEED, 
jonowy układ czyszczenia oraz spektrometr masowy. Z komorą procesową połączona jest poprzez 
transfer liniowy komora załadowcza wyposażona w system wstępnego wygrzewania próbek i no-
śników. Do dyspozycji są: molibdenowy nośnik próbek z grzaniem elektronowym do temperatury 
2000°C, molibdenowy nośnik próbek płaskich z grzaniem do temperatury 1000°C przystosowany 
również do chłodzenia oraz nośnik z wagą kwarcową. Cały układ sterowany jest cyfrowo.
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Przy użyciu opisanych wyżej urządzeń możliwe jest osadzanie cienkich warstw bardzo szerokie-
go zakresu materiałów. Wyposażenie układu w źródła par dużej mocy umożliwia osadzanie warstw 
związków międzymetalicznych wysokotopliwych metali takich jak np. platyna. Wysokiej jakości war-
stwy epitaksjalne, jak również multiwarstwy o dokładnie kontrolowanej grubości stanowić będą tak 
przedmiot podstawowych badań materiałów cienkowarstwowych, jak i badań stosowanych — np. 
w zakresie prac nad lutowiami bezołowiowymi.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Rafał Kozubski, e-mail: rafal.kozubski@uj.edu.pl
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Laboratorium Ciekłych Kryształów

 ▇ Fourierowski spektrometr do podczerwieni FT-IR: spektrometr próżniowy VERTEX 70 
(Bruker) z komputerem (PC) z kartą do komunikacji, oprogramowaniem do sterowania 
i obróbki danych, Kriostat pracujący w cyklu zamkniętym z regulatorem temperatury,  
Prasa hydrauliczna

Fourierowski spektrometr próżnio-
wy do podczerwieni wyposażony jest 
w ceramiczne źródło promieniowania 
(chłodzone powietrzem) oraz dwa, komputerowo wybierane detektory umożliwiające pomiary widm 
IR w zakresie środkowej (8000–400 cm-1) i dalekiej (600–30 cm-1) podczerwieni. Pracą spektrome-
tru steruje komputer klasy PC wyposażony w oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania 
zainstalowanych akcesoriów. Spektrometr posiada 5 portów wyjściowych i 2 wejściowe umożliwia-
jących rozbudowę o dodatkowe komponenty (inne źródło, przystawki). Optyka spektrometru pracuje 
w warunkach próżni. Próżniowa konstrukcja przyrządu pozwala na znaczną eliminację CO2 i pary 
wodnej przeszkadzających w pomiarach, a tym samym podnosi czułość przyrządu. Zainstalowane 
shuttery umożliwiają odcięcie i łatwą wymianę próbki bez konieczności zapowietrzania całego przy-
rządu. Interferometr spektrometru (permanentnie wyjustowany) pracuje w oparciu o lustra kubiczne, 
umożliwiając przy tym łatwą wymianę beamsplitterów na żądany zakres. W skład zestawu wchodzą 
dwa beamsplittery: na zakres środkowej (KBr) i dalekiej (Silicon solid state) podczerwieni. Spektro-
metr zintegrowany jest z kriostatem (produkcji firmy ARS), kompresorem i kontrolerem temperatury. 
Cały układ chłodzący pracuje w cyklu zamkniętym i umożliwia wykonywanie pomiarów temperatu-
rowych widm IR w zakresie 8–450Kw środkowej (okienka KRS5) i dalekiej (okienka polietylenowe) 
podczerwieni. W skład zestawu wchodzi także prasa hydrauliczna (do 10 ton) do wykonywania 
pastylek pomiarowych.

 ▒ Kontakt: dr Łukasz Hetmańczyk, e-mail: hetmancz@chemia.uj.edu.pl,  
  prof. dr hab. Edward Mikuli, e-mail: mikuli@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Mikroskop polaryzacyjny Eclipse LV100POL DIA/EPI (Nikon)  
Mikroskop polaryzacyjny wraz z zestawem do kontroli temperatury 

próbek pozwala na prowadzenie obserwacji z zadaną, wybraną szyb-
kością zamian temperatury, zarówno podczas ogrzewania jak i ochła-
dzania, w przedziale temperatur -196°C ÷ +350°C. Badania można pro-
wadzić zarówno w świetle przechodzącym jak i odbitym. Dodatkowo, 
zestaw grzejąco-chłodzący składa się z dwóch oddzielnych systemów 
umożliwiających wytworzenie w badanej próbce gradientu temperatury. 
Cały układ można zastosować np. do badania przejść fazowych w cien-
kich warstwach ciekłych kryształów. Dostępne obiektywy: 5×, 10×, 50×.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Stanisław Wróbel, 
  e-mail: Stanislaw.Wrobel@uj.edu.pl  
  dr hab. Monika Marzec, e-mail: Monika.Marzec@uj.edu.pl
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 ▇ Kalorymetr skaningowy Diamond 8000 DSC (Perkin Elmer) 
Kalorymetr skaningowy pozwala na przeprowadzenie badań wła-

ściwości termicznych oraz stabilności materiałów w zakresie tempera-
tur od -180°C ÷ +720°C. Do prowadzenia pomiarów stosowane są gazy 
wysokiej czystości (5,0): azot i hel. Zaletą tej aparatury jest możliwość 
zastosowania bardzo małych ilości próbek, rzędu 1 mg oraz uzyska-
nie wyników w stosunkowo szybkim czasie. Badania można prowadzić 
przy różnych szybkościach ogrzewania i ochładzania: od ułamków  
K/min do kilkudziesięciu K/min. Można także prowadzić badania w funk-
cji czasu. Próbki do badania tą metodą mogą być w dowolnej postaci: 
pastylki, proszków lub cieczy.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Stanisław Wróbel, 
  e-mail: Stanislaw.Wrobel@uj.edu.pl  
  dr hab. Monika Marzec, e-mail: Monika.Marzec@uj.edu.pl

 ▇ Stanowisko do badań dielektrycznych z wyposażeniem (Novocontrol)
Szerokopasmowy spektrometr dielektryczny CONCEPT 

81 pozwala na prowadzenie badań dielektrycznych w zakre-
sie częstości od 1 μHz ÷ 10 MHz. Wchodzący w skład zesta-
wu dewar azotowy zapewnia długoczasowe (nawet do kilku 
dni) pomiary w zakresie temperatur od -100°C ÷ +200°C.  Ze-
staw wyposażony jest w komputer z oprogramowaniem za-
równo do sterowania eksperymentem w domenie częstości 
jak i do obróbki danych doświadczalnych, z zastosowaniem 
kilku wybranych modeli teoretycznych. Nisko-częstościowy 
zakres tego spektrometru jest bardzo istotny w przypadku ba-
dań procesów kolektywnych (Goldstone’a i miękkiego) w ciekłych kryształach, nisko-częstościowych 
procesów molekularnych w polimerach oraz procesów relaksacji w materiałach biologicznych. Przy 
użyciu tego zestawu można badać materiały różnego rodzaju, np. polimery, ciekłe kryształy, ferro-
elektryki, materiały biologiczne i inne.  

 ▒ Kontakt:  prof. dr hab. Stanisław Wróbel, e-mail: Stanislaw.Wrobel@uj.edu.pl  
  dr hab. Monika Marzec, e-mail: Monika.Marzec@uj.edu.pl
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Laboratorium Inżynierii Krystalicznej

 ▇ Układ do syntez hydrotermalnych (Autoclave Engineers)
Zakupiony autoklaw (Mini-Reactor) o objętości roboczej 

150 ml, wykonany ze stali nierdzewnej, umożliwia pracę 
z maksymalną temperaturą 350°C pod maksymalnym ciśnie-
niem roboczym 172 bar. Bezpieczeństwo operacji zapewnia 
zainstalowany zawór bezpieczeństwa. Układ wyposażony jest 
dodatkowo w mieszadło z regulacją obrotów, regulator tem-
peratury sprzężony z termoparą typu K, zawór wentylacyjny, 
rurkę wgłębną do poboru próbki oraz zawór wlotowy do gazu. 
Autoklaw umożliwia powadzenie syntez hydrotermalnych dla 
szerokiej gamy reagentów i warunków procesowych.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Wiesław Łasocha, e-mail: lasocha@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Przystawka do badań fotofizycznych złożona z Sondy optycznej MPMS FOSH (Quantum 
Design) oraz Linii optycznej (Thorlabs)
Sonda optyczna skonstruowana jest z pręta z wbudo-

wanym światłowodem sztywnym, wielowłóknowym (średni-
ca wew. = 1,5 mm, NA = 0,2), zakończonego uchwytem na 
próbkę (kształt walca, r = 0,8 mm, h = 1,6 mm, V ≈ 3,2 mm3) 
oraz z giętkiego światłowodu zewnętrznego (wielowłóknowy, 
średnica wew. = 1,5 mm, NA = 0,2), zaopatrzonych w złącza 
typu SMA. Sonda umożliwia przenoszenie promieniowania 
elektromagnetycznego z zakresu widzialnego i bliskiej pod-
czerwieni (400 nm do 1100 nm) do uchwytu z badanym ma-
teriałem.

Linia optyczna złożona jest z uchwytu zawierającego 
gniazdo diod laserowych 3- i 4-pinowych (model KT110/M), 
połączonego z kontrolerem pracy diod (zakres robocze-
go natężenia prądu 0–500 mA, model LDC205C, Thorlabs) 
i kontrolerem temperatury (Peltier, opór 10 Ω – 20 kΩ, model 
TED200C, Thorlabs). Źródłami promieniowania są diody lase-
rowe 850 nm (maks. moc 100 mW), 785 nm (100 mW), 660 
nm (130 mW), 638 nm (40 mW) i 406 nm (30 mW). Opcjonal-
nie można również zastosować laser 532 nm (25 mW, model 
SDL-532-100T). Linia optyczna jest zaopatrzona dodatkowo 
w cyfrowy miernik natężenia promieniowania (400–1100 nm, 
500 nW – 500 mW, typ FT600UMT, Thorlabs). Zbieżność wiązki jest kontrolowana przez zintegro-
wane układy soczewek, złącza SMA oraz nastawną geometrię uchwytu. Moc promieniowania może 
być regulowana w sposób ciągły natężeniem prądu. W praktyce przystawka pozwala na uzyskanie 
bezpośrednio w przestrzeni pomiarowej magnetometru promieniowania o mocy nawet do 75% mak-
symalnej mocy nominalnej diod.

Sprzężenie przystawki do badań fotofizycznych z magnetometrem pozwala na pomiar momentu 
magnetycznego próbek stałych w trakcie naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym, jak 
również na obserwację relaksacji stanu wzbudzonego po wyłączeniu promieniowania.

 ▒ Kontakt: dr Robert Podgajny, e-mail: podgajny@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Barbara Sieklucka, e-mail: barbara.sieklucka@uj.edu.pl
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 ▇ Dyfraktometr proszkowy X’PERT PRO MPD (PANalytical)
Dyfraktometr wyposażony 

jest w goniometr theta/theta, ce-
ramiczną lampę rentgenowską 
Cu, licznik pozycyjnie czuły PSD 
PIXCEL z monochromatorem 
krystalicznym, programowalną 
szczelinę wejściową oraz zwier-
ciadło ogniskujące. Dzięki dopo-
sażeniu w odpowiedni zestaw 
przystawek (wysokotemperatu-
rową z możliwością badań ka-
pilar, niskotemperaturową z próbką stacjonarną o zmiennej wielkosci) 
dyfraktometr może być stosowany do badań w zakresie analizy fazo-
wej, badań strukturalnych i badania przejść fazowych w szerokim zakresie temperatur. Odpowiedni 
układ kolimatorów oraz uchwytów bezodbiciowych umożliwia wykonanie pomiarów mikrodyfrakcyj-
nych ważnych w badaniach dzieł sztuki. Podsumowując, zakupiona aparatura stwarza możliwości 
badania małych ilości próbek, preparatów nietrwałych oraz reaktywnych dla celów analizy fazowej 
i badań strukturalnych.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Wiesław Łasocha, e-mail lasocha@chemia.uj.edu.pl
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Laboratorium Innowacyjnych Materiałów Funkcjonalnych i Katalitycznych

 ▇ Detektor MCT wysokiej czułości do spektrometru FTIR do Stanowiska do syntezy i wstępnej 
charakterystyki materiałów z wyposażeniem
Detektor MCT-A (Thermo Scientific) oparty na tellurku rtęciowo-kad-

mowym jest ultrawysokoczułym detektorem umożliwiającym pomiary 
widm FT-IR w zakresie 11700–600 cm-1 dedykowanym do spektrometru 
Nicolet 6700. Chłodzony ciekłym azotem detektor MCT rejestruje wid-
ma z 4–10 krotnie większą intensywnością oraz przy poziomie szumu 
od 10 do 100 razy mniejszym niż detektor DTGS. Niski poziom szumu 
obniża minimalne limity detekcji dla wszystkich mierzonych związków 
oraz poszerza zakres stężeń, przy których pomiary mogą być wykona-
ne. Zakupiony detektor jest szczególnie przydatny w pomiarach wyko-
nywanych z przystawkami typu DRIFT.

 ▒ Kontakt: dr Anna Białas, e-mail: anbialas@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab., prof. UJ Piotr Kuśtrowski,  
  e-mail: kustrows@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Transmisyjny mikroskop elektronowy TecnaiOsiris 200 kV (FEI) 
Analityczny transmisyjny mi-

kroskop elektronowy FEI Tec-
naiOsiris jest wszechstronnym 
urządzeniem przeznaczonym do 
obserwacji struktury materiałów 
(w skali atomowej, nano oraz 
mikro), badań lokalnej analizy 
składu chemicznego oraz anali-
zy fazowej materiałów półprze-
wodnikowych, metalicznych i ce-
ramicznych. Punktowa zdolność 
rozdzielcza mikroskopu wynosi 0,25 nm w trybie TEM oraz 0,18 nm 
w trybie STEM HAADF. Szeroki zakres różnego typu informacji uzy-
skanych z obrazów mikroskopowych w jasnym (BF) i ciemnym polu (DF) obserwacji, obrazów wy-
sokorozdzielczych (HRTEM), techniki STEM jak również technik dyfrakcji elektronowej (przy użyciu 
wiązki równoległej/zbieżnej) w połączeniu z technikami spektroskopowymi EDX oraz EELS umożli-
wia uzyskanie całościowego opisu struktury i składu badanych materiałów.

Mikroskop posiada, w pełni zautomatyzowany system szybkiej akwizycji i przetwarzania danych 
uzyskanych w wyżej wymienionych trybach obrazowania oraz trybach analitycznych. Zaawansowa-
ne oprogramowanie pozwala dokonać spójnej analizy uzyskanych wyników.

Transmisyjny mikroskop elektronowy FEI TecnaiOsiris (200 kV) jest wyposażony w:
• działo z emisją polową X-FEG o wysokiej jasności (1,8 × 109 A/cm2 srad @200kV), łączące 

zalety działa termoemisji Schottky’ego (wysoki całkowity prąd wiązki, wysoka stabilność pracy, 
duża żywotność) z wysoką jasnością działa zimnej emisji polowej. Wykorzystanie działa X-
-FEG znacznie poprawia stosunek sygnału do szumu w STEM oraz EDX/EELS, jak również 
zapewnia lepszą zdolność rozdzielczą analizy chemicznej EDX/EELS

• w pełni zautomatyzowany system do prowadzenia badań w trybie techniki transmisyjnej TEM 
oraz skaningowo-transmisyjnej STEM (detektor HAADF), oraz w trybie tomograficznym

• kamerę wysokorozdzielczą CCD GATAN Orius,
• detektor SDD Super-X (kąt bryłowy zbierania danych 0,9 srad zapewnia podwyższoną wydaj-

ność detekcji oraz wykrywalność metody EDX w zakresie niskoenergetycznym widma) oraz 
spektrometr promieniowania rentgenowskiego EDX ( ≤ 130 eV) z systemem mikroanalizy 
Esprit firmy Bruker do analizy jakościowej oraz ilościowej składu chemicznego próbek,

• Filtr energii (GATAN Quantum 963) umożliwiający pracę w trybie spektroskopii EELS o zdolno-
ści energetycznej  ≤ 1 eV oraz pracę w trybie EF-TEM filtrowania energii
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• bezolejowy system próżniowy
• mikroskop jest przystosowany do pracy zdalnej.
• uchwyty na próbki: standardowy typu „single-tilt” oraz „double-tilt” (do ±75°α ograniczający tzw. 

martwe pole tomografii) z końcówką berylową (niski sygnał tła analizy spektralnej EDX).
 ▒ Kontakt: dr inż. Paulina Indyka, e-mail: paulina.indyka@uj.edu.pl 

  prof. dr hab. Zbigniew Sojka, e-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Stanowisko chromatograficznej analizy aktywności katalizatorów do Stanowiska do syntezy 
i wstępnej charakterystyki materiałów z wyposażeniem
Zakupione urządzenie stanowi kompletne stanowisko 

chromatograficznej analizy aktywności katalizatorów, skła-
dające się z chromatografu gazowego Bruker 450-GC wraz 
z zestawem komputerowym i monitorem LCD oraz oprogra-
mowaniem sterującym i analitycznym. Chromatograf posiada 
dotykowy, kolorowy wyświetlacz VGA na obudowie, centralnie 
sterowane 7 stref grzania, piec kolumn o zakresie tempera-
turowym -99 do 450°C, 7 wyjść cyfrowych, wielosegmento-
we programowanie temperatury pieca z możliwym narostem 
temperatury do 120°C/min., możliwość programowania do 3 
detektorów i do 3 dozowników, sterowanie z poziomu wyświe-
tlacza dotykowego lub oprogramowania zewnętrznego komputera sterująco-pomiarowego, manual-
ny układ pneumatyki gazu nośnego. Część analityczna jest dedykowana do rozdziału mieszaniny 
par i gazów oraz przystosowana do kolumn pakowanych w układzie 2 kanałów analitycznych z 3 
kolumnami. Dozowanie próbek do rozdziału realizowane jest przy użyciu pętli z dwupozycyjnego 
zaworu 10-portowego oraz dozownika chromatograficznego typu „packed/wide bore on column”, 
umożliwiającymi dozowanie próbek „z linii”, jak i strzykawką poprzez dozownik. Kanał analityczny 
1: kolumna do rozdziału mieszaniny par: benzen, toluen, etylobenzen oraz styren z detektorem pło-
mieniowo-jonizacyjnym FID. Kanał analityczny 2: dwie kolumny do rozdziału mieszaniny H2, O2, He, 
CO, CO2, CH4, C2H6 w układzie z „by-passem” realizowanym przez dwupozycyjny zawór 6-portowy; 
detekcja szeregowo detektorami cieplno-przewodnościowym TCD i po metanizerze katalitycznym, 
płomieniowo-jonizacyjnym FID.

 ▒ Kontakt: mgr Janusz Surman, e-mail: surman@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab., prof. UJ Piotr Kuśtrowski, e-mail: kustrows@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Analizator powierzchni i porowatości z oprzyrządowaniem ASAP 2020MPR Micropore 
(Micromeritics) do Stanowiska do syntezy i wstępnej charakterystyki materiałów 
z wyposażeniem
Analizator jest przeznaczony do pomiarów sorpcyjnych wykorzy-

stywanych do określania powierzchni właściwej oraz porowatości ciał 
stałych, w tym również materiałów mikroporowatych. Zawiera pompę 
turbomolekularną i czujnik ciśnienia 1 mmHg o wymaganej stabilności. 
Zastosowane rozwiązania pozwalają na wyznaczenie objętości mikro-
porów od 0,0001 cm3/g. Zebrane dane można analizować przy użyciu 
specjalistycznego oprogramowania z zaimplementowanymi modelami 
m.in. BET, Langmuir, BJH, Horvath-Kawazoe, Saito-Foley, DR, DA, MP, 
deBoer, t-plot, alfa-s plot, H-K, NLDFT, 2D-NLDFT oraz nano NL-DFT.

Przyrząd może być stosowany w badaniach różnie uziarnionych 
materiałów stałych o silnie i słabo rozwiniętej powierzchni i porowato-
ści jak węgle aktywne, sadza, popioły, pigmenty, materiały ceramiczne, 
sita molekularne, katalizatory i ich nośniki, metale, proszki metali, gle-
by, skały, substancje farmaceutyczne, mikrofiltry, aerożele, membrany, zeolity i wielu innych.

 ▒ Kontakt: mgr Barbara Dudek, e-mail: dudek@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab., prof. UJ Piotr Kuśtrowski, e-mail: kustrows@chemia.uj.edu.pl
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 ▇ Biurkowy dyfraktometr proszkowy D2 Phaser (Bruker) do Stanowiska do syntezy i wstępnej 
charakterystyki materiałów z wyposażeniem
Aparat D2 Phaser 

firmy Bruker jest biur-
kowym, małogabaryto-
wym dyfraktometrem 
proszkowym pracują-
cym w geometrii T/T. 
Pomiary wykonywane 
są w poziomym ukła-
dzie próbki rotującej 
z szybkością od 1 do 
80°/min. Przyrząd wy-
posażony jest w lampę Cu w osłonie ceramicznej, filtr niklowy eliminujący promieniowanie Kß oraz 
detektor paskowy, jednowymiarowy 1D LYNXEYE umożliwiający szybką rejestrację obrazów dyfrak-
cyjnych. Dyfraktometr zapewnia zakres skanowania od -3° do 160° 2 theta z minimalnym krokiem 
pomiarowym 0,005° 2 theta. Dodatkowe wyposażenie stanowi: zestaw szczelin limitujących sze-
rokość wiązki promieniowania (0,1 mm, 0,2 mm, 0,6 mm, 1,0 mm), szczeliny detektora limitujące 
szerokość wiązki odbitej (3 mm i 8 mm), ekran ograniczający wiązkę promieniowania umożliwiający 
pomiary w zakresie niskich kątów 2 theta, 3 kolimatory po stronie wiązki pierwotnej (1,5°, 2,5° oraz 
4,0°) oraz 1 kolimator po stronie wiązki wtórnej (2,5°). Zestaw dostępnych uchwytów pozwala na 
badania zarówno standardowych, jak i niewielkich ilości próbek proszkowych bez efektu tła, w tym 
szczególnie wymagających preparatów ilastych.

