
 

 

 
 

	
Załącznik	nr	1	do	Regulaminu	rekrutacji		 

  
Zgłoszenie zagadnienia badawczego realizowanego  

w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej  
w dyscyplinie nauki chemiczne 

w Jednostce: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN 
 

1  Nazwisko i imię 
promotora, tytuł/stopień 
naukowy, jednostka, adres 
e-mail  

 dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego 
Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 20-239 
Kraków,  
jan.zawala@ikifp.edu.pl 
 

2  Nazwisko i imię 
promotora pomocniczego 
(opcjonalnie), jednostka, 
adres e-mail  

  
 

3  Temat zagadnienia 
badawczego+ krótki (do 
250 słów) opis tematyki 
badawczej   

„Efekty synergistyczne w mieszanych roztworach bio-
surfaktantów w układach dwu- i trójfazowych” 
Celem badań jest określenie wpływu mieszanin 
biodegradowalnych surfaktantów (w tym bio-surfaktantów) 
oraz popularnych i najczęściej stosowanych odczynników 
flotacyjnych (głównie niejonowych spieniaczy)  na stabilność 
filmów pianowych oraz filmów zwilżających tworzących się w 
warunkach dynamicznych na powierzchniach międzyfazowych 
ciecz/gaz i ciecz/ciało stałe. Stabilność filmów zwilżających i 
kinetyka ich wyciekania są parametrami o decydującym 
znaczeniu w procesie powstawania tzw. kontaktu trójfazowego 
(gaz-ciecz-ciało stałe), który jest niezbędnym etapem 
tworzenia się stabilnego agregatu pęcherzyk powietrza/ziarno 
mineralne. Jest to fundamentalny akt flotacji, procesu 
przemysłowego o bardzo dużym znaczeniu w przeróbce 
kopalin. Mieszane odczynniki flotacyjne mogą wykazywać 
efekt synergistyczny, który może wpłynąć nie tylko na ogólną 
wydajność procesu flotacyjnego, ale także objawiać się w 
zwiększonej selektywności separacji. Zadania zaplanowane w 
ramach niniejszej tematyki badawczej, mają na celu uzyskanie 
nowych wyników o potencjalnym znaczeniu aplikacyjnym, tj. 
wyjaśnieniu powodu i warunków istnienia efektów 
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synergistycznych wybranych odczynników flotacyjnych. 
Używanymi narzędziami badawczymi będę zarówno techniki 
obliczeniowe (dynamika molekularna) jak i eksperymenty 
umożliwiających ocenę stabilności filmów ciekłych w 
warunkach dynamicznych oraz pomiar kinetyki ich 
wyciekania. 

4  Wymagania w stosunku 
do kandydata 
(wykształcenie, 
umiejętności/kursy) 

Dobra znajomość chemii fizycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem stabilności układów koloidalnych, stabilności 
cienkich filmów ciekłych, właściwości i funkcji surfaktantów, 
znajomość procesów adsorpcji oraz metod pozwalających 
badać to zjawisko na różnych powierzchniach 
międzyfazowych, podstawy analizy obrazów. 

5   Wskazanie możliwych 
źródeł i zakresu 
finansowania spoza 
subwencji, np. stypendium 
naukowego, kosztów 
badań, wyjazdów itp.  

Projekt NCN Sonata-bis nr 2020/38/E/ST8/00173 

  
1  Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 
address  

dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN 
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 
Polish Academy of Sciences , ul. Niezapominajek 8, 20-239 
Kraków, 
jan.zawala@ikifp.edu.pl 

2  Auxiliary supervisor 
(optional)  affiliation,e-mail 
address  

 

3  Research subject  

Title  

Short description, up to 250 
words  

„Synergistic effects in mixed solutions of bio-surfactants in 
two- and three-phase systems” 
The aim of the studies is to determine an influence of blends of 
new biodegradable surfactants (including bio-surfactants) and 
popular non-ionic flotation reagents (flotation frothers) on 
stability of foam films and wetting films formed at liquid/gas 
and liquid/solid interfaces under dynamic conditions. Stability 
of liquid films and kinetics of their drainage are parameters of 
crucial importance in a three-phase contact formation which is 
necessary step of formation of bubble-mineral particle 
aggregate. This is fundamental step of flotation process, very 
important physicochemical separation technique, used 
worldwide for mineral processing. Mixed flotation reagents 
can have synergistic effects, which can influence not only the 
overall separation effectiveness but also its selectivity. The 
scientific tasks are aimed to obtain new results of practical 
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importance, related to mechanism of synergistic effect 
existence.  To pursue this goal both computational (molecular 
dynamic simulations) and experimental techniques, allowing 
determination of liquid films stability and kinetics of their 
drainage under dynamic conditions, will be used 

4  Additional requirements to 
the candidate (education, 
skills / courses) 

Good knowledge of physical chemistry of colloidal systems, 
stability of liquid films, surfactants, knowledge on adsorption 
characteristic measurements at various interfaces, basic 
knowledge of image analysis 

5  Possible sources of 
financing, other than 
subsidy, e.g., scientific 
scholarship, research and 
travel costs, etc.  

NCN project Sonata-bis No. 2020/38/E/ST8/00173 

	
 


