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Sygnis to konstelacja wybitnych inżynierów,
naukowców i przedsiębiorców, którzy w ramach
wspólnych działań podejmują się przeróżnych
inicjatyw związanych z nowymi technologiami.
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i siedziby zespołu technologów mieści się na
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RELACJA Z 65. URODZIN
PAŁACU KULTURY I NAUKI
Mija 65 lat odkąd, w noszącej jeszcze blizny wojny Warszawie, został
otwarty ogromny biały budynek. Pałac Kultury i Nauki – punkt, którego
nie da się przeoczyć. Z jego obecnością wychowały się całe pokolenia, dla
wielu jest symbolem stolicy i najbardziej charakterystycznym budynkiem
kojarzącym się z Polską. W tę okrągłą rocznicę, wspólnie z zarządem
PKiN, zorganizowaliśmy wielkie urodziny Pałacu, na których można było
napić się z jubilatem (kawy), zobaczyć jego mniejsze kopie drukowane
w trójwymiarze czy puścić wodze fantazji i za pomocą długopisu 3D
narysować Warszawską Syrenkę.

pokazy druku 3D,
wydruki na kawie

| OD STÓP DO GŁÓW

| W PAŁACU, NA URODZINACH

Urodzinowy wtorek okazał się ciepłym i przyjaznym dniem
na odwiedziny jubilata i spotkania się z gośćmi Pałacu.
Zaplanowaliśmy atrakcje dla każdego odwiedzającego
w dwóch miejscach budynku. Pierwszym była kawiarnia
SO!COFFEE, gdzie ustawiliśmy naszą maszynę IMAGO,
dzięki której mogliśmy drukować na kawowej piance obrazy
Pałacu w fotograficznej jakości. Drugą lokalizacją był taras
widokowy na 30 piętrze PKiN. Tam ustawiliśmy nasze
maszyny FlashForge Dreamer i rozpoczęliśmy produkcję
małych kopii Pałacu Kultury i Nauki. Proces ich wytwarzania
zrobił ogromne wrażenie na odwiedzających, szczególnie
na tych, którzy pierwszy raz w życiu mieli okazję zobaczyć
technologię druku 3D na żywo. Ostatnią zaplanowaną
przez nas atrakcją były stanowiska do rysowania za pomocą
długopisów 3D – nie mieliśmy żadnych ograniczeń
wiekowych, ale z naszych obserwacji wynika, że jednak
królowali tam najmłodsi. Udało nam się zatem połączyć
naszymi technologiami wejście i szczyt Pałacu.

Wydarzenie okazało się ogromnym sukcesem – bardzo
duża frekwencja, zainteresowanie i odzew ze strony
gości w mediach społecznościowych są wystarczającym
potwierdzeniem. Nasze stanowisko z drukarkami 3D
obejrzało ponad półtora tysiąca gości! Popularyzacja
nowych technologii to dla nas czysta radość,
niezależnie od tego czy rozmawiamy o meandrach
niuansów technicznych z doświadczonymi inżynierami
czy śmiejemy się razem z najmłodszymi przy próbach
odręcznego drukowania 3D wizerunków postaci z bajek
za pomocą długopisów. Razem z gośćmi przywdziewaliśmy
kolorowe „wąsy” z kawowej pianki, gdy upijając gorące
napoje niszczyliśmy subtelnie wykonane nadruki z wizerunkami
PKiNu. Wspólne przeżycie tej 65. rocznicy Pałacu Kultury
i Nauki było dla nas nie tylko pracą, ale również wielką
przyjemnością z tego, czym zajmujemy się na co dzień.
Kiedy późnym wieczorem zbieraliśmy nasze maszyny,
czuliśmy że był to dobry dzień. Choć przez wiele godzin
narastające zmęczenie dzielnie ustępowało ekscytacji,
wróciło do nas po odwiezieniu sprzętów do biura.
Prawdopodobnie uśmiech schodziłby powoli z naszych
twarzy, gdyby nie świadomość, że to dopiero pierwsze z naszych
dwóch spotkań z Pałacem w tym roku.