 ▒ Kontakt: dr Marcin Molenda, e-mail: molendam@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Roman Dziembaj, e-mail: dziembaj@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Układ bezpośredniego podawania próbki do spektrometru masowego Esquire 6000 (Bruker) 
Układ bezpo-

średniego podawania 
próbki typu Desorption 
Electrospray Ionization 
do spektrometru ma-
sowego Bruker Esquire 
6000 pozwala na joni-
zację i wprowadzenie 
próbki do spektrome-
tru masowego wprost 
z powierzchni badane-
go ciała stałego. Wybrany rozpuszczalnik (metanol, aceton, inne) podawany przez pompę strzykaw-
kową wprowadzany jest do strumienia azotu. Mieszanka ta za pomocą precyzyjnego manipulatora 
kierowana jest na analizowaną powierzchnię, w pobliżu końca kapilary wejściowej spektrometru 
masowego. Do kapilary przyłożone jest duże napięcie stałe. Miejsce pomiaru monitorowane jest 
poprzez wideo-kamerę z obiektywem typu makro. Technika DESI pozwala na prowadzenie analiz 
pod ciśnieniem atmosferycznym, nie wymaga przygotowywania próbek, możliwość zmiany rozpusz-
czalnika pozwala dopasować warunki pobierania próbki do charakteru chemicznego analizowanych 
związków (związki polarne/niepolarne). Przystawka zainstalowana jest na spektrometrze masowym 
typu pułapka jonowa, model Esquire 6000 produkcji Bruker Daltonics, o zakresie analizowanych 
mas od 50 do 6000 a.j.m.

 ▒ Kontakt: dr hab. Tomasz Łojewski, e-mail: lojewski@chemia.uj.edu.pl
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 ▇ Moduł do badania fluorescencji preparatów do mikroskopu optycznego
Moduł do badania fluorescencji w mikroskopie optycznym 

składa się ze źródła światła, elementów niezbędnych do wpro-
wadzenia wiązki światła do mikroskopu, dzielnika światła oraz 
obiektywu UV. Jako źródło światła wykorzystywana jest lampa 
Leica EL6000 o następujących parametrach: widmo sięgające 
300 nm, czas życia żarówki ok. 2000 h, regulowana moc, wbu-
dowany wyłącznik o czasie reakcji 6 ms. Jako dzielnik światła 
zastosowano filter cube A, z ekscytacją próbki światłem z za-
kresu 340–380 nm i filtrem odcinającym zbierane światło przy 
425 nm. Do obserwacji fluorescencji w ultrafiolecie mikroskop 
wyposażono w obiektyw Leica HCX FL PLAN 10×/0,25. Opi-
sywane elementy zainstalowane zostały na mikroskopie optycznym Leica DM2000, przeznaczonym 
do obserwacji próbek w świetle przechodzącym i odbitym, z obserwacją w ciemnym i jasnym polu, 
w świetle spolaryzowanym, kontraście fazowym, uzyskiwane powiększenia: od 40 do 400×.

 ▒ Kontakt: dr hab. Tomasz Łojewski, e-mail: lojewski@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Wyposażenie mikroskopu IR obejmujące Stolik x-y z kontrolą ostrości oraz Kryształ ATR
Zmotoryzowany stolik do mi-

kroskopu pozwala na precyzyjne 
pozycjonowanie analizowanych 
próbek, mechaniczna regulacja 
odległości od próbki w osi piono-
wej umożliwia zautomatyzowa-
nie kontroli ostrości (auto focus). 
Stolik stanowi obecnie element 
światłowodowego układu do 
starzenia światłem w mikroskali 
z jednoczesną detekcją widma w zakresie widzialnym (FORS, Fiber 
Optics Reflectance Spectroscopy). Aparatura wykorzystywana jest 
do badania światłotrwałości barwników w próbkach modelowych oraz 
w obiektach zabytkowych.

Obiektyw ATR z kryształem z ZnSe do mikroskopu w podczerwieni Thermo Nicolet Centaurus, 
pracującego w zestawie ze spektrometrem FTIR, model Thermo Nicolet 8700. Mikroskop umoż-
liwia jednoczesną obserwację próbki przez okular, rejestrację obrazu przez kamerę cyfrową oraz 
zbieranie widm w podczerwieni. Obiektyw ATR pozwala na pracę w trzech trybach: (1) obserwacja 
i pozycjonowanie próbki, (2) kontakt – dla uzyskania odpowiedniego docisku do powierzchni próbki, 
(3) pomiar ATR — nieniszcząca analiza próbek. Głębokość penetracji wiązki zależna jest od cha-
rakteru próbki (jej współczynnika refrakcji) i mieści się w zakresie 0,6 do 2,0 μm przy długości fali 
wynoszącej 1000 cm-1.

 ▒ Kontakt: dr hab. Tomasz Łojewski, e-mail: lojewski@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Impulsowy spektrometr EPR ELEXSYS-II E580 FT/CW (Bruker) z akcesoriami 
i oprogramowaniem
Spektrometr EPR E580 wyposażony jest w elektromagnes 

o maksymalnej indukcji pola magnetycznego 14,5 kG i kontroli 
indukcji przez sondę Halla. Mostek mikrofalowy w paśmie X 
(9,5 GHz) umożliwia wykonywanie pomiarów w metodzie fali 
ciągłej (CW) i metodzie impulsowej (FT). Przy pomiarach CW 
kalibrowany zakres mocy mikrofal osiąga 200 mW z tłumieniem 
do 90 dB, częstotliwością modulacji w zakresie 80– 100 kHz 
dostrajaną w sposób ciągły. W pomiarach FT wykorzystywa-
ny jest czterokanałowy wzmacniacz mikrofalowy TWT do 1 
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kW mocy z kanałami impulsów w kierunkach 0°, 90°, 180° i 270° oraz 
dwa dodatkowe, niezależnie strojone, kanały impulsowe. Układ kanałów 
pozwala na formowanie impulsów o rozdzielczości 2 ns, charakteryzu-
je się architekturą równoległą pozwalającą na nakładanie się impulsów. 
Spektrometr wyposażony jest w dwie wnęki rezonansowe do pomiarów 
typu CW i FT. Wnęka do pomiarów FT (oraz równocześnie do pomia-
rów CW) typu Flexline pozwala na pracę z rurkami do próbek o średnicy 
do 5mm Ø, (aktywny obszar wnęki 13 mm, czynnik Q 20–5000, zinte-
growane cewki modulacyjne do pomiarów CW, okno optyczne). Wnęka 
umieszczona jest w kriostacie umożliwiającym pomiary temperaturowe 
w zakresie 3,8–300K. Spektrometr EPR E580 umożliwia rejestrowa-
nie widm paramagnetycznych próbek zarówno dla fali ciągłej, jak i dla 
impulsów mikrofalowych dla próbek stałych, w postaci proszków oraz 
ciekłych. Ze względu na specyfikę pomiaru, badania FT najczęściej możliwe są do wykonania tylko 
z zastosowaniem ciekłego helu. Spektrometr pozwala na wykonanie pomiarów w oparciu o sygnał FID 
(free induction dechy, zanik swobodnej precesji) i ESE (electron spin echo, elektronowe echo spino-
we). Zaawansowane techniki impulsowe pozwalają na pomiary charakterystyk relaksacyjnych (czas 
relaksacji spin-spin T2, spin-sieć T1) oraz słabych oddziaływań nadsubtelnych i kwadrupolowych. 
W zależności od przedmiotu badań i rodzaju poszukiwanej informacji możliwe jest przeprowadzenie 
wieloimpulsowych eksperymentów jednowymiarowych typu ESEEM (Electron Spin Echo Envelope 
Modulation) oraz widm korelacyjnych dwuwymiarowych HYSCORE (Hyperfine Sublevel Correlation 
Spectroscopy), SECSY (Spin Echo Correlation Spectroscopy) i EXSY (Exchange Spectroscopy). Na 
podstawie analizy sygnału ESEEM, a w szczególności dwuwymiarowego widma HYSCORE, możliwe 
jest uzyskanie szczegółowej informacji dotyczącej redystrybucji gęstości spinowej oraz danych o roz-
mieszczeniu radialnym i kątowym jąder o niezerowym spinie w obrębie centrum paramagnetycznego 
w próbkach proszkowych i zamrożonych roztworach. Automatyczne sterowanie pomiarem pozwala 
na wykorzystywanie zaprogramowanych eksperymentów impulsowych w postaci skryptów, jak i na 
swobodne programowanie własnych sekwencji impulsów mikrofalowych.

 ▒ Kontakt: dr Piotr Pietrzyk e-mail: pietrzyk@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Zbigniew Sojka, e-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Spektrofotometr FTIR do pomiarów ciałostałowych Nicolet 6700 (Thermo Scientific) do 
Stanowiska do syntezy i wstępnej charakterystyki materiałów z wyposażeniem

Spektrofotometr FTIR Nicolet 6700 
z detektorem DLaTGS pozwala na reje-
strację widm w zakresie od 350 do 7800 cm-1 z rozdzielczością 0,09 cm-1. Wyposażony jest w dwie 
przystawki: odbiciową DRIFT oraz wysokociśnieniową ATR z kryształem diamentowym. Zapropo-
nowana konfiguracja umożliwia pomiary ciał stałych, zwłaszcza preparatów proszkowych bez ko-
nieczności złożonego przygotowania próbki do analizy. Dostępne oprogramowanie posiada funkcje 
przetwarzania zarejestrowanych widm: automatycznej i manualnej korekcji linii bazowej, wygładza-
nia, dekonwolucji, odejmowania spektralnego, wyznaczania pochodnych, znajdowania maksimów.

 ▒ Kontakt: dr Anna Białas, e-mail: anbialas@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab., prof. UJ Piotr Kuśtrowski, e-mail: kustrows@chemia.uj.edu.pl
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 ▇ Przystawka chłodząca LN2 do Stanowiska do syntezy i wstępnej charakterystyki materiałów 
z wyposażeniem
Przystawka chłodząca LN2 stanowi rozbudowę skanin-

gowego mikrokalorymetru różnicowego Mettler Toledo DSC 
822e funkcjonującego na Wydziale Chemii w Pracowni Analiz 
Termicznych i Kalorymetrii. Układ po rozbudowie umożliwia 
wykonywanie badań właściwości cieplnych szerokiej grupy 
materiałów stałych i ciekłych w zakresie temperatur od -150 
do 500°C w atmosferze gazu obojętnego (Ar lub N2) lub po-
wietrza. Aparatura pozwala w szczególności na badania 
przemian fazowych, ciepła właściwego, ciepła reakcji oraz 
stabilności termicznej. Wysoka czułość i dokładność przyrzą-
du stwarza możliwość charakteryzacji stabilności termicznej 
i chemicznej materiałów elektrodowych wykorzystywanych w technologii akumulatorów litowych.

 ▒ Kontakt: dr Marcin Molenda, e-mail: molendam@chemia.uj.edu.pl) 
  dr Dorota Majda, e-mail: majda@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Roman Dziembaj, e-mail: dziembaj@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Piec do syntez wysokotemperaturowych (Czylok) do Stanowiska do syntezy i wstępnej 
charakterystyki materiałów z wyposażeniem
Zakupiony piec laboratoryjny 

FCF 4/180M z komorą o objęto-
ści roboczej 4 dm3, umożliwia 
pracę z maksymalną tempera-
turą 1800°C. Przeznaczony jest 
do wygrzewania, prażenia, spa-
lania, spopielania, obróbki ciepl-
nej, wypalania i spiekania mate-
riałów. Bezpieczeństwo operacji 
zapewnia zdublowany układ po-
miaru temperatury i sterowania. 
Układ wyposażony jest dodatkowo w interfejs RS-485, oprogramowa-
nie do śledzenia procesu grzania oraz komputer do zbierania danych.

 ▒ Kontakt: dr Stefan Witkowski, e-mail: witkowss@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Zbigniew Sojka, e-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Różnicowy detektor refraktometryczny Optilab T-rEX (Wyatt Technology)
Detektor refraktometryczny jest wyposażony w 512 fo-

todiod umieszczonych liniowo za kuwetą pomiarową, co 
znacznie zwiększa dokładność wykonywanych pomiarów 
w porównaniu z tradycyjnymi detektorami refraktometrycz-
nymi posiadającymi dwie fotodiody, oraz niewielką kuwetę 
pomiarową (objętość 7,4 μl), co przekłada się na minimalne 
poszerzenie pasm i lepszą stabilność temperaturową badanej 
próbki. Zakupione urządzenie pracuje przy tej samej długości 
fali (658 nm), co posiadany detektor wielokątowego rozpra-
szania światła laserowego Dawn Heleos (firmy Wyatt Tech-
nology). Umożliwi to wyznaczenie inkrementu współczynnika 
załamania światła (dn/dc) dla analizowanych próbek polimerowych. Wartość dn/dc pozwoli z kolei 
na obliczenie bezwzględnej wartości średniej masy cząsteczkowej ze wzoru Rayleigh’a w oparciu 
o pomiar intensywności światła rozproszonego. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku 
badania polimerów, dla których wartości dn/dc przy konkretnej długości fali oraz temperatury nie są 
opisane w literaturze.

 ▒ Kontakt: dr hab. Tomasz Łojewski, e-mail: lojewski@chemia.uj.edu.pl
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 ▇ Nano-granulometr (Malvern Nano ZS) z automatycznym titratorem (MPT-2) 
i wiskozymetrem (SV-10)
Zestaw umożliwia 

dokonywanie pomia-
rów wielkości cząstek 
metodą dynamicznego 
wstecznego rozprasza-
nia światła w zakresie 
od 0,6 nm do 6,0 μm. 
Źródło światła stanowi 
laser, a detektorem jest 
fotodioda lawinowa, co 
zapewnia stabilną pra-
cę przyrządu i zwiększa jego czułość. Badać można roztwory (także układy bezwodne) o stęże-
niach od 0,1 mg/ml do 40 % wag. Pomiary przeprowadza się w temperaturze do 90ºC w kuwetach 
kwarcowych lub w temperaturze pokojowej w jednorazowych kuwetach wykonanych z polistyrenu. 
Pomiary potencjału zeta dla cząstek o wymiarach 5 nm – 10 μm można wykonywać w zakresie od 
-150 do 150 mV. Zestaw jest sterowany numerycznie, a dostarczone przez producenta firmowe 
oprogramowanie pracuje w środowisku Windows. Istnieje możliwość zestawiania wyników w formie 
graficznej i/lub tabelarycznej, tworzenia i drukowania własnych raportów oraz eksportu danych do 
innych aplikacji.

 ▒ Kontakt: dr Andrzej Adamski, e-mail: adamski@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Zbigniew Sojka, e-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Wielofunkcyjne stanowisko do badań powierzchni materiałów ESCA z osprzętem 
pomocniczym (PREVAC)
Zasadniczą częścią układu jest próżniowa komora analityczna wy-

posażona w precyzyjny manipulator pięcioosiowy (translacja w kierun-
kach X, Y, Z oraz obroty wokół osi Z i osi prostopadłej do powierzchni 
próbki) z możliwością chłodzenia i grzania próbek w zakresie od 90 
do 1473K, hemisferyczny analizator cząstek naładowanych XPS i AES 
(VG SCIENTA R3000), lampę rentgenowską dwu antykatodową Mg/
Al (moc Mg/Al 400/600W), monochromator promieniowania rentge-
nowskiego wraz ze źródłem promieniowania (pojedyncza antykatoda 
Al), układ pompowy i pomiarowy próżni (zapewniona próżnia bazowa 
<1·10-8 po 48 h wygrzewania w 150°C), działo neutralizujące ładunek 
na powierzchni próbek nieprzewodzących (zakres energii 0–500 eV, na-
tężenie prądu elektronowego 1–500 μA), działo jonowe do wykonywa-
nia profili głębokościowych (IS 40E1) oraz działo elektronowe do spek-
troskopii Augera (ES 
40C1). W zaprojekto-
wanym systemie ist-
nieje zatem możliwość 
zbierania widm XPS 
oraz AES. Szeroki wy-
bór dostępnych nośni-
ków próbek zapewnia 
przygotowanie syste-
mu do pomiarów za-
równo dla preparatów 
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w formie monokryształów, blaszek i granulek, jak i proszków. Przed właściwym pomiarem możliwa 
jest aktywacja termiczna preparatu w komorze preparacyjnej z manipulatorem czteroosiowym bądź 
chemiczna w wysokociśnieniowym reaktorze przepływowym (zestaw gwarantujący pracę z zasto-
sowaniem do czterech różnych gazów reakcyjnych pod ciśnieniem do 1,6 MPa oraz do temperatury 
920 K, z analizą gazowych produktów w kwadrupolowym spektrometrze masowym).

 ▒ Kontakt: mgr Marek Drozdek, e-mail: drozdek@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab., prof. UJ Piotr Kuśtrowski, e-mail: kustrows@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Czteroportowa komora manipulacyjna UNILAB (M. Braun Inertgas-Systeme) do 
Wielofunkcyjnego stanowiska elektrochemicznego
Komora manipulacyjna 

model UNILAB firmy M. Braun 
Inertgas — Systeme GmbH 
wyposażona jest w 4 porty mani-
pulacyjne zaopatrzone w rękawi-
ce wykonane z gumy butylowej, 
co umożliwia jednoczesną pracę 
dwóch operatorów. Dwie próż-
niowe śluzy cylindryczne (Φ 390 
mm oraz Φ 150 mm) komory 
zapewniają wygodny załadunek 
aparatury i materiałów. W pełni automatyczny układ oczyszczania i re-
generacji atmosfery komory pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych 
parametrów pracy – zawartość wody oraz tlenu w komorze wynosi po-
niżej < 1 ppm. Wysoka czystość atmosfery komory spełnia wymogi technologiczne niezbędne przy 
montażu akumulatorów litowych i badaniach elektrochemicznych, jak również w preparatyce mate-
riałów wymagającej stosowania warunków suchych oraz beztlenowych.

 ▒ Kontakt: dr Marcin Molenda, e-mail: molendam@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Roman Dziembaj, e-mail: dziembaj@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Wzmacniacz prądowy Booster 20A (BSTR20A do AUTOLAB) do Wielofunkcyjnego 
stanowiska elektrochemicznego
Wzmacniacz prądowy — Booster 20A stanowi rozbudowę istnieją-

cego w Zakładzie Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii UJ sta-
nowiska elektrochemicznego, złożonego z potencjostatu-galwanostatu 
z modułem impedancji (AUTOLAB PGSTAT302N/FRA2) oraz pieca 
HT bifilarnego (+100 ÷ 1000°C) i przystawki termicznej (-50 ÷ +70°C), 
pozwalającego na pomiary potencjo- i galwanostatyczne szeregiem 
metod elektrochemicznych oraz na pomiary metodą spektroskopii 
impedancyjnej (IS) oraz elektrochemicznej spektroskopii impedan-
cyjnej (EIS) w szerokim zakresie temperatur. Rozbudowa stanowiska 
o wzmacniacz prądowy rozszerza możliwości pomiarowe układu do 
wysokich natężeń prądów (max. 20 A) i tym samym umożliwia prowa-
dzenie badań na stosach i bateriach ogniw elektrochemicznych dużej 
mocy oraz superkondensatorach.

 ▒ Kontakt: dr Marcin Molenda, e-mail: molendam@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Roman Dziembaj, e-mail: dziembaj@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Galwanostat/Potencjostat Reference 3000 (Gamry Instruments) do Wielofunkcyjnego 
stanowiska elektrochemicznego
Dzięki szerokiemu zakresowi stosowanych potencjałów (±32 V), potencjostat może być stosowa-

ny nie tylko w klasycznych pomiarach elektrochemicznych (badanie korozji, pokryć galwanicznych, 
elektrochemia analityczna, pomiary kinetyczne i termodynamiczne i inne), ale także w badaniach 
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akumulatorów i baterii (w tym stosy), ogniw paliwowych i super-
kondensatorów. Potencjostat wyposażony jest w pomocniczy 
ośmiokanałowy elektrometr pozwalający na niezależny pomiar 
napięcia (DC i AC) na każdym z kanałów. Szeroka gama opro-
gramowania obejmuje różnorodne elektrochemiczne techniki sta-
łoprądowe (DC), pulsacyjne (PV), techniki do badań parametrów 
fizycznych (PHE) oraz elektrochemiczną spektroskopię impedan-
cyjną (EIS), jak również pozwala na zintegrowaną analizę danych 
impedancyjnych z dopasowaniem obwodów zastępczych i symulację.

 ▒ Kontakt: dr hab. Grzegorz Sulka, e-mail: sulka@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Marian Jaskuła, e-mail: jaskula@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Spektrometr Ramana InVia (Renishaw) z wyposażeniem i oprogramowaniem
Spektrometr ramanowski wyposażony jest w laser diodo-

wy o wiązce wzbudzającej 785 nm i mocy 300 mW z zesta-
wem filtrów szarych. Zainstalowany detektor CCD obejmuje 
zakres widzialny, nadfiolet oraz bliską podczerwień. Dielek-
tryczny filtr krawędziowy Rayleigha spektrometru umożliwia 
rejestrację widm ramanowskich od 100 cm-1. Układ pozwala 
na automatyczną kalibrację i justowanie z wykorzystaniem we-
wnętrznej próbki kalibracyjnej i niezależnego źródła światła. 
Spektrometr zintegrowany jest z konfokalnym mikroskopem 
optycznym firmy Leica przewidzianym do badań materiałów 
z wykorzystaniem techniki badań konfokalnych, obrazowania 
powierzchni oraz próbek o wymiarach mikro. Trójokularowa głowica mikroskopu zawiera binokular, 
kolorową kamerę wideo i zestaw obiektywów. Mikroskop posiada automatycznie sterowany stolik 
XYZ umożliwiający wykonywanie obrazowania Ramana z krokiem przynajmniej 0,1 µm w płaszczyź-
nie XY i 0,2 µm wzdłuż osi Z. Na wyposażeniu znajduje się także zestaw do pomiarów próbek o roz-
miarach makro, w tym cieczy i proszków. Jako wyposażenie dodatkowe zakupiono światłowodową 
sondę pomiarową wraz z niezbędną optyką do optymalizacji pomiarów długozasięgowych. Głowica 
sondy zaopatrzona jest w adapter wraz z sondą immersyjną z okienkiem szafirowym, umożliwiającą 
pomiary w zakresie temperatur od -30 do 450ºC.

