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4. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16
ust. 2 ustawy
4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego
„Efekt magnetokaloryczny i zachowanie krytyczne w magnetykach molekularnych z mostkami
cyjankowymi”

4.2 Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego

H1

M. Fitta, R. Pełka, M. Bałanda, M. Czapla, M. Mihalik, D. Pinkowicz, B. Sieklucka,
T. Wasiutyński, M. Zentkova,
Magnetocaloric Effect in a Mn2-Pyridazine-[Nb(CN)8] Molecular Magnetic Sponge,
Eur. J. Inorg. Chem., 2012(2012) 3830
IF2011=3.049, LM= 35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 65%. Mój wkład obejmuje inicjatywę i
przygotowanie koncepcji badań, opracowanie i interpretację wyników badań
magnetycznych. Brałam udział w wykonaniu pomiarów magnetycznych i ciepła
właściwego. Wyznaczyłam efekt magnetokaloryczny dla wszystkich trzech form
badanego materiału oraz wartości wykładników krytycznych (poza metodą KouvelaFishera). Przeprowadziłam całościową analizę i dyskusję rezultatów badań.
Przygotowałam cały tekst artykułu oraz jego ostateczną wersję do wysłania.

H2

M. Fitta, M. Bałanda, R. Pełka, P. Konieczny, D. Pinkowicz, B. Sieklucka,
Magnetocaloric effect and critical behaviour in Mn2-pyridazine-[Nb(CN)8] molecular
compound under pressure,
J. Phys.: Condensed Matter, 25 (2013) 496012,
IF2013= 2.223, LM=30
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 70%. Wykonałam (wraz z P. Koniecznym)
ciśnieniowe pomiary magnetyczne. Przeprowadziłam analizę i interpretację
wyników pomiarów magnetycznych. Oszacowałam zmianę entropii magnetycznej
oraz wykonałam analizę zachowania krytycznego dla obu form badanego materiału.
Przeprowadzałam całościową interpretację i dyskusję wyników badań.
Przygotowałam cały tekst artykułu oraz jego ostateczną wersję do wysłania.
Korespondowałam z edytorem czasopisma i przeprowadziłam dyskusję wyników
pracy z recenzentami.
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H3

M. Fitta, M. Bałanda, M. Mihalik, R. Pełka, D. Pinkowicz, B. Sieklucka, M. Zentkova,
Magnetocaloric effect in M2-pyrazole-[Nb(CN)8] (M = Ni, Mn) molecular
compounds,
J. Phys.: Condensed Matter, 24 (2012) 506002,
IF2012= 2.355, LM=30
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 60%. Brałam udział w wykonaniu
pomiarów magnetycznych i ciepła właściwego. Analizowałam i interpretowałam
wyniki pomiarów magnetycznych. Oszacowałam zmianę entropii magnetycznej oraz
wykonałam analizę zachowania krytycznego obu materiałów. Przeprowadziłam
całościową analizę i dyskusję wyników badań. Przygotowałam cały tekst artykułu
oraz jego ostateczną wersję do wysłania. Korespondowałam z edytorem czasopisma
i przeprowadziłam dyskusję wyników pracy z recenzentami.

H4

M. Fitta, R. Pełka, M. Gajewski, M. Mihalik, M.Zentkova, D. Pinkowicz, B. Sieklucka,
M.Bałanda,
Magnetocaloric effect and critical behavior in Mn2-imidazole-[Nb(CN)8] molecular
magnetic sponge,
J. Magn. Magn. Mater. 396 (2015) 1
IF2015= 2.357, LM=30
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 60%. Zaplanowałam koncepcję badań,
wykonałam, opracowałam i zinterpretowałam wyniki badań magnetycznych.
Oszacowałam zmianę entropii magnetycznej dla obu form badanego materiału.
Wykonałam analizę zachowania krytycznego badanego materiału. Przeprowadzałam
całościową analizę i dyskusję wyników badań. Przygotowałam tekst artykułu
(z wyłączeniem rozdziału poświęconego obliczeniom MCE przy pomocy przybliżenia
pola molekularnego) oraz jego ostateczną wersję do wysłania do czasopisma.