| WIELKI, ŚREDNI, MAŁY
Nie tylko proces druku wzbudził ogólne zainteresowanie.
Goście zafascynowali się również naszymi wydrukami
Pałacu Kultury w różnych wielkościach. Mieliśmy kilka
propozycji – jeden mieścił się na dłoni, jeszcze inny był dużą
makietą. Wszystkie te kopie łączyło jedno – niesamowita
dokładność wykonania i jakość szczegółów. Nawet
najmniejszy model PKiN miał wyraźnie zaznaczone gzymsy,
okna, struktury kolumn czy zdobienia wież. Właśnie
takimi efektami chcieliśmy podzielić się ze wszystkimi
odwiedzającymi – chodziło nam między innymi o pokazanie,
że druk 3D potrafi o wiele więcej, niż mogłoby się na co

Więcej naszych zdjęć zobaczycie w naszej galerii na
stronie www.sygnis.pl, zapraszamy.

dzień wydawać. Zaskoczone miny zwiedzających były
dla nas potwierdzeniem dobrze wykonanej misji.

65. Urodziny były naprawdę ogromnym wydarzeniem,
ale w tym roku przygotowujemy dla Was coś jeszcze…
Śledźcie nas na FB, Twitterze i Instagramie.
Tekst: Adam Dolny
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POWTÓRKA Z HISTORII – REPLIKA
ORDERU JANA III SOBIESKIEGO
Nie od dziś wiadomo, że technologie addytywne dostarczają rozwiązań nie
tylko w branżach przemysłowych, ale również w wielu innych dziedzinach.
Dziś opowiemy wam o projekcie, który dotyczył nauk historycznych. Dzięki
drukowi 3D udało się stworzyć idealne repliki Orderu Jana III Sobieskiego
oraz Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – pierwsze
takie sztuki po ponad 300 latach! Sygnis New Technologies, na zlecenie
Fundacji Orderu Jana III Sobieskiego, zaprojektowało i wyprodukowało
wysokiej jakości kopie obu orderów.

Na podstawie wcześniejszych projektów graficznych
przedstawionych przez zlecającego pracę oraz jedynych
zachowanych oryginałów obu Orderów, Sygnis stworzyło
najpierw cyfrowe modele 3D w wersjach pełnych oraz
uproszczonych. Dodatkowo, odtworzone zostały łańcuchy
orderowe wraz z elementami ozdobnymi, znanymi
z pierwowzorów. Po stworzeniu prototypów przyszedł czas
na odlanie orderów z metalu. To jedyna taka rekonstrukcja

w przypadku polskich orderów i odznaczeń. Projekty oparte
na obu orderach zostały odtworzone pierwszy raz od 300 lat.

| HISTORIA ZAWARTA W ORDERACH
Oba przedmioty zostały stworzone i zainicjowane przez
króla Jana III Sobieskiego. Pierwszy order, imienia samego
króla, jest tworem wyjątkowym z uwagi na swoją nie
do końca odkrytą historię. Jedyny egzemplarz istnieje
w zbiorach księcia Dominika Radziwiłła, w petersburskim
Ermitażu. Uwzględniając, że odznaczenie to było
przechowywane w zbiorach po Janie Sobieskim, a także
znajdujący się na rewersie krzyża napis bardzo popularny
w czasach Jana Sobieskiego, a także znajdujący się na
awersie herb Sobieskich, można przyjąć, że jedyny istniejący
egzemplarz orderu był próbnym okazem sporządzonym
dla króla. Z kolei ideę drugiego odznaczenia – Orderu
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny –
podsunął królowi Władysławowi IV Wazie już w XVII w.
podskarbi nadworny koronny Jerzy Ossoliński. Ówczesny
papież, Urban VIII wydał 5 lipca 1634 r. bullę zatwierdzającą
fundację orderu. Szlachta była jednak niezadowolona
z decyzji podjętej przez króla i ostatecznie Order nigdy nie
wszedł do powszechnego użytku w I Rzeczpospolitej.

| NOWE ŻYCIE HISTORYCZNYCH
ORDERÓW

Jan III Sobieski, olej na płótnie, autor: Daniel Szulc
(1615-1683). Źródło: Wikipedia Commons

