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Niedziela 22.08.2021
  

od 14:00 Rejestracja uczestników 

16:00-17:00 
Przygotowanie próbek w procesie wytwarzania kosmetyku/leku - sprzęt laboratoryjny IKA - 
szkolenie prowadzone przez firmę IKA (sala 3, Atelia) 

17:00-18:00 
Chromatografia cieczowa Flash dla efektywnych podziałów i oczyszczania - SANTAI - szkolenie 
prowadzone przez firmę HAAS (sala 3, Atelia) 

18:30 Kolacja powitalna (sala 4, Atelia) 

Poniedziałek 23.08.2021
  

6:30-8:30 Śniadanie dla gości hotelowych 
Otwarcie konferencji (sala 2, Luxor) 

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska; Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska 

9:00-9:40 

Otwarcie konferencji 
Wykład inauguracyjny 
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski - Zjawiska na granicy faz - co nowego w chromatografii 
i technikach pokrewnych?” 

Sesja I (sala 2, Luxor) 
Przewodniczący: Prof. dr hab. Bogusław Buszewski 

9:50-10:20 
Wykład plenarny 
Dr hab. inż. Piotr Rutkowski, prof. 
PWr 

Biowęgiel w strategii zrównoważonego rozwoju. 

10:20-10:45 
Wykład sekcyjny 
Prof. dr hab. Kinga Góra-Marek 

Od metodologii rapid-scan do badań operando. 
Dwuwymiarowa spektroskopia korelacyjna IR w badaniu 
powierzchni katalizatorów.  

10:45-11:10 
Wykład sekcyjny 
Dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK 

Cyfrowe przetwarzanie światła - czyli od produkcji 
addytywnej do druku 3D i rewolucji przemysłowej 4.0. 

11:10-11:25 Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS 
Wpływ warunków syntezy katalizatorów niklowych na 
ich właściwości katalityczne w reakcji metanizacji 
ditlenku węgla. 

11:25-11:40 Dr Marek Inger 
Obniżenie emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu 
azotowego – doświadczenia przemysłowe. 

11:40-11:55 Mgr inż. Agnieszka Szymaszek 
Wpływ metody nanoszenia fazy aktywnej w zeolitach 
ITQ-2 na efektywność reakcji selektywnej redukcji 
katalitycznej tlenków azotu amoniakiem. 

11:55-12:10 Przerwa kawowa (sala 3, Atelia) 
Sesja II (sala 1, Luxor) 

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek 

12:10-12:35 
Wykład sekcyjny 
Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk 

Szybka i prosta analiza specjacyjna chromu w cementach. 

12:35-12:50 
Dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, 
prof. UMK 

Zastosowanie elektrochemii oraz spektrometrii mas w 
badaniach metabolicznej biotransformacji leków dla 
celów diagnostyki biomedycznej. 

12:50-13:05 Dr inż. Katarzyna Fendrych 
Metody modyfikacji powierzchni czujników 
woltamperometrycznych nanokompozytami zeolitów 
naturalnych. 

13:05-13:20 Mgr Aleksandra Zaręba 
Nanokompozyty srebrowe- aspekty ekonomiczne, 
ekologiczne i perspektywy zastosowań. 

13:20-13:35 Mgr inż. Radosław Porada 
Elektroanaliza pirydoksyny z zastosowaniem elektrody 
GC modyfikowanej nanokompozytem na bazie zeolitu i 
mezoporowatej sadzy. 

13:35-13:50 
Dr inż. Rafał Głaszczka, "SHIM-POL 
A.M. Borzymowski" 

Nowatorskie rozwiązania Shimadzu w analizie 
pierwiastkowej. 

14:00-15:00 Obiad (sala 4, Atelia) 
Sesja III (sala 2, Luxor) 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Robert Pietrzak 

12:10-12:25 Dr hab. Paweł Kozyra 
Testowanie wybranych etapów tworzenia węglowodorów 
z etanolu (ETH) – modelowanie DFT. 
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12:25-12:40 Dr inż. Wiktor Kasprzyk 
Badania korelacji struktury i właściwości elastomerów na 
bazie kwasu cytrynowego. 