 ▒ Kontakt: dr Piotr Pietrzyk, e-mail: pietrzyk@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Zbigniew Sojka, e-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Spektrometr IR Tensor 27 (Bruker)
Spektrometr pracuje w zakresie średniej podczerwieni 

(5000–340 cm-1) z maksymalną, apodyzowaną rozdzielczo-
ścią 0,9 cm-1, jest wyposażony w nowoczesny system gene-
rowania (nie wymagający justowania 60º interferometr Rock-
Solid z pozłacanymi lustrami) oraz detekcji (szerokopasmowy 
detektor MCT) promieniowania. Załączone oprogramowanie 
umożliwia szybką i intuicyjną obsługę spektrometru oraz za-
awansowane funkcje opracowywania zarejestrowanych widm. 
Standardowe wyposażenie umożliwia pomiar widm w ciele 
stałym (pastylki, filmy), a zakupiona dodatkowo kuweta rów-
nież cieczy, w tym roztworów wodnych (optyka ZnSe). Duża komora pomiarowa (255 × 270 × 160 
mm) umożliwia zainstalowanie w jej wnętrzu własnej przystawki analitycznej. Komora wyposażona 
jest w dysypator umożliwiający jej przedmuchiwanie osuszonym powietrzem.

 ▒ Kontakt: dr hab. Barbara Gil, e-mail: gil@chemia.uj.edu.pl
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Laboratorium Nanostruktur

 ▇ Zintegrowany system NanoProbe do syntezy i diagnostyki nanostruktur w warunkach 
ultrawysokiej próżni i w ekstremalnych temperaturach (Omicron)
Aparatura NanoProbe firmy Omicron o nazwie zain-

stalowana w Laboratorium Nanostruktur pozwala na pracę 
w warunkach ultrawysokiej próżni (ciśnienie bazowe lepsze 
niż 3·10-10 mbar we wszystkich komorach) z wykorzystaniem 
wielu nowoczesnych technik badawczych. Składa się z trzech 
zasadniczych części: komory przygotowawczej, komory mi-
kroskopu SPM i komory mikroskopu czteropróbnikowego. 
Transfer próbek pomiędzy komorami odbywa się w warun-
kach ultrawysokiej próżni z wykorzystaniem systemu magne-
tycznych transferów liniowych oraz manipulatorów szczyp-
cowych. Próbki są montowane na standardowych nośnikach 
firmy Omicron. 

Komora przygotowawcza pozwala na wygrzewanie pró-
bek na manipulatorze XYZ w warunkach próżniowych do ok. 
1000K za pomocą grzejnika rezystywnego, bądź do 1200K 
w wypadku próbek zamontowanych na specjalnych nośni-
kach umożliwiających ogrzanie bezpośrednim przepływem 
prądu. Manipulator pozwala również na chłodzenie próbki pa-
rami azotu do temperatury ok. 100K. Powierzchnie mogą być 
przygotowywane przez rozpylanie jonami argonu pochodzą-
cymi z działa zmontowanego w komorze. Jakość powierzchni 
może być szybko kontrolowana dzięki dyfraktometrowi powolnych elektronów (LEED). Komora wy-
posażona jest w szereg portów pozwalających na zamontowanie elementów koniecznych do wyko-
nania danego eksperymentu np. komórek efuzyjnych, wag kwarcowych itp. 

W komorze mikroskopu bliskich oddziaływań SPM zamontowany jest kriogeniczny mikroskop 
SPM wyprodukowany przez firmę Omicron. Pozwala on na badanie powierzchni z atomową zdol-
nością rozdzielczą w zakresie temperatur rozciągającym się od temperatury ciekłego helu (4K) do 
temperatury pokojowej. Mikroskop może pracować jako skaningowy mikroskop tunelowy STM przy 
wykorzystaniu standardowych ostrzy, jak również jako skaningowy mikroskop sił atomowych pracu-
jący w trybie bezkontaktowym (nc-AFM) dzięki wykorzystaniu rezonatorów piezoelektrycznych (ang. 
tuning fork) jako sensorów siły. Zmiana między trybami pracy nie wymaga zapowietrzania układu 
próżniowego.

Komora mikroskopu czteropróbnikowego, oprócz samego mikroskopu czteropróbnikowego, 
zawiera kolumnę skaningowego mikroskopu elektronowego SEM oraz hemisferyczny analizator 
energii elektronów. Mikroskop czteropróbnikowy jest urządzeniem pozwalającym na badanie elek-
trycznych własności nanostruktur. Jego zasada działania jest podobna do zasady działania mikro-
skopu STM, z tym że do dyspozycji są cztery ostrza, z których każde może działać jako ostrze STM 
(niejednocześnie). Ostrza te można podłączyć do nanostruktur odległych od siebie nawet o 100 nm 
i zbadać ich przewodnictwo w nanoskali. Nawigacja ostrzami prowadzona jest dzięki podglądowi 
z mikroskopu SEM. Mikroskop SEM jest to kolumna Gemini, wyprodukowana przez firmę Zeiss, 
pozwalająca na wysokorozdzielczą pracę w szerokim zakresie energii elektronów (rozdzielczość 
lepsza niż 10 nm dla energii 1–30 keV). Hemisferyczny analizator energii elektronów NanoSam, 
wyprodukowany przez firmę Omicron, w połączeniu z wysokorozdzielczą wiązką elektronów z ko-
lumny Gemini pozwala na analizę składu chemicznego powierzchni techniką spektroskopii elektro-
nów Augera z przestrzenną rozdzielczością lepszą niż 10 nm. Dodatkowo, temperatura próbki na 
stanowisku pomiarowym może być kontrolowana w zakresie 50–500K.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Marek Szymoński, e-mail: ufszymon@cyf-kr.edu.pl

Zespół Laboratoriów Nanotechnologii i Nauki o Powierzchni 
(NanoPow)
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Laboratorium Spektroskopii Elektronów

 ▇ Układ pomiarowy do kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów ARPES (PREVAC)
Na układ pomiarowy, zaprojektowany i wykonany przez 

PREVAC, składają się komory ultrawysokiej próżni (analitycz-
na, procesowa, magazynowa, wstępna), urządzenia transfe-
rowe oraz dołączone do komór przyrządy analityczne. Główna 
technika badawcza zaimplementowana w układzie, to kąto-
wo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów (ARPES). Tech-
nika ta jest zrealizowana w oparciu o hemisferyczny spektro-
metr energii Gammadata-Scienta R4000 WAL współpracujący 
ze źródłem fotonów UV Gammadata-Scienta VUV5000 HeI/
HeII i monochromatorem Gammadata — Scienta VUV5040. 
Próbki są pozycjonowane do badań na pięcioosiowym manipulatorze/goniometrze wyposażonym 
w przepływowy kriostat helowy (PREVAC) stabilizujący temperaturę w zakresie 7–400K. 

Stosowane są dwie alternatywne zautomatyzowane tryby pomiarów ARPES. Pierwszy sprowa-
dza się do pomiarów relacji dyspersji, czyli rozkładów d2N/(dEdk) fotoelektronów wzdłuż głównych 
kierunków krystalograficznych. Drugi tryb polega na pomiarach rozkładów kątowych fotoelektronów 
(dN/dΩ) na powierzchniach stałej energii. 

Drugą podstawową techniką badawczą dostępną w układzie jest, komplementarna do techniki 
ARPES, dyfrakcja elektronów niskiej energii. Technika ta, zrealizowana na bazie dyfraktometru siat-
kowego OCI z powielaczem elektronów (MCP LEED), umożliwia dyfrakcyjne badania powierzch-
ni z zastosowaniem nanoamperowych strumieni elektronowych (możliwe są również badania po-
wierzchni wrażliwych na promieniowanie jonizujące). Pozostałe (pomocnicze) techniki analityczne to 
spektroskopia fotoelektronów rentgenowskich (XPS) oraz spektroskopia elektronów Augera (AES). 

Próbki do badań mogą być przygotowywane in situ w komorze procesowej, w której udostęp-
nione są wszystkie zasadnicze techniki preparacyjne dla powierzchni tj. wygrzewanie wysokotem-
peraturowe w ultrawysokiej próżni (do 2000K), rozpylanie powierzchni jonami argonu, oksydację 
i pasywację powierzchni, oraz nanoszenie cienkich warstw metodami epitaksji z wiązki molekular-
nej. Próbki są transferowane pomiędzy komorami preparacyjną, analityczną, wejściową, buforową 
i magazynową w ultrawysokiej próżni. Śluza wejściowa umożliwia szybkie wprowadzenie próbek do 
komory buforowej bez naruszania ultrawysokiej próżni w głównych komorach układu.

 ▒ Kontakt: dr hab. Jacek Kołodziej, e-mail: jkolodz@if.uj.edu.pl

 ▇ Spektrometr fotoelektronów XPS, UPS z wyposażeniem
Aparatura częściowo wyprodukowana, zmontowana 

i zainstalowana przez firmę PREVAC stanowi układ komór 
o ultrawysokiej próżni i ciśnieniu poniżej 5·10-10 mbar. Można 
w niej wyróżnić najważniejsze elementy: 

• spektrometr fotoelektronów VG Scienta R4000 o ener-
getycznej zdolności rozdzielczej do 1,8 meV i kątowej 
zdolności rozdzielczej do 0,1°, rejestrujący fotoelektrony 
równocześnie przez 1000 kanałów energetycznych i 750 
kanałów kątowych, 

• lampę UV z monochromatorem emitującą promieniowa-
nie He-I (21,2 eV) oraz He-II (41,8 eV), i lampę rentge-
nowską emitującą promieniowanie Mg Kα (1486,7 eV) (1253,6 eV) oraz Al Kα,

• zmotoryzowany manipulator x-y-z-R1-R3 sterujący położeniem próbki i jej orientacją (obrót 
względem dwóch osi) przy użyciu komputera, temperatura na próbce może wynosić od 11K do 
340K. 

• urządzenia służące do preparatyki próbek: komora wygrzewania kryształów do 2000°C, łu-
paczka do monokryształów, możliwość napylania Au oraz działo jonowe. 
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Głównymi metodami badawczymi są: 
• spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem ultrafioletowym – UPS (Ultravio-

let Photoelectron Spectroscopy), 
• kątoworozdzielcza spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem ultrafioleto-

wym — ARUPS (Angle Resolved Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy), 
• spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim — XPS (X-Ray 

Photoelectron Spectroscopy). 

Zakupiona aparatura służy głównie do badania struktury pasm walencyjnych materiałów krysta-
licznych. Jej możliwości pomiarowe można przedstawić w następujących punktach:

• badanie struktury pasmowej materiałów, wyznaczanie relacje dyspersji, badanie modyfikacji 
struktury pasmowej pod wpływem domieszkowania powierzchni lub całego materiału, 

• wyznaczanie powierzchni Fermiego, 
• badanie funkcji spektralnych wpływających na kształt widm i odzwierciedlających oddziaływa-

nia elektronów w krysztale, 
• pomiary przerw energetycznych w funkcji wektora falowego elektronu, 
• wyznaczanie energii dla poziomów rdzeniowych. 

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Szytuła, e-mail: andrzej.szytula@uj.edu.pl 
  dr hab. Paweł Starowicz, e-mail: pawel.starowicz@uj.edu.pl 
  dr inż. Bogusław Penc, e-mail: ufpenc@cyf-kr.edu.pl
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Laboratorium Inżynierii Analizy Nanowarstw  
i Biomedycznych Struktur Molekularnych TOF-SIMS

 ▇ System statycznej i dynamicznej spektrometrii mas jonów wtórnych TOF-SIMS  
(ION-TOF) wraz z wyposażeniem
Charakterystyka urządzenia
System TOF-SIMS 5 pozwala na pracę w modzie statycz-

nym oraz dynamicznym (z jednym lub dwoma działami), reje-
strację widm masowych, profili głębokościowych, dwu- i trój-
wymiarowych map rozkładów pierwiastków, w tym również 
obrazowania obszarów makroskopowych. System grzania 
i chłodzenia pozwala na analizę próbek w temperaturach od 
-150°C do 600°C. Urządzenie wyposażone jest w komorę pre-
paracyjną, w której można prowadzić pomiary stymulowanej 
termicznie desorpcji oraz modyfikować powierzchnie próbek 
za pomocą wiązki jonów lub elektronów.

Możliwości badawcze
Technika SIMS może być stosowany do badania składu chemicznego na powierzchni  oraz 

wewnątrz cienkich warstw różnorodnych materiałów takich jak metale, półprzewodniki, materiały 
ceramiczne, szkła i emalie, polimery oraz białka, komórki i tkanki. Tradycyjne obszary zastosowania 
techniki SIMS to badanie procesów implantacji w materiałach półprzewodnikowych, badanie proce-
sów dyfuzji, degradacji warstwy powierzchniowej, kompozycji warstw polimerowych itp. Najnowsze 
rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniu TOF-SIMS 5 umożliwiają również obrazowanie 
2D i 3D z wysoką zdolnością rozdzielczą. Duży zakres mierzonych mas znakomita masowa zdol-
ność rozdzielcza czynią ten aparat doskonałym narzędziem do badania materiałów biologicznych 
i biomedycznych takich jak komórki oraz tkanki.

 ▒ Kontakt: dr Jakub Rysz, e-mail: jakub.rysz@uj.edu.pl

 ▇ Systemu tworzenia i analizy układów cienkowarstwowych dla (bio)sensorów organicznych
Charakterystyka systemu
System został zaprojektowany w taki sposób aby możliwe było tworzenie w warunkach kontro-

lowanych cienkich warstw materiałów organicznych oraz wszechstronna ich charakteryzacja w skali 
makro, mikro i nano. Powstające próbki mogą być jednorodne lub wykazywać gradient właściwo-
ści fizykochemicznych (grubości, energii powierzchniowej, właściwości elektrooptycznych). System 
składa się z następujących elementów:

1. Mikroskop skanującego próbnika typ Agilent5500 
(Agilent Technologies) wraz z wyposażeniem
Mikroskop SPM Agilent 5500 pozwala na pomiary w topogra-

fii (AFM), właściwości mechanicznych (LFM), elektrycznych (SSRM, 
KFM), magnetycznych (MFM) w trybie kontaktowym oraz bezkontak-
towym zarówno w cieczy, jak i w powietrzu, dodatkowa przystawka po-
zwala na pomiary STM. Komora środowiskowa oraz precyzyjny system 
grzania (do 250ºC) i chłodzenia (do -30ºC) pozwalają na prowadzenie 
pomiarów w kontrolowanych warunkach środowiska. Dwie teflonowe 
komórki cieczowe (przepływowa i o stałej objętości), dodatkowe zabez-
pieczenia skanera oraz pozostałych elementów mikroskopu pozwalają 
na badanie powierzchni próbek również w środowisku rozpuszczalni-
ków organicznych. (Zdjęcie 1) 1
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2. Profilometr interferencyjny światła białego typ FR-Basic (ThetaMetrisis)
Urządzenie pozwala na nieniszczący pomiar grubości cienkich warstw w zakresie od kilku nm 

do do kilku μm. Dodatkowe wyposażenie umożliwia szybki pomiar współczynnika absorpcji, trans-
misji oraz odbicia, jak również widma fluorescencji. (Zdjęcie 2)

3. System do tworzenia cienkich warstw organicznych o zadanych gradientach 
właściwości f izykochemicznych (Zdjęcia: 3, 4, 5).
a) Szczelna komora umożliwiająca pracę w atmosferze gazów neutralnych (glovebox)
b) System tworzenia warstw gradientowych metodą dip-coating oraz flow-coating na bazie prze-

suwów liniowych firmy Newport wraz z kontrolerem.
c) Piecyk gradientowy umożliwiający wygrzewanie próbek w atmosferze gazów neutralnych lub 

próżni

4. System do pomiarów kąta zwilżania oraz wyznaczania napięcia powierzchniowego 
metodą kropli wiszącej typu EasyDrop (Kruss)
System EasyDrop pozwala na wyznaczenie napięcia powierzchniowego dowolnej cieczy meto-

dą kropli wiszącej oraz wyznaczenie kąta zwilżania. Dzięki dodatkowej komorze wszystkie parame-
try mogą być wyznaczane w funkcji temperatury (Zdjęcie 6).

5. Mikroskop f luorescencyjny typu BX-51 (Olympus)
Mikroskop wyposażony jest: 

a. kamerę CCD typ DP72 o rozdzielczości 12,8 mega z matrycą chłodzoną elementem Peltiera;
b. oświetlacz halogenkowy oraz zestaw filtrów pozwalający na obserwację fluorescencji typowych 

barwników;
c. polaryzatory pozwalające na obserwację w świetle spolaryzowanym. (Zdjęcie 7).

2

3 4

5 6 7
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6. Systemu charakteryzacji właściwości elektrooptycznych cienkich warstw 
organicznych
W skład systemu wchodzą:

a. Oświetlacz XE 150W wraz z filtrem AM1.5;
b. Sterowany komputerowo monochromator Cornerstone™ 260 wraz z oświetlaczem XE 300W, 

zestawem filtrów, dwoma detektorami Si oraz nanowoltomierzem fazoczułym typu SRS-530 firmy 
Stanford Research Systems.

Możliwości badawcze:
Tworzenie jednorodnych oraz gradientowych warstw or-

ganicznych zbudowanych z polimerów, molekuł SAM oraz 
białek;

Charakteryzacja zwilżalności powierzchni (pomiar kąta 
zwilżania);

Charakteryzacja topografii oraz właściwości mechanicz-
nych, optycznych, elektrycznych i  magnetycznych, w skali 
nanometrowej (wszelkie mody mikroskopii skanującego prób-
nika).;

Charakteryzacja materiałów biologicznych w tym również oddziaływań specyficznych;
Charakteryzacja właściwości optycznych cienkich warstw w zakresie UV-VIS;
Pomiary wydajności ogniw słonecznych.

 ▒ Kontakt: dr Jakub Rysz, e-mail: jakub.rysz@uj.edu.pl
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Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elipsometrii

 ▇ Elipsometr spektralny M-2000 (J.A. Woollam Ellipsometry Solutions)
Zakupiony elipsometr jest urządzeniem o zmiennym ką-

cie padania wiązki promieniowania na próbkę, umożliwiają-
cym precyzyjne określenie grubości warstwy powierzchniowej 
oraz jej właściwości optycznych. Istnieje możliwość pomiaru 
w zakresie promieniowania od 246 do 998,5 nm. Elipsometr 
wyposażony jest w celkę cieczową LiquidCell o nominalnym 
kącie padania wiązki promieniowania 70º, dzięki czemu moż-
liwe jest badanie zmian właściwości powierzchni w kontakcie 
z cieczą. Urządzenie posiada ponadto zdolność pracy w trybie 
transmisyjnym. Dołączone oprogramowanie ComleteEASE 
oraz WVASE32 pozwala na zbieranie danych pomiarowych 
oraz dopasowywanie modelu teoretycznego do uzyskanych wyników.

 ▒ Kontakt: dr Anna Karewicz, e-mail: karewicz@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Maria Nowakowska, e-mail: nowakows@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Mikroskop konfokalny (mikroskop odwrócony Nikon Ti-E z systemem konfokalnym Nikon A1)
 System składa się z:

• odwróconego mikroskopu 
optycznego wyposażone-
go w pięć obiektywów plan 
fluorytowych o powiększe-
niach 4×, 10×, 20×, 40×, 
100× oil oraz trzy bloki 
filtrów fluorescencyjnych 
do barwników: DAPI, FITC, 
TRITC;

• skanera konfokalnego po-
siadającego cztery niezależne kanały detekcyjne (fotopowielacze) 
dla fluorescencji oraz dodatkowy detektor światła przechodzące-
go;

• skanera spektralnego 32-kanałowego zbierającego widma fluorescencji o zmiennej rozdziel-
czości (2,5 nm, 6 nm, 10 nm);

• zestawu czterech laserów diodowych o liniach spektralnych: 405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm;
• oprogramowania NIS-Elements do sterowania mikroskopem z systemem konfokalnym oraz 

analizy otrzymanych mikrogramów.
Zakupiony mikroskop konfokalny umożliwia obrazowanie fluoryzujących obiektów o rozmiarach 

większych od 1 µm. Możliwa jest rejestracja widm emisyjnych fluoryzujących obiektów, a także po-
miary intensywności fluorescencji w wybranym obszarze obrazu i/lub w czasie, tworzenie wirtu-
alnych przekrojów poprzecznych i podłużnych, analiza widma fluorescencji w szerokim zakresie 
długości fal, FRET, FRAP, kolokalizacja, fotoaktywacja.

 ▒ Kontakt: dr Mariusz Kępczyński, e-mail: kepczyns@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Maria Nowakowska, e-mail: nowakows@chemia.uj.edu.pl
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Zespół Laboratoriów Zastosowan Biomedycznych Fizyki i Chemii 
(BioMed)

Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej

 ▇ Mikrotomograf komputerowy SkyScan 1172
Mikrotomograf pozwala na określanie struktury obiektów 

o maksymalnej średnicy 6 cm i wysokości 9 cm. Wyposażony 
jest w lampę rentgenowską o mocy 8 W i maksymalnym na-
pięciu 80 kV. Kolejne projekcje rejestrowane są przy pomocy 
ciałostałowego detektora dysponującego matrycą 4024×2680 
pikseli. Wielkość piksela na obrazie można ustalić w zakresie 
od 0,2 µm do 27 µm. Mikrotomograf jest w pełni bezpiecznym 
urządzeniem i nie wymaga dodatkowych osłon przed promie-
niowaniem. Moc dawki nie przekracza 1µSv/h. ScyScan 1172 
obsługiwany jest przez komputer DELL Precision T5400, pra-
cujący pod systemem operacyjnym Windows 7. Rekonstruk-
cja oraz przetwarzanie danych jest przeprowadzane przez klaster, złożony z trzech komputerów Dell 
T5500. Oprogramowanie dostarczone wraz z tomografem, umożliwia trójwymiarową wizualizację 
zmierzonych obiektów. 

Mikrotomograf SkyScan 1172 przeznaczony jest do prowadzenia wszelkich badań materiało-
wych oraz biomedycznych. Na przykład w geologii przy pomocy mikrotomografii analizuje się poro-
watość skał oraz strukturę występujących w nich minerałów. Badania biomedyczne wykorzystujące 
μ-CT dotyczą głównie obrazowania struktury kości i depozytów mineralnych w tkankach miękkich. 
W badaniach materiałowych mikrotomografia pozwala na wykrywanie defektów struktury badanych 
próbek, oraz precyzyjne określenie ich parametrów geometrycznych.