H5

M. Fitta, R. Pełka, W. Sas, D. Pinkowicz, B. Sieklucka,
Dinuclear molecular magnets with unblocked magnetic connectivity:
magnetocaloric effect
RSC Advances, 8 (2018) 14640,
IF2017=2.936, LM=35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 75%. Zaplanowałam koncepcję badań.
Wykonałam
badania
własności
magnetycznych.
Wyznaczyłam
efekt
magnetokaloryczny oraz wartość wykładnika krytycznego n. Przeprowadzałam
całościową analizę i dyskusję rezultatów badań. Przygotowałam cały tekst artykułu
oraz jego ostateczną wersję do wysłania. Korespondowałam z edytorem czasopisma
i przeprowadziłam dyskusję wyników pracy z recenzentami.
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H6

R. Pełka, D. Pinkowicz, B. Sieklucka, M. Fitta
Molecular realizations of 3D Heisenberg magnet: critical scaling
Journal of Alloys and Compounds, 765 (2018) 520,
IF2017= 3.779, LM=35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 40%. Wykonałam i zinterpretowałam
pomiary własności magnetycznych. Przeprowadziłam całościową analizę i dyskusję
rezultatów badań. Przygotowałam tekst publikacji (z wyłączeniem części
poświęconej statycznej hipotezie skalowania) oraz ostateczną wersję tekstu do
wysłania. Korespondowałam z edytorem czasopisma i prowadziłam dyskusję
wyników pracy z recenzentami.

H7

M. Fitta, W. Sas, T. Korzeniak
Tunable critical temperature and magnetocaloric effect in ternary Prussian blue
analogue
J. Magn. Magn. Mater. 465 (2018) 640-645
IF2017=3.046, LM=30
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 85%. Zaplanowałam koncepcję badań.
Wykonałam syntezę badanego materiału. Wykonałam i zinterpretowałam pomiary
własności magnetycznych oraz XRD. Wyznaczyłam efekt magnetokaloryczny oraz
wartość wykładnika krytycznego n. Przeprowadziłam całościową analizę i dyskusję
rezultatów badań. Przygotowałam całość tekstu artykułu oraz jego ostateczną
wersję do wysłania. Korespondowałam z edytorem czasopisma i prowadziłam
dyskusję wyników pracy z recenzentami.

H8

M. Fitta, M. Szuwarzyński, P. Czaja, G. Lewińska, M. Bałanda,
The Magnetocaloric Effect in the Thin Film of a Prussian Blue Analogue,
Eur. J. Inorg. Chem., 2017 (2017) 4817,
IF2017= 2.507, LM=35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 80%. Zaplanowałam koncepcję badań.
Wykonałam syntezę badanego materiału. Wykonałam i zinterpretowałam pomiary
IR, XRD oraz własności magnetycznych. Wyznaczyłam efekt magnetokaloryczny oraz
wykładnik krytyczny n. Przeprowadziłam całościową analizę i dyskusję rezultatów
badań. Przygotowałam całośś tekstu artykułu oraz jego ostateczną wersję do
wysłania. Korespondowałam z edytorem czasopisma i prowadziłam dyskusję
wyników pracy z recenzentami. Przygotowałam grafikę na okładkę czasopisma oraz
tekst do cover profile.
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4.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich
ewentualnego wykorzystania


