
 

 

 
 

	
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  

 dr Dominik Kosior 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego 
Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 20-239 
Kraków,  
dominik.kosior@ikifp.edu.pl 
 

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

„Opracowanie metody wyznaczania stężenia surfaktantów w 
fazie wodnej na podstawie monitorowania dynamicznych 
zmian właściwości powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz” 
SPA należą do największej grupy substancji chemicznych 
zagrażających środowisku naturalnemu. Najniebezpieczniejszą 
ich cechą jest możliwość akumulacji na powierzchni wody, 
gdzie tworzą warstwy adsorpcyjnej. Ta ważna cecha SPA, 
bardzo istotna z punktu widzenia praktycznego dla wielu 
procesów przemysłowych oraz codziennego życia człowieka, 
powoduje jednocześnie, że są one bardzo niebezpieczne dla 
ekosystemu. Tworzenie warstwy adsorpcyjnej może 
spowodować bowiem zaburzenia w wymianie tlenu oraz jego 
zawartości w wodzie i organizmach w niej żyjących. Ponadto 
SPA mogą kumulować się w żywych organizmach, stając się 
dla nich toksyczne. SPA są także toksyczne dla człowieka, 
ponieważ mogą wbudowywać się w ściany komórkowe, co, 
przy długotrwałym narażeniu na ich spożycie, prowadzi do 
rozwijania się chorób nowotworowych. W ramach pracy 
doktorskiej planowane jest opracowanie układów 
pomiarowych do bardzo szybkiego i automatycznego pomiaru 
stężenia SPA w fazie wodnej poprzez monitorowanie 
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parametrów ruchu pęcherzyka unoszącego się w roztworze, 
która ściśle zależy od stanu warstwy adsorpcyjnej na 
powierzchni ciecz/gaz. Efektem końcowym projektu będzie 
opracowanie ekonomicznej, prostej i szybkiej metody, która 
stanowiłaby bardzo dobrą alternatywę dla istniejących, 
„klasycznych” rutynowych metod oznaczania SPA obecnych 
wodzie w szerokim zakresie ich stężeń. 

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

Dobra znajomość chemii fizycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem procesu adsorpcji, podstawy analizy obrazów, 
metod analitycznych służących do jakościowego i ilościowego 
określania stężenia surfaktantów w roztworach wodnych, 
znajomość podstaw teoretycznych oraz metod kalibracyjnych 
w analizie ilościowej, znajomość programowania (C, C++, 
Python). 

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

Projekt NCN OPUS nr 2021/43/B/ST8/00053 

  
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  

„Elaboration of a method of surfactants concentration in an 
aqueous phase based on monitoring od dynamic changes of a 
liquid/gas interface properties” 
SAS belong to the largest groups of chemicals having great 
environmental impact. The most dangerous feature of SAS is 
their ability to concentrate at the water surface, where they 
form adsorption layers. This important SAS feature, very 
useful from the practical point of view in many industrial 
processes and everyday human life, makes them very 
dangerous for environment. Formation of SAS layer at the 
water surface can significantly affect an air exchange, oxygen 
contents and life in waters. Even small amounts of the SAS are 
toxic for aquatic flora and fauna, because can be accumulated 
in the living organisms. Furthermore, the SAS molecules are 
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toxic (cancerogenic) for human due to their ability of 
incorporation in the cell membranes. The aim of this work is to 
elaborate experimental tools for very fast and automatic 
determination of the SAS concentration in and aqueous phase 
by monitoring of a rising bubble motion parameters, which 
depend mainly on state of adsorption layer at a liquid/gas 
interface. The final results a project will be elaboration of an 
economic, simple and swift method of detection, which can be 
successfully used as a useful alternative for the “classical” and 
routine methods of determination of the SAS presence and 
amount in water in wide range of their concentrations. 

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

Good knowledge of physical chemistry with particular 
emphasis on the adsorption process, surfactants, basic 
knowledge of image analysis, analytical methods used for 
qualitative and quantitative characterization of surfactant 
presence in the aqueous phase, knowledge of adsorption 
phenomena and analytical calibration techniques, knowledge 
of computer programming (C, C++, Python). 

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

 NCN project OPUS No. 2021/43/B/ST8/00053 

	
 