 ▒ Kontakt: dr Andrzej Wróbel, e-mail: ufawrobe@cyf-kr.edu.pl 
  prof. dr hab. Eugeniusz Rokita, e-mail: ufrokita@cyf-kr.edu.pl 
  dr hab. Roman Pędrys, e-mail: ufpedrys@cyf-kr.edu.pl
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Laboratorium Dynamiki Oddziaływań Biomolekularnych

 ▇ Szerokopasmowy spektrometr impedancyjny z oprogramowaniem (Novocontrol)
Szerokopasmowy spektrometr NOVOCONTROL CON-

CEPT 80 w zainstalowanej konfiguracji pozwala na w pełni 
zautomatyzowane (pakiet oprogramowania WinDETA) bada-
nia impedancyjne różnych materiałów w szerokim zakresie 
częstotliwości od 3·10-5 do 2·107 Hz, w szczególności relak-
sację dielektryczną, przewodnictwo elektryczne, zjawiska 
elektrochemiczne i bioelektryczne w bardzo niskich często-
tliwościach, stanowiąc cenne uzupełnienie posiadanej przez 
WFAIS aparatury do „patch-clampingu”. 

Spektroskopia impedancyjna może być prowadzona 
w funkcji temperatury (od -160°C do 400°C), wielkości zmien-
nego napięcia mierzącego, napięcia polaryzującego (DC bias) i czasu, lub kombinacji tych parame-
trów. 

Spektrometr jest wyposażony w oryginalny kondensator pomiarowy umożliwiający badanie pró-
bek stałych w postaci pastylek. Do innych materiałów konieczne jest wykonanie dedykowanych 
naczynek pomiarowych.

Na wyposażeniu zestawu znajduje się również firmowe oprogramowanie WinFIT do bieżącej 
analizy wyników.

 ▇ System „optyczne szczypce” („optical tweezers”) (Zeiss)
Pułapka optyczna lub optyczna pinceta „PALM MicroTweezers” fir-

my Zeiss jest drugim takim urządzeniem w Polsce. Choć pierwotnym 
przeznaczeniem optycznych pincet było umożliwienie przede wszyst-
kim schwytania, utrzymywania w miejscu i przemieszczanie mikrosko-
pijnych obiektów, takich jak komórki, kryształy czy nanoziarna różnych 
materiałów, bardzo szybko zdano sobie sprawę z możliwości pomiaru sił 
zewnętrznych działających na takie obiekty, bowiem potencjał optycznej 
pułapki dla małych wychyleń z położenia równowagi można z dobrym 
przybliżeniem porównać do potencjału sił sprężystych. Współczesne 
pułapki optyczne pozwalają na badanie wielkości sił na poziomie nawet 
sub-pN, typowych dla zjawisk biomechanicznych na poziomie komórek 
i biopolimerów, co pozwala na wykonanie całego szeregu badań nano-
mechanicznych, np. DNA.

„PALM MicroTweezers” firmy Zeiss pracuje na na silnie zogniskowanej przez obiekty o wysokiej 
aperturze numerycznej ciągłej wiązce „stałociałowego” lasera o długości 1064nm i mocy 3W. Po-
zwala to na pułapkowanie cząstek o wielkości od około 0,1 μm co 100 μm, i pomiar w zakresie od 
ok. 0,1 pN do 200 pN.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Józef Mościcki, e-mail: jkmoscic@gmail.com 
  dr Dagmara Sokołowska, e-mail: ufdsokol@cyf-kr.edu.pl 
  dr Zenon Rajfur, e-mail: zenonrajfur@gmail.com
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Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

 ▇ Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego BioSpin AVANCE III 300 MHz wraz 
z zestawem komputerowym i oprogramowaniem (Bruker)
System składa się z:

• spektrometru AVANCE III 300, 
• magnesu nadprzewodzącego 300 MHz typu wide bore, 
• głowicy pomiarowej wysokiej mocy na zakresy 19F–1H oraz 15N–31P, 
• regulatora temperatury próbki, 
• stacji roboczej z oprogramowaniem TopSpin 3.0. 

Tak wyposażony system umożliwia pomiary zarówno w domenie 
częstości (widm MRJ), jak i w domenie czasu (pomiary relaksacyjne) 
dla wszystkich najważniejszych nuklidów obecnych w układach biolo-
gicznych, w tym 1H, 2D, 13C, 19F, 23Na czy 31P. Wszechstronne oprogra-
mowanie eksperymentu MRJ najnowszej generacji pozwala na używa-
nie wszystkich powszechnie stosowanych metod impulsowych MRJ. 
Doskonałe parametry techniczne aparatury, a w szczególności wysoka 
moc impulsu, umożliwiają badania obiektów biologicznych o naturze 
ciała stałego w szerokim zakresie temperatur.

 ▒ Kontakt: dr hab. Hubert Harańczyk, e-mail: hubert.haranczyk@uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Kazimierz Łątka, e-mail: uflatka@cyf-kr.edu.pl

 ▇ Waga powierzchniowa Langmuira-Blodgett (ODOMicrotestmachines)
Przyrząd ten umożliwia tworzenie na swobodnej po-

wierzchni wody lub roztworów wodnych warstwy monomole-
kularnej (utworzonej dla przykładu z fizjologicznie czynnych 
substancji), tzw. monowarstwy Langmuira, która może być 
skomprymowana do zadanego ciśnienia (odpowiadającego 
określonej orientacji cząsteczkowej), a następnie wyniesiona 
na podłoża stałe (technika Langmuira-Blodgett). Monowar-
stwę naniesioną na swobodną powierzchnię wody (lub wod-
nego roztworu) na wadze Langmuira spręża się za pomocą 
ruchomej barierki, zaś ciśnienie powierzchniowe podczas 
sprężania rejestruje się za pomocą tensjometru co pozwala 
na wyznaczenie zależności ciśnienia powierzchniowego od powierzchni przypadającej na cząstecz-
kę. Taka zależność mierzona w stałej temperaturze (izoterma π-A) stanowi najbardziej podstawowy 
sposób opisu zjawisk zachodzących w monowarstwie podczas jej kompresji/ekspansji. Na podsta-
wie zarejestrowanych izoterm π-A można wnioskować m.in. o stanie fizycznym monowarstwy, ro-
dzajach przejść fazowych występujących podczas kompresji/ekspansji filmu, reakcjach zachodzą-
cych w monowarstwach itp.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Kazimierz Łątka, e-mail: uflatka@cyf-kr.edu.pl
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Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej

 ▇ Spektrometr masowy MALDI TOF/TOF z możliwością fragmentacji i skaningowej 
spektrometrii masowej ultrafleXtreme™ (Bruker Daltonics)

W skład zakupionego systemu wchodzą:
1. spektrometr mas ultrafleXtreme™,
2. nanochromatograf cieczowy EASY-nLC II™ wyposażony w kolumnę C18 (10 cm, ID 75 μm, 

3  m),
3. kolektor frakcji PROTEINEER fcII™ umożliwiający rozłożenie frakcji LC na 4 płytki MTP,
4. serwer MASCOT ™.
Spektrometr umożliwia zbieranie widm MS w liniowym 

trybie pracy analizatora oraz w trybie z odbiciem, a także 
otrzymywanie widm fragmentacyjnych (MS/MS) z wykorzy-
staniem zarówno techniki rozpadu jonów metastabilnych 
w źródle jonów (in-source decay, ISD), jak i poza źródłem 
jonów (post-source decay, PSD) oraz w komorze kolizyjnej 
(collision-induced dissociation, CID). Dzięki wprowadzonym 
nowym technologiom zakupiony aparat pozwala na wyjątko-
wo szybką akwizycję widm, zarówno MS jak i MS/MS oraz 
umożliwia osiągnięcie dokładności masy poniżej 1 ppm przy 
zdolności rozdzielczej powyżej 40 000. W połączeniu z nano-
-LC oraz kolektorem frakcji stanowi doskonałe narzędzie do 
badań proteomicznych. Może być on z powodzeniem wyko-
rzystywany m.in. w badaniach lipidów, kwasów nukleinowych, 
oligosacharydów czy polimerów syntetycznych. Dodatkowo, 
zakupione oprogramowanie flexImaging™ oraz odpowied-
ni adapter do szklanych płytek pozwalają zastosować nowy 
spektrometr do obrazowania peptydów, niewielkich białek, li-
pidów i innych cząsteczek w tkankach (MALDI Imaging Mass 
Spectrometry).

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, e-mail: piekosze@chemia.uj.edu.pl 
  dr Marta Gawin, e-mail: gawin@chemia.uj.edu.pl
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Laboratorium Syntezy i Badań Związków Bioaktywnych i Biomateriałów

 ▇ Zestaw aparatury do syntez

Zestaw aparatury do syntez składa się z:
1. pionowego sterylizatora parowego (NUVE) o pojemności 40 litrów wyposażonego w dwa 

kosze robocze i przeznaczonego do sterylizacji parą wodną szkła, płynów hodowlanych, jednora-
zowych naczyń hodowlanych oraz innego drobnego sprzętu wykorzystywanego w hodowlach ko-
mórkowych; urządzenie sterowane łatwym w obsłudze dotykowym panelem kontrolnym i pracujące 
w zakresie temperatur 105–135ºC (zdjęcie: 1);

2. dewara do przechowywania próbek w ciekłym azocie BIOCANE 20 (Thermo Scien-
tific) o pojemności 20 litrów wyposażonego w podstawę na kółkach, specjalne uchwyty na kriofiolki 
oraz płaszcze ochronne Cryosleeve zabezpieczające przed wnikaniem ciekłego azotu do kriofiolek; po-
jemność magazynowania wystarcza na umieszczanie ok. 100 próbek; dodatkowo zbiornik wyposażony 
jest w czujnik niskiego poziomu ciekłego azotu w zbiorniku alarmujący użytkownika o spadku poziomu 
ciekłego azotu poniżej wartości zapewniającej prawidłowe przechowywanie próbek (zdjęcie: 2);

3. kuchenki mikrofalowej Amica AMM17E70 o pojemności 17 litrów, sterowanej elektro-
nicznie z możliwością regulacji mocy mikrofal (zdjęcie: 3);

4. mikrowirówki laboratoryjnej z chłodzeniem (Thermo Scientific) wyposażonej w lekki 
kompozytowy rotor kątowy na probówki typu eppendorf (prędkość obrotowa 14800 rpm, maksymal-
ne przyspieszenie 21000 g); dodatkowo wirówka posiada funkcję „quick run” do krótkich wirowań 
(zdjęcie: 4);

5. zestawu pipet automatycznych Finnipette (Thermo Scientific) o następujących pojem-
nościach: 1–10 ml, 0,5–5 ml, 100–1000 μl, 30–300 μl, 20–200 μl, 20–200 μl, 10–100 μl, 1–10 μl,  
0,2–2 μl  wraz z odpowiednimi pojemnikami na końcówki (zdjęcie: 5);

6. systemu do pomiaru tlenku azotu inNO-T (Warner Instruments) umożliwia-
jącego dwukanałowy pomiar stężenia NO w roztworach, wyposażonego w system kom-
pensacji temperatury; system posiada dwa rodzaje czujników: jeden o czułości 200 pA/nM 
z końcówką o średnicy 600 μm oraz drugi o czułości 1 pA/nM z końcówką o średnicy 2 mm; 
miernik o rozdzielczości 0,01 nM [NO] podłączony jest do systemu akwizycji danych umoż-
liwiającego automatyczny odczyt danych pomiarowych oraz kalibrację systemu (zdjęcie: 6); 

1
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7. termomiksera z chłodzeniem HLC BioTechMKR 13 umożliwiającego inkubację próbek 
1,5 oraz 2 ml w zakresie temperatur od 4 do 100°C, z jednoczesnym wytrząsaniem orbitalnym w za-
kresie od 200 do 1500 obr./min; urządzenie posiada wbudowaną opcję krótkotrwałego zamieszania 
(vortex) i przerywanego wytrząsania (naprzemienne wytrząsanie z funkcją spoczynku) z efektem 
uderzeniowym oraz umożliwia wprowadzenie do 9 programów użytkownika (budowanie profili tem-
peratury zależnych od czasu inkubacji) (zdjęcie: 7);

8. termostatu cyrkulacyjnego PolyScience 9106 umożliwiającego zarówno chłodzenie, jak 
i grzanie w zakresie temperatur od -20 do 150°C ze stabilnością temperatury ±0,05°C i dokładnością 
±0,5°C (zdjęcie: 8);

9. transiluminatora UV (ECX-20.M) z filtrem o wymiarach 20×20 cm, o długości fali światła 
312 nm, metalowej obudowie z ramą filtra ze stali nierdzewnej i z selektorem intensywności (wy-
soka/niska) w zestawie z okularami ochronnymi; urządzenie służy do wzbudzenia świecenia brom-
ku etydyny wprowadzonego do dwuniciowych cząsteczek DNA, rozdzielonych elektroforetycznie 
w żelu agarozowym (zdjęcie: 9);

10. wirówki uniwersalnej z chłodzeniem model Sorvall ST16R (Thermo Scientific) wypo-
sażonej w kompozytowy rotor kątowy z włókien węglowych FT20-6×100 
o pojemności 6×100 ml wraz z systemem AUTOLOCK (prędkość ob-
rotowa 13000 rpm, maksymalne przyspieszenie 18516 g); dodatkowe 
wyposażenie stanowią adaptery na probówki typu falcon o pojemności 
15 i 50 ml (zdjęcie: 10);

11. zamrażarki niskotemperaturowej o zastosowaniu antyeksplo-
zyjnym umożliwiającym mrożenie materiału biologicznego do -85ºC;

12. zestawu do monitorowania pH (GE Pharmacia) do systemu 
chromatografii cieczowej AKTA purifier 10; układ do automatycznego 
tworzenia eluentów o zaprogramowanych parametrach (skład, pH itd.) 
z roztworów podstawowych, uwzględniający kompensację w odniesie-
niu do stężenia soli i temperatury oraz przepływowa elektroda pH o za-
kresie pomiaru 0–14 jednostek pH;

13. lodówki (Liebher) o zastosowaniu antyeksplozyjnym umożli-
wiająca mrożenie do -30ºC;

14. reduktorów do butli gazowych membranowych jednostopniowych i dwustopniowych, de-
dykowanych do gazów czystych (hel, CO2, argon oraz azot o czystości 99,9999%) o maksymalnym 
ciśnieniu wejściowym 230 bar i ciśnieniu wyjściowym w zakresie 0,5–10 bar;

15. mikroźródeł promieniowania (Agilent Technologies) do dyfraktometru SuperNova; mi-
kroźródła typu miedziowego oraz molibdenowego o mocy nie mniejszej niż 45 W i o średnicy wiązki 
250 mikrometrów.

 ▒ Kontakt: dr Agnieszka Kyzioł, e-mail: janczyk@chemia.uj.edu.pl 
  dr Małgorzata Brindell, e-mail: brindell@chemia.uj.edu.pl 
  dr Katarzyna Kurpiewska, e-mail: kurpiews@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, e-mail: lewinski@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Grażyna Stochel, e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl
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 ▇ Wysokosprawny chromatograf cieczowy Flexar z detektorami diode array 
i fluorescencyjnym (Perkin Elmer)
Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC Flexar 

(Perkin Elmer) wyposażony jest w dwa detektory: diode ar-
ray (190–700 nm) i fluorescencyjny (wzbudzenie 200–850 
nm, emisja 250–900 nm). Urządzenie posiada pompę gra-
dientową umożliwiającą tworzenie składu gradientu od 0 do 
100% dla czterech składników, pracującą w zakresie przepły-
wu 0,01–10,00 ml/min przy maksymalnym ciśnieniu 6200 psi 
(410 bar). Aparat wyposażony jest zarówno w autosampler 
z termostatowaniem metodą Peltier w zakresie 4–40°C, jak 
i manualny system dozowania. Zakupiony system wyposażo-
ny jest w termostat kolumnowy umożliwiający pracę w zakresie temperatur od 10 do 90ºC. Zakupio-
ny aparat służy do wykonywania oznaczeń analitycznych, a wybrana konfiguracja umożliwia szeroki 
zakres doboru metod rozdziału.

 ▒ Kontakt: dr Małgorzata Brindell, e-mail: brindell@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Grażyna Stochel, e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Chromatograf gazowy detektorem mas TRACE Ultra GC (Thermo Scientific)
Dwukanałowy chromatograf wyposażony w moduł pod-

stawowy pieca dozownik typu split/splitless oraz detektor mas 
i detektor ECD. Moduł pieca posiada pięć niezależnych stref 
grzania dla detektorów i dozowników oraz zakres temperatur 
pracy: od +4 °C powyżej otoczenia do 450°C. Detektor mas 
wyposażony jest w kwadrupolowy analizator pracujący w za-
kresie 1,2–1100 amu oraz możliwość chemicznej (CI) lub bez-
pośredniej (EI) jonizacji. Źródło jonów ma możliwość regulacji 
prądu emisji katody w zakresie od 0 do 140 eV oraz regulacji 
ekstrakcji i ogniskowania jonów. Dedykowany do halogenków 
organicznych i pestycydów detektor ECD charakteryzuje się pulsacyjnym trybem pracy źródła i wy-
soką czułością — poniżej 10 fg lindanu. Zestaw wyposażony jest w bibliotekę widm masowych Wil-
ley 9th Edition, bibliotekę NIST’08 Mass Spectral Library, co umożliwia identyfikację ponad 10 000 
związków organicznych. Zakupiona aparatura stwarza możliwości badania zróżnicowanych miesza-
nin i próbek czystych związków pochodzenia naturalnego i syntetycznego pod kątem wyznaczania 
stężeń substancji oraz ustalania ich struktury na podstawie widm masowych.

 ▒ Kontakt: dr Maciej Góra, e-mail: gora@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab. Barbara Rys, e-mail: rys@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem diode array (Knauer)
Aparat semipreparatywnej wysokosprawnej chromatogra-

fii cieczowej (HPLC) wyposażony jest w układ doprowadza-
jący eluenty, przystawkę do wprowadzania próbki, kolumny 
chromatograficzne o normalnych i odwróconych fazach, de-
tektor PDA 2850 typu UV-VIS z matrycą diodową (DAD). Tem-
peraturę kolumn chromatograficznych stabilizuje w termostat 
kolumnowy JetStream 2 plus. Dwie pompy model Smartline 
100 wraz z przystawką odgazującą (Online Degasser) i dyna-
miczną komorą mieszającą umożliwiają prowadzenie analiz 
chromatograficznych z zastosowaniem liniowego gradientu 
wysokociśnieniowego dwóch rozpuszczalników. Odciek z ko-
lumny analizuje detektor PDA 2850 UV-VIS pracujący w zakresie długości fal światła od 190 nm do 
1020 nm. W zestawie tym możliwe jest używanie zarówno kolumn o normalnych fazach, jak i o fa-
zach odwróconych.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Jacek Młynarski, e-mail: jacek.mlynarski@gmail.com
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 ▇ Stereoskopowy mikroskop polaryzacyjny z zestawem do 
rejestracji obrazu SZX10 (Olympus)
Stereoskopowy mikroskop polaryzacyjny SZX10 (Olympus) służy 

do obserwacji kryształów i preparatów biologicznych w świetle odbi-
tym lub przechodzącym z maksymalnym powiększeniem 94,5×. Mikro-
skop wyposażony jest w regulowaną nasadkę okularową i fototubus 
oraz w halogenowy oświetlacz zapobiegający ogrzewaniu próbek. Do 
mikroskopu dołączona jest kamera i specjalistyczne oprogramowanie 
służące do rejestracji i archiwizacji obrazów.

 ▒ Kontakt: dr Katarzyna Kurpiewska, e-mail: kurpiews@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Krzysztof Lewiński,  
  e-mail: lewinski@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Mikroskop odwrócony z zestawem do wizualizacji  IX51 (Olympus)
Mikroskop pozwala na wykorzystanie rutynowych metod obserwacji hodowli komórkowych i tkan-

kowych (obserwacja hodowli komórkowych oraz preparatów utrwalonych w świetle przechodzącym, 
barwienie przyżyciowe komórek, itp.). Dodatkowe wyposaże-
nie mikroskopu w przystawkę do badania fluorescencji umożli-
wia zastosowanie zaawansowanych technik fluorescencyjnych 
w prowadzonych badaniach. Mikroskop wyposażony jest w ze-
staw do automatycznej akwizycji obrazu wraz z programem 
gwarantującym jakościową i ilościową analizę obrazu.

Dostępne obiektywy fluorytowe (do obserwacji metodą 
kontrastu fazowego) o długości optycznej 45 mm, o powięk-
szeniach/aperturze/minimalnej odległości roboczej (WD):

1. 20×/0,45/WD 6,6–7,8 mm, wyposażony w pierścień 
korekcji na grubość dna naczynia w zakresie 0–2 mm;

2. 40×/0,60/WD 2,7–4,0 mm, wyposażony w pierścień 
korekcji na grubość dna naczynia w zakresie 0–2 mm;

3. 60×/0,70/WD 1,5–2,2 mm, wyposażony w pierścień 
korekcji na grubość dna naczynia regulowaną w zakresie 
0,1–1,3 mm.

Dostępne zestawy filtrów do badania fluorescencji:
1. do wzbudzania światłem UV: filtr wzbudzający 360–

370 nm, emisyjny 420 nm;
2. do wzbudzania światłem niebieskim: filtr wzbudzają-

cy 470–490 nm, emisyjny 515 nm;
3. do wzbudzania światłem zielonym: filtr wzbudzający 530–550 nm, emisyjny 590 nm.