Wstęp i motywacja

Przedstawiony tu cykl publikacji prezentuje badania nad efektem magnetokalorycznym
w magnetykach molekularnych, w których oddziaływanie magnetyczne jest przenoszone
poprzez mostki cyjankowe. Jest to bardzo ważna grupa związków koordynacyjnych, w której
można znaleźć wiele przykładów materiałów czułych na czynniki zewnętrzne, takie jak światło,
temperatura, ciśnienie, pole magnetyczne i elektryczne. Projektowanie, synteza, a następnie
badania molekularnych materiałów magnetycznych to aktualna i intensywnie rozwijająca się
dziedzina z pogranicza chemii, fizyki i inżynierii materiałowej. Jej celem jest otrzymywanie
materiałów o zadanych własnościach tzw. materiałów funkcjonalnych. Znajdziemy tu
metaloorganiczne magnetyki o temperaturach krytycznych zbliżonych do temperatury
pokojowej, fotomagnesy, układy chiralne czy gąbki magnetyczne [1-4].
Cyjanometalany są uniwersalnymi blokami budulcowymi, na bazie których można uzyskać
bimetaliczne struktury magnetyczne o różnej architekturze sieci oraz różnorodnych
własnościach fizykochemicznych [5-9]. Ponadto stanowią one stosunkowo nową klasę
materiałów, które w przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów magnetycznych, takich jak
np. stopy międzymetaliczne, wykazują dobrze zlokalizowane momenty magnetyczne.
To sprawia, że są one idealnym polem badawczym do testowania teoretycznych modeli
mikroskopowych, takich jak model XY, model Heisenberga, czy też model Isinga.
Efekt magnetokaloryczny (MCE) to zjawisko związane z porządkowaniem momentów
magnetycznych pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego, któremu towarzyszy
zmiana entropii układu [10]. Usunięcie pola magnetycznego w warunkach adiabatycznych
powoduje obniżenie temperatury materiału magnetycznego, może więc być użyte do
chłodzenia [11]. Efekt magnetokaloryczny występuje we wszystkich materiałach
magnetycznych, a jego wartość zależy od pochodnej magnetyzacji po temperaturze
w określonym polu. W materiałach wykazujących dalekozasięgowe uporządkowanie
momentów magnetycznych efekt magnetokaloryczny osiąga największe wartości
w temperaturze równej temperaturze krytycznej Tc, podczas gdy dla paramagnetyków bądź
wysokospinowych klastrów molekularnych największa zmiana entropii magnetycznej jest
obserwowana w temperaturach subkelvinowych. Ponieważ górna granica wkładu
magnetycznego do entropii wynosi ΔSmax= R∙ln(2J+1), gdzie J jest całkowitym momentem pędu
elektronów centrum magnetycznego, materiały o dużej wartości momentów magnetycznych
wykazują duży efekt magnetokaloryczny. Wielkość efektu magnetokalorycznego w układach
magnetycznych zależy również od rodzaju oddziaływań magnetycznych dominujących
w materiale, obecności anizotropii magnetycznej oraz gęstości jonów magnetycznych. Dlatego
też poprzez kontrolowanie wyżej wymienionych własności można wpływać na wartość zmiany
entropii magnetycznej [12]. W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania mające na
celu znalezienie nowych materiałów mogących znaleźć zastosowanie w chłodziarkach
7

magnetycznych. Wiele uwagi poświęca się takim układom jak: Gd5(Si,Ge)4, [13], stopom
MnFe(P,As) [14] czy La[Fe(Si,Al)]13 [15], które wykazują duże wartości MCE w temperaturach
bliskich temperaturze pokojowej. Prototypowy materiał, w którym MCE obserwowany jest
w temperaturze pokojowej, to gadolin, którego temperatura Curie wynosi 294 K [16].
Pierwsze wyniki badań efektu magnetokalorycznego w magnetykach molekularnych
pojawiły się około 18 lat temu [17]. Magnetyki molekularne są rozważane jako materiały do
potencjalnych zastosowań w niskich temperaturach. Szczególną uwagę poświęca się
wysokospinowym klastrom molekularnym, dla których odnotowuje się bardzo duże wartości
zmiany entropii magnetycznej, przewyższające uzyskiwane dla konwencjonalnych materiałów
międzymetalicznych i stopów [18-20].
Badania efektu magnetokalorycznego w magnetykach molekularnych wykazujących
uporządkowanie dalekiego zasięgu są bardzo nieliczne i dotąd ograniczały się do kilku
analogów błękitu pruskiego: CsNi[Cr(CN)6] (Tc= 90 K), Cr3[Cr(CN)6]2∙12H2O (Tc= 230K) [21],
Ru0.2Ni2.7[Cr(CN)6]2∙zH2O (Tc= 62 K) [22] oraz Cu0.73Mn0.77[Fe(CN)6]∙zH2O [23]. Badane przeze
mnie magnetyki molekularne to materiały o temperaturach krytycznych z przedziału 20100 K, zatem stanowią one pomost pomiędzy magnetykami wykazującymi największe
wartości MCE w obszarze subkelvinowym oraz wysokotemperaturowym.
Celem prowadzonych przeze mnie prac było:







Określenie korelacji pomiędzy strukturą sieci koordynacyjnych na bazie kompleksów
[Nb(CN)8]4-, [Fe(CN)6]3- oraz [Cr(CN)]3- a wielkością efektu magnetokalorycznego,
Określenie wpływu czynników zewnętrznych, takich jak proces dehydratacji czy przykładanie
zewnętrznego ciśnienia na obserwowaną zmianę entropii magnetycznej,
Określenie wpływu podstawiania jonów M2+ w serii ferromagnetycznych trójskładnikowych
analogów błękitu pruskiego na obserwowaną zmianę entropii magnetycznej ,
Wyznaczenie wykładników krytycznych i analiza obszaru krytycznego w magnetykach
molekularnych oraz porównanie wartości wykładników krytycznych otrzymanych z analizy
klasycznej oraz na podstawie wyników efektu magnetokalorycznego,
Zbadanie wpływu anizotropii kształtu na wartość mierzonego efektu magnetokalorycznego
w cienkiej warstwie analogu błękitu pruskiego.

Pokazane w publikacjach [H1-H8] wyniki wyznaczyłam przy zastosowaniu
magnetometru MPMS typu SQUID. Próbki na bazie oktacyjnoniobianu, którym poświęcono
prace [H1-H6] zostały zsyntetyzowane przez dr. hab. Dawida Pinkowicza z Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analizę własności magnetokalorycznych wykonałam dla
następujących materiałów:
 [{[MnII(pydz)(H2O)2][MnII(H2O)2][NbIV(CN)8]}∙2H2O]n (1),
 [{[MnII(pydz)(H2O)][MnII(H2O)][NbIV(CN)8]}]n (1deh)– jest to częściowo odwodniona postać
próbki (1),
 [{[MnII2(pydz)][NbIV(CN)8]}]n (1anh)- jest to całkowicie odwodniona postać próbki (1),
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[{[MnII(pydz)(H2O)2][MnII(H2O)2][NbIV(CN)8]}∙2H2O]n poddany działaniu ciśnienia 1.19 GPa
(1HP),
{Mn2(imH)2(H2O)4[Nb(CN)8]∙4H2O}n (2),
{Mn2(imH)2[Nb(CN)8]}n (2deh)- jest to odwodniona postać próbki 2,
{[MnII(pirazol)4]2[NbIV(CN)8]3∙4H2O}n (3),
{[NiII(pirazol)4]2[NbIV(CN)8]3∙4H2O}n (4),
{[MnII(H2O)2]2[NbIV(CN)8]∙4H2O}n (5),
{[FeII(H2O)2]2[NbIV(CN)8]∙4H2O}n (6).
Materiały heksacyjanometalanowe syntetyzowałam samodzielnie. Praca [H7]
poświęcona jest serii związków Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1-x∙nH2O, gdzie stechiometria jest
zależna od stosunku liczby jonów [Cr(CN)6]3-:[Fe(CN)6]3-. Do analizy własności
magnetokalorycznych wybrałam układy, gdzie x= 0, 0.25, 0.5, 0.75 oraz 1. Praca [H9] zawiera
wyniki uzyskane dla cienkiej warstwy Ni1.51[Cr(CN)6]∙nH2O wytworzonej metodą depozycji
„warstwa po warstwie”.