12:40-12:55 Mgr inż. Paulina Jagódka 
Multifunkcjonalne MIL-100(Fe) jako katalizatory reakcji 
konwersji CO2. 

12:55-13:10 Mgr inż. Maciej Róziewicz 
Aktywność Cu@UiO-66 w reakcji uwodornienia CO2 do 
metanolu. 

13:10-13:25 Mgr Aleksandra Jankowska 

Badania aktywności katalitycznej nanosfer MCM-41 
dotowanych miedzią za pomocą metody jonowej 
wymiany templatu (TIE) w niskotemperaturowym 
procesie NH3-SCR. 

13:25-13:40 Mgr Karolina Ogorzały 
Synteza hierarchicznych układów hybrydowych 
składających się z zeolitów 2D oraz 3D. 

13:40-13:55 Mgr Paweł Capała 
Wpływ konstrukcji kosza katalitycznego na efektywność 
pracy katalizatora SCR-deNOx. 

13:55-14:10 
Mgr Róża Tomikowska 
HAAS Sp. z o.o. 

Wybrane elementy koncepcji modułowego systemu 
reaktorów chemicznych do prac w układzie kaskadowym 
i w dowolnych konfiguracjach, dla prowadzenia 
procesów chemicznych wieloskładnikowych grup 
substratów. 

14:00-15:00 Obiad (sala 4, Atelia) 

15:30-16:30 
Sesja posterowa I (sala 4, Atelia) 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Kinga Góra-Marek; Prof. dr hab. Zygmunt Sadowski; 
dr hab. inż. Piotr Rutkowski, prof. PWr 

16:30-17:30 
Przykłady zastosowań analizatorów termicznych HITACHI – HAAS - szkolenie prowadzone przez 
firmę HAAS (sala 3, Atelia) 

17:30-18:30 
Macierz 9 - zautomatyzowane połączenie reaktorów chemicznych z oprzyrządowaniem 
analitycznym HAAS - szkolenie prowadzone przez firmę HAAS (sala 3, Atelia) 

20:00 Uroczysta kolacja (sala 2, Luxor) 
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Wtorek 24.08.2021
  

6:30-8:30 Śniadanie dla gości hotelowych 
Sesja IV (sala 2, Luxor) 

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Izabela Nowak 

10:00-10:30 
Wykład plenarny 
Prof. dr hab. Marcin Sobczak 

Nowe transportery leków przeciwnowotworowych – 
projektowanie, otrzymywanie i zastosowanie. 

10:30-10:55 
Wykład sekcyjny 
Dr hab. Tomasz Wasilewski, 
prof. UTH 

Ekstrakty z pofermentów jako bazowe surowce 
przeznaczone do wytwarzania innowacyjnych 
kosmetyków przeznaczonych do higieny. 

10:55-11:10 
Dr hab. Beata Messyasz, prof. 
UAM 

Wpływ czynników środowiskowych na rozwój glonów 
makroskopowych. 

11:10-11:25 Mgr Monika Nisiewicz 
Elektrograwimetryczna detekcja aktywności 
metaloproteinazy-9 w oparciu o enzymatyczne cięcie 
peptydu znakowanego próbnikiem redoks. 

11:25-11:40 Mgr Patrycja Wojtoń 
Interakcje nanorurek węglowych z telomerycznym DNA 
zawierającym niekanoniczne formy G-quadruplex i i-
motif. 

11:40-11:55 Mgr Klaudia Szafran 
Charakterystyka powierzchni PET modyfikowanej 
cienkimi filami substancji biologicznych w aspekcie 
zastosowań biomedycznych. 

11:55-12:10 Przerwa kawowa (sala 3, Atelia) 
Sesja V (sala 2, Luxor) 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Piotr Warszyński 

12:10-12:35 
Wykład sekcyjny 
Dr Grzegorz Wójcik 

Badania sorpcji jonów chromu(VI) i wanadu(V) z 
roztworów wodnych na sorbentach różnego typu. 

12:35-12:50 Prof. dr hab. Paweł Szabelski 
Symulacje Monte Carlo prekursorów 
metaloorganicznych w fazach zaadsorbowanych. 