 ▒ Kontakt: dr Agnieszka Kyzioł, e-mail: janczyk@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Grażyna Stochel, e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Zestaw aparatury do otrzymywania, modyfikacji i oczyszczania białek
Zestaw aparatury do otrzymywania, modyfikacji i oczyszczania białek składa się z:
1. systemu do chromatografii biomolekuł FPLC 

AKTA Purifier 10 (GE Pharmacia) z zestawem kompute-
rowym, wyposażonym w system sterujący, czytnik UV-VIS, 
czytnik konduktometryczny, system pomp gradientowych, ko-
lektor frakcji i zestaw kolumn chromatograficznych (zdjęcie 1),

2. aparatury i urządzeń pozwalających na przygotowanie 
próbek biologicznych: spektrofotometru UV-VIS T80+ (PG 
Instruments Ltd), wirówek, mieszadeł magnetycznych, 
inkubatorów, systemów oczyszczania wody, liofilizatora 
i aparatów do elektroforezy. (zdjęcie: 2); 1
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3. i n k u b a t o r a 
z wytrząsarką MaxQ 
400 (ThermoScientific) 
pracującego w zakresie 
temperatury od 10 do 
60ºC, umożliwiającego 
jednoczesne wytrząsa-
nie 6 kolb o pojemności 
500 ml (zakres regulacji 
obrotów od 40 do 400 
obr/min); urządzenie słu-
ży do wytrząsania próbek z jednoczesnym ich ogrzewaniem m.in.: do hodowli komórkowej (zdjęcie: 
3);

4. łaźni wodnej BM 302 (Nuve) pracującej w zakresie temperatury od +5°C powyżej tempe-
ratury otoczenia do 100°C, o pojemności całkowitej 10–14 litrów, pojemności użytkowej 5–6 litrów, 
z wbudowanym układem chłodzącym niewymagającym podłączania do sieci wodnej i wbudowaną 
pompą cyrkulacyjną zwiększającą jednorodność temperatury (zdjęcie: 4);

5. t e r m o b l o k u 
z wytrząsaniem MHR 
11 (HLC) pracujące-
go w zakresie regulacji 
temperatury od +3°C 
powyżej temperatury 
otoczenia do +130°C 
z dokładnością ± 0,1°C, 
szybkością wytrząsania 
od 200 do 1500 obr/min; 
urządzenie dodatkowo 
wyposażone w 1 blok (zdjęcie: 5);

6. inkubatora CO2 Midi 40 (ThermoScientific) służącego do hodowli komórek i hodowli 
tkankowych o pojemności 40 litrów; optymalne warunki pracy zapewnia specjalna technologia kon-
troli pracy inkubatora CO2 z powietrznym płaszczem grzewczym (dezynsekcja przy pomocy pary); 
aparatura wyposażona jest m. in. w mikroprocesorowy system regulacji temperatury, system filtra-
cyjny — filtr HEPA, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i sterylność pracy z materiałem biologicznym 
(zdjęcie: 6);

7. wirówki z chło-
dzeniem Sorvall ST16R 
(ThermoScientific) pra-
cującej w zakresie tempe-
ratury od -10 do + 40°C, 
posiadającej funkcję 
szybkiego schładzania; 
maksymalna prędkość 
obrotowa przy zastoso-
waniu rotora kątowego 
— 15200 obr/min, rotora 
horyzontalnego — 5000 obr/min; maksymalne przyspieszenie przy zastosowaniu rotora kątowego — 
25314× g, rotora horyzontalnego — 4696× g; wirówka umożliwia wirowanie próbek o objętości w za-
kresie od 2 ml do 400 ml (zdjęcie: 7);

8. mikrowirówki Espresso (ThermoScientific) z maksymalną prędkością obrotową: 14600 
obr/min i maksymalnym przyspieszeniem 14500× g (zdjęcie: 8);

9. komory laminarnej MSC Advantage 1.2 (ThermoScientific) z pionowym przepływem 
powietrza filtrowanego przez filtry HEPA, przeznaczonej do prowadzenia badań komórkowych, mikro-
biologicznych, wirusologicznych, hematologicznych itp. w warunkach jałowych z czynnikami patoge-
nicznymi i bioniebezpiecznymi np. rekombinanty DNA, onkowirusy, plazmidy (zdjęcie: 9);

2 3

4 5

6 7
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10. mieszadeł magnetycz-
nych (2 szt.), z których jedno 
(firmy ThermoScientific) posiada 
funkcję grzania (RT-elite) oraz 
pracuje w zakresie temperatury 
1–350°C i zakresie regulacji ob-
rotów od 50 do 1200 obrotów na 
minutę z dokładnością co 1 rpm, 
a drugie bez grzania (Cimarec) 
pracuje z szybkością mieszania 
regulowaną płynnie w zakresie 
60–1200 obrotów na minutę i posiada powierzchnię roboczą 26 cm na 
26 cm wykonaną z ceramiki odpornej na działanie kwasów i zasad;

11. wytrząsarki typu FineVortex (FinePCR) i wytrząsarki koły-
skowej CR 300 (FinePCR); wytrząsarka typu vortex działa w zakresie prędkości do 3000 obrotów 
na minutę z płynną regulacją prędkości obrotowej za pomocą pokrętła i promieniem obrotu 4 mm; 
wytrząsarka kołyskowa o kącie wychylenia około 9º i maksymalnej ładowności do 10 kg osiąga 
szybkości wytrząsania 
w zakresie do 70 obr./
min. (zdjęcie: 10);

12. a u t o k l a w u 
OT40L (Nuve) o po-
jemności 40 litrów umoż-
liwiającego sterylizację 
w temperaturze od 105 
do 135ºC (zdjęcie: 11);

13. systemu do 
oczyszczania wody 
Barnsted EASY Pure RoDi (ThermoScientific), który dzięki zastosowaniu prefiltrów, filtracji wła-
ściwej, odwróconej osmozy oraz wymiany jonowej dostarcza wysokiej jakości wody produkowanej 
z wody wodociągowej; oczyszczona woda spełnia parametry typu I wg ASTM (zdjęcie: 12);

14. destylarki NS 112 (NUVE) o wydajności 12 l/h, ze zbiornikiem gotującym o objętości 6 l 
(zdjęcie: 13);

15. liofilizatora Alpha 1–2 LD plus (Christ) pozwalającego na liofilizację preparatów umiesz-
czonych w specjalnych pojemnikach lub na półkach; pojemność kondensatora lodu 2,5 kg, minimal-
na temperatura lodu -60°C, próżnia końcowa 2·10-3 mbar (zdjęcie: 14);

16. homogenizatora mechaniczne-
go CAT X120 (CAT) i homogenizato-
ra ultradźwiękowego Ultrasonic 50H 
(Hielscher Ultrasounds Technology); 
homogenizator mechaniczny o mocy 140 
W i prędkości 11000 do 33000 rpm, mon-
towany na statywie umożliwia homogeni-
zację próbek o objętości od 0,1 do 1000 
ml (nóż do homogenizacji próbek zamro-
żonych o objętości 0,1–250 ml); homoge-
nizator ultradźwiękowy pozwala na homo-
genizację próbek o objętości w zakresie 
0,01–250 ml, sonotroda wykonana z tyta-
nu; urządzenia służą do dezintegracji tka-
nek i komórek w jednym z pierwszych etapów oczyszczania białek z materiału biologicznego;

17. myjki ultradźwiękowej Elmasonic S10 (Elma) o częstotliwości pracy 37 kHz i objętości 
0,8 l, z wyłącznikiem czasowym, wykonanej z materiału nierdzewnego; urządzenie służy do delikat-
nego czyszczenia drobnych elementów, do odgazowania małych objętości roztworów stosowanych 
w rozdziałach FPLC, etc. (zdjęcie: 15);

8

9

10 11

12 13
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18. pH-metru LAB 
850 SET (Schott Instru-
ments) z wyposażeniem 
w elektrody i statyw o za-
kresie pomiarowym pH 
–2,0 do 19,9 z dokładno-
ścią do 0,005, trzypunk-
tową kalibracją i moż-
liwością wykonywania 
pomiaru w zakresie tem-
peratury -5°C do 120°C; 
elektroda do pomiarów w małej objętości pozwala na wyznaczanie pH w próbkach o objętości od 
0,5 do 1 ml;

19. wagi technicznej i wagi analitycznej (Radwag) z wewnętrzną kalibracją, z dokładnością 
odczytu odpowiednio 0,1 mg i 1 mg i maksymalnym obciążeniem 110 i 360 mg (zdjęcie: 16);

20. pompy perystaltycznej SP Quick 1.6 (Heidolph) z napędem przeznaczonej do filtracji 
i zagęszczania preparatów białkowych w ramach pośredniego etapu w procesie oczyszczania białek 
z materiałów biologicznych (zdjęcie: 17);

21. lodówki Q-cell 
140 Basic (Poll Lab) 
służącej do przechowy-
wania preparatów biał-
kowych, które wymaga-
ją niższej temperatury 
w celu zachowania ich 
trwałości i przydatności;

22. z a m r a ż a r k i 
ULTF 90 (drDAIRE) 
o zastosowaniu antyek-
splozyjnym umożliwiającym mrożenie do -30ºC;

23. kuchenki mikrofalowej (Bosch) służącej do przygotowywania żeli agarozowych przezna-
czonych do rozdziału kwasów nukleinowych oraz podłoża do hodowli bakteryjnych;

24. aparatu do pionowej i poziomej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych Mini-
-Protean Tetra Cell (BioRad); aparat do pionowej elektroforezy białek i DNA wraz zasilaczem 
wyposażony jest w akcesoria pozwalające na wylanie do 4 żeli jednocześnie oraz rozdział od 1 do 4 
żeli jednocześnie w jednej komorze; możliwy jest rozdział do 60 próbek podczas jednej elektroforezy 
w dwóch komorach; zakupiony aparat wyposażony jest dodatkowo we wkład do elektrotransferu żeli 
umożliwiający transfer metodą mokrą dwóch żeli o wielkości do 10 × 7,5 cm jednocześnie w komo-
rze elektroforetycznej; aparat do poziomej elektroforezy DNA wraz z zasilaczem wyposażony jest 
w tackę na żele o wymiarach 15 × 15 cm z naniesioną linijką fluoryzującą w świetle UV; w zestawie 
znajduje się również jednoczęściowe urządzenie do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną 
bez użycia taśmy oraz zastawki umożliwiające wylewanie żeli w aparacie (zdjęcie: 16).

 ▒ Kontakt: dr Katarzyna Kurpiewska, e-mail: kurpiews@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, e-mail: lewinski@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Wyposażenie pracowni hodowli komórkowych
Wyposażenie pracowni hodowli komórkowych składa się z:
1. komór laminarnych (Steril-BIO BAN) — 2 szt. przeznaczonych do prowadzenia badań 

komórkowych, mikrobiologicznych, wirusologicznych, hematologicznych itp. w warunkach jałowych 
z czynnikami patogenicznymi i bioniebezpiecznymi np. rekombinanty DNA, onkowirusy, plazmidy;

2. inkubatorów (Heal Force HF90) — 2 szt. z zastosowaniem do komórek i hodowli tkan-
kowych; optymalne warunki pracy zapewnia specjalna technologia kontroli pracy inkubatora, CO2 
z powietrznym płaszczem grzewczym (dezynsekcja przy pomocy pary); aparatura wyposażona jest 
m. in. w mikroprocesorowy system regulacji temperatury PID, czujnik temperatury wykonany z platy-
ny, czujnik TCD CO2, system filtracyjny — filtr HEPA, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i sterylność 

14 15

16 17
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pracy z materiałem biolo-
gicznym;

3. autoklawu (Pre-
stige Medical) o pojem-
ności 12 litrów umożli-
wiającego sterylizację 
w temperaturze 126ºC 
i ciśnieniu 1,4 bar w cza-
sie 22 minut;

4. systemu do 
oczyszczania wody 
(Select HP 40), który dzięki zastosowaniu filtracji, odwróconej osmozy oraz wymiany jonowej do-
starcza wysokiej jakości wody produkowanej z wody wodociągowej;

5. zamrażarki (Liebher) o zastosowaniu antyeksplozyjnym umożliwiającym mrożenie do  
30ºC;

6. spektrometru do odczytu mikropłytek (TECAN) sterowanego z poziomu zewnętrznego 
oprogramowania pracującego w środowisku Windows XP i umożliwiającego jednoczesny, wielo-
funkcyjny odczyt absorbancji (zakres długości fali absorbancji: od min 230 nm do 1000 nm, dokład-
ność nie mniej niż ± 2 nm), fluorescencji (wzbudzenie co najmniej: 230–850 nm, emisja 280–850 
nm, szerokość wiązki dla wzbudzenia <9 nm i dla emisji <20 nm), luminescencji (luminescencja 
dwubarwna wraz z systemem liczenia fotonów, czułość co najmniej 1 fmol ATP/dołek) w jednej prób-
ce; urządzenie jest wyposażone w 2 podwójne monochromatory i daje możliwość przeprowadzania 
pomiarów w różnych formatach płytek (od 6 do 384-dołkowych) oraz w kuwecie we wbudowanym 
porcie kuwet; czas odczytu płytki 96 dołkowej wynosi poniżej 20 sekund; urządzenie służy do wy-
konywania: testów immunologicznych, pomiaru ilościowego DNA/RNA oraz białek, kinetycznego 
oznaczania reakcji enzymatycznych, pomiaru cytotoksyczności i żywotności komórek, etc.

7. zestawu do naświetlania (Instytut Fotonowy) składającego się z trzech części:
• komory próbek z ogrzewaniem wewnętrznym i dołączanymi źródłami światła: dioda laserowa 

760 nm o mocy maksymalnej 10 mW oraz dwie matryce diod LED 1,15 cm2 405 nm (6,55 W) 
i 465 nm (6,9 W);

• modułowego zestawu elektroniki sterującej wraz z zasilaczem;
• komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem pozwalającym na kontrolę całego zestawu 

poprzez interfejs USB.

Urządzenie jest w pełni programowalne i pozwala na utrzymanie próbek w temperaturze z prze-
działu 25–50ºC z dokładnością lepszą niż 0,1ºC przy jednoczesnym ich naświetlaniu stałym lub 
zmiennym natężeniem światła przez określony czas.

 ▒ Kontakt: dr Janusz Dąbrowski, e-mail: jdabrows@chemia.uj.edu.pl 
  dr Agnieszka Kyzioł, e-mail: janczyk@chemia.uj.edu.pl 
  dr Małgorzata Brindell, e-mail: brindell@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Grażyna Stochel, e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl
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 ▇ Aparat do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych (BioRad) z systemem 
dokumentacji obrazu GelDoc-It 310 (UVP)
Aparat do pionowej elektroforezy białek 

wraz z zasilaczem wyposażony jest w ak-
cesoria pozwalające na wylanie do 4 żeli 
jednocześnie oraz rozdział od 1 do 4 żeli 
równocześnie w jednej komorze. Możliwy 
jest rozdział do 60 próbek podczas jednej 
elektroforezy w dwóch komorach. Dodatko-
wo, zakupiony aparat wyposażony jest we 
wkład do elektrotransferu żeli umożliwiający 
transfer metodą mokrą dwóch żeli o wielkości do 10 × 7,5 cm jednocze-
śnie w komorze elektroforetycznej. Aparat do poziomej elektroforezy 
DNA wraz z zasilaczem wyposażony jest w tackę na żele o wymiarach 
15 × 15 cm z naniesioną fluoryzującą, w świetle UV linijką. W zesta-
wie znajduje się również jednoczęściowe urządzenie do wylewania żeli 
poza komorą elektroforetyczną bez użycia taśmy oraz zastawki umożliwiające wylewanie żeli w apa-
racie. System dokumentacji obrazu GelDoc-It 310 wyposażony w kamerę cyfrową z matrycą o roz-
dzielczości 1600 × 1200 pikseli, transiluminator (302 nm) oraz czteropozycyjny zmieniacz filtrów 
umożliwia wizualizację i dokumentację żeli elektroforetycznych i innych. Zakupione oprogramowa-
nie pozwala na pełną analizę densytometryczną oraz wykorzystanie gotowych bibliotek markerów. 
Program pozwala na kalibrację systemu i wykorzystanie go między innymi do analizy: FISH, GFP, 
ilościowego PCR, badania ekspresji genów, TLC, automatycznego liczenia kolonii bakteryjnych itd.

 ▒ Kontakt: dr Małgorzata Brindell, e-mail: brindell@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Grażyna Stochel, e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS z przystawką do pomiarów temperaturowych 
Lambda 35 (Perkin Elmer) 
Spektrofotometr UV-VIS Lambda 35 (Perkin Elmer) jest 

aparatem dwuwiązkowym wyposażonym w monochromator 
z holograficzną siatką dyfrakcyjną (o 1053 nacięciach/mm 
i dokładności ustawienia długości fali < 0,1 nm) pracującym 
w zakresie spektralnym 190–1100 nm. Przyrząd zaopatrzono 
w przystawkę do termostatowania (system Peltiera) z opcją 
mieszania oraz cyrkulator wody, co umożliwia pomiary w za-
kresie temperatur od 0 do 110°C. Zakupiony system zawiera 
6 pozycyjny moduł zmieniacza kuwet zarówno dla odnośnika, 
jak i dla próbki umożliwiający jednoczesne ich termostato-
wanie. Czujnik temperatury umieszczony bezpośrednio w kuwecie pomiarowej pozwala na odczyt 
temperatury próbki w trakcie trwania pomiaru. Dzięki wybranej konfiguracji, oprócz analiz standar-
dowych, możliwe są pomiary kinetyczne, oznaczenia ilościowe z wykorzystaniem krzywych wzorco-
wych, jak również pomiary krzywych topnienia DNA (opcja programów narostów i spadków tempe-
ratury ze stałą szybkością).

 ▒ Kontakt: dr Małgorzata Brindell, e-mail: brindell@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Grażyna Stochel, e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl
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 ▇ Spektrofluorymetr F-7000 (Hitachi) 
Spektrofluorymetr daje możliwość pracy w zakresie spek-

tralnym 220-750 nm z rozdzielczością 1,0 nm oraz dużą szyb-
kością skanowania (do 60 000 nm/min). Na wyposażeniu 
aparatu znajdują się przystawki do pomiaru próbek stałych, 
zwiększonej czułości, polaryzator UV-VIS, zestaw filtrów oraz 
przystawka do termostatowania wraz termostatem JULABO. Możliwe są pomiary fluorescencji i fos-
forescencji.

 ▒ Kontakt: dr Łukasz Dudek, e-mail: dudekl@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab. Barbara Rys, e-mail: rys@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Dyfraktometr z przystawką niskotemperaturową i akcesoriami do pomiarów 
niskotemperaturowych: dyfraktometr monokrystaliczny SuperNova (Oxford  Diffraction) 
z przystawką niskotemperaturową Cryojet HT (Oxford Instruments)
System składa się z:

• 4-kołowego gonio-
metru w geometrii 
kappa;

• mikroogniskowych 
źródeł promienio-
wania MoKα oraz 
CuKα (maksy-
malna moc 50 W, 
średnica wiązki 
300 μm);

• detektora CCD 
typu Atlas;

• oprogramowania CrysAli-
sPro do sterowania dyfrak-
tometrem i przetwarzania 
zarejestrowanych danych;

• azotowej przystawki nisko-
temperaturowej z roboczym 
(70 l) oraz transportowym 
(150 l) zbiornikiem azotu.
W aparaturze możliwe jest 

wykonywanie pomiarów dla małych i słabo rozpraszających kryształów, 
dla kryształów białek o parametrach sieciowych powyżej 100 Å oraz dla 
preparatów proszkowych. Możliwe są ponadto pomiary wysokociśnie-
niowe z wykorzystaniem komory ciśnieniowej typu DAC oraz pomiary w zakresie temperatur 90–490 
K.

 ▒ Kontakt: dr Wojciech Nitek, e-mail: nitek@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, e-mail: lewinski@chemia.uj.edu.pl
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Laboratorium Syntezy Stereoselektywnej i Badań Biomimetyków i Surfaktantów

 ▇ Instalacja do syntez w atmosferze inertnej i oczyszczania związków w wysokiej próżni
Instalacja składa się z piecyka szklanego Kugelrohr (BU-

CHI B-585) oraz zestawu trzech olejowych pomp próżniowych 
(ILMVAC PZ4) z wyposażeniem. Stanowisko umożliwia desty-
lację bardzo małych ilości substancji w zakresie od 5 do 60 
ml oraz suszenie związków stałych w przedziale temperatur od 
40 do 300°C z dokładnością 5°C. Zasadnicza część pieca jest 
wykonana ze szkła, co daje możliwość stałego podglądu de-
stylowanych próbek. W skład elementów szklanych wchodzą 
kolby destylacyjne przejściowe i terminalne o pojemnościach 
5, 20 i 40 ml oraz elementy szklane umożliwiające suszenie 
substancji stałych. Destylowana mieszanina jest umieszczana 
w kolbie terminalnej i wprowadzana do części grzewczej aparatu. Substancje oddestylowywane są 
gromadzone w kolejnych kolbach przejściowych w zależności od ich temperatury wrzenia. Cały proces 
destylacji jest sterowany mikroprocesorowo. Wyświetlacz LCD podaje bieżącą wartość temperatury 
oraz czas trwania programu. Urządzenie daje możliwość zapamiętania do 5 programów destylacji. 
Destylację pod zmniejszonym ciśnieniem zapewnia olejowa pompa próżniowa ILMVAC o wydajności 
powyżej 4,0 m3/h i głębokości próżni krańcowej < 0,01 mbar. Kontrolę ciśnienia w zestawie umożliwia 
miernik próżni z czujnikiem pojemnościowym o zakresie pomiarowym 1050 – 10-3 mbar.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Jacek Młynarski, e-mail: jacek.mlynarski@gmail.com

 ▇ Wysokosprawny chromatograf cieczowy z osprzętem (Knauer)
Aparat analitycznej wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

(HPLC) wyposażony jest w układ doprowadzający eluenty, przystaw-
kę do wprowadzania próbki, kolumny chromatograficzne o normalnych 
i odwróconych fazach, detektor PDA 2850 typu UV-VIS i detektor re-
fraktometryczny RI 2300. Temperaturę kolumn chromatograficznych 
stabilizuje termostat kolumnowy JetStream 2 plus. Pompa dwutłoko-
wa model Smartline 1000 wraz z przystawką Manager Smartline 5050 
(odgazowanie eluentu) i dynamiczną komorą mieszającą umożliwia 
prowadzenie analiz chromatograficznych przy zastosowaniu liniowego 
gradientu niskociśnieniowego (LPG) do 4 rozpuszczalników. Odciek 
z kolumny można analizować za pomocą detektora PDA 2850 UV-VIS 
lub detektora refraktometrycznego RI 2300. Detektor PDA 2850 z ma-
trycą diodową (DAD) umożliwia obserwację odcieku w zakresie długo-
ści fal światła od 190 nm do 1020 nm. Jest to zakres, dla którego większość ze związków organicz-
nych wykazuje dużą absorpcję. W trakcie analizy możliwe jest obserwowanie 4 wybranych długości 
fal, a po analizie — przedstawienie widma UV-VIS dla każdego fragmentu chromatogramu. Detektor 
refraktometryczny umożliwia prowadzenie analiz dla mieszanin związków o niewielkiej absorpcji 
w zakresie widma UV, typu węglowodany, węglowodory lub lipidy. Zestaw umożliwia używanie za-
równo kolumn o normalnych fazach, jak i o fazach odwróconych.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Jacek Młynarski, e-mail: jacek.mlynarski@gmail.com

 ▇ Stolik grzewczy ze sterownikiem i mikroskopem 
polaryzacyjnym
Mikroskop optyczny przeznaczony do pracy ze światłem 

spolaryzowanym przechodzącym, jak i odbitym. Wyposażony 
w oświetlacz halogenowy, okulary o powiększeniu 10× oraz 
pięć obiektywów (powiększenie 2,5×, 5×, 10×, 20× oraz 50×) 
pozwalających na pracę ze stolikami grzewczymi firmy LIN-
KAM oraz przełączany port kamery. W skład zestawu wchodzą 
dwa stoliki grzewcze umożliwiające obserwację próbek w świe-
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tle spolaryzowanym. Jeden stolik pracujący w zakresie tempe-
ratur od -196 do 420°C (szybkość grzania 50°C/min) przezna-
czony do badania cienkich warstw ciekłych kryształów, posiada 
wyprowadzenia do badań elektrooptycznych. Drugi stolik pra-
cujący w zakresie temperatur od -196°C do 600°C (szybkość 
grzania 130°C/min), wyposażony w okienko do obserwacji 
o średnicy 1,3 mm, umożliwia pomiary DSC. Całością może 
sterować komputer wyposażony w kamerę 3,2 Mpix.

