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Planowanie kosztów wytwarzania cienkich warstw w technologii termicznego 
natrysku, historia wzmacniania materiałów, nanotechnologia : zestawienie 
bibliograficzne w wyborze 
Wybór i opracowanie Ewa Lewicka 
Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2015 
 
Wykaz skrótów: 
PŚ – Politechnika Świętokrzyska 
UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
WBP – Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
 
Wydawnictwa zwarte 
 
1. Błaszczyk, Alfred : Kierunki rozwoju innowacji nanotechnologicznych i ich 
znaczenie gospodarcze / Alfred Błaszczyk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 238, [2] s. : il., err. ; 23 
cm. - Bibliogr. s. 212-[239] 
Nanotechnologia--aspekt ekonomiczny. 
Nanotechnologia--aspekt społeczny. 
Nanotechnologia--innowacje--zastosowania przemysłowe. 
Nanotechnologia--zastosowania przemysłowe--Kraje Unii Europejskiej. 
Nanotechnologia--prawo. 
Biblioteka PŚ 
 
2. Cademartiri Ludovico : Nanochemia : podstawowe koncepcje / Ludovico 
Cademartiri, Geoffrey A. Ozin ; przekł. Andrzej M. Kłonkowski. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. -  XXV, [1], 283, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 
przy rozdz. Indeks 
Materiały nanokrystaliczne -- podręczniki akademickie. 
Nanochemia -- podręczniki akademickie. 
Nanochemia -- techniki -- podręczniki akademickie. 
Biblioteka UJK - Wolny dostęp-zwarte-1 p. 
WBP - wypożyczalnia 
 
3. Faryniak Leszek, Żaboklicki Andrzej : Wzmacnianie i zabezpieczanie drewnianych 
stropów w obiektach zabytkowych. W: Krajowa konferencja naukowo-techniczna p.t. 
Inżynieryjne problemy w odnowie staromiejskich zespołów zabytkowych : Kraków, 
19-21 czerwca 1986. T. 2, Referaty / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. 
Komisja Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział 
w Krakowie ; [kom. nauk. i org. konferencji Janusz Bogdanowski et al.]. - S. 63-70 
Biblioteka PŚ 
 
4. Górzyński, Stefan : Mechaniczna technologia drewna : dla techników przemysłu 
leśnego. Cz. 1 / Stefan Górzyński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1966. - 498 s., [2] k. tabl. złoż. : il., tab., wykr. ; 21 
cm 
Biblioteka PŚ 
 
5. Górzyński, Stefan : Mechaniczna technologia drewna : dla techników przemysłu 
leśnego. Cz. 2 / Stefan Górzyński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe 
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Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1965. - Wyd. 2 popr. i uzup. - 794 s., [2] k. tabl. złoż. 
: il., tab., wykr. ; 21 cm 
Biblioteka PŚ 
 
6. Gulbiński, Witold : Cienkie warstwy do pracy w warunkach suchego tarcia w 
podwyższonych temperaturach. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki 
Koszalińskiej, 2006. - 174 s. : il. ; 24 cm 
Warstwy cienkie (fizyka) -- badania; Warstwy cienkie (fizyka) -- powierzchnie; Trybologia 
(technologia) -- badania; Azotki metali przejściowych -- skutki oddziaływania temperatur; 
Tlenki metali -- skutki oddziaływania temperatur; Węgliki metali przejściowych -- skutki 
oddziaływania temperatury. 
Biblioteka PŚ 
 
7. Hryniewicz, Tadeusz  : Technologia powierzchni i powłok / Tadeusz Hryniewicz ; 
Politechnika Koszalińska ; [red. Bronisław Słowiński]. - Koszalin : Wydawnictwo 
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2004. - Wyd. 2. - 382 s. : rys., wykr. ; 24 cm. 
Literatura s. 327-334 
Podręcznik do wykładów z przedmiotów "Powłoki Ochronne i Dekoracyjne", 
"Samochodowe Powłoki Ochronne i Dekoracyjne, "Technologia Powierzchni i 
Powłok" oraz "Technologia Obróbki Powierzchni" jest przeznaczony dla studentów 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.  
Biblioteka PŚ 
 