Pierwszy etap odtworzenia polegał na wykonaniu przez
techników Sygnis cyfrowych modeli 3D na podstawie
projektów orderów dostarczonych przez Fundację.
W związku z tym został przygotowany rewers i awers
każdego modelu w wersji pełnej i uproszczonej, wraz
z elementami łańcucha orderowego. Kolejnym etapem

rekonstrukcja
historyczna
prac nad tworzeniem orderów był wydruk w technologii
DLP. Taka technika oznacza użycie żywicy odlewniczej,
która utwardza się przez działanie projektora. Metoda ta
pozwala na wykonanie pierwowzoru do użyciaw procesie
odlania docelowych Orderów z metalu. Wydruk jest
niezwykle precyzyjny – zakładający dokładność do

Opracowanie modeli, rekonstrukcji: Maciej Głowacki

kilkudziesięciu mikronów – i pozwala na odwzorowanie
nawet najmniejszych szczegółów z cyfrowego projektu.

| OSTATECZNA FORMA
Ostatnim etapem pracy nad orderami był ich odlew
na podstawie wzorców wydrukowanych z w 3D. Metalem
użytym do odlewu projektu był mosiądz. Model wykonany
w technologii DLP był mastermodelem (matrycą) pod
proces odlewu. Część elementów była posrebrzana.
Wszystkie elementy zostały ręcznie pomalowane.
Jeden order ważył niecałe 200 gramów. Po zakończeniu

prac Ordery zostały przekazane Fundacji. Zaopiekowaliśmy
się całym zleceniem – od ustaleń, przez dopracowywanie
modeli cyfrowych, sposobów druku, odlewu, po końcowe
malowania. Dzięki naszemu zaangażowaniu i doświadczeniu
techników Sygnis, na każdym etapie były dostarczane
najbardziej optymalne rozwiązania dla tego wyjątkowego
projektu.
Tekst: Adam Dolny
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JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ
MEDYCYNY?
Uwielbiamy czytać o cudownych technologiach osadzonych w bliżej
nieokreślonej przyszłości, o bionicznych organach, sztucznej inteligencji
i podróżach planetarnych. Jak jednak zrozumieć długą i krętą drogę od
teraźniejszości do jednej z tysięcy wersji świetlanych futuryzmów? Części
odpowiedzi dostarczają nam bieżące opracowania naukowe i zarysowywane
przez nie kierunki i wizje. Dziś skupimy się na artykule naukowym
pracowników naukowych Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, który
stanowi przegląd informacji o technikach umożliwiających uzyskanie
biodrukowanych, bionicznych tkanek i narządów.

hoduje się w laboratoriach do badań nad ich
reakcjami na testowane leki czy kosmetyki.

zachowania realistycznych warunków takich jak ciśnienie,
przepływ, składniki odżywcze oraz obecność toksyn i leków.

Postęp w nowoczesnych technikach inżynierii
chemicznej i materiałowej miał swój wkład
do technik biodruku oraz technologii OOC.
Ta ostatnia jest doskonałym narzędziem do badań
nad rozwojem chorób na poziomie komórkowym
oraz farmakokinetyki różnych typów komórek
w obrębie jednego lub kilku narządów. Pomaga
również śledzić reakcje wybranych tkanek lub
narządów na testowane leki.

Do tej pory udało się stworzyć wątrobę, nerki, jelito, płuco,
serce, mózg, skórę oraz węzły chłonne na chipach. Wyniki
te udało się otrzymać dzięki postępom w wielu dziedzinach
nauki, a nieustanny rozwój tej techniki stał się podstawą
alternatywnych testów in vivo.

| TECHNOLOGIA OOC

Autorzy ściśle współpracują z Sygnis Bio Technologies,
prowadząc badania z wykorzystaniem biodrukarki
Cellink BioX.
Dynamiczny rozwój medycyny jest wspierany przez
prężnie rozwijające się techniki biodruku oraz tzw.
organów na chipach (ang. Organ On-A-Chip, OOC). Do tej
pory powszechnie stosowane modele biologiczne, które
bazują na dwuwymiarowych hodowlach komórek, zostają
powoli wypierane przez dużo bardziej wydajne techniki
3D. Powstają obiecujące alternatywne rozwiązania
czerpiące z najnowszych osiągnięć nauki takie, jak systemy
mikroprzepływowe nazywane organami na chipach czy
biodruk 3D całych jednostek organowych. Żywe tkanki