 ▒ Kontakt: dr Jarosław Grolik, e-mail: Grolik@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab. Barbara Rys, e-mail: rys@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Spektrometr NMR Avance III 600 MHz (Bruker)
Spektrometr NMR oparty jest na magnesie nadprzewodzącym 

14,09 T Ultrashield Plus o częstości podstawowej dla 1H 600,2 MHz oraz 
36 cewkach korekcyjnych pola magnetycznego pracujących w tempe-
raturze pokojowej. Układ nadawczo-odbiorczy został wyposażony w li-
nowy wzmacniacz 1H o maksymalnej mocy impulsu 100 W, dwa linowe 
wzmacniacze 6–360 MHz o maksymalnej mocy impulsu 300 W oraz 
linowy wzmacniacz 2H o maksymalnej mocy impulsu 150 W. W skład 
zestawu wchodzą sondy pomiarowe:

• typu TBI 5 mm z odwrotnym układem cewek wyposażona w ka-
nały 1H, 2H, 13C, szerokopasmowy X, obejmujący zakres od 31P do 
109Ag oraz kanały gradientów po osiach X, Y, Z;

• typu PABBO 5 mm ze zwykłym układem cewek wyposażona w ka-
nały 1H-19F, 2H, szerokopasmowy X obejmujący zakres od 31P do 109Ag i kanał gradientowy Z; 

• typu DUL 5 mm ze zwykłym układem cewek wyposażona w kanały 1H, 2H, 13C oraz kanał gra-
dientowy Z z zakresem pracy od -150°C do +180°C;

• HR MAS 4 mm z kanałami 1H, 2H, 13C i gradientem Z;
• sonda do pomiarów dyfuzyjnych Diff30. 

 ▒ Kontakt: dr Edward Szneler, e-mail: szneler@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab. Barbara Rys, e-mail: rys@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Mikroskop kąta Brewstera (Accurion)
W skład zakupionego zestawu wchodzą: polaryzacyj-

ny mikroskop kąta Brewstera (nanofilm_ultrabam), dwuba-
rierkowa waga powierzchniowa firmy KSV (2000 System 1, 
o powierzchni 850 cm2) oraz sterujący instrumentem zestaw 
komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Źró-
dłem światła jest czerwony laser (658 nm, 50 mW), zaś de-
tektorem światła odbitego wysokiej czułości cyfrowa kamera 
CCD (1392×1040 pikseli). Zdolność rozdzielcza mikroskopu 
wynosi 2 μm. Instrument jest w pełni zautomatyzowany. Zaku-
piony mikroskop kąta Brewstera dedykowany jest do badania 
cienkich filmów organicznych (mono i wielowarstw) utworzo-
nych na granicy faz woda/powietrze (roztwór wodny/powietrze). Zastosowanie wagi powierzchnio-
wej Langmuira umożliwia kompresję filmów podczas prowadzenia eksperymentu. Oprogramowanie 
dostarczone przez producenta umożliwia szybką i skuteczną obróbkę rejestrowanych zdjęć i filmów, 
a znaczna przestrzeń na dodatkowym dysku doraźne gromadzenie wyników przeprowadzonych 
eksperymentów. Technika monowarstw Langmuira wykorzystywana jest powszechnie do modelo-
wania błon biologicznych i badania właściwości cienkich filmów utworzonych przez trudnorozpusz-
czalne surfaktanty. Mikroskopia kąta Brewstera umożliwia nieinwazyjne obserwowanie zmiany tek-
stury monowarstw Langmuira podczas ich kompresji. 

 ▒ Kontakt: dr hab. Marcin Broniatowski, e-mail: broniato@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka, e-mail: dynarowi@chemia.uj.edu.pl
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 ▇ Spektrofotometr FT-IR Nicolet IR200 (Thermo Fisher Scientific) z jednoodbiciową 
przystawką ATR oraz monolitycznym kryształem diamentowym
Spektrometr pracuje w zakresie 

spektralnym od 375 do 7800 cm-1 
z regulowaną rozdzielczością do 
1 cm-1. Przeznaczony jest do ru-
tynowego pomiaru widm transmi-
syjnych cieczy oraz zawiesin ciał 
stałych. Dzięki przystawce ATR 
możliwa jest niskokosztowa, bez-
stratna rejestracja widm cieczy, roztworów oraz ciał stałych w standar-
dowym zakresie 400–4000 cm-1. Oprogramowanie zapewnia podsta-
wowe funkcje przetwarzania widm, w tym tworzenie i przeszukiwanie 
bibliotek widm.

 ▒ Kontakt: dr Jarosław Wilamowski, e-mail: wilamowski@op.pl 
  dr hab. Barbara Rys, e-mail: rys@chemia.uj.edu.pl 
  mgr Wanda Góralik, e-mail: wanda.goralik@uj.edu.pl

 ▇ Spektrofotometr UV/VIS U-3900H (Hitachi)
Spektrofotometr UV-

-VIS Hitachi U-3900H 
jest aparatem dwuwiąz-
kowym wyposażonym 
w podwójny monochro-
mator (monochromator 
Seya-Namioka z toro-
idalną siatką dyfrakcyjną 
z korekcją aberracji sfe-
rycznych) pracującym 
w zakresie spektralnym 
190–900 nm z rozdzielczością 0,1 nm. Przyrząd zaopatrzono w przestawkę do termostatowania 
z możliwością mieszania oraz termostat JULABO. Dzięki wybranej konfiguracji możliwe są pomiary 
dla szerokiego zakresu absorbancji (-5,5 do 5,5 A), badania kinetyczne oraz oznaczenia ilościowe 
z wykorzystaniem krzywych wzorcowych.

 ▒ Kontakt: dr Łukasz Dudek, e-mail: dudekl@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab. Barbara Rys, e-mail: rys@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Analizator elementarny CHNS (Vario Micro Cube) z mikrowagą elektroniczną
Mikroanalizator ele-

mentarny CHNS Vario 
Micro Cube służy do 
automatycznego, jedno-
czesnego oznaczania 
pierwiastków C, H, N, 
S z jednej próbki. Pod-
stawą analizy ilościowej 
jest wysokotemperaturo-
we utleniające spalanie 
(1150°C w rurze spalań) związków chemicznych zarówno w stanie stałym, jak i ciekłym pakowanych 
w folii cynowej, wywołującej reakcję egzotermiczną podnoszącą rzeczywistą temperaturę reakcji do 
ponad 1700°C. Powstałe tlenki redukowane są w rurze redukcyjnej w temperaturze 850°C. Procesy 
spalania i redukcji dokonywane są w pionowym piecu 2-rurowym w oddzielnych rurach spalania 
i redukcji. Gazowe produkty spalania są oczyszczane, rozdzielane na poszczególne składniki i ozna-
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czane ilościowo w celi pomiarowej detektora TCD. Zastosowana metoda pozwala na kontrolowa-
ną komputerowo optymalizację spalania wysokotemperaturowego, dynamiczne rozdzielenie gazów 
w kolumnach adsorpcyjnych opróżnianych przez desorpcję termiczną, a następnie sekwencyjną 
detekcję sygnałów w wysoce selektywnym detektorze przewodności cieplnej (TCD). Aparat posiada 
wbudowany automatyczny 120-pozycyjny podajnik próbek. 

 ▒ Kontakt: mgr Monika Oparowska, e-mail: oparowsk@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab. Barbara Rys, e-mail: rys@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Spektrometr dichroizmu kołowego J-815 (Jasco)  z osprzętem
Aparat umożliwia pracę w zakresie spektralnym 163–900 nm. Jest zaopatrzony w uchwyt Pel-

tiera pozwalający na 
wykonywanie pomiarów 
CD oraz FDCD w tem-
peraturach od -10 do 
110°C, termostatowaną 
łaźnię Julabo F25-HE 
oraz samodzielny cyfro-
wy spektropolarymetr 
P-2000-Na stanowiący 
uzupełnienie powyższe-
go zestawu pomiaro-
wego. Spektrometr dichroizmu kołowego pozwala na wyznaczanie absolutnej konfiguracji centrów 
chiralności w optycznie aktywnych związkach chemicznych, monitorowanie przebiegu procesów 
stereoselektywnych oraz badania konformacyjne chiralnych układów (peptydów, białek, optycznie 
aktywnych związków naturalnych i syntetycznych).

 ▒ Kontakt: dr Dariusz Cież, e-mail: ciez@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab. Barbara Rys, e-mail: rys@chemia.uj.edu.pl
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Laboratorium Analitycznego Materiałów Biologicznych dla Chemii Sądowej

 ▇ Spektrometr atomowej fluorescencji z generowaniem wodorków AFS-8220 z wyposażeniem 
(Titan)
Spektrometr fluorescencji atomowej z przepływowym 

systemem generowania wodorków i zimnych par rtęci (Titan, 
model AFS-8220) to dwukanałowy, bezdyspersyjny aparat no-
wej generacji umożliwiający jednoczesne oznaczanie dwóch 
pierwiastków. Przyrząd jest wyposażony w:

• wbudowane zasilacze lamp HCL z automatycznym sys-
temem rozpoznawania lamp (lampy kodowane), 

• elektroniczną kontrolę przepływu argonu,
• system przepływowy typu „stop flow” do chemicznego 

generowania wodorów lub zimnych par,
• automatyczny podajnik próbek.

 Spektrometr umożliwia oznaczanie pierwiastków tworzących lotne wodorki, a także rtęci w roz-
tworach na poziomie stężeń – μg/L. Źródłem promieniowania charakterystycznego wzbudzającego 
fluorescencję są lampy z katodą wnękową. W ramach projektu zakupiono 4 lampy do oznaczeń As, 
Sb, Se i Hg.

 ▒ Kontakt: dr hab. Stanisław Walas, e-mail: walas@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Paweł Kościelniak, e-mail: koscieln@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Spektrometr atomowej absorpcji z atomizacją w płomieniu PinAAcle 900F z wyposażeniem 
(Perkin Elmer)
Spektrometr absorpcji atomowej (Perkin Elmer model Pi-

nAAcle 900F) to najnowszej generacji spektrometr dwuwiąz-
kowy, przystosowany do atomizacji w płomieniu, pracujący 
w zakresie 190–900 nm z światłowodowym systemem trans-
misji promieniowania analizującego wewnątrz spektrometru 
i detektorem półprzewodnikowym o podwyższonej czułości 
w całym zakresie widma. Spektrometr jest wyposażony w:

• 8-pozycyjny zmieniacz lamp kodowanych z automatycz-
nym ustawieniem długości fali, szczeliny, prądu lampy 
oraz ustawieniem lampy względem drogi optycznej.

• wbudowane zasilacze lamp HCL i lampy o podwyższonej wydajności świetlnej z automatycz-
nym systemem rozpoznawania lamp (lampy kodowane), ustawieniem prądu zasilania oraz 
szczeliny dla danej długości fali, 

• korekcję tła światłem lampy deuterowej,
• elektroniczną kontrolę przepływu gazów,
• nebulizer wysokiej czułości z tworzywa sztucznego, odporny na korozję,
• palniki (wymienne) automatycznie rozpoznawane przez spektrometr do płomieni: acetylen-po-

wietrze i acetylen-podtlenek azotu.
 Aparat umożliwia oznaczanie pierwiastków w roztworach na poziomie stężeń – mg/L. 

 ▒ Kontakt: dr hab. Stanisław Walas, e-mail: walas@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Paweł Kościelniak, e-mail: koscieln@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Spektrometr atomowej absorpcji z atomizacją elektrotermiczną z grzaniem poprzecznym 
i techniką korekcji tła metodą Zeemana PinAAcle 900Z z wyposażeniem (Perkin Elmer)
Spektrometr absorpcji atomowej (Perkin Elmer model PinAAcle 900Z) to najnowszej generacji 

spektrometr dwuwiązkowy, przystosowany do atomizacji w kuwecie grafitowej, pracujący w zakre-
sie 190–900 nm z światłowodowym systemem transmisji promieniowania analizującego wewnątrz 
spektrometru i detektorem półprzewodnikowym o podwyższonej czułości w całym zakresie widma. 
Spektrometr jest wyposażony w:



50

• 8-pozycyjny zmieniacz lamp kodowanych z automatycz-
nym ustawieniem długości fali, szczeliny, prądu lampy 
oraz ustawieniem lampy względem drogi optycznej.

• wbudowane zasilacze lamp HCL i lampy o podwyższonej 
wydajności świetlnej z automatycznym systemem rozpo-
znawania lamp (lampy kodowane), ustawieniem prądu 
zasilania oraz szczeliny dla danej długości fali, 

• korekcję tła z wykorzystaniem podłużnego efektu Ze-
emana,

• elektroniczną kontrolę przepływu argonu,
• piec grafitowy z systemem poprzecznego grzania,
• automatyczny podajnik próbek.

 Urządzenie umożliwia oznaczanie pierwiastków w roztworach na poziomie stężeń – μg/L. W ra-
mach projektu dokupiono 3 lampy do oznaczeń Cd, Pb i Cr oraz adaptery do lamp niekodowanych 
o zmniejszonej średnicy.

 ▒ Kontakt: dr hab. Stanisław Walas, e-mail: walas@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Paweł Kościelniak, e-mail: koscieln@chemia.uj.edu.pl

 ▇ System do elektroforezy kapilarnej PA 800 plus (Beckman-Coulter) z detektorem mas 
microTOF, oprogramowaniem, komputerem sterującym, akcesoriami i wyposażeniem
Aparat do elektroforezy kapilarnej model PA 800 plus 

(Beckman-Coulter) wyposażony jest w automatyczny podajnik 
próbek z czterema ruchomymi tackami (dwoma 36-pozycyj-
nymi na roztwory i dwoma 48-pozycyjnymi na próbki), pompę 
tłokową pracującą w zakresie ciśnienia 0,1 do 25 psi w trakcie 
wprowadzania próbki (możliwe jest także wytworzenie próżni 
od 0,1 do 5,0 psi) lub do 100 psi w trakcie przepompowywania 
roztworów pukających i elektrolitów podstawowych, wymien-
ny kartridż na kapilarę (z regulacją jej długości) chłodzony/
grzany cieczą w zakresie od 10 do 60°C, termostat na prób-
ki chłodzony/grzany elementem Peltiera (5–110°C), zasilacz 
wysokiego napięcia przykładający od -30 do 30 kV ze skokiem 100 V oraz detektor spektrofotome-
tryczny UV/VIS (wybrana długość fali), spektrofotometryczny z matrycą diod (DAD 190 – 600 nm), 
fluorescencyjny indukowany laserowo (LIF, ze wzbudzenie laserowym przy 488 nm) oraz spektro-
metr mas (MS). Aparat sterowany jest przez oprogramowanie 32Karat wersja 9.1. 

Spektrometr mas typu microTOF-II Firmy Bruker Daltonics jest wyposażony w źródło jonów typu 
ESI (elektrosprej), APCI (jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym) oraz igłę do jonizacji 
typu elektrosprej eluatu wychodzącego z kapilary wyprowadzonej z systemu do elektroforezy kapi-
larnej. Spektrometr pracuje z rozdzielczością przynajmniej 16500 dla mas mniejszych niż 950. Po-
zwala na generowanie wysokorozdzielczych chromatogramów (elektroferogramów) z dokładnością 
±2 mDa. Pozwala na skanowanie z częstotliwością 40 Hz w zakresie 100 – 3 000 m/z. Spektrometr 
wyposażony jest także w oprogramowanie dodatkowe umożliwiające analizę składowych głównych 
(obliczenia statystyczne w oparciu o widma MS; Profile Analysis), identyfikację pestycydów i związ-
ków toksycznych w oparciu o bazę danych widm referencyjnych (Target Analysis), prognozowanie 
metabolitów substancji w oparciu o zasady biotransformacji (Metabolite Tool). 

Stanowisko badawcze zostało ponadto doposażone w wyposażenie, niezbędne do prowadze-
nia badań z wykorzystaniem zakupionego systemu CE-MS: system oczyszczania wody (Milli-Q, 
Millipore), system odparowania próbek w strumieniu azotu (Liebish), suszarkę laboratoryjną (Binder) 
oraz wirówkę laboratoryjną Allegra-X 30 (Beckman-Coulter). 

Zakupiony system jest doskonałym narzędziem analitycznym pozwalającym na analizę złożo-
nych mieszanin i identyfikację ich składników. 

 ▒ Kontakt: dr Michał Woźniakiewicz, e-mail: wozniaki@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Paweł Kościelniak, e-mail: koscieln@chemia.uj.edu.pl
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 ▇ Spektrometr TOF-ICP-MS OptiMass 9500 
z wyposażeniem (GBC Scientific Equipment)
Spektrometr OptiMass 9500 wykorzystuje jonizację w pla-

zmie sprzężonej indukcyjnie. Plazma uzyskiwana jest z argo-
nu przy wykorzystaniu generatora półprzewodnikowego pra-
cującego z częstotliwością 27,12 MHz i o mocy w zakresie 
500 – 1500 W regulowanej z poziomu oprogramowania. Ana-
lizator mas oparty jest o ortogonalny układ przyspieszający 
paczkę jonów i pomiar czasu przelotu. W trakcie analizy moż-
na uzyskać 30000 pełnych skanów mas w ciągu 1 sekundy. 
Przyrząd charakteryzuje automatyczne zabezpieczenie detektora oraz eliminacja jonów matrycy 
w zakresach mas wybieranych przez użytkownika za pomocą  urządzenia o nazwie SMARTGATE. 
Wyposażony jest w specjalny powielacz jonowy o przedłużonym czasie życia. Spektrometr umoż-
liwia bardzo szybką analizę wielopierwiastkową w zakresie mas 3 – 260 amu. Szczególnie wysoką 
efektywność uzyskuje się w analizie połączonej z ablacją laserową i w przypadkach szybko zmien-
nych sygnałów.

 ▒ Kontakt: dr hab. Stanisław Walas, e-mail: walas@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Paweł Kościelniak, e-mail: koscieln@chemia.uj.edu.pl

 ▇ System do mineralizacji i ekstrakcji z udziałem mikrofal złożony ze Stanowiska do 
mineralizacji mikrofalowej próbek oraz Stanowiska mikrofalowego do ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej
Stanowisko do mineralizacji mikrofalowej próbek obejmu-

je dwa wysokociśnieniowe mineralizatory: wielostanowiskowy 
i jednostanowiskowy, wyposażone w wysokiej jakości naczy-
nia teflonowe. Mineralizator jednostanowiskowy to urządzenie 
firmy ERTEC, Polska, model Magnum o konstrukcji moduło-
wej z korpusem stalowym. Jest to mineralizator kontrolowany 
przez zewnętrzny komputer z możliwością prowadzenia reak-
cji z jednoczesną kontrolą mocy odbitej od próbki w naczyniu 
teflonowym (poj. 100–110 ml o wytrzymałości bezpiecznika 
120 bar izostatycznie prasowane), powtarzalnym zamknię-
ciem systemu ciśnieniowego z sygna-
lizacją siły docisku pokrywki naczynia 
reakcyjnego oraz monitorowaniem tem-
peratury i ciśnienia reakcji. Mineralizator 
wielostanowiskowy model Multiwave 3000 
jest produktem firmy Anton Paar, Austria 
wyposażonym w rotor 8-pozycyjny wraz 
z naczyniami teflonowymi XF 100 o nastę-
pujących parametrach: 260°C /60 barów 
ciśn. operacyjne/ 120 barów ciśn. max. Mi-
neralizator wyposażony jest w wewnętrz-
ny sterujący system mikroprocesorowy 
z wyświetlaczem i dodatkową odłączaną 
klawiaturą. W mikroprocesorze wbudowa-
na jest baza procedur mineralizacji. Procedury pozwalają na programowanie mocy mikrofal, czasu 
narostu temperatury i jej utrzymywania oraz warunków granicznych temperatury i szybkości narostu 
temperatury oraz ciśnienia.

Stanowisko mikrofalowe do ekstrakcji rozpuszczalnikowej z możliwością prowadzenia minera-
lizacji na mokro — model (MARS) firmy CEM pozwala na przygotowanie próbek biologicznych pod 
kątem analiz chromatograficznych (GC-MS, LC-MS, CE-MS). System MARS wyposażony jest w: 
magnetron o mocy 1600 W, 24 teflonowe naczynia ekstrakcyjne typu Xpress o poj. 55 ml wraz z 40 
pozycyjnym statywem i rotorem. System posiada układ bezpośredniej kontroli temperatury w każ-
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dym naczyniu (w tym samym czasie) za pomocą czujników podczerwieni oraz bloku TempGuard. 
Każde z naczyń zostało wyposażone w kompatybilne mieszadło magnetyczne zapewniające równo-
mierne mieszanie próbki podczas procesu ekstrakcji oraz szczelne, teflonowe zamknięcie. Ponadto 
system MARS zawiera 12 sztuk wysokociśnieniowych naczyń teflonowych (EasyPrep™ o poj. 100 
ml) przeznaczonych do roztwarzania i mineralizacji próbek stałych (tj. wycinki narządów wewnętrz-
nych, włosów, osady denne, itp.) na mokro w warunkach wysokociśnieniowych. Bezmembranowe 
naczynia EasyPrep™ wykonane zostały z modyfikowanego, wysokogatunkowego teflonu, dzięki 
czemu można prowadzić w nich proces mineralizacji w wysokich temperaturach (do 300°C) oraz 
przy dużych wartościach ciśnień (do 1500 psi). Zestaw EasyPrep™ posiada odrębny układ kontroli 
temperatury (RTP-300 Plus) i ciśnienia (ESP-1500 Plus). System MARS zawiera wyświetlacz LCD 
wraz z klawiaturą do programowania urządzenia (programowanie mocy, czasu, temperatury i ciśnie-
nia). Komora wewnętrzna systemu MARS pokryta jest wielowarstwowo teflonem i jest podłączona 
do systemu zabezpieczeń awaryjnych wyłączających proces ekstrakcji/mineralizacji w przypadku 
nieoczekiwanego zdarzenia, np. otwarcia drzwi lub silnie egzotermicznej reakcji. 