12:50-13:05 Mgr Patrycja Gryta 

Badanie zdolności sorpcyjnych oraz stabilności 
hydrotermalnej UiO-66 i jego pochodnych z 
wykorzystaniem metody quasi-równowagowej 
temperaturowo programowanej desorpcji i adsorpcji 
(QE-TPDA). 

13:05-13:20 Mgr Mariusz Borkowski 
Wpływ pola magnetycznego na mechanizm wyciekania 
pojedynczego filmu ciekłego oraz pian rzeczywistych 
stabilizowanych magneto-reaktywnymi surfaktantami. 

13:20-13:35 Mgr Dorota Gaweł 
Wpływ warunków dynamicznych na stabilność filmów 
emulsyjnych w roztworach białek i klasycznych 
surfaktantów. 

13:35-13:50 Mgr Gabriela Jajko 
Poprawa właściwości sorpcyjnych UiO-66 dzięki 
kontrolowanemu zdefektowaniu – eksperyment i 
symulacje Monte Carlo. 

13:50-14:50 Obiad (sala 4, Atelia) 

15:15 
Wycieczka: zwiedzanie najciekawszych zabytków lubelskiego Starego Miasta oraz kolacja 
w restauracji Magia (ok. godz. 19:00). 
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Środa 25.08.2021
  

6:30-8:30 Śniadanie dla gości hotelowych 
Sesja VI (sala 2, Luxor) 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Chibowski 

9:30-10:00 
Wykład plenarny 
Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk 

Telomerowe motywy DNA jako aktywatory 
wiązania/uwalniania leków w nośnikach czułych na 
zmianę pH. Modelowanie z zastosowaniem dynamiki 
molekularnej. 

10:00-10:15 Dr Dawid Lupa 
Mechanizmy tworzenia i właściwości kompleksów 
liniowych polipeptydów. 

10:15-10:30 Mgr Edyta Rekiel 
Adsorpcja biosurfaktantów z wodno-etanolowych 
roztworów na granicy faz roztwór-powietrze. 

10:30-10:45 Mgr Dorota Filipiuk 
Sorpcja wybranych metali d-elektronowych na 
alginianie wapnia. 

10:45-11:00 Mgr Ewelina Godek 
Wpływ rodzaju i siły jonowej elektrolitu na właściwości 
stabilizacyjno-flokulacyjne układu Kar/N-SM. 

11:00-11:20 Przerwa kawowa (sala 3, Atelia) 
Sesja VII (sala 2, Luxor) 

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś 

11:20-11:45 
Wykład sekcyjny 
Dr hab. Cecylia Wardak, prof. 
UMCS 

Zastosowanie materiałów kompozytowych w 
konstrukcji elektrod jonoselektywnych typu all solid 
state. 

11:45-12:00 
Prof. dr hab. Beata 
Krasnodębska-Ostręga 

SPE – technika wspomagająca elektroanalizę w analizie 
ultra-śladów. 

12:00-12:15 Dr hab. Maciej Chotkowski 
Elektroosadzanie wybranych pierwiastków z roztworów 
niewodnych – zastosowania w medycynie nuklearnej. 

12:15-12:30 
Dr hab. Krzysztof 
Miecznikowski, prof. UW 

Wpływ położenia grupy hydroksylowej na 
elektrokatalityczne utlenianie propanolu do CO2 na 
modyfikowanych nanocząstkach na bazie platyny. 

12:30-12:45 Dr inż. Katarzyna Jedlińska 
bi-pasmowa mikroelektroda bizmutowa – budowa i 
przykłady zastosowania. 

13:00-14:00 Obiad (sala 4, Atelia) 

14:00-15:00 
Sesja posterowa II (sala 4, Atelia) 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Anna Nowicka; Dr hab. Jolanta Kochana; prof. UJ; 
dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. UW 

Sesja VIII (sala 2, Luxor) 
Przewodnicząca: Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS 

Obrady Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem 

15:00-15:25 
Wykład sekcyjny 
Prof. dr hab. Piotr Warszyński 

Adsorpcja surfaktantów na granicach faz, podejście 
molekularne. 

15:25-15:50 
Wykład sekcyjny 
Prof. dr hab. Zygmunt Sadowski 

Stabilność i adhezja wtórnych produktów powstałych w 
procesie bioługowania. 