8. Kolman, Romuald : Mechaniczne wzmacnianie powierzchni części maszyn / 
Romuald Kolman. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965. - 166, [1] 
s. : il. ; 24 cm. - (Nowa Technika ; z. 51). - Bibliogr. s. 165-[167] 
Biblioteka PŚ 
 
9. Kotynia, Renata : Wzmacnianie żelbetowych belek na ścianie za pomocą 
kompozytów polimerowych / Renata Kotynia. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki 
Łódzkiej, 2011. - 310 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe - Politechnika 
Łódzka. Rozprawy Naukowe, ISSN0137-4834 ; z. 415). - Bibliogr. s. 293-306 
Biblioteka PŚ 
 
10. Kowal Zbigniew, Żaboklicki Andrzej : Wzmacnianie zabytkowych drewnianych 
belek polichromowanych za pomocą połączeń mechanoklejowych. W: Drewno i 
materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : VI konferencja naukowa : 
referaty, Szczecin - Międzyzdroje, 27-29 maja 2004 r. - S. 323-332 : il. 
Biblioteka PŚ 
 
11. Leszczyński, Zbigniew : Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań 
w przedsiębiorstwie / Zbigniew Leszczyński.  - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i 
Doskonalenia Kadr, 2012. - 263 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM ; 12 cm). 
Dysk optyczny CD-ROM zawiera model informacyjny rachunku kosztów działań w 
formacie MS Excel. - Bibliogr. s. [259]-263 
Przedsiębiorstwa—finanse. 
Rachunek kosztów działań. 
Biblioteka PŚ 
 
12. Liu, Wing Kam : Nano mechanics and materials : theory, multiscale methods 
and applications / Wing Kam Liu, Eduard G. Karpov, Harold S. Park. - Chichester : 
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John Wiley & Sons, Ltd., cop. 2006. - XIII, 320 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 301-313. 
Indeks 
Materiały nanokrystaliczne. 
Nanotechnologia. 
Biblioteka PŚ 
 
13. Lyshevski, Sergey Edward : Nano- and micro- electromechanical systems : 
fundamentals of nano- and microengineering / Sergey Edward Lyshevski. - 2nd ed. - 
Boca Raton : CRC Press, cop. 2005. - 722 s. : il. ; 27 cm. - (Nano- and Microscience, 
Engineering, Technology, and Medicine Series). - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. 
Nanotechnologia. 
Systemy mikroelektromechaniczne. 
Biblioteka PŚ 
 
14. Nanomateriały / Polskie Towarzystwo Chemiczne. - Wrocław : [Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego], 2004. - 291 s. : il. ; 24 cm. – (Wiadomości Chemiczne. 
Biblioteka) 
Materiały naukowe przedstawione na I Nano-Sympozjum "Materiały nanokrystaliczne 
- synteza, struktura, właściwości i zastosowania, Wrocław, 7 luty 2004. 
Materiały nanokrystaliczne -- konferencje. 
Nanotechnologia -- konferencje. 
Biblioteka UJK - Wolny dostęp-zwarte-1 p. 
 
15. Nanotechnologie / red. nauk. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, Mark 
Geoghegan ; red. nauk. przekł. Krzysztof Kurzydłowski ; zespół tłumaczy Jarosław 
Ferenc [et al.]. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 
XIV, 469, [1] s. : il. ; 25 cm 
Biblioteka PŚ - wyd. z 2008 r. 
Biblioteka UJK - Magazyn-parter 
 
16. Pałka, Krzysztof : Kształtowanie struktury i właściwości warstwy wierzchniej 
materiałów stosowanych w urządzeniach dla przemysłu spożywczego / Krzysztof 
Pałka, Weroński Andrzej. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003. - 147 
s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 133-147 
Żywność--przerób--maszyny--materiały. 
Żywność--przerób--maszyny--deterioracja. 
Obróbka powierzchniowa. 
Biblioteka PŚ 
 