 ▒ Kontakt: dr Renata Wietecha-Posłuszny, e-mail: wietecha@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab. Stanisław Walas, e-mail: walas@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Paweł Kościelniak, e-mail: koscieln@chemia.uj.edu.pl

 ▇ System do chromatografii cieczowej z tandemowym detektorem mas Ultimate 3000 (Dionex)
System do ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) model Ultimate 3000 (Dio-

nex) sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu Q-TOF (połączony analizator kwadrupolo-
wy z następującą po nim celą kolizyjną i analizatorem czasu 
przelotu) microTOF-Q II, firmy Bruker Daltonics stanowi dosko-
nałe narzędzie analityczne pozwalające na analizę złożonych 
mieszanin i identyfikację ich składników. Aparat do UHPLC 
wyposażony jest w termostatowany automatyczny podajnik 
próbek z miejscem na maksymalnie 120 fiolek (2 mL), dega-
zer membranowy, układ dwóch niezależnych pomp tłokowych 
pracujących w systemie dual-gradient przy maksymalnym ci-
śnieniu roboczym 100 MPa, termostat chłodzony/grzany ele-
mentem Peltiera (5–110°C), dwa dziesięciopozycyjne zawory 
kierunkowe, pozwalające na płynne przełączanie analiz po-
między kolumnami i detektorami, oraz detektor spektrofotometryczny 
UV-VIS, pozwalający na zbieranie sygnału przy maksymalnie czterech 
długościach fali jednocześnie. Aparat sterowany jest przez oprogra-
mowanie Chromeleon. Spektrometr mas microTOF-Q II, firmy Bruker 
Daltonics wyposażony jest w interfejs typu elektrosprej, podłączony 
do generatora azotu z niezależną sprężarką. Spektrometr zapewnia 
pracę w zakresie 50 – 20,000 m/z przy rozdzielczości min. 16 500. 
Aparat ten umożliwia prowadzenie eksperymentów MS/MS z wykorzy-
staniem analizatora kwadrupolowego oraz komory kolizyjnej przy sto-
sowaniu jako gazu kolizyjnego argonu lub azotu. Aparat wyposażony 
jest w przetwornik umożliwiający akwizycję sygnału z częstotliwością 
40 Hz, co umożliwia swobodną pracę z systemami UHPLC. Do instru-
mentu podłączona jest również pompa strzykawkowa, pozwalająca na 
prowadzenie niezależnych od chromatografu pomiarów. Spektrometr 
sterowany jest za pośrednictwem oprogramowania Compass lub HyStar (w połączeniu z UHPLC).

 ▒ Kontakt: dr Renata Wietecha-Posłuszny, e-mail: wietecha@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Paweł Kościelniak, e-mail: koscieln@chemia.uj.edu.pl
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Laboratorium Ultraszybkich Procesów
Femtosekundowy system laserowy dużej mocy (Qantronix).
System generuje impulsy o następujących parametrach:

• energia: 6mJ
• czas trwania: 25fs
• długość fali: 800nm
• częstotliwość repetycji: 1kHz

System składa się z:
1) oscylatora — lasera tytanowo-szafirowego Ti-Light ze 

stabilizacją modów zintegrowanego z pompującym laserem 
Colibri o paraetrach:

• średnia moc wyjściowa ≥ 200mW
• zakres przestrajania: 750–850nm
• szerokość spektralna: ≥ 100nm ≤25fs
• czas trwania impulsów: < 10fs  przy Δλ = 100nm
• częstotliwość powtarzania: 76 MHz
• stabilność mocy wyjściowej: < 1%

2) wieloprzebiegowego wzmacniacza tytanowo-szafirowego Odin II — zintegrowanego z dwo-
ma laserami pompującymi Darwin o parametrach:

• energia: ≥ 6mJ
• czas trwania: ≤25fs
• częstotliwość powtarzania: 1 kHz
• kontrast: >1000:1
• współczynnik M2: <1,3
• centralna długość fali: (800 ± 10) nm

Wyposażenie dodatkowe Laboratorium Ultraszybkich Procesów stanowią:
Układ do pełnej diagnostyki femtosekundowych inpulsów laserowych GRENOUILLE, mo-

del 8-20-USB (Swamp Optics).
GRENOUILLE jest jednym z najlepszych urządzeń do pomiaru charakterystyki ultrakrótkich im-

pulsów laserowych, dając pełną informację czasową i spek-
tralną impulsu, przy zachowaniu prostoty w budowie i użyciu. 

Parametry:
• zakres długości fali: 700–1100 nm
• zakres pomiaru długości impulsu (dla 800 nm): 20–200 

fs
• rozdzielczość spektralna (dla 800 nm): 1,5 nm
• zakres spektralny: 160 nm,
• dokładność intensywności: 2 %
• czułość (dla jednego impulsu): 1 uJ

Spektrometr diagnostyczny, model CCS20013 (Thorlabs).
Spektrometr serii CCS200 jest urządzeniem pracującym w konfiguracji Czerny-Turner’a łączą-

cym szeroki zakres spektralny z małymi wymiarami zewnętrznymi. Dzięki dołączonemu oprogramo-
waniu spektrometr CCS200 ma bardzo szerokie zastosowania.

Parametry:
• zakres długości fali: 200–1000 nm
• rozdzielczość spektralna: <2 nm FWHM (dla 633 nm)
• siatka: 600 linii/mm,
• czas uśredniania: 10 us – 60 s
• rozdzielczość: 4 px/nm

Zespół Laboratoriów Fotoniki, Spektroskopii i Laserowych 
Technologii Kwantowych (FotoSpekLas)
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Stół optyczny model PTQ51514 (Thorlabs).
Stół optyczny zaprojektowany, aby dostarczyć doskonałą powierzchnię do instalacji wrażliwych 

na wibracje układów optycznych. Stół wyposażony jest w cztery wsporniki z systemem pasywnej 
wertykalnej izolacji przed wibracjami.

Parametry:
• wymiary 300×150×21 cm
• masa stołu: 638 kg
• małe ugięcie pod wpływem obciążenia
• potrójna konstrukcja płytowa przełożona dwoma warstwami wysokiej gęstości rdzeni o struktu-

rze plastra miodu
• górna i dolna płyta wykonane z magnetycznej stali nierdzewnej
• płaskość powierzchni ± 0,1 mm na każdym metrze kwadratowym

Oscyloskop cyfrowy, model DPO 5104 (Tektronix).
Oscyloskop DPO 5104 jest wysokiej klasy oscyloskopem oferującym możliwość pomiarów czę-

stotliwości w bardzo szerokim zakresie. Dodatkowo wyposażony jest w pakiet oprogramowania 
o szerokim zastosowaniu.

Parametry:
• pasmo analogowe: do 1 GHz
• liczba kanałów: 4
• czas narastania: 350 ps
• pionowa rozdzielczość: 8 bitów
• próbkowanie: 10 GS/s (w czasie rzeczywistym)
• podstawa czasu: 250 ps/dz – 1 s/dz
• rozdzielczość czasowa: 2,5 ps/dz

Oscyloskopy cyfrowe, model TDS2012C (Tektronix).
Parametry:

• pasmo analogowe: do 100MHz
• liczba kanałów: 2
• pionowa rozdzielczość: 8 bitów
• próbkowanie: 1 GS/s (w czasie rzeczywistym)
• podstawa czasu: 5 ns/dz – 50 s/dz

Przetwornik czas/cyfra, model P7887 (FAST ComTec).
Przetwornik model P7887 jest wysokiej klasy przetwornikiwm czas/cyfra w formacie karty roz-

szerzeniowej PC. Wraz z towarzyszącym dedykowanym pakietem oprogramowania (MCDWIN) 
stanowi kompletne rozwiazanie do pomiaru korelacji czasowych ultra szybkich impulsow. Jednym 
z możliwych zastosowań jest analiza czasu przelotu cząstek naładowanych.

Parametry:
• rozdzielczość czasowa: <180 ps FWHM 
• rozdzielczość par impulsów: <250 ps
• zakres dynamiczny: 38 bitowy, programowalny (32ns to 68,7s) z rozdzielczością 250 ps
• wejścia start i stop wyposażone w 4 GHz, ±1V dyskryminatory o czułości <10 mV
• dowolna ilość impulsów stop

Badania
Dostępność  impulsowych źródeł światła o czasie trwania impulsu rzędu femtosekund (10-15s) 

a ostatnio attosekund (10-18s) otwiera szerokie spektrum nowych wyzwań i możliwości eksperymen-
talnych zarówno w badaniach podstawowych jak i dziedzinach stosowanych. Możliwa stała się bez-
pośrednia obserwacja ruchów rotacyjnych i oscylacyjnych układów molekularnych a ostatnio funkcji 
falowych elektronów w atomach umożliwiając w ten sposób eksperymentalne potwierdzenia efektów 
przewidywanych przez teorię kwantową.
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Femtosekundowy system laserowy, który jest głównym wyposażeniem Laboratorium stwarza 
możliwości badań zarówno podstawowych jak i stosowanych. 

Przykładowe zastosowania to:
badania podstawowe:

• obserwacja czasowej ewolucji układów atomowych, molekularnych czy powierzchniowych 
w skali femtosekundowej przy zastosowaniu techniki „pompa-sonda” gdzie impuls sondujący 
mierzy stan ewolucji badanego układu w zależności od opóźnienia względem impulsu wzbu-
dzającego (pompującego),

• badanie fizyki plazmy poprzez bezpośrednią jonizację polem impulsu laserowego (1016W/
cm2), 

• badania dynamiki ultraszybkiego transportu nośników w półprzewodnikach oraz procesy trans-
portu i relaksacji w samoorganizowalnych kropkach kwantowych,

• generacja koherentnych impulsów w zakresie terahertzów (THz laser),
• generacja impulsów attosekundowych (obecnie 120as),

badania stosowane:
• femtosekundowa ablacja/obróbka materiałów o precyzji lepszej niż 100nm
• LIBS – Laser Induced Breakdown Spectroscopy – emisyjne badanie składu chemicznego 

nanopróbek (objętość < 50nm3), które mają zastosowania m innymi w badaniu i datowaniu 
zabytków i dzieł sztuki,

• badania w medycynie i biologii, gdzie redukcja efektów termicznych wynikająca z krótkiego 
czasu trwania impulsow pozwala na zwiększenie precyzji ingerencji w tkankę żywą oraz elimi-
nację efektów ubocznych,

• reakcja tkanek nowotworowych badana zarówno pod kątem diagnostycznym jak i terapeutycz-
nym.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Marek Stankiewicz, e-mail: m.j.stankiewicz@uj.edu.pl 
  dr hab. Krzysztof Dzierżęga, e-mail: krzysztof.dzierzega@uj.edu.pl
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Laboratorium Spektroskopii Molekularnej i Informacji Kwantowej

 ▇ System aparatury próżniowej (PREVAC)
Wykorzystany jako układ z naddźwiękową wiązką molekularną do eksperymentów spektrosko-

powych oraz jako układ do badania splątania kwantowego par atomów produkowanych w kontrolo-
wanej laserowej dysocjacji molekuł dwuatomowych.

Komora główna ze stelażem 
wykonana ze stali nierdzewnej, 
z zamocowanym wewnątrz ski-
merem, który dzieli komorę na 
dwie strefy. W komorze przed ski-
merem ciśnienie bazowe <1·10-6 
mbar; w komorze za skimerem 
<1·10-8 mbar. Komora główna jest 
wyposażona w 8 portów z oknami 
obserwacyjnymi ze szkła kwarco-
wego oraz w 10 portów z oknami 
ze szkła kwarcowego umieszczonymi na przedłużkach pozycjonują-
cych je pod kątem Brewstera. Komora główna wyposażona w przepu-
sty prądowe 4A, termoparowe oraz przejście wodne, 2 zawory płytowe 
DN 160CF sterowane ręcznie (nieszczelność: 2·10-10 AtmCC/sec). Dwie jednostki sterujące pracą 
pomp, umożliwiające wizualizację pracy pomp i pomiaru próżni, wyposażone w układ sterowania 
oraz zabezpieczający przed awariami typu zanik napięcia zasilania. 

Komora główna jest wyposażona w impulsowy moduł 
źródła wiązki naddźwiękowej umieszczony na manipulatorze 
UHV, trójosiowy (XYZ) do pozycjonowania źródła wiązki. Pa-
rametry manipulatora: zakres ruchu XY: ±12,5mm; rozdziel-
czość: 5µm, zakres ruchu Z: 25mm; rozdzielczość: 0,05mm.  
Impulsowy moduł źródła wiązki naddźwiękowej posiada moż-
liwość pracy w temperaturach od 20°C do 700°C. Zakres ci-
śnień pracy modułu od 0 atm do 12 atm.

Ponadto system posiada dwie komory detekcji, ciśnienie 
bazowe <1·10-9 mbar, każda wyposażona w 8 portów z okna-
mi ze szkła kwarcowego umieszczonymi na przedłużkach pozycjonujących je pod kątem Brewstera 
57°, 5 portów wyposażonych w okna obserwacyjne i 3 porty zaślepione. Komory detekcji są wypo-
sażone w porty z przepustami napięciowymi oraz BNC, układy chłodzenia LN2 dla dwóch ramion 
w komorach, składających się z płaszczy chłodzących dla detektorów elektronów i jonów, dostoso-
wanych do geometrii komory.

Dodatkowo system zawiera dwa mieszki łączące komorę główną z komorami detekcji, mecha-
nizm umożliwiający poruszanie komór detekcji po łuku w celu odchylenia ich o ±10° od położenia 
wyjściowego oraz układ wygrzewania systemu ciepłym powietrzem (150°C) wraz z regulacją tem-
peratury, wyposażony w system nawiewu sterowany za pomocą mikroprocesorowego regulatora 
temperatury, namioty oraz stelaż ze stali nierdzewnej.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Jarosław Koperski, e-mail: jaroslaw.koperski@uj.edu.pl
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 ▇ System pierścieniowego lasera impulsowego z systemami generacji harmonicznych oraz 
kontrolowanymi laserami diodowymi do zewnętrznego „posiewu” częstotliwości (Light 
Age)
System charakteryzuje się nastę-

pującymi parametrami:
• przestrajalna częstotliwość pod-

stawowa odpowiadająca zakreso-
wi 720–800 nm 

• energia w impulsie ≥ 80 mJ dla 
częstotliwości podstawowej

• przestrajalna druga częstotliwość 
harmoniczna odpowiadająca za-
kresowi 360–400 nm

• energia w impulsie ≥ 30 mJ dla 
387 nm

• przestrajalna trzecia częstotliwość harmoniczna odpowiadająca 
zakresowi 240–266 nm 

• energia w impulsie ≥ 10 mJ dla 259 nm 
• szerokość spektralna ≤ 30 MHz w zakresach 750–800 

nm,  375–400 nm  i 259–266 nm 
• szerokość spektralna  ≤ 5 GHz dla pozostałych długości 

fal z zakresów 720–750 nm, 360–375 nm i 240–259 nm
• czas trwania impulsu 100±25 ns z Q-przełączaniem
• częstość repetycji 10 Hz 
• polaryzacja liniowa promieniowania laserowego
• „posiew” za pomocą zewnętrznego lasera diodowego.

System pierścieniowego lasera impulsowego jest umieszczony na: 

 ▇ Stole optycznym PTR51510 z pneumatycznym systemem izolacji drgań PTS503 (Thorlabs) 
o następujących parametrach:

• wymiary 3000×1250×210mm
• konstrukcja 3-wartwowa, dwie przekładki typu „plastra 

miodu” o konstrukcji stabilnej temperaturowo
• szeroki zakres tłumienia drgań 
• duży współczynnik płaskości (±0,1mm/m2)
• płaszczyzna wierzchnia z siatką otworów M6
• pneumatyczny system izolacji drgań składający sie 

z czterech nóg zaopatrzony w kompresor powietrza
• izolacja drgań poziomych i pionowych o częstości rezo-

nansowej 3–50Hz
• system autopoziomowania o powtarzalności ±0,25mm
• maksymalne obciążenie 2500kg.

Nad stołem optycznym umieszczono:

 ▇ System nawiewu z filtrem absolutnym klasy HEPA do wykorzystania w filtracji powietrza 
nawiewanego laminarnie o następujących parametrach:

• filtr absolutny 1800×760mm, filtr wstępny 590×590mm
• materiał filtracyjny filtra absolutnego — włókno szklane o strukturze papieru
• klasa filtracji H14
• nominalny przepływ powietrza 1800m3/godz.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Jarosław Koperski, e-mail: jaroslaw.koperski@uj.edu.pl
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Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej

 ▇ Lasery diodowe z zewnętrznym rezonatorem (Sacher Lasertechnik)
Układ składa się 

z trzech laserów dio-
dowych: dwóch la-
serów typu Lynx-
-TEC-120-0780-150 
i jednego typu Lion-
-TEC-520-0780-100.

Parametry laserów 
typu Lynx (typu Lion): 

• laser jednomo-
dowy pracy ciągłej, 

• zakres długości fali 770–795 nm, 
• moc 150 mW (100 mW), 
• zakres przestrajania 25 nm, 
• przestrajanie bez przeskoku modu 30 GHZ (50 GHz), 
• szerokość spektralna typowo <1 MHz (<0,5 MHz). 
Lasery wyposażone są w dwustopniowy izolator optyczny na wyjściu, dodatkowe wyjście wiązki 

do stabilizacji częstości laserów, układ sterownika prądu lasera i stabilizacji temperatury oraz układ 
szybkiej stabilizacji częstości lasera.

 ▇ Stół optyczny z układem pneumatycznego zawieszenia (Thorlabs)
Stół optyczny jest niezbędnym elementem każdego doświadcze-

nia z zakresu optyki i fotoniki. Zapewnia możliwość pozycjonowania 
elementów optycznych na dużej płaskiej powierzchni, a poprzez układ 
pneumatycznego zawieszenia izoluje układ doświadczalny od drgań 
podłoża (konstrukcji budynku).

Stół optyczny model PTQ51509 posiada:
• wymiary 2500×1250×210 mm, 
• gwarantowaną płaskość powierzchni ±0,1 mm na każdym metrze 

kwadratowym. 
• wewnętrzna konstrukcja to potrójna płyta ze stali nierdzewnej 

połączona stalową strukturą typu „plaster miodu”. 
• Taka struktura zapewnia: 
• maksymalny dynamiczny współczynnik odchylenia poniżej 0,7·10-3, 
• maksymalne względne wychylenie poniżej 0,14 nm. 

Układ pneumatycznego zawieszenia zapewnia tłumienie drgań w kierunku pionowym o 10 dB 
(dla rezonansu 1,25 Hz) i w kierunku poziomym o 12 dB (dla rezonansu przy 1,0 Hz).

 ▇ Zestaw zmieniający wcześniej posiadany model lasera tytanowo-szafirowego TIS-SF-07 do 
modelu TIS-SF-777 (Tekhnoscan)
Zestaw składa się 

z elementów optycz-
nych i elektronicznych 
pozwalających na pod-
niesienie parametrów 
(upgrade) posiadanego 
lasera tytanowo-szafi-
rowego o pracy ciągłej 
model TIS-SF-07 do 
najwyższego modelu 
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TIS-SF-777. Model TIS-SF-777 dzięki aktywnej stabilizacji 
częstotliwości do zewnętrznego rezonatora umożliwia za-
wężenie linii widmowej lasera poniżej 10 kHz, ograniczenie 
długoczasowego dryfu częstotliwości poniżej 40 MHz/godz. 
i przestrajanie z zachowaniem powyższych parametrów bez 
przeskoku modów w zakresie powyżej 5 GHz. Przy wykorzy-
staniu dostępnego lasera pompującego 532 nm o mocy 10 
W, generowane przez laser TIS promieniowanie ma moc nie 
mniejszą niż 1 W. Dzięki wymiennym elementom optycznym 
możliwa jest praca lasera w pełnym zakresie od 695nm do 
950nm. Laser stanowi narzędzie umożliwiające badania z za-
kresu spektroskopii, optyki kwantowej, nieliniowej i fotoniki w bardzo szerokim zakresie, a ponadto 
może być wykorzystywany w badaniach z zakresu zawansowanych materiałów, fizyki medycznej, 
biofizyki i biotechnologii.

 ▇ Laser włóknowy 1560 nm z układem generacji drugiej harmonicznej (KEOPSYS)
Zestaw składa się z lasera światłowodowego typu KPS-KILAS-COOL-1560-15-PM-CO oraz 

układu do generacji drugiej harmonicznej.
Parametry lasera światłowodowego:
• długość fali  1560 nm
• moc wyjściowa 15 W
• strojenie częstotliwości laserowej zgrubne 20 GHz i precyzyjne 200 MHz
• szerokość linii laserowej (20 ms)  <10 kHz
• stabilność częstotliwości (1 godz.) 20 MHz
• częstotliwość szybkiej modulacji  10 kHz
• polaryzacja światła wychodzącego   PER > 20 dB
• wyjście     włókno jednomodowe, kolimator optyczny
• kształt wiązki     TEM 00
• rozbieżność    < 1 mrad
• izolator optyczny na wyjściu
Układ do generacji drugiej harmonicznej składa się 

z kryształu PPLN utrzymywanego w ustalonej temperaturze, 
rozbudowanego układu optycznego, w skład którego wcho-
dzą lustra w precyzyjnych uchwytach, soczewki, płytki fazo-
we, polaryzatory, izolatory optyczne oraz układu stabilizacji 
(LB1005 Servo Controller firmy New Focus).