15:50-16:05 Dr Magdalena Greluk 
Współstrącanie jako skuteczna metoda preparatyki 
katalizatorów kobaltowych do otrzymywania wodoru w 
reakcji reformingu parowego etanolu. 

16:05-16:20 Mgr Adrianna Biedrzycka 
Synteza kompozytu hydroksyapatytu z tlenkiem żelaza 
oraz przedstawienie wybranych właściwości. 

16:20-16:35 Mgr Marlena Martyna 

Wykorzystanie elektrody z cyklicznie odnawialnego 
filmu ciekłego amalgamatu srebra (R-AgLAFE) w 
badaniach zmian dynamiki katalitycznego działania 2-
tiocytozyny na proces elektroredukcji jonów Bi(III) pod 
wpływem surfaktantów. 

16:35-16:50 Mgr Magdalena Medykowska 
Porównanie mechanizmów wiązania jonów metali 
ciężkich na granicy faz popiół lotny/roztwór, kompozyt 
węglowo-zeolitowy/roztwór oraz zeolit/roztwór. 

16:50-17:05 
Prof. dr hab. Małgorzata 
Wiśniewska 

Sprawozdanie z działalności Sekcji FZM PTChem w 
latach 2019-1021. 

19:00 Kolacja grillowa (sala 4, Atelia) 
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Czwartek 26.08.2021
  

6:30-8:30 Śniadanie dla gości hotelowych 
Sesja IX (sala 2, Luxor) 

Przewodniczący: Dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM 

9:30-9:55 
Wykład sekcyjny 
Dr Damian Nieckarz 

Symulacje komputerowe jako użyteczne narzędzie w 
racjonalnym projektowaniu metaloorganicznych struktur 
supramolekularnych o hierarchicznej budowie na 
powierzchniach płaskich. 

9:55-10:20 
Wykład sekcyjny 
Mgr Anna Modzelewska 

Analiza połączenia podbudowy metalowej uzupełnienia 
protetycznego stałego z materiałem licującym – ceramiką. 

10:20-10:35 
Dr hab. Paweł Stelmachowski, 
prof. UJ 

Funkcjonalizacja plazmą tlenową materiałów węglowych. 

10:35-10:50 Mgr Aleksander Ejsmont 
Optymalizacja konwersji tlenków kobaltu(II,III) do struktur 
metalo-organicznych Co-MOF. 

10:50-11:10 Przerwa kawowa (sala 3, Atelia) 
Sesja X (sala 2, Luxor) 

Przewodnicząca: Dr hab. Ewa Skwarek, prof. UMCS 

11:10-11:35 
Wykład sekcyjny 
Dr Gabriela Grzybek 

Optymalizacja dotacji potasem katalizatora Co|Al2O3 do 
reakcji reforming parowego etanolu. 

11:35-11:50 Dr Tomasz Jaroch 
Warstwowa struktura pofalowanego i płaskiego w skali 
atomowej silicenu – analiza mikroskopowa (LEEM), badania 
krystalograficzne (LEED) i obliczenia teoretyczne. 

11:50-12:05 
Mgr Lucyna Żurawek-
Wyczesany 

Otrzymywanie i właściwości nowego materiału 2D – 
antymonenu. 

12:05-12:20 Mgr Mateusz Gargol 
Wykorzystanie materiałów odpadowych jako wypełniaczy w 
kompozytach polimerowych. 

12:20-12:35 Mgr Kacper Przykaza 
Charakterystyka cienkich filmów substancji biologicznie 
aktywnych osadzonych na modyfikowanej powierzchni 
PEEK. 

Zakończenie konferencji (sala 2, Luxor) 
Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska; Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska 

12:35-13.00 
Podsumowanie konferencji 

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze wystąpienia ustne i postery 
13:00-14:00 Obiad (sala 4, Atelia) 
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Sesja posterowa I 

Adsorpcja i stabilność układów zdyspergowanych 
1. Badanie mechanizmu i kinetyki adsorpcji jonów ołowiu(II), poli(kwasu akrylowego) i Tritonu X-100 z ich 

roztworu wodnego na powierzchni biowęgli aktywnych uzyskanych z ziela skrzypu polnego – Małgorzata 
Wiśniewska 