17. Paździor, Artur : Metodyka przygotowania projektu organizacyjno-
ekonomicznego przedsięwzięcia inwestycyjnego / Artur Paździor ; Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. - Lublin : Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2004. - 83 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 
82-83 
Inwestycje--efektywność kosztów. 
Inwestycje--planowanie. 
Biblioteka PŚ 
 
18. Piechota, Robert : Projektowanie rachunku kosztów działań : Activity Based 
Costing / Robert Piechota. - Warszawa : Difin, 2005. - 247 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 
242-247 
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Rachunek kosztów działań--podręczniki akademickie. 
Biblioteka PŚ 
 
19. Polakowski Artur, Żaboklicki Andrzej : Likwidacja ugięć i wzmacnianie 
zabytkowych drewnianych stropów belkowych. W: Warsztat pracy rzeczoznawcy 
budowlanego : III konferencja naukowo-techniczna, Kielce 24-25 kwietnia 1997. Cz. 
2. - S. 29-36 
Biblioteka PŚ 
 
20. Surface design : applications in bioscience and nanotechnology / ed. by 
Renate Förch [et al.]. - Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2009. 
- XXIII, [1], 511 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy poszczególnych rozdz. Indeks; dostęp 
online: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527407898.html 
Powierzchnie (technologia). 
Nanotechnologia.  
Biblioteka UJK - Magazyn-parter 
 
21. Zinc oxide bulk, thin films and nanostructures : processing, properties and 
applications / ed. by Chennupati Jagadish and Stephen Pearton. - Amsterdam [etc.] : 
Elsevier, cop. 2006. - IX, 589 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks 
Nanostruktury. 
Tlenek cynku. 
Tlenek cynku--warstwy cienkie. 
Biblioteka PŚ 
 
22. Żaboklicki, Andrzej : Rehabilitacja i wzmacnianie zabytkowych konstrukcji 
drewnianych / Andrzej Żaboklicki. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki 
Świętokrzyskiej, 2013. - 268 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Monografie, Studia, 
Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska,ISSN1897-2691 ; M40) (Nauki Techniczne / 
Politechnika Świętokrzyska. Budownictwo). - Bibliogr. s. 245-264 
Konstrukcje drewniane szkieletowe--konserwacja i naprawy. 
Budownictwo drewniane--konserwacja i restauracja. 
Zabytki--konserwacja i restauracja. 
Biblioteka PŚ 
 
Wydawnictwa ciągłe 
 
23. Badania warstw nanoszonych metodami natrysku termicznego / M. Richert, A. 
Mazurkiewicz, M. Książek, J. A. Smolik, R. Grzelka, P. Pałka. W: Inżynieria 
Materiałowa. – Vol. 32 (2011), nr 4. – S. 691-694. - Bibliogr. 12 poz., rys.  
Powłoki WC-Co, Cr3C2-NiCr, NiCrSiB, NiCrSiB + 5% Fe, NiCrSiB + 2,5% Cr + 2,5% Fe, 
WC-Co + 5% (NiCrFeBSi), WC-Co-CrC-Ni wytworzono dwoma metodami natrysku 
termicznego: metodą plazmową oraz metodą natrysku płomieniowego HVOF (High Velocity 
Oxy-Fuel). Przeprowadzono porównawcze badania struktury powłok, stosując technikę 
obserwacji za pomocą mikroskopii świetlnej oraz elektronowej mikroskopii skaningowej. 
Wykorzystując metodę EDS zbadano skład chemiczny powłok. Ponadto przeprowadzono 
ocenę budowy fazowej za pomocą metod rentgenowskich. Badania mikrotwardości pozwoliły 
porównać mikrotwardość powłok i pośrednio ocenić ich odporność na ścieranie. 
Biblioteka PŚ - Od 2004 r. dostęp on-line (informacja w OWC) 
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24. Gulbiński W.,  Suszko T.,  Warcholiński B. : Cienkie warstwy węglików 
molibdenu MoCx nanoszone metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego. W: 
Inżynieria Materiałowa. – R. 34 (2003), nr 6, s. 490-493  
Węgliki molibdenu charakteryzujące się wysoką twardością, badane są pod kątem ich 
zastosowania na pokrycia antyzużyciowe części maszyn i mechanizmów. Cienkie warstwy 
MoCx nanoszono metodą reaktywnego, impulsowego rozpylania magnetronowego. Proces 
nanoszenia kontrolowano metodą spektroskopii emisyjnej plazmy procesowej, śledząc 
wybrane atomowe linie emisyjne molibdenu. W pracy przedstawione zostały wyniki badań 
rentgenowskich oraz XPS, pomiarów mikrotwardości, przewodnictwa elektrycznego i adhezji 
warstw nanoszonych na ulepszane cieplnie podłoża ze stali 4H13 i podłoża alundowe oraz 
rezultaty badań tribologicznych prowadzonych w układzie kula-płaszczyzna, zarówno w 
temperaturze pokojowej, jak i w wysokich temperaturach (do 400 stopni Celsjusza) w 
atmosferze powietrza o normalnej wilgotności. Stwierdzono, że najlepsze właściwości 
tribologiczne wykazują warstwy mające charakter nanokompozytu złożonego z wydzieleń 
węglika molibdenu w matrycy amorficznego uwodornionego węgla. 
Biblioteka PŚ - Od 2004 r. dostęp on-line (informacja w OWC) 
 