Wpływ ligandu, rodzaju uporządkowania magnetycznego oraz czynników zewnętrznych
na wartość zmiany entropii magnetycznej w materiałach oktacyjanometalanowych [H1H6]

Pierwszym badanym przeze mnie materiałem był magnetyk molekularny (1), gdzie
ligandem mostkującym jest pirydazyna: C4H4N2. Wynikom uzyskanym dla tej substancji
poświęcone są publikacje [H1] i [H2]. Unikalność tego związku polega na tym, iż jest on
przykładem gąbki magnetycznej, tzn. materiału, w którym w kontrolowany i powtarzalny
sposób można regulować liczbę molekuł wody [24]. W procesie sześciogodzinnego
odwadniania, obserwuje się usunięcie 4 molekuł wody, co skutkuje powstaniem częściowo
odwodnionej postaci próbki - (1deh). Częściowa utrata wody powoduje destabilizację sieci
wiązań wodorowych, co prowadzi do uformowania się dodatkowego połączenia Nb-CN-Mn
oraz przeniesienia ligandu pirydazyny pomiędzy centrami Mn. Zmiany strukturalne
zachodzące podczas tego procesu powodują znaczący wzrost temperatury krytycznej
materiału z 43 K obserwowanych dla wyjściowej formy (1) do 68 K dla formy (1deh). Dalszy
proces dehydratacji, trwający 24h, skutkuje całkowitym usunięciem wody z sieci krystalicznej
i powstaniem w pełni odwodnionej formy związku (1anh). Podczas tego procesu nie ulega
zmianie struktura materiału, a jedynie pewne wiązania ulegają skróceniu. Temperatura
krytyczna całkowicie odwodnionego materiału (1anh) wynosi 98 K [25].
Dla wszystkich form związku: w pełni uwodnionej (1), częściowo odwodnionej (1deh)
i suchej (1anh), wyznaczyłam efekt magnetokaloryczny przy zastosowaniu metody pośredniej
polegającej na pomiarze szeregu izotermicznych zależności namagnesowania od pola
magnetycznego M(H) w szerokim zakresie temperatur: powyżej i poniżej temperatury
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krytycznej. Zmiana entropii magnetycznej |ΔS| została obliczona na podstawie zależności
Maxwella:
𝐻

𝜕𝑀(𝑇,𝐻)

∆𝑆𝑀 (𝑇, ∆𝐻) = ∫𝐻 2 (

𝜕𝑇

1

) 𝑑𝐻 .
𝐻

(1)

Zgodnie z przewidywaniami dla wszystkich trzech form związku (1), (1deh) i (1anh)
maksima zmiany entropii odpowiadają temperaturom krytycznym, a wartość |ΔS| rośnie wraz
ze zwiększaniem przyłożonego pola magnetycznego H. Największą wartość zmiany entropii
zaobserwowałam dla formy (1). W przypadku próbki częściowo odwodnionej i suchej,
maksymalna zmiana entropii magnetycznej osiąga podobne wartości - o 40% niższe niż
obserwowane dla materiału wyjściowego. Wynik ten doskonale koreluje się z zachowaniem
temperaturowych zależności rzeczywistej składowej podatności magnetycznej, ponieważ
wartość χ’(T) wyznaczona dla materiału odwodnionego i suchego stanowi 60% wartości
podatności próbki wyjściowej (1).
Dla wyjściowej formy magnetyka (1) wykonałam również pomiary ciepła właściwego
bez zewnętrznego pola magnetycznego oraz w obecności pola magnetycznego o wartości 0.2,
0.5 i 1 T. Zostały one wykorzystane do wyznaczenia efektu magnetokalorycznego metodą
termomagnetyczną. Zmiana entropii magnetycznej obliczona na podstawie pomiarów ciepła
właściwego doskonale pokrywa się ze zmianą oszacowaną na podstawie pomiarów
magnetycznych. Dodatkowo dysponując wynikami ciepła właściwego można było wyznaczyć
zmianę temperatury adiabatycznej ΔTad, związaną ze zmianą entropii:
𝐻