2. Struktura sorbentów tlenkowych Co i Ni na nośnikach Al2O3 i SiO2 w mediach gazowych i wodnych – Ewa 
Skwarek 

3. Badanie właściwości adsorpcyjnych nanomateriałów węglowych otrzymanych na bazie minerałów ilastych – 
Dariusz Sternik 

4. Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych kompozytów alginianowo - węglowych – Dariusz 
Sternik 

5. Procesy agregacyjne siarczków metali w układach zawierających hydrofilowe nanostruktury celulozy oraz 
biosurfaktant glikopeptydowy – Krzysztof Legawiec 

6. Przestrzenna złożoność oddziaływań hematytu z jonami dikarboksylowymi na granicy faz - badania 
elektrochemiczne – Karolina Kędra 

7. Adsorpcja i kontrolowane uwalnianie leków przeciwbólowych i hipotensyjnych z powierzchni pomarszczonych 
nanocząstek węglowych modyfikowanych kwasem fumarowym oraz chlorkiem żelaza(III) – Joanna Gościańska 

8. Wpływ dynamicznej warstwy adsorpcyjnej na kinetykę wyciekania filmów pianowych – Jan Zawała 

9. Właściwości synergistyczne mieszanin surfaktantów CnTAB/n-oktanol w układach dwu- oraz 
trójskładnikowych – Jan Zawała 

10. Mocznik i tiomocznik jako modyfikatory węglowych nośników amfoterycyny B – Aleksander Ejsmont 

11. Właściwości flokulacyjne egzopolisacharydu syntetyzowanego przez jednokomórkowe glony – Katarzyna 
Szewczuk-Karpisz 

12. Badanie adsorpcji i desorpcji różnego rodzaju zanieczyszczeń w układzie montmorylonit/egzopolisacharyd 
bakteryjny/elektrolit podstawowy – Katarzyna Szewczuk-Karpisz 

13. Synteza i charakterystyka nowych sorbentów opartych na EGDMA i celulozie – Beata Podkościelna 

14. Temperatura pirolizy jako czynnik zwiększający zdolność adsorpcyjną biowęgla wyprodukowanego z łusek 
słonecznika – Katarzyna Szewczuk-Karpisz 

15. Badanie efektywności usuwania barwników organicznych z roztworów wodnych za pomocą węgli aktywnych 
otrzymanych z biomasy – Piotr Nowicki 

16. Badanie właściwości elektrokinetycznych i agregacyjnych cząstek tlenku itru(III) pokrytych mieszanymi 
warstewkami adsorpcyjnymi poli(glikolu etylenowego) i poli(kwasu akrylowego) – Stanisław Chibowski 

17. Dwuwymiarowe sieci kowalencyjne pochodnych antracenu: projektowanie teoretyczne z wykorzystaniem 
symulacji komputerowych – Paweł Szabelski 

18. Halogenopochodne naftalenu i antracenu w powierzchniowej reakcji Ullmanna - model symulacyjny – Jakub 
Lisiecki 

19. Wpływ statycznego pola magnetycznego o indukcji magnetycznej 0,44T na napięcie powierzchniowe 
surfaktantów – Konrad Terpiłowski 

20. Wpływ temperatury na adsorpcyjne i objętościowe właściwości wodnych roztworów Kolliphoru ELP – Konrad 
Terpiłowski 

21. Porównanie właściwości fizykochemicznych surfaktantów fluorowęglowych i węglowodorowych – Katarzyna 
Szymczyk 

22. Adsorpcja trójskładnikowych mieszanin surfaktantów fluorowęglowych i węglowodorowych na granicy faz 
woda-powietrze – Katarzyna Szymczyk 

23. HEC jako stabilizator wodnych suspensji nanoglinki – Ewelina Godek  
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Technologia chemiczna i kataliza 
24. Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe jako potencjalne napełniacze polimerowe o właściwościach 

antybakteryjnych – Łukasz Klapiszewski 

25. Tlenek cynku jako funkcjonalna domieszka do kompozytów cementowych – Izabela Klapiszewska 

26. Nowe wysokowydajne systemy fotokatalizujące stosowane do procesów fotopolimeryzacji w zakresie światła 
widzialnego – Paweł Niezgoda 

