
 

 

 
 

	
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  

  
Jakub Barbasz, dr hab. inż. 
IKiFP, 
 jakub.barbasz@ikifp.edu.pl 

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

  
Leszek Krzemień dr 

Leszek.Krzemien.ikifp.edu.pl 
IKIPF 

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

Wpływ bodźców chemicznych na własności mechaniczne 

układów biologicznych. 

 

Dwuwymiarowe materiały inspirowane biologią, będące 
„kompozytową” strukturą przestrzenną na poziomie 
molekularnym, otwierają nowe możliwości w inżynierii 
materiałowej.  
Stosowanie tradycyjnych materiałów o jednorodnej 
chemicznie strukturze wiąże się z koniecznością wyboru 
pomiędzy interesującymi użytkownika właściwościami takimi 
jak: moduł Younga, lepkość, wytrzymałość mechaniczna i 
chemiczna odporność na czynniki środowiskowe. 
Przykładowo, większość materiałów o wysokiej twardości są 
mało odporne na pekanie (kruche). Natura w procesie ewolucji 
opanowała syntezę struktur o charakterze kompozytów, które 
pozwalają na połączenie wielu pozornie sprzecznych 
właściwości mechanicznych w jednym materiale. Tak 
zbudowane „kompozyty” w skali molekularnej są czułe na 
zmiany parametrów chemicznych i fizycznych środowiska. 
Niewielka zamiana np. pH lub siły jonowej wywołuje istotne 
zmiany właściwości mechanicznych. Badanie zależności 
między właściwościami mechanicznymi a procesami 
chemicznym zachodzącymi w dwuwymiarowej strukturze  jest 
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jednym z narzędzi pozwalających na programowalne 
przygotowywanie bio mimetycznych materiałów 
powierzchniowych. W celu określenia właściwości 
mechanicznych wykorzystane zostaną pomiary mikroskopii 
AFM, spektroskopii sił oraz nanoindentacji. Analizowane będą 
również właściwości elektrokinetyczne takie jak potencjał 
przepływu i metody pokrewne. 

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

Stopień magistra w zakresie: chemii, fizyki lub biofizyki. 
Doświadczenie w pracy z technikami mikroskopowymi 
(dodatkowym atutem jest znajomość techniki 
mikroskopii sił atomowych i/lub techniki spektroskopii 
sił). 

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

 

  
1  Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 
address  

  
Jakub Barbasz, dr hab. inż. 
IKiFP 

jakub.barbasz@ikifp.edu.pl 
2  Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 
address  

Leszek Krzemień dr 

Leszek.Krzemien.ikifp.edu.pl 
IKiFP 

3  Research subject  

Title  

Short description, up to 250 
words  

The influence of chemical stimuli on the mechanical 
properties of biological systems.   
Two-dimensional bioinspired materials, with the composite-
like spatial structure on a molecular level, open new 
possibilities for material engineering. Traditional engineering 
materials with homogenous structures force one to choose 
between advantageous properties like Young modulus, 
viscosity, strength,  fracture toughness, and chemical 
resistance. For example, very hard materials tend to lack 
fracture toughness. Years of evolution caused the natural 
material to be composite-like structures that combine 
seemingly contradicting properties in one material. 
Such molecular-scale composites are very sensitive to 
chemical and physical parameters of the environment. A small 
variation in pH or ionic strength may cause large variations in 
mechanical properties. Insight into the dependencies of 
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mechanical properties on chemical processes taking place in a 
two-dimensional biological structure is a tool that allows for a 
synthesis of bio-inspired material with tailored properties. 
Experimental technics involved in measuring mechanical 
properties will include an atomic force microscope, force 
spectroscopy, and micro-indentation. The electrokinetic 
properties like streaming potential and zeta potential will be 
analyzed.   

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

Master's degree in chemistry, physics or biophysics. 
Experience in working with microscopic techniques 
(knowledge of atomic force microscopy and/or force 
spectroscopy techniques is an additional asset). 

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

 

	
 