System organ-on-a-chip jest innowacyjną
technologią, która poprzez wykorzystanie
kontrolowanych warunków pozwala na
monitorowanie interakcji międzykomórkowych.
Jest szczególnie obiecującym rozwiązaniem dzięki
szybkości początkowej ewolucji toksyczności leku,
co pozwala skrócić liczbę badań przedklinicznych. Jednakże,
rozwiązanie to nie jest w stanie całkowicie naśladować
funkcjonowania organu, fizjologii choroby czy odpowiedzi
odpornościowej. Ten system w założeniu ma generować
reakcje w bardzo małych objętościach, ale dających się
odwzorować w większej skali.
Organy na chipach tworzy się poprzez kultywacje komórek
w komorach i kanałach, które zostały zaprojektowane tak,
aby można było łatwo naśladować biologiczne i fizjologiczne
właściwości tkanek lub całych organów. Odwzorowanie
kompletnego funkcjonowania struktury wymaga

Jednak, mimo szybkiego rozwoju techniki OOC, organy na
chipach nie są w stanie zastąpić testów przeprowadzanych
na zwierzętach. Głównym ograniczeniem jest brak
rozwiniętego układu naczyniowego, co uniemożliwia
wymianę składników odżywczych i gazów, oraz odwzorowanie
struktury naturalnej tkanki. Rozwiązanie tych problemów
można znaleźć w biodruku 3D.

| BIODRUK 3D
Wysiłki nad wygenerowaniem zaprojektowanych tkanek
stale postępują – na dłuższą metę istnieje nadzieja, że
pozwolą one na znaczną poprawę jakości życia pacjentów
i chorych na całym świecie. Pomimo licznych trudności
napotykanych w dziedzinie inżynierii biomedycznej, sam
biodruk 3D wydaje się być odpowiednim rozwiązaniem dla
problemów świata naukowego oraz medycznego.
Odpowiednia metoda biodruku 3D wybierana jest na
podstawie używanego biotuszu i jego właściwości
(np. lepkość). Do najczęściej stosowanych metod
należą mikroekstruzja, inkjet, metoda laserowa oraz
stereolitografia. Każda z metod posiada swoje wady

i zalety, wybór jest uzależniony od dostępnych środków
oraz oczekiwanego efektu – np. metoda stereolitograficzna
jest jedną z najlepiej przystosowanych dla biotuszy o wysokiej
lepkości, ale wykorzystywane do ich utwardzania światło
UV uszkadza DNA komórek.
Poszukiwanie nowych metod testowania leków oraz
produktów kosmetycznych stało się priorytetem w dzisiejszym
świecie badań przedklinicznych. Ich głównym założeniem
jest uzyskanie precyzyjnej reakcji na lek w tkance badanej
in vivo. Badania łączą druk skafoldów 3D razem z drukiem
3D – np. w pracy nad biologią guzów oraz ich odpowiedzią
na leki. Uzyskane wyniki są obiecujące nie tylko dla
wykorzystania tej metody w testach leków, ale również jako
sposób ograniczenia wykorzystywania zwierząt w laboratoriach.
Ponadto, biodruk 3D może zostać wykorzystany w celach
edukacyjnych – drukowane organy posłużyłyby za modele
demonstracyjne, zamiast stosowanych powszechnie
preparatów oraz przeprowadzanych sekcji. Pozwoliłoby to
na wizualizację patologii chorób jak również zrozumienie
procesów komórkowych. Biodruk 3D stałby się również
wartościowym narzędziem tworzenia przedoperacyjnych
modeli anatomicznych.
W dłuższej perspektywie biodruk 3D zostałby wykorzystany
w celach transplantologicznych – drukowanie narządów
gotowych do przeszczepu, z obniżonym ryzykiem odrzutu,
ze względu na personalizację tkanek dla każdego pacjenta.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie
przeprowadza się 130 000 przeszczepów rocznie, co
pokrywa jedynie około 10% zapotrzebowania. Biodruk
3D organów pomógłby poprawić te statystyki oraz
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zmniejszyłby szanse niepowodzenia operacji.