25. Kąc, S. : Cienkie warstwy Ti(C,N,O) wytwarzane techniką PLD. W: Hutnik : 
Wiadomości Hutnicze. - Vol. 77 (2010), nr 4, s. 171-175. - Bibliogr. 13 poz., rys. 
Biblioteka PŚ - Od 2004 r. dostęp on-line (informacja w OWC) 
 
26. Miśta W.,  Ziaja J.,  Gubański A. : Wpływ temperatury na mikrostrukturę 
cienkich warstw Zn-Bi-O. W: Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i 
Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. – Vol. 38 (2003), nr 13, s. 
225-227. - Bibliogr. 6 poz. 
Warstwy Zn-Bi-O otrzymano w procesie rozpylania magnetronowego. Otrzymane warstwy 
wygrzewano do temperatur 900 stopni C, dla czasów od 1 min do 4 godzin. Na podstawie 
wykonanych badań rentgenograficznych i mikroskopowych przedstawiono skład chemiczny, 
fazowy oraz mikrostrukturę tak wygrzewanych warstw. 
Biblioteka PŚ - OWC 
 
27. Nanoskopowa analiza orientacji domen magnetycznych z wykorzystaniem 
technik bliskiego pola / M. Ozimek, A. Sikora, D. Goworska-Koniarek, W. Wilczyński. 
W: Przegląd Elektrotechniczny. - R. 86 (2010), nr 4, s. 72-74. - Bibliogr. 10 poz., rys., 
wykr.  
Cienkie warstwy NiFe otrzymano na szkle kwarcowym za pomocą impulsowego rozpylania 
magnetronowego. Proces nakładania prowadzono przy stałej mocy (550 W) i różnym 
ciśnieniu gazu roboczego (0,4, 1,0, 4,0 Pa). Zbadano strukturę domenową otrzymanych 
warstw za pomocą mikroskopii sił magnetycznych (MFM). Grubość powłok zawierała się w 
przedziale od 80 do 150 nm. 
Biblioteka PŚ - Od 2004 r. dostęp on-line (informacja w OWC) 
 