𝑇
𝜕𝑀(𝑇,𝐻)
) (
) 𝑑𝐻
𝐶(𝑇,𝐻) 𝐻
𝜕𝑇
𝐻

∆𝑇𝑎𝑑 (𝑇, ∆𝐻) = − ∫𝐻 2 (
1

(2)

Maksymalna wartość zmiany temperatury adiabatycznej wyznaczona dla próbki (1) przy
skokowej zmianie pola magnetycznego od 0 do 1 T jest równa 1.5 K.
Unikatowość związku (1) polega również na możliwości zmiany jego własności pod
wpływem przykładanego ciśnienia hydrostatycznego [26]. W wyniku przyłożenia ciśnienia
o wartości 1.8 GPa następuje zgięcie mostka Mn–NC–Nb oraz skrócenie wiązania Nb–C, co
skutkuje zmniejszeniem objętości komórki elementarnej o 7.6%. Te zmiany strukturalne
znajdują również odbicie we własnościach magnetycznych materiału. Wraz ze zwiększaniem
przykładanego ciśnienia obserwowany jest wzrost temperatury krytycznej która wynosi
odpowiednio 48 K, 50.5 K i 52.5 K dla ciśnienia o wartości 0.27 GPa, 0.57 GPa i 1.19 GPa.
Pomiary efektu magnetokalorycznego wykonane dla próbki (1HP) poddanej działaniu ciśnienia
1.19 GPa, wykazały zmniejszenie maksymalnej wartości zmiany entropii w stosunku do
wyjściowej próbki (1) o 13.6%. Posumowanie własności magnetokalorycznych wszystkich form
magnetyka (1) jak również wyniki uzyskane dla innych próbek na bazie oktacyjanoniobianu
przedstawiłam w Tabeli 1.
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Tabela 1 Podsumowanie wyników pomiaru efektu magnetokalorycznego dla próbek z serii M2-L[Nb(CN)8] (M=Mn, Ni, Fe)