| SZANSA DLA NASZYCH FUTRZANYCH
PRZYJACIÓŁ
Koncerny farmaceutyczne przeznaczają znaczne sumy
na proces testowania leków, mimo że istnieje jedynie 50%
prawdopodobieństwo, że lek faktycznie trafi na rynek.
Warto również wspomnieć, że przed wprowadzeniem leku,
musi on przejść szereg kosztownych oraz czasochłonnych –
nawet od 12 do 15 lat – testów.
Wykorzystanie bionicznych modeli jest w stanie skrócić
czas oraz ograniczyć koszty badań. Co jednak znacznie
istotniejsze – pozwoli to na redukcję ilości zwierząt
wykorzystywanych do badań nad lekami oraz kosmetykami.
Obliczono, że obecnie ponad 100 milionów zwierząt rocznie
ginie w laboratoriach do badań naukowych, kosmetycznych,
biomedycznych oraz farmaceutycznych. Podnoszone
głosy o zmniejszeniu, a na dłuższą metę wyeliminowaniu
zwierząt z badań laboratoryjnych oraz poprawie jakości
ich życia, są pod względem etycznym jak najbardziej

zrozumiałe, dlatego z niecierpliwością oczekuje się nowego
rozwiązania. Zakłada się, że komercjalizacja funkcjonalnych,
unaczynionych modeli tkanek otrzymanych metodą
biodruku 3D, jest w stanie ograniczyć liczbę zwierząt
wykorzystywanych w nauce o nawet 23-55%.

| WIELKIE NADZIEJE
Biodruk 3D oraz organy na chipie są wspaniałymi
alternatywami dla powszechnie stosowanych technik.
Biodruk pozwala na konstrukcję żywych, funkcjonalnych
struktur 3D, które mogą zostać użyte w badaniach
laboratoryjnych firm farmaceutycznych i kosmetycznych.
Modele 3D charakteryzują się bardziej wiarygodnymi
wynikami niż te otrzymane z testów na zwierzętach.
Obie te metody mają szansę wywrzeć ogromny wpływ
na nowoczesną medycynę i ochronę zdrowia na całym
świecie. Otwierają nowe możliwości zaspokojenia
potrzeb medycznych, w dziedzinach takich, jak medycyna
regeneracyjna czy transplantologia.
Tekst: Marta Robak, na podstawie: “Novel Strategies in Artificial Organ
Development: What Is the Future of Medicine?” MDPI

JESTEŚMY RÓWNIEŻ
NA FORUM DESIGNU
W WARSZAWIE
(UL. SZWEDZKA 2)
ZAPRASZAMY!
Wystawiamy się w klimatycznej
industrialnej przestrzeni,
wypełnionej nietuzinkowymi elementami
wystroju wnętrz.
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DRUK 3D W KRYSTALOGRAFII –
WSPARCIE POLSKIEGO ZESPOŁU
BADAWCZEGO W SOLEIL
Zespół naukowców z dr Anną Makal oraz dr. Romanem Gajdą
(z grupy badawczej profesora Krzysztofa Woźniaka) z Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego (UW) przez trzy dni przeprowadzał badania,
mające na celu śledzenie zmian rozkładu gęstości elektronowej w różnych
cząsteczkach. Ich grupa badawcza otrzymała szansę skorzystania z jednego
z najlepszych synchrotronów na Świecie. Urządzenie tego typu znajduje się
we Francji, pod Paryżem, w SOLEIL.

Prace badawcze naukowców zostały w kryzysowym
momencie wsparte przez technologię druku 3D
i szybki wydruk niezbędnej części, która została
stworzona w Sygnis New Technologies.

technolodzy zaplanowali, zaprojektowali i dostarczyli
niezbędny adapter.

Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego dostali wyjątkową
szansę na przeprowadzenie badań w zagranicznym
ośrodku badawczym, gdzie przez trzy doby mogli korzystać
z narzędzi krystalograficznych. Wszystkie ich starania oraz
skrupulatnie zaplanowane badania mogły zostać zniweczone
przez techniczny problem z niewielkim adapterem, który
nie pasował do urżądzeń na stacji pomiarowej. Ze swoim
problemem zwrócili się do firmy Sygnis New Technologies.
Sygnis w ekspresowym tempie wydrukowało brakujący
element. Dzięki procesom szybkiego prototypowania,

Synchrotron w SOLEIL (Source optimisée de lumière d’énergie
intermédiaire du LURE) jest źródłem promieniowania –
dzięki jego konstrukcji można otrzymać promieniowanie
elektromagnetyczne w szerokim zakresie: od podczerwieni
do bardzo twardego promieniowania rentgenowskiego.
Jego konstrukcję można sobie wyobrażać w ten sposób:
elektrony poruszające się po bardzo dużym okręgu (o
długości nawet kilkuset metrów) zostają rozpędzone
do prędkości bliskich prędkości światła, dzięki czemu
zaczynają one emitować interesujące nas promieniowanie,
wykorzystywane w
zbudowanych wokół okręgu
stacjach pomiarowych
dedykowanych do różnego
typu eksperymentów.
W Europie jest kilkanaście
takich obiektów – różnią się
pomiędzy sobą możliwą
do uzyskania długością
fali (wyjaśnimy sobie to za
chwilę), m.in.: „Diamond”
na Wyspach Brytyjskich,
„PETRA” w Niemczech,
„MAX IV” w Szwedzkim Lund
a także „SOLARIS” w Polsce.
Natomiast, jeden z najlepszych
synchrotronów na Świecie,
„Advanced Photon Source”,
znajduje się w Chicago, USA.

Rysunek: Synchrotron SOLEIL
Źródło: L. Persin - CAVOK Productionction

| CO CI NAUKOWCY WŁAŚCIWIE ROBIĄ?

case study
synchrotron w SOLEIL
Na synchrotronie w SOLEIL można przeprowadzać
szeroką gamę eksperymentów, np. spektroskopowe – czyli
sprawdzanie składu materiału, oraz krystalograficzne –
możemy badać strukturę wewnętrzną materiału, to w jaki
sposób układają się atomy w krysztale i jak struktura
zmienia się pod wpływem czynników zewnętrznych.
Podgrupa eksperymentów takich, jak te przeprowadzane
przez zespół badawczy z UW, nazywana krystalografią pod
wysokim ciśnieniem, sprowadza się do tego, że materiały są
poddawane ciśnieniu od kilku do kilkudziesięciu gigapaskali
[GPa] (1 gigapaskal odpowiada 10 tysiącom atmosfer[1]).
Komory ciśnieniowe użyte podczas opisywanych badań
są w stanie osiągnąć kilkanaście [GPa]. Jest to ciśnienie
porównywalne z tym, jakie na obiekt oddziaływałoby na dnie
rowu Mariańskiego albo jeszcze głębiej w powłoce Ziemi.
Synchrotron w SOLEIL jest układem stacji badawczych,
a każda z nich jest dedykowana do innego rodzaju badań,
np. materiałowych. W laboratoriach na UW również
znajdują się urządzenia zwane dyfraktometrami, na
których można wykonywać pomiary, ale występują
ograniczenia w zakresie długości możliwej do uzyskania
fali. Jeśli dysponujemy, np. lampą molibdenową, długość
promieniowania wynosi 0,73 Å (angstrema)[2]. Z kolei przy
źródle srebrowym możemy uzyskać 0,56 angstrema. Im
krótsza fala, tym większa rozdzielczość i z tym większą
dokładnością możemy mierzyć interesujące nas parametry.
Na Synchrotronie jest bardzo wysokoenergetyczna
wiązka, która ma 30 tysięcy keV (kiloelektronowoltów), co
przekłada się na 0,41 angstrema. To pozwala uzyskiwać wyniki
o bardzo dużej rozdzielczości[3]. Przez analogię – przed
lotem sondy kosmicznej New Horizons, astronomowie
dysponowali zdjęciami Plutona, które miały 6 pikseli. Dzięki
fotografiom wykonanym przez sondę, mogli zobaczyć

obraz powierzchni planety w HD – to znaczy, że te zdjęcia
miały już 2 miliony pikseli. Jednym słowem, dzięki wyprawie
do Synchrotronu możemy zobaczyć więcej i dokładniej.