28. Ozimek M.,  Wilczyński W. : Zastosowanie cienkich warstw Ni-Fe w 
ekranowaniu pól elektromagnetycznych. W: Prace Instytutu Elektrotechniki. – R. 56 
(2009), z. 241, s. 39-50. - Bibliogr. 24 poz., rys., tab. 
W pracy przedstawiono wyniki badań tłumienia promieniowania elektromagnetycznego przez 
cienkie warstwy Ni-Fe naniesione na włókninę polipropylenową 160 (gramatura 160 gm^-2). 
Magnetyczny target zamocowany na wyrzutni magnetronowej WMK-100 został rozpylony w 
atmosferze czystego argonu. Zbadano szybkość osadzania warstw w zależności od 
wybranych parametrów procesu rozpylania magnetronowego (moc wydzielona na targecie 
oraz ciśnienie gazu roboczego). Wykonano badania morfologii powierzchni i strukturalne za 
pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz dyfrakcji rentgenowskiej X-
ray. Tłumienie promieniowania elektromagnetycznego wyznaczono w oparciu o 
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amerykańską normę MIL-STD 285. Zakres częstotliwości roboczej zawierał się w przedziale 
od 300 do 1000 MHz. Stwierdzono wpływ parametrów rozpylania na skuteczność 
ekranowania. 
29. Biblioteka Politechniki Łódzkiej; Biblioteka Główna Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie; Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka 
Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
 
30. Radziszewska, A. : Cienkie warstwy Al-Mg i Al-Mg-Ni otrzymywane techniką 
PLD W: Inżynieria Materiałowa. – Vol. 32 (2011), nr 4, s. 687-690. - Bibliogr. 10 poz., 
rys., tab. 
W artykule przedstawiono strukturę oraz skład fazowy i chemiczny cienkich warstw Al-Mg 
oraz Al-Mg-Ni osadzanych techniką ablacji laserowej. Materiałem wyjściowym był stop Beta-
Mg2Al3 o składzie chemicznym: 39,09% at. Mg i 60,91% at. Al oraz tarcza z czystego 
metalicznego Ni (99,999%). Warstwy nakładano za pomocą lasera QS-Nd:YAG. Stosowano 
długość fali lambda = 266 nm. Warstwy nakładano na podłoże Si <100> (warstwa Al-Mg) 
oraz stop AZ91D (multiwarstwa Al-Mg-Ni). Stosowano różne gęstości wiązki laserowej (q), 
które wynosiły: 1,1 J/cm2 - dla warstwy Al-Mg oraz 4,7 J/cm2 - w przypadku multiwarstwy Al-
Mg-Ni. Zastosowano również różną temperaturę podłoży: 20°C (dla Al-Mg-Ni) i 200°C (dla 
Al-Mg). W pracy przedstawiono zmiany struktury oraz składu chemicznego uzyskanych 
cienkich warstw. Badania morfologii warstw ujawniły występowanie kropli na ich powierzchni 
o średnicy ok. 8 mm i wysokości 5 mm. Na przekroju warstwy Al3Mg2 była widoczna jej 
budowa warstwowa, w której zaobserwowano występowanie obszaru kolumnowych 
kryształów aluminium, które następnie przechodziły w strukturę amorficzną oraz 
nanokrystaliczną. W obszarze amorficznym następowało zwiększenie zawartości magnezu 
(do 43,1% at.) w porównaniu z obszarem nanokrystalicznym (do 37,1% at.). Natomiast 
multiwarstwa Al-Mg-Ni charakteryzowała się występowaniem struktury nanokrystalicznej, na 
którą składały się warstwy Ni oraz Mg0,35Al0,65 krystalizujące w układzie regularnym 
ściennie centrowanym. 
Biblioteka PŚ - Od 2004 r. dostęp on-line (informacja w OWC) 
 
31. Radziszewska, A. : Cienkie warstwy B-Al-Mg nakładane techniką ablacji 
laserowej. W: Inżynieria Materiałowa. – Vol. 29 (2008), nr 6, s. 560-563. - Bibliogr. 9 
poz., rys. 
W artykule przedstawiono strukturę oraz skład chemiczny cienkich warstw Al-Mg 
osadzanych techniką ablacji laserowej. Jako materiał wyjściowy (tarcza) wykorzystano stop 
ß-Mg2Al3 o składzie chemicznym: 39,09% at. Mg i 60,91% at. Al. Warstwy były nakładane 
za pomocą lasera QS-Nd:YAG (^ = 355 nm) na podłoże Si <100>. Do ich wytworzenia 
zastosowano gęstość energii wiązki laserowej (q) równą 1,87 J/cm2 oraz różną temperaturę 
podłoża krzemowego: 100°C, 150°C, 200°C i 300°C. W wyniku oddziaływania 
promieniowania laserowego na powierzchnię tarczy, zwiększyła się jej chropowatość oraz 
skład chemiczny. W pracy przedstawiono zmiany struktury oraz składu chemicznego 
uzyskanych warstw w zależności od zastosowanej temperatury podłoża Si. Badania 
strukturalne ujawniły występowanie kropli oraz por w nanokrystalicznych warstwach. 
Natomiast zmiana temperatury podłoża prowadziła do zmian zawartości Al i Mg w 
warstwach, w porównaniu z materiałem wyjściowym. 
Biblioteka PŚ - OWC 
 