Próbka
1
1deh
1anh
1HP
2
2deh
3
4
5
6

Tc
(K)
43.0
68
98
52.5
25.0
60.0
23.8
13.4
50.0
43.0

ΔSmax
(J mol-1K-1)
5.36
3.33
3.38
4.63
6.70
4.02
6.70
6.10
5.07
4.82

ΔSmax
(J kg-1K-1)
8.95
5.82
6.88
7.73
8.95
7.73
6.50
5.90
9.09
8.65

RCP
(J mol-1K-1)
160.8
109.9
101.4
138.9
186.2
152.8
136.9
75.6
118.40
125.43

RCP
(J kg-1K-1)
268.0
192.1
206.5
231.8
248.9
293.8
132.9
73.1
212.61
225.59

Innym przykładem gąbki magnetycznej jest związek (2) opisany w pracy [H3], gdzie
ligandem mostkującym jest imidazol. Materiał ten wykazuje jednostopniową dehydratację,
podczas której powstaje dodatkowy mostek CN-. Powoduje to wzrost temperatury krytycznej
z 24 K (2) do 68 K (2deh) [27]. Proces odwadniania wpływa również na zmianę własności
magnetokalorycznych: wartość maksymalnej zmiany entropii magnetycznej wyznaczona dla
próbki (2deh) jest o 40% niższa niż dla materiału wyjściowego (2). Dodatkowo, dla obu form (2)
oraz (2deh) podjęto próbę wyjaśnienia źródła zmiany entropii w oparciu o przybliżenie pola
molekularnego (MFA, Molecular Field Approximation). W porównaniu z danymi
eksperymentalnymi zmiana entropii magnetycznej wyznaczona z modelu MFA jest powyżej
temperatury przejścia fazowego znacząco niedoszacowana, co może wynikać z faktu, iż
przybliżenie pola molekularnego nie uwzględnia oddziaływań krótkozasięgowych. Poniżej
temperatury krytycznej oszacowana zmiana entropii jest większa od uzyskanej
w eksperymencie, co z kolei wynika z faktu, iż model pola średniego nie uwzględnia
termicznych i kwantowych fluktuacji utrudniających reorientację momentów magnetycznych
przy zmianie pola magnetycznego.
Opisane dotąd materiały to przykłady magnetyków molekularnych, w których
momenty magnetyczne MnII i NbIV są sprzężone antyrównolegle, co oznacza że są one
ferrimagnetykami. W pracy [H4] przedstawiłam porównanie własności magneto-termicznych
dwóch izostrukturalnych materiałów (3) i (4). Obie substancje wykazują gwałtowne przejście
z wysokotemperaturowej fazy paramagnetycznej do niskotemperaturowej fazy
uporządkowanej magnetycznie, przy czym związek na bazie Mn to ferrimagnetyk
o temperaturze krytycznej 23.8 K, zaś jego odpowiednik z Ni to ferromagnetyk, którego Tc=
13.4 K [28]. Większe wartości maksymalnej zmiany entropii magnetycznej osiąga próbka (3)
pomimo obecności ferrimagnetycznego sprzężenia pomiędzy jonami magnetycznymi. W tym
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wypadku decydujący wpływ na lepsze własności magnetokaloryczne magnetyka (3) ma
większa wartość spinu jonu MnII (SMn=5/2) w porównaniu z NiII (SNi=1).
W przypadku próbki z Ni, zmianę entropii magnetycznej wyznaczyłam również na
podstawie pomiaru ciepła właściwego, a uzyskany rezultat wskazuje na bardzo dobrą
zgodność wyników obu metod. Największa wartość zmiany temperatury adiabatycznej
otrzymana dla (4) przy zmianie pola magnetycznego od 0 do 9 T jest równa 2.9 K.
W pracy [H5] porównałam dwa kolejne izostrukturalne magnetyki molekularne,
w których strukturze nie występują ligandy mostkujące. Związek koordynacyjny (5) jest
ferrimagnetykiem o zerowej koercji i temperaturze krytycznej równej 50 K. Materiał (6) to
przykład ferromagnetyka z polem koercji równym 145 Oe i temperaturą krytyczną 43 K
[29,30]. Jak pokazano w pracy [H5] wymiana Fe na Mn w izostrukturalnym układzie
{[MII(H2O)2]2[NbIV(CN)8]∙4H2O}n powoduje zarówno wzrost wartości |ΔS|max jak również
temperatury, w której występuje maksymalna zmiana entropii. Nieco większa wartość zmiany
entropii obserwowana dla próbki (5) jest związana z większą wartością spinu jonu MnII
(SMn=5/2) w porównaniu z FeII (SMn=2). Ponadto, jon MnII (3d5) pozbawiony jest wewnętrznej
anizotropii magnetycznej, jako że połowicznie zapełniony orbital 3d zapobiega udziałowi
wkładu orbitalnego do jego stanu podstawowego. W przypadku jonu FeII (3d6) wkład orbitalny
nie może być całkowicie wygaszony przez pole krystaliczne, co prowadzi do pojawienia się
anizotropii magnetokrystalicznej.
Znacznie większe różnice w wartościach maksymalnej zmiany entropii
zaobserwowałam w przypadku izostrukturalnych materiałów na bazie Mn i Fe,
{[MII(pirazol)4]2[NbIV(CN)8]∙4H2O}n, (M= Mn, Fe) gdzie w strukturze dodatkowo pojawia się
pirazol jako ligand mostkujący. Oba materiały są ferrimagnetykami, których temperatury
krytyczne wynoszą 23.8 K i 7.8 K odpowiednio dla Mn i Fe [31]. Obecność pirazolu w sieci
krystalicznej tych materiałów powoduje blokowanie połączeń pomiędzy składowymi jonami
magnetycznymi. Związki z pirazolem formują trójwymiarowe sieci koordynacyjne, gdzie każde
centrum NbIV jest połączone poprzez mostek cyjankowy Nb IV-CN-MII z czterema jonami M II,
podczas gdy każdy jon M II jest połączony tylko z dwoma jonami NbIV. Pozostała część strefy
koordynacyjnej M II jest uzupełniona molekułami pirazolu, natomiast jon Nb IV jest
skoordynowany z czterema terminalnymi ligandami CN -. Zatem synteza materiału
pozbawionego ligandu skutkuje podwojeniem liczby połączeń M II-NC-NbIV w porównaniu
do materiału zawierającego pirazol, co powoduje wzrost temperatury krytycznej o około
25- 35 K.
Oesterreicher i Parker przewidzieli, że wartość maksymalnej zmiany entropii jest
proporcjonalna do Tc-2/3 [32]. Zależność ta została potwierdzona dla serii związków
międzymetalicznych [33]. Biorąc pod uwagę fakt, że w badanej przeze mnie grupie materiałów
Mn2-L- [Nb(CN)8] zmiany strukturalne powodowane czynnikami zewnętrznymi lub doborem
ligandu mostkującego nie wpływają na zmianę wartości momentów magnetycznych podsieci
Mn i Nb, natomiast zmianie ulega wartość temperatury krytycznej, możliwe było sprawdzenie
słuszności relacji |ΔS|max ~ Tc-2/3 dla badanych związków. Rysunek 1 pokazuje zestawienie
temperaturowych zależności zmiany entropii magnetycznej zmierzonych przy skokowej
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zmianie pola magnetycznego od 0 do 3 T dla substancji: (1), (1deh), (1anh), (1HP), (2), (2deh), (3)
i (5).