Laser pozwala na uzyskanie promieniowania laserowe-
go o dużej mocy i wyśmienitej przestrzennej charakterystyce 
wiązki laserowej. Dzięki temu może być wykorzystany wszę-
dzie tam, gdzie potrzebne jest uzyskanie dużej koncentracji 
mocy. Z drugiej strony laser charakteryzuje się bardzo wąską 
spektralnie linią, co, po wytworzeniu drugiej harmonicznej, pozwala na wykorzystanie do precyzyjnej 
spektroskopii atomowej, chodzenia i pułapkowania atomów.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Wojciech Gawlik, e-mail: wojciech.gawlik@uj.edu.pl  
  dr hab.,  prof. UJ Jerzy Zachorowski, e-mail: jerzy.zachorowski@uj.edu.pl  
  dr Adam Wojciechowski, e-mail: a.wojciechowski@uj.edu.pl
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 ▇ Spektrometr oraz kamera CCD ze wzmacniaczem obrazu (Princeton Instruments)
Zestaw składa się z: 
1. Spektrometru optycznego w układzie Czerny-Turnera 

o ogniskowej f=750mm. Spektrometr jest wyposażony w trzy 
siatki dyfrakcyjne (150, 1200 i 2400 rys/mm) zamocowane na 
stoliku obrotowym, jego maksymalna zdolność rozdzielcza 
wynosi 0,03nm. Spektrometr działa w zakresie spektralnym 
od 180nm do 900nm, a zmiana zakresu długości fal odbywa 
się z poziomu programu sterującego. 

2. Kamery CCD ze wzmacniaczem obrazu. Powierzch-
nia elementu światłoczułego wynosi 18×18 mm i składa się 
z 1024×1024 pikseli o rozmiarach 13×13 μm każdy. Wzmac-
niacz obrazu, w postaci płytki wielo-kanalikowej, umożliwia rejestrację sygnałów optycznych z cza-
sową zdolnością rozdzielczą poniżej 2ns. Kamera działa w zakresie spektralnym 200−850nm i może 
pracować w konfiguracji ze spektrometrem lub bez. 

Zestaw ten pozwala na rejestracje widm emisyjnych i absorpcyjnych oraz obrazowanie z cza-
sową zdolnością rozdzielczą. Duża czułość kamery umożliwia rejestrację pojedynczych fotonów co 
jest istotne np. w eksperymentach z optyki kwantowej. Potencjalne zastosowania układu obejmują 
między innymi pomiary fluorescencji indukowanej laserowo, emisji plazmy czy rozpraszania Rama-
na, Rayleigha oraz Thomsona.  

 ▒ Kontakt: dr hab. Krzysztof Dzierżęga, e-mail: krzysztof.dzierzega@uj.edu.pl

 ▇ System lasera OPO: optyczny oscylator parametryczny z laserem pompującym (EKSPLA)
System składa się z:
1. Lasera pompującego typu Nd:YAG o czasie trwania impulsu 3 ns (λ = 1064nm) i energii do 

250 mJ. Laser ten działa w pojedynczym modzie podłużnym co daje wąską spektralnie linię emisyj-
ną o szerokości (FWHM) nie przekraczającej 0,01 cm-1. Ponadto, układ wyposażony jest w genera-
tor drugiej harmonicznej (λ = 532 nm), której energia osiąga 120 mJ. 

2. Optycznego oscylatora parametrycznego (OPO), który emituje promieniowanie w zakresie 
420–2300 nm, o energii impulsu 1–20 mJ (w zależności od zakresu) i szerokości spektralnej nie 
większej niż 2 cm-1. Zmiana długości fali OPO odbywa się w sposób ciągły i jest kontrolowana za 
pomocą komputera.

System OPO wraz z laserem pompującym pozwalają na prowadzenie szeregu badań z zakre-
su fluorescencji indukowanej laserowo, spektroskopii i mikroskopii typu CARS, dwufotonowej oraz 
spektroskopii w podczerwieni. 

 ▒ Kontakt: dr hab. Krzysztof Dzierżęga, e-mail: krzysztof.dzierzega@uj.edu.pl
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Laboratorium Fotochemii i Szybkich Technik Kinetycznych

 ▇ Układ konwersji harmonicznych oraz Chłodziarka do fotopowielacza z fotopowielaczem 
wraz z Oprogramowaniem akwizycji danych (Instytut Fotonowy)
Generator drugiej harmonicznej do układu lasera barwni-

kowego umożliwia uzyskanie przestrajalnego promieniowania 
w zakresie bliskiego ultrafioletu z wydajnością powyżej 20% 
w zakresie spektralnym 300–350 nm z użyciem wiązki lasera 
barwnikowego o energii poniżej 5 mJ/impuls, średnicy 2 mm 
i częstości repetycji do 30 Hz. Generator działa na bazie jed-
noosiowego dwójłomnego kryształu BBO (beta boran baru), 
w którym mieszające się fale o częstościach ω1 = ω2 mają 
taką samą polaryzację (fala o częstości sumarycznej czyli po-
dwojonej 2ω1 jest spolaryzowana w płaszczyźnie prostopa-
dłej do płaszczyzny polaryzacji mieszających się fal). Układ 
daje możliwość zainstalowania w przyszłości wymiennych kryształów nieliniowych pracujących w in-
nych zakresach światła widzialnego i promieniowania UV. Nieliniowy kryształ optyczny umieszczony 
w precyzyjnym uchwycie optomechanicznym napędzanym silnikiem elektrycznym zapewnia uzy-
skanie optymalnego natężenia promieniowania drugiej harmonicznej poprzez obrót kryształu wokół 
osi optycznej z dokładnością co najmniej 0,1° oraz umożliwia jego precyzyjne pozycjonowanie. Ge-
nerator wyposażony jest w odpowiednie sterowniki elektroniczne i oprogramowanie umożliwiające 
jego komunikację z aparaturą kontrolną stanowiska do pomiarów laserowo indukowanej fluorescen-
cji w naddźwiękowym strumieniu molekularnym.

Fotopowielacz na zakres spektralny UV/VIS (od 200 do 650 nm) wyposażony w moduł Peltiera 
umożliwiający chłodzenie i stabilizowanie temperatury do -20ºC. Wykazuje maksymalną czułość 
w zakresie bliskiego ultrafioletu (od 300 do 350 nm) oraz osiąga wzmocnienia powyżej 107. Chło-
dzenie fotopowielacza podnosi o kilka rzędów wielkości stosunek S/N, co umożliwia wyodrębnienie 
słabych kwaziliniowych sygnałów świetlnych pochodzących od badanej próbki. Osiągnięcie wyso-
kiego stosunku sygnału do szumu jest szczególnie ważne w przypadku bardzo słabego sygnału 
pochodzącego od szybko rozprężającej się naddźwiękowej wiązki molekularnej. W warunkach nad-
dźwiękowej wiązki molekularnej typowa liczba cząsteczek emitujących światło jest rzędu 107 czą-
steczek/cm3, co w przeliczeniu na stężenie molowe wynosi około 10-13 mol/dm3, czyli jest około 
miliard razy mniejsza niż typowa wartość dla badań spektroskopowych w roztworach ciekłych (jeśli 
przyjmie się, że stężenie w roztworach jest rzędu 10-4 mol/dm3) i gazach w warunkach normalnych. 
Układ fotopowielacza z chłodzeniem zawiera sterowniki i oprogramowanie pozwalające na akwizy-
cję i przetwarzanie sygnałów oraz umożliwia ich przekazywanie do zbudowanego wcześniej kontro-
lera eksperymentu. 

 ▒ Kontakt: dr hab. Andrzej Turek, e-mail: turek@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Czasowo-rozdzielczy spektrometr FT-IR z akcesoriami
Spektrometr FTIR step-scan jest przyrządem umożliwia-

jącym pomiary widm absorpcyjnych szybko-zanikających pro-
duktów przejściowych generowanych przez nanosekundowe 
impulsy laserowe (współpraca z laserem Nd-YAG firmy Spec-
tron Laser Systems). Istotną częścią przyrządu jest interfe-
rometr, którego ruchome zwierciadło przesuwa się skokowo 
w stosunku do zwierciadła nieruchomego i ten przesuw jest 
zsynchronizowany z błyskami lasera Nd-YAG. Dla każdego 
położenia lusterka rejestrowane są krzywe kinetyczne, zawie-
rające pełną informację spektralną. Całkowita droga przesu-
nięcia lusterka określa rozdzielczość spektralną układu (0,2 
cm-1). Rozdzielczość czasowa jest określona długością impulsu lasera wzbudzającego (ok. 5 ns) 
oraz szybkością odpowiedzi detektora IR (ok. 10 ns). Ponieważ pomiar wymaga wielokrotnego na-
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świetlania próbki (w kuwetach CaF2) badane roztwory przepływają przez kuwetę pomiarową, w ten 
sposób eliminuje się naświetlanie powstałych fotoproduktów. Widma powstałych produktów przej-
ściowych otrzymuje się poprzez transformację Fouriera interferogramów różnicowych, rejestrowa-
nych podczas pomiarów. Czasowo-rozdzielcze pomiary IR można wykorzystać do: detekcji pro-
duktów przejściowych powstałych podczas reakcji fotochemicznych, analizy stanów elektronowych 
cząsteczek (wzbudzone stany singletowe i trypletowe cząsteczek organicznych) oraz badania ak-
tywności chemicznej jonorodników, powstałych w reakcjach bimolekularnego elektronu.

 ▒ Kontakt: dr hab. Marek Mac, e-mail: mac@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Kriostat helowy CS202AI-DMX-1SS (Advanced Research Systems )
Kriostat umożliwia termostatowanie próbki w zakresie 

temperatury od 5,5 do 350K z dokładnością ±0,1K. Pracu-
je w obiegu zamkniętym, nie wymaga podłączenia do ze-
wnętrznego źródła skroplonego helu. Kriostat przeznaczony 
jest głównie do badań optycznych dzięki oknom kwarcowym 
umieszczonym na dwóch prostopadłych osiach. Posiada 
ponadto możliwość prowadzenia pomiarów elektrycznych 
w próbce. Stanowi dodatkowe wyposażenie pikosekundowe-
go spektrofluorymetru UV-vis-NIR (Horiba Jobin Yvon Fluoro-
log 3), w razie potrzeby może być jednak również używany 
w połączeniu z inną aparaturą pomiarową (wymagany uchwyt 
i odpowiedni adapter w komorze pomiarowej aparatu).

 ▒ Kontakt: dr Łukasz Orzeł, e-mail: orzel@chemia.uj.edu.pl 
  dr Grzegorz Stopa, e-mail: stopa@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab. Wojciech Macyk, e-mail: macyk@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Grażyna Stochel, e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Pikosekundowy spektrofluorymetr UV-vis-NIR Fluorolog 3 (Horiba Jobin Yvon)
Spektrofluorymetr UV-Vis z całkowicie refleksyjną opty-

ką achromatyczną przeznaczony jest do badań w roztworach 
oraz ciałach stałych. Układ optyczny typu T posiada dodatko-
wy kanał umożliwiający dalszą rozbudowę. Dzięki temu moż-
liwy jest m.in. jednoczesny pomiar widm absorpcyjnych i emi-
syjnych. Aparat wyposażony jest w podwójny monochromator 
na torze wzbudzenia, dostosowany do współpracy z mono-
chromatorem obrazującym. Posiada również dwa detektory: 
pierwszy typu R928 dla zakresu UV-vis, drugi dla zakresu NIR 
z wymienialnym kinematycznym uchwytem na 3 siatki dyfrak-
cyjne. Aparat wyposażony jest w przystawkę do pracy w tem-
peraturze ciekłego azotu oraz termostat.

Najważniejszą, obok rejestracji widm emisyjnych i absorpcyjnych, funkcją aparatu jest pomiar 
czasów zaniku emisji możliwy dzięki wyposażeniu w moduł detektora TCSPC (time-correlated single 
photon counting) o rozdzielczości nominalnej 50 ps. Układ ten zawiera zestaw elektroluminescencyj-
nych diod impulsowych klasy NanoLED (265, 340, 370, 460, 495, 560, 590, 605, 740 nm), laserów 
półprzewodnikowych (785 i 980 nm), polaryzatorów oraz dodatkowy zestaw oświetlacza ksenono-
wego 450 W wraz z monochromatorem wyposażonym w dwie siatki dyfrakcyjne pokrywające zakres 
300-1500 nm, z migawką i zestawem filtrów. Zakres czasu pomiaru z modułem TCSPC wynosi 
100 nm-10 s.

 ▒ Kontakt: dr Łukasz Orzeł, e-mail: orzel@chemia.uj.edu.pl 
  dr Grzegorz Stopa, e-mail: stopa@chemia.uj.edu.pl 
  dr hab. Wojciech Macyk, e-mail: macyk@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Grażyna Stochel, e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl
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 ▇ Spektrofotofluorymetr stopped-flow SX20  (Applied Photophysics)
Spektrofotofluorymetr zatrzymanego przepływu, przezna-

czony do standardowych badań kinetyki procesów szybkich 
(czas martwy poniżej 1,2 ms) w roztworach wodnych i roz-
puszczalnikach organicznych, z układem detekcji (absorpcja 
i emisja) pracującym w zakresie od 150 do 850 nm, umożliwia 
prowadzenie pomiarów w szerokim zakresie pH (1–13), rów-
nież w środowisku utleniającym. Zmienne ustawienie komory 
pomiarowej pozwala na wybór długości drogi optycznej (2 lub 
10 mm). Komora jest termostatowana, a pomiary mogą być 
prowadzone w zakresie -20 do +65°C. Aparat umożliwia pro-
wadzenie zarówno typowych badań kinetycznych z rejestra-
cją zmian absorbancji/intensywności emisji przy wybranej długości fali, jak i zbieranie pełnych widm 
(rapid scan, do 1500 widm/s) w szerokim zakresie (200 – 700 nm) dzięki wyposażeniu w detektor 
typu photodiode-array. Wprowadzanie reagentów do komory mieszania odbywa się w układzie trój-
strzykawkowym z programowalnym opóźnieniem trzeciej strzykawki. Oprócz standardowego opro-
gramowania sterującego aparatem zainstalowany został pakiet PC-ProK umożliwiający globalną 
analizę zebranych danych kinetycznych.

 ▒ Kontakt: dr Łukasz Orzeł, e-mail: orzel@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Grażyna Stochel, e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Spektrofotometr UV-vis-NIR Lambda 950 (Perkin Elmer)
Dwuwiązkowy spektrofotometr, przeznaczony głównie do 

badań kinetycznych, pracuje w zakresie 185–3300 nm, który 
może być poszerzony do 175 nm przez przepłukiwanie azo-
tem. System optyczny zawiera dwie lampy (deuterową i ha-
logenową), dwa monochromatory z holograficznymi siatkami 
dyfrakcyjnymi, osobno dla zakresu UV-vis i bliskiej podczer-
wieni oraz dwa automatycznie przełączane fotopowielacze: 
R955 wysokoczuły dla UV oraz termostatowany PbS dla NIR. 
Duży, wymienialny przedział pomiarowy z modułem detektora 
umożliwia zmianę konfiguracji m.in. z pomiarów widm w roz-
tworach na widma refleksyjne. Komora pomiarowa wyposażo-
na jest w dwa sześciopozycyjne uchwyty kuwet (dla próbek badanych i referencyjnych). Uchwyty te 
są termostatowane układem Peltiera (możliwość ustalenia temperatury w zakresie od 0 do +110°C) 
połączonym z termostatem/cyrkulatorem wody. Poprawność działania układu Peltiera kontrolowana 
jest dodatkowym zewnętrznym zestawem pomiaru temperatury.

 ▒ Kontakt: dr Grzegorz Stopa, e-mail: stopa@chemia.uj.edu.pl 
  prof. dr hab. Grażyna Stochel, e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl
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Centrum Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych

Laboratorium Modelowania Dynamiki Molekularnej i Hydrodynamiki

 ▇ Superkomputer (Qumak-Sekom)
Superkomputer (nazwa własna ,,Deszno’’) o łącznej licz-

bie 720 rdzeni procesorowych, wyposażony w ponad 1,75 TB 
pamięci operacyjnej. Komputer, oparty na architekturze IBM 
System x3950 M2, podzielony jest na 8 węzłów obliczenio-
wych (6 węzłów 96 rdzeniowych oraz 2 nowsze węzły 64 
rdzeniowe), z których każdy współdzieli (fizycznie) pamięć 
operacyjną. Najistotniejszą cechą urządzenia jest możliwość 
uruchomienia zadań w technologii OpenMP (Open Multi-
-Processing) i prowadzenia rachunków wieloprocesorowych 
w obrębie węzłów. Dodatkowo, wszystkie węzły połączone są 
wysokoprzepustową sięcią InfiniBand, co pozwala na wyko-
nywanie obliczeń w technologii MPI (Message Passing Inter-
face). Superkomputer wyposażony jest również w macierze 
dyskowe, zapewniające przestrzeń potrzebną do przechowy-
wania danych.

Prace prowadzone w Laboratorium polegają, między in-
nymi, na wykonywaniu symulacji złożonych procesów ato-
mowych oraz cząsteczkowych, badaniu hydrodynamicznych 
układów grawitujących oraz numerycznej ewolucji równań 
Einsteina. Aktualnie w badaniach bierze udział parudziesię-
ciu uczonych, doktorantów oraz magistrantów, w tym badacze 
spoza Polski, z którymi prowadzona jest współpraca naukowa.

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Edward Malec, e-mail: malec@th.if.uj.edu.pl 
  dr Patryk Mach, e-mail: mach@th.if.uj.edu.pl 
  dr Roman Marcinek, e-mail: roman.marcinek@uj.edu.pl
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Laboratorium Modelowania Molekularnego

 ▇ Klaster komputerowy z serwerami
W skład klastra wchodzi serwer zarządzający (pełniący równocze-

śnie rolę serwera plików i maszyny dostępowej) oraz 76 węzłów obli-
czeniowych. Węzły obliczeniowe wyposażone są w 1 procesor czteror-
dzeniowy Intel Xeon X3460 lub 2 procesory czterordzeniowe Intel Xeon 
E5520. Pamięć RAM dostępna na węzłach wynosi od 8 do 32 GB. Su-
marycznie dostępne są 324 rdzenie i 750 GB RAM. Węzły wyposażone 
są w lokalne dyski o pojemności 500 GB, poprzez system NFS udo-
stępniane jest z serwera 3,7 TB przestrzeni dyskowej.

Na serwerze zainstalowane są kompilatory gcc, gfortran oraz kom-
pilatory PGI: C, C++, F95.

W klastrze dostępne jest m. in. oprogramowanie do obliczeń kwan-
towochemicznych (Gaussian 09, QChem, NWChem, Gamess, ORCA, 
Dalton, CPMD), dynamiki molekularnej (NAMD, Gromacs, Amber, Tin-
ker, CPMD) oraz do wizualizacji wyników (Molden, Gabedit, VMD). Ob-
liczenia na klastrze uruchamiane są pod kontrolą systemu kolejkowego Sun Grid Engine.

 ▒ Kontakt: dr hab. Andrzej Eilmes, e-mail: eilmes@chemia.uj.edu.pl

 ▇ Oprogramowanie do obliczeń kwantowochemicznych obejmujące pakiety Gaussian 09 oraz 
QChem
Oprogramowanie Gaussian 09 implementuje standardowe metody chemii kwantowej: metody 

półempiryczne, DFT, HF, metody post-HF (MP, CC, CI, CASSCF) umożliwiając obliczanie energii 
i optymalizację geometrii układów oraz badanie własności molekularnych (np. analiza populacyjna, 
momenty multipolowe, polaryzowalności) i spektroskopowych (drgania normalne, wzbudzone stany 
elektronowe, parametry NMR i EPR). W przypadku wielu metod możliwe jest uwzględnienie modelu 
rozpuszczalnika PCM. Zainstalowana wersja pozwala na równoległe wykorzystanie wielu rdzeni na 
pojedynczym węźle klastra.

QChem 3,2 jest oprogramowaniem do obliczeń kwantowochemicznych umożliwiającym wyko-
nywanie obliczeń energii, geometrii, własności molekularnych i spektroskopowych typowymi meto-
dami chemii kwantowej (HF, post-HF, DFT). W przypadku obliczeń MP2 możliwe jest wykorzystanie 
metodologii local-MP2 lub RI MP2 redukującej czas obliczeń. Unikalnymi cechami programu QChem 
jest implementacja metodologii spin-flip DFT oraz Equation of Motion CCSD. Obliczenia programem 
QChem 3,2 mogą być wykonywane równolegle z wykorzystaniem wielu węzłów klastra.

 ▒ Kontakt: dr hab. Andrzej Eilmes, e-mail: eilmes@chemia.uj.edu.pl
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Stacja Skraplania Helu zlokalizowana 
jest w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i umożliwia odzyskiwanie gazo-
wego helu oraz jego skraplanie do ponow-
nego użycia w laboratoriach badawczych 
projektu. W ten sposób stanowi zaplecze 
dla urządzeń wymagających stosowa-
nia ciekłego helu: do prowadzenia badań 
w niskich temperaturach oraz używania 
magnesów nadprzewodzących do uzyski-
wania wysokich pól magnetycznych. Labo-
ratoria podłączone są do rurowej instalacji 
odzysku gazowego helu tak, aby gaz, który 
wyparuje wracał spowrotem do stacji skra-
plania.

W skład stacji skraplania wchodzą następujące elementy: 
1. buforowy zbiornik-balon na gazowy hel o pojemności 

maksymalnej 15m3,
2. dwa kompresory 200 bar o wydajności 43m3/h każdy 

włączające się automatycznie,
3. wysokociśnieniowy magazyn gazowego helu złożony 

z 96 butli, 200 bar, 80 litrów każda, wraz z panelem pozwala-
jącym sterować przepływem gazu,

4. skraplacz helu Standart 1 firmy Linde, mający wydaj-
ność około 14 litrów/godzinę (bez potrzeby dochładzania azotem), zawierający system usuwania 
z odzyskanego helu zanieczyszczeń powietrzem,

5. dwa kompresory procesowe 40 bar, 100 m3/h każdy,
6. zbiornik na ciekły hel o pojemności 1000 litrów, przenośny zbiornik 100 litrów,
7. dodatkowe oprzyrządowanie, m.in. waga najazdowa, pompy próżniowe. 

 ▒ Kontakt: prof. dr hab. Krzysztof Tomala, e-mail: uftomala@cyf-kr.edu.pl 
  dr Michał Rams, e-mail: m.rams@uj.edu.pl

Stacja Skraplania Helu
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Zbiornik na ciekły hel o pojemności 1000 litrów
Przenośny zbiornik o pojemności 100 litrów
Waga najazdowa
Pompy próżniowe
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