32. Rajczyk M., Jończyk D. : Przegląd metod wzmacniania konstrukcji 
drewnianych. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo. – Z. 
17 (167) (2011), s. 146-160. - Bibliogr. 32 poz., rys., tab.  
http://www.bud.pcz.czest.pl/budownictwo-172 Art_B17_16.pdf  
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33. Tomaszewski H.,  Jach K. : Wpływ warunków osadzania cienkich warstw 
dwutlenku tytanu metodą magnetronowego rozpylania jonowego na ich właściwości 
katalityczne, hydrofilne i bakteriobójcze. W: Materiały Ceramiczne. – R. 64 (2012), nr 
1, s. 11-21. - Bibliogr. 16 poz., rys., wykr., tab.  
Jak powszechnie wiadomo, w przypadku dwutlenku tytanu mają miejsce dwa zjawiska 
indukowane światłem. Pierwsze, dobrze już poznane zjawisko fotokatalizy, które prowadzi do 
rozkładu wielu związków organicznych i drugie, związane z wysoką zwilżalnością i zwane 
superzwilżalnością. Oba zjawiska są od wielu lat badane. Jednak nadal uważa się, że 
właściwości fotokatalityczne i hydrofilne warstw dwutlenku tytanu są zależne od sposobu 
wytwarzania, a poszukiwanie i wyjaśnianie czynników strukturalnych i technologicznych 
odpowiedzialnych za ich wielkość jest ciągle aktualne. W niniejszej pracy przezroczyste i 
mechanicznie odporne cienkie warstwy nanoziarnowego dwutlenku tytanu wytwarzano 
metodą magnetronowego rozpylania jonowego. Określono czynniki technologiczne 
wpływające na właściwości warstw. Warstwy charakteryzowano przy użyciu SEM i dyfrakcji 
rentgenowskiej. Dla oceny aktywności katalitycznej warstw TiO2 mierzono rozkład etanolu w 
specjalnie zbudowanym do tego celu stanowisku z wykorzystaniem spektrometru 
masowego. Pomiary kąta zwilżania przez wodę wykazały, że cienkie warstwy są 
hydrofobowe jeśli pozostają w ciemności. Podczas naświetlania UV warstwy konwertują do 
hydrofilnych. Dla porównywania jakości uzyskanych warstw obliczano szybkość reakcji 
rozkładu etanolu i szybkość spadku kąta zwilżania. Przeprowadzone badania wykazały, że 
wytworzone warstwy posiadają również właściwości bakteriobójcze, co sprawdzono na 
czterech szczepach popularnych, szpitalnych bakterii: gronkowiec, salmonella, pałeczka 
jelitowa oraz pałeczka ropy błękitnej. Obecność warstw dwutlenku tytanu na powierzchni 
ceramicznych płytek ściennych zwiększa 3-6 razy szybkość likwidacji bakterii w stosunku do 
płytek bez tych warstw. 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego; Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie; Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej; Biblioteka Główna 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
 
34. Walkiewicz-Pietrzykowska A.,  Wróbel A. M. : Otrzymywanie i właściwości 
cienkich warstw a-SiC:H nanoszonych w procesie RP-CVD z 
tetrametylodisilaetylenu. W: Inżynieria Materiałowa. – Vol. 31 (2010), nr 4, s. 1277-
1279. - Bibliogr. 21 poz., rys.  
Amorficzne, uwodornione, cienkie, warstwy (a-SiC:H) były wytwarzane z 1,1,4,4-t 
Tetrametylodisilaetylenu (TMDSE) w selektywnym procesie plazmowym CVD (RP-CVD, 
remote plasma chemical vapor deposition), stosując wodór do generowania plazmy 
mikrofalowej (2,45 GHz). Warstwy nanoszone były przy rożnej temperaturze podłoża (TS = 
30÷400°C), na polerowane płytki krystalicznego krzemu użyte jako podłoża modelowe 
Przedstawiono rezultaty badań nad wpływem temperatury podłoża na strukturę chemiczną 
oraz właściwości fizyczne, fizykochemiczne i mechaniczne otrzymanych cienkich warstwy 
węglika krzemu. 
Biblioteka PŚ - Od 2004 r. dostęp on-line (informacja w OWC) 
 
35. Wpływ grubości na optyczne, strukturalne i elektryczne własności cienkich 
warstw CdS otrzymywanych metodą CBD / E. Schabowska-Osiowska, T. 
Pisarkiewicz, T. Kenig,  B. Handke, Z. Porada. W: Elektronika : konstrukcje, 
technologie, zastosowania. – Vol. 46 (2005), nr 2-3, s. 60-61 
Cienkie warstwy siarczku kadmu o różnych grubościach nakładane były w kąpieli chemicznej 
(CBD). Warstwy wykazywały strukturę regularną. Ze wzrostem grubości przepuszczalność 
warstw w badanym zakresie widma silnie malała, zwiększała się natomiast wielkość ziaren 
CdS, występowała poprawa ciągłości warstwy i zmniejszały się nierówności powierzchni. 
Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej; Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 
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36. Wpływ wygrzewania na nanokrystaliczne cienkie warstwy na bazie TiO₂ na 
przykładzie TiO₂:Nd / Mazur, M.  Wojcieszak, D.  Sieradzka, K.  Kaczmarek, D.  
Domaradzki, J.  Prociów, E. L. - W: Elektronika : konstrukcje, technologie, 
zastosowania. – Vol. 53 (2012), nr 2, s. 16-18. - Bibliogr. 13 poz., tab., wykr. 
Wyniki badania wpływu wygrzewania na właściwości strukturalne oraz właściwości 
powierzchni nanokrystalicznych cienkich warstw TiO₂ domieszkowanych neodymem (0,84% 
at.). Cienkie warstwy TiO₂:Nd wytworzono zmodyfikowaną metodą rozpylania 
magnetronowego i bezpośrednio po naniesieniu miały one strukturę amorficzną. 
Wygrzewanie w 800°C spowodowało rekrystalizację struktury w anataz o wielkości 
krystalitów równych 6 nm. Mikroskopia sił atomowych potwierdziła nanokrystaliczność 
badanych cienkich warstw. 
Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej; Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 
 
Dokumenty elektroniczne 
 
37. Dobrzański, Leszek A. : Kształtowanie struktury i własności powierzchni 
materiałów inżynierskich i biomedycznych [Dokument elektroniczny]. – Gliwice : 
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Politechnika Śląska, 2009 ; 
dostęp online: http://www.forsurf.pl/cdrom/content/KSiWMIiB.pdf  
Spis treści: Ogólna klasyfikacja warstw powierzchniowych i procesów ich wytwarzania; 
Obróbka cieplno-chemiczna stali. Nawęglanie. Azotowanie. Kompleksowe nasycanie azotem 
i innymi pierwiastkami. Borowanie. Dyfuzyjne nasycanie stali pierwiastkami metalicznymi. 
Atmosfery ochronne i obróbka cieplna w próżni. Procesy nanoszenia powłok z fazy gazowej. 
Warstwy powierzchniowe kształtowane z wykorzystaniem technologii laserowych. Warstwy 
powierzchniowe nanoszone metodami spawalniczymi. Warstwy powierzchniowe 
gradientowych materiałów narzędziowych. Powierzchniowe warstwy stopowe i odlewnicze i 
infiltracyjne. Powierzchniowe warstwy ceramiczne. Pokrycia polimerowe i obróbka 
powierzchniowa polimerów. Zmiany struktury i własności powierzchni materiałów 
inżynierskich i biomedycznych w wyniku eksploatacji. Korozja metali i stopów. Korozja 
elektrochemiczna. Korozja gazowa. Zużycie tryboliczne. Zużycie i niszczenie narzędzi 
skrawających. Zużycie narzędzi do pracy na gorąco. 
 