| ADAPTER POTRZEBNY OD ZARAZ
Synchrotron w SOLEIL to niezależna francuska instytucja
badawcza. Zespoły z całego świata aplikują o czas
pomiarowy w tym ośrodku w procedurze konkursowej.
Projekty oceniane są przez zespół niezależnych naukowców.
Im bardziej innowacyjny, nowatorski i „wyzywający” projekt,
tym większe ma szanse na wygraną. Badaczom z UW się to
udało, dostali 3 dni czasu pomiarowego na jednej ze stacji
badawczych – CRISTAL. Wyzwaniem dla nas było to, żeby
w 72 godziny wykonać jak najwięcej eksperymentów.
Liczyliśmy się z sytuacją, w której po przyjeździe na stację
musielibyśmy czekać pół dnia, aż personel na stacji
przygotowałby nam stosowną przejściówkę, tym bardziej, że
nasz przyjazd wypadał na 9-11 listopada, czyli nie dość, że na
weekend, to w dodatku w święto narodowe – wspomina dr
Anna Makal.
Na synchrotronie w SOLEIL, na stacji pomiarowej CRISTAL,
możliwe są pomiary rentgenograficzne pod zwiększonym
ciśnieniem. Podwyższone ciśnienie uzyskiwane jest dzięki
zamknięciu próbki (np. monokryształ badanej substancji)
w tzw. komorze ciśnieniowej z kowadełkami diamentowymi
(Diamond Anvil Cell). Wytwarzanie wysokiego ciśnienia
sprowadza się do tego, że wspomnianą próbkę ściska
się pomiędzy dwoma diamentami. Proces nie wpływa
na temperaturę. Komora zbudowana jest w taki sposób,
że istnieje możliwość jej umocowania na goniometrze
znajdującym się na linii pomiarowej. Goniometr ten jednak
różni się znacząco od narzędzia używanego przez zespół

13

z UW gdzie badacze korzystają w laboratorium z tzw.
dyfraktometru czterokołowego.
Komory dostępne na miejscu nie odpowiadały naszym
badaczom, w związku z czym chcieli skorzystać ze swojej.
Niestety, komora nie była dostosowana do tego, co mogła
zaoferować stacja pomiarowa, co wymusiło użycie
adaptera pomiędzy komorą badaczy, a stanowiskiem
eksperymentalnym. Właśnie w tym momencie pomoc
druku 3D oraz technologów z Sygnis New Technologies
okazała się bezcenna. W bardzo krótkim czasie adapter
niezbędny do poprawnego działania urządzeń został
zaprojektowany i wydrukowany w technologii FDM.
Materiałem, z którego wykonano przdmiot było PLA
(polilaktyd) w kolorze złotym i srebrnym. Cała praca
została wykonana z niezwykłą dokładnością – dzięki
szybkiemu prototypowaniu i kilkukrotnej iteracji modelu
udało się wesprzeć naukowców UW. Przy produkcji
zostały wykorzystane maszyny Flashforge. Wydruk został
stworzony w oparciu o plany i projekty stworzone przez
Sygnis w taki sposób, żeby pasował do zaplanowanych
doświadczeń. Dzięki wsparciu Sygnis , grupa badaczy mogła
w pełni wykorzystać czas, jaki dostali w SOLEIL. Druk
3D pozwolił ekspresowo zaprojektować, sprototypować
i dostarczyć element, którego wyprodukowanie w inny
sposób w tak krótkim czasie, nie byłoby możliwe.
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| KTOŚ NIE ŚPI, ABY SPAĆ MÓGŁ KTOŚ