Rysunek 1. (a) Zestawienie temperaturowych zależności zmiany entropii magnetycznej

wyznaczonej dla próbek Mn2-L-[Nb(CN)8] , gdzie L= pirydazyna dla próbek (1), (1deh), (1anh) i
(1HP), L= imidazol dla (2) i (2deh), L= pirazol dla (3), próbka (5) bez ligandu. (b) Maksymalne
wartości zmiany entropii ΔSmax uzyskane dla próbek (1), (1deh), (1anh), (1HP), (2), (2deh), (3) i (5)
przy zmianie pola magnetycznego μ0ΔH= 1, 3 i 5 T przedstawione w funkcji Tc-2/3.
Widać tu wyraźnie redukcję wysokości piku ΔS(T) przy wzroście temperatury krytycznej
materiału. Pewne odchylenie pojawia się dla próbki (1deh), dla której maksymalna wartość
entropii jest mniejsza niż spodziewana, co można to wytłumaczyć niestabilnością częściowo
odwodnionej próbki. Na rysunku 1b przedstawiłam wartości maksymalnych zmian entropii
uzyskane przy zmianie pola magnetycznego w zakresie od 0 do 1 T, 3 T i 5 T dla wszystkich
próbek na bazie Mn i Nb w funkcji Tc-2/3. Liniowa zależność wyznaczonych punktów potwierdza
proporcjonalność |ΔS|max do Tc-2/3.
Ważnym
parametrem
opisującym
miarę
skuteczności
materiałów
magnetokalorycznych jest efektywna moc chłodzenia (RCP, Relative Cooling Power)
zdefiniowana jako:
𝑅𝐶𝑃 = |∆𝑆|𝑚𝑎𝑥 𝛿𝐹𝑊𝐻𝑀 ,
(3)
gdzie δFWHM jest szerokością połówkową krzywej zmiany entropii. Wartości parametru RCP
oraz wartości zmiany entropii uzyskane dla wszystkich analizowanych przeze mnie próbek
zawiera tabela 1.
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Zachowanie krytyczne dla serii związków M2-L-[Nb(CN)8] (M=Mn, Ni, Fe) [H1-H6]

Efekt magnetokaloryczny w pobliżu przejścia fazowego z fazy ferro- (ferri-)
magnetycznej do stanu paramagnetycznego odzwierciedla zachowanie krytyczne układu.
Krzywe M(H) zmierzone w zakresie temperaturowym powyżej i poniżej temperatury
krytycznej oprócz wyznaczenia efektu magnetokalorycznego mogą również posłużyć do
wyznaczