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Cel projektu: Od czasu odkrycia efektu Kirkendalla i późniejszych doświadczeń Balluffiego 
wiadomo, że dominującym mechanizmem dyfuzji metali jest mechanizm wakansyjny. Nanocząstki 
metali lub nanomateriały budowane z takich nanocząstek stawiają jednak nowe, specyficzne 
wyzwania dla zrozumienia i przewidywania powolnej ewolucji ich budowy związanej z dyfuzją. 
Chemisorpcja na ich powierzchni może zmieniać mobilność atomów powierzchniowych i 
zatrzymać proces tworzenia i migracji wakansów. Chemia powierzchni wpłynie więc na zjawiska 
transportu w nanocząstce. Nałożenie tego efektu na zjawiska segregacji powierzchniowej, separacji 
faz w nanostopach o makroskopowo niemieszalnych składnikach, czy  przejść fazowych np. do 
układów uporządkowanych daje możliwość głębokiego kształtowania struktury i właściwości 
nanomateriału. Może np. prowadzić do odwrócenia separacji faz. Celem projektu jest eksploracja i 
rozwój takich metod zmieniania struktury nanomateriałów i pokazanie ich stosowalności do 
kształtowania właściwości szeregu nanostopów o makroskopowo niemieszalnych składnikach. 
Właściwości te to np. reaktywność powierzchni w testowych reakcjach. Proponowany zakres badań
obejmuje pomiar kinetyki dyfuzji składników stopu, eksplorację diagramu fazowego w badanym 
obszarze temperatur (do 500oC), wgląd w ewolucję morfologii i w kinetykę wzrostu stopu.
Proponowane badania: Badania obejmują monitorowanie struktury nanostopów specjalnie 
opracowaną przez nas metodą proszkowej dyfrakcji rtg. in situ interpretowaną przy pomocy metod 
symulacji atomistycznych . Interakcja obu metod umożliwia dość głęboki wgląd w strukturalne 
cechy nanostopu co pokazalismy w naszych publikacjach. Metodykę badań rozwijaliśmy w ciągu 
ostatniej dekady. Zakładamy długie monitorowanie powolnych procesów dyfuzyjnych 
umożliwiające pomiar ich kinetyki oraz odpowiedzi na zmiany środowiska chemicznego. 
Zakładamy użycie naszego zintegrowanego układu pomiarowego złożonego z kamery 
rentgenowskiej do pomiarów in situ, układu zasilania w gazy, spektrometru mas, kontrolerów 
przepływu i temperatury. Całość jest  zautomatyzowana i programowalna umożliwiając realizację 
złożonych i długich sekwencji pomiarowych. Analiza i interpretacja danych obejmie użycie takich 
narzędzi modelowania jak relaksacja energetyczna, dynamika molekularna, relaksacja 
konfiguracyjna metodą Monte Carlo czy symulacja procesu dyfuzji. Interakcja metody pomiarowej 
z symulacjami atomistycznymi uzywana w naszym zespole tworzy nowoczesną, atrakcyjną i 
skuteczną metodologię.
Powody podjęcia tematyki: Poszukiwanie nanomateriałów o nowych, atrakcyjnych 
właściwościach powinno również obejmować kwestię ich długoterminowej trwałości. Właściwości 
takich materiałów mogą się jednak zmieniać przez migrację atomów (np. zanieczyszczeń bądź w 
wyniku segregacji) od granicy ziaren. Ich małe rozmiary sprawiają, że nawet powolne procesy 
dyfuzyjne mogą w skończonym czasie doprowadzić do zmiany składu nanocząstki. Rozumienie i 
przewidywanie takich procesów jest więc fundamentalnym elementem świadomej nanoinżynierii. 
Złożone procesy transportu w nanomateriałach, również indukowane chemicznie mogą generować 
nowe metastabilne stany i komplikować diagram fazowy. Doswiadczenia na nanokryształach mogą 
również dostarczyć parametrów procesu dyfuzyjnego trudnych do uzyskania innaczej a o dużym 
znaczeniu dla praktycznej inżynierii nanomateriałowej.
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