| PATRZ TROCHĘ SZERZEJ

Był to pierwszy taki wyjazd naszej grupy badawczej. Był
on ważny z tego względu, że miał na celu sprawdzenie czy
interesujący nas typ eksperymentu da się przeprowadzić na tej
konkretnej stacji. Byłoby to wygodne z kilku względów –
stacja znajduje się we Francji, a więc stosunkowo niedaleko,
dojazd jest łatwy, w prosty sposób można w krótkim czasie
zorganizować i przeprowadzić tam eksperyment. Podzieliliśmy
się na grupy i maksymalnie wykorzystaliśmy oferowany nam
czas, wyznaczając dwuosobowe zmiany 12-godzinne. Bardzo
nam zależało na tym, żeby nasze próby mogły się odbyć –
opisuje dr Makal.

Doktorzy Anna Makal oraz Roman Gajda z grupy badawczej
prof. Krzysztofa Woźniaka prowadzą tzw. badania
podstawowe. Żeby uzmysłowić sobie znaczenie ich pracy,
można przytoczyć przykład badań ciśnieniowych[4],
mających na celu sprawdzenie czy dana substancja
farmaceutyczna będzie się nadawałado umieszczenia w
tabletkach. Tego typu testy dają również podstawy dla
wytwórstwa różnego rodzaju czujników. Inny dział badań,
którymi w ostatnim czasie zajmuje się dr Anna Makal,
obejmuje materiały fluorescencyjne. Jej badania koncentrują
się nad tym, jak emisja światła się zmieni, jeśli te substancje
zostaną poddane zmiennemu ciśnieniu. W SOLEIL
naukowcy zajmowali się śledzeniem przepływu ładunku,
nie za pomocą interpretacji danych spektroskopowych,
ale w taki sposób, by móc rozrysować dokładną mapę
wędrówki elektronów. Właśnie do tego potrzebna jest
wysoka rozdzielczość.

Teraz zespół badawczy z UW jest w trakcie planowania
kolejnych eksperymentów. Wyniki ostatnich badań zostały
właśnie opublikowane w czasopiśmie naukowym IUCrJ pod
tytułem „Experimental Charge Density of Grossular Under
Pressure – a Feasibility Study”. Z wynikami eksperymentów
pojawią się również na konferencjach międzynarodowych,
np. konferencji Europejskiej Unii Krystalograficznej
i Międzynarodowej Unii Krystalograficznej. – Pierwszy
wyjazd pokazał nam, że stacja badawcza w SOLEIL spełnia
nasze potrzeby. Następnym razem przejdziemy do badań
konkretnych materiałów, np. granatów. Planujemy znów
pojechać w cztery osoby. To najbardziej optymalny układ –
dodaje dr Anna Makal.

W dłuższej perspektywie, badanie przepływu elektronów
wpływa na podstawy produkcji diod, elementów
światłoczułych, ogniw fotowoltaicznych i odnawialnych
źródeł energii. Tego typu eksperymenty, przeprowadzane
m.in. przez warszawski zespół naukowców, wpływając na rozwój
innowacji w Polsce, przyczyniają się do przełomów w nauce,
a w efekcie końcowym do zmiany otaczającego nas świata.

[1] „Atmosfera” – odpowiada średniemu ciśnieniu
atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi.
[2] Jednostka długości równa 10−10 m. Nie jest jednostką
układu SI. Służy do liczbowego wyrażania wartości
bardzo małych długości, porównywalnych z rozmiarami
atomów. Często stosowany w chemii i fizyce przy
opisywaniu obiektów i zjawisk zachodzących w skali
atomowej, gdzie posługiwanie się jednostkami układu SI
wymagałoby używania ułamków (1 Å = 0,1 nm).
[3] Rozdzielczość w tym przypadku możemy
interpretować jak rozdzielczość monitora. Im większa
jest ta wartość, tym drobniejsze szczegóły w kontekście
struktury krystalograficznej, czyli struktury cząsteczki
i rozkładu gęstości elektronowej, jesteśmy w stanie
zobaczyć. Pozwala to określić nie tylko gdzie znajdują
się atomy, ale też jak wyglądają wiązania pomiędzy nimi.
[4] Badania ciśnieniowe sprawdzają w jaki sposób
struktura materiału reaguje na ciśnienie.
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