27. Multimetaliczne szkielety metalo-organiczne z linkerami porfirynowymi – Paulina Jagódka 

28. Synteza i charakterystyka wysokoporowatych mieszanych tlenków ZnO i Al2O3 z dominującym udziałem fazy 
spinelowej ZnAl2O4 – Agnieszka Kierys 

29. Wysokoporowaty tlenek ceru(IV) modyfikowany kobaltem jako katalizator w reformingu parowym etanolu – 
Agnieszka Kierys 

30. Zdefektowane, funkcjonalne szkielety metalo-organiczne - nowa strategia syntezy katalizatorów reakcji 
konwersji CO2 – Agata Łamacz 

31. Suchy reforming metanu na katalizatorach osadzonych na nośnikach węglowych – Agata Łamacz 

32. Wpływ metody enkapsulacji nanocząstek miedzi na właściwości fizykochemiczne UiO-66 - Maciej Róziewicz 

33. Właściwości fizykochemiczne katalizatorów glinokrzemianowych modyfikowanych miedzią – Bogdan 

Samojeden 

34. ITQ-2 modyfikowany metalami d-elektronowymi jako katalizator w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej 

tlenków azotu amoniakiem (NH3-SCR) – Agnieszka Szymaszek 

35. Ferieryt oraz jego delaminowana i podpórkowana pochodne modyfikowane miedzią jako niskotemperaturowe 

katalizatory dla procesu NH3-SCR – Aneta Święs 

36. Opracowanie procedury analitycznej oznaczania krzemu i kadmu w materiale roślinnym – Małgorzata Szultka-

Młyńska 

37. Badanie kinetyki adsorpcyjnej biowęgli otrzymanych z pozostałości po ekstrakcji liści pokrzywy zwyczajnej – 

Robert Pietrzak 

38. Wpływ mechanochemicznej, hydrotermalnej i mikrofalowej obróbki tlenku tytanu na jego strukturę i 

właściwości fotokatalityczne – Karolina Kucio 

39. Wpływ agregacji żelaza na aktywność katalityczną materiału typu MCM-41 modyfikowanego metodą wymiany 

jonowej templatu w procesie NH3-SCR – Aleksandra Jankowska 
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Sesja posterowa II 

Fizykochemia ciała stałego 
1. Biowęgle aktywne otrzymane z pozostałości pofermentacyjnej jako potencjalne adsorbenty zanieczyszczeń 

organicznych z fazy ciekłej – Małgorzata Wiśniewska 

2. Wpływ hydrofobowości ciała stałego na tworzenie się kontaktu trójfazowego w procesie flotacji – Mateusz 
Kruszelnicki 

3. Termicznie indukowana synteza, przemiany fazowe i dekompozycja silicenu na Au(111) – analiza ewolucji 
topografii (LEEM) i przemian struktury krystalograficznej (LEED) – Tomasz Jaroch 

4. Zastosowanie węgli aktywnych z odpadów organicznych w procesie adsorpcji błękitu metylenowego – Barbara 
Charmas 

5. Badania termiczne i kalorymetryczne węgli aktywnych (ACs) otrzymanych z odpadów organicznych – Barbara 
Charmas 

6. Synteza i badania nowych bioplastików opartych na PLA – Beata Podkościelna 

7. Zeolity modyfikowane kobaltem i potasem jako katalizatory reakcji dopalania sadzy – Gabriela Grzybek 

8. Akrylowe powłoki luminescencyjne do zastosowań w czujnikach optycznych – Małgorzata Gil-Kowalczyk 

9. Zeolitowe katalizatory kobaltowe dotowane potasem do reformingu parowego etanolu – Piotr Patulski 

10. Tlenek żelaza jako rdzeń kompozytów – Adrianna Biedrzycka 

11. Sensybilizacja nanocząstek ditlenku tytanu w barwnikowych ogniwach słonecznych – Agata Zdyb 

12. Funkcjonalizowane ligandy o trójkątnej geometrii jako użyteczne jednostki budulcowe metaloorganicznych 
struktur supramolekularnych zaadsorbowanych na powierzchniach płaskich – Damian Nieckarz 

Elektrochemia, elektroanaliza i chemia analityczna 
13. Wykorzystanie elektrody bizmutowej do woltamperometrycznego oznaczania śladowych ilości jonów wolframu 

– Małgorzata Grabarczyk 

14. Zjawiska elektryczne występujące w jamie ustnej u pacjentów użytkujących grillz’y – Anna Modzelewska 

15. Elektrochemiczne osadzanie stopów kobalt – nikiel z roztworów o różnym stężeniu kobaltu w stałym polu 
magnetycznym – Tomasz Klepka 

16. Srebrowe materiały hybrydowe - aspekty ekonomiczne, ekologiczne i perspektywy zastosowań – Aleksandra 
Zaręba 

17. Właściwości adsorpcyjne adeniny w buforach octanowych o różnych pH – Dorota Gugała-Fekner 

18. Witamina B7 jako czynnik zmieniający kinetykę elektrowydzielania cynku na rtęci – Dorota Gugała-Fekner 

19. Miedziowe elektrody jonoselektywne za stałym kontaktem na bazie wielościennych nanorurek węglowych i 
nanocząstek tlenku miedzi(II) – Cecylia Wardak 

20. Woltamperometryczne oznaczanie kadmu i ołowiu z wykorzystaniem detektora bezpośredniego wstrzyku i 
elektrody sitodrukowanej modyfikowanej uwęglonym haloizytem – Jolanta Kochana 

21. Charakterystyka elektrochemiczna sitodrukowanych czujników węglowych modyfikowanych nanowarstwami 
poliakrylonitrylu wytworzonymi techniką PECVD – Jolanta Kochana 

22. Wykorzystanie węglowych elektrod sitodrukowanych modyfikowanych nanowarstwami poliakrylonitrylu 
wytworzonymi techniką PECVD do oznaczania bupropionu – Maria Madej 

23. Czujnik woltamperometryczny oparty na sieci metaloorganicznej JUK-2 do oznaczania citalopramu – Maria 
Madej 
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24. Zastosowanie mikrowagi kwarcowej do ustalenia optymalnych warunków woltamperometrycznego zatężania 
jonów Pd2+ poprzez tworzenie kompleksu Pd-histydyna – Monika Sadowska 

Chemia w medycynie i kosmetyce 
25. Uwalnianie kurkuminy z formulacji kosmetycznych – Izabela Nowak 

26. Formulacje żelowe zawierające laktony sekswiterpenowe – Izabela Nowak 

27. Właściwości antyoksydacyjne ekstraktów roślinnych z szałwii lekarskiej oraz bzu czarnego – Radosław 
Pankiewicz 

28. Synteza hydroksyapatytu i ocena wpływu obecności jonów Ag i U na jego wybrane właściwości strukturalne, 
powierzchniowe i elektrochemiczne – Ewa Skwarek 

29. Synteza i fizykochemiczne właściwości kompozytu hydroksyapatytu i kaolinu – Ewa Skwarek 

30. Polimerowe materiały o konsystencji hydrożelu otrzymywane in situ metodą fotopolimeryzacji inicjowanej w 
zakresie światła widzialnego przy wykorzystaniu nowych systemów fotoinicjujących – Katarzyna Starzak 

31. Zastosowanie uporządkowanych mezoporowatych węgli dla podwyższenia stabilności i aktywności 
bakteriobójczej antybiotyków – Joanna Gościańska 

32. Wpływ orientacji przeciwciała w warstwie receptorowej na parametry pracy immunosensora do detekcji 
metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej – Agata Kowalczyk 

33. Nanorurki węglowe skoniungowane z i-Motif DNA jako platforma kontrolowanego uwalniania leków do terapii 
antynowotworowej – Paweł Wolski 

34. Wpływ stężenia ekstraktu z pofermentu na właściwości użytkowe żeli pod prysznic – Tomasz Wasilewski 

35. Projektowanie i charakterystyka nowoczesnych powłok dla implantów – Klaudia Szafran 

36. Biosurfaktanty w kosmetykach – Edyta Rekiel 

37. Wpływ rodzaju promotora transepidermalnego przenikania składników aktywnych na właściwości 
fizykochemiczne serum kosmetycznego – Anita Bocho-Janiszewska 

38. Nowe barwniki fluorescencyjne oparte na pierścieniowej pochodnej 2-pirydonu – Tomasz Świergosz 
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