38. Drajewicz, Marcin : Uszlachetnianie powierzchni szkła nanocząstkami 
związków glinu : rozprawa doktorska [Dokument elektroniczny]. - Kraków : Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2008 ; dostęp online: 
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9975/full9975.pdf  
Nanotechnologia, otrzymywanie materiałów manometrycznych, techniki wytwarzania top-
down, bottom-up, strukturalny model szkieł sodowo-wapniowo-krzemianowych, 
fizykochemiczne właściwości powierzchni szkła, chemiczna odporność szkła na działanie 
wody, kwasów, zasad, wietrzenie, wytrzymałość mechaniczna szkła na dynamiczne 
zginanie, kruchość, twardość, modyfikacja powierzchni szkła, termiczne wzmacnianie szkła, 
trawienie chemiczne, wymiana jonowa w stopionych solach, uszlachetnianie szkła na 
gorąco, AlCl3 powierzchni szkła, na zimno, modyfikacja powierzchni szkła przez obróbkę 
wodnym roztworem mocznika, charakterystyka, preparatyka nanocząstek związków glinu, 
przygotowanie, metodyka prowadzenia badań, wyniki analizy ziarnowej, określenie 
parametrów techniczno-technologicznych procesu uszlachetniania nanocząstkami, badanie 
struktury powierzchni, wyniki obserwacji mikroskopowych wraz z analizą EDAX, mikroskopii 
sił atomowych AFM, rezonansu magnetycznego NMR, rentgenowskiej spektroskopii 
fotoelektronowej XPS, elipsometrii, badanie właściwości fizykochemicznych szkieł 
uszlachetnionych nanocząstkami, odporności hydrolitycznej szkła, mikrotwardości, 
wytrzymałości na zginanie poprzeczne, na dynamiczne zginanie, udarność, badanie 
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spektrofotometryczne, wyniki badań transmisji światła, badania elastooptyczne naprężeń w 
szkle, wyniki badań elastooptycznych 
 
39. Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów 
inżynierskich z wykorzystaniem promieniowania laserowego i innych technologii 
spawalniczych [Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu: 
http://www.openaccesslibrary.com/vol05/5.pdf  
Ogólna klasyfikacja technologii nanoszenia powłok metodami spawalniczymi. Warstwy 
powierzchniowe kształtowane z wykorzystaniem technologii laserowych. Technologie 
napawania kształtujące strukturę i własności warstw powierzchniowych elementów maszyn. 
Technologie natryskiwania cieplnego warstw powierzchniowych (np. natryskiwanie 
płomieniowe, płomieniowe natryskiwanie naddźwiękowe, natryskiwanie łukowe, 
natryskiwanie plazmowe). Osadzanie cienkich warstw przy pomocy wysokiej temperatury. 
Laserowa synteza materiałów z fazy ciekłej w postaci warstw lub nanocząstek. Pokrycia 
natryskiwane cieplnie. 
 
40. Walkowicz, Jan : Nanotechnologie w inżynierii powierzchni [Dokument 
elektroniczny]. – Tryb dostępu: 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDoQFj
AEahUKEwiF5_TMx4PJAhWH6CwKHYb4Ao4&url=http%3A%2F%2Fwww2.tu.kosza
lin.pl%2Ftechnologie-
hybrydowe%2Fdokumenty%2Fseminaria%2FNanotechnologie_w_inzynierii_powierz
chni.ppt&usg=AFQjCNGb42g7wMUQ_aJMfNQFvdrD5kb89Q&sig2=DW6QX80ETZ-
vwbCT6V6oJw&cad=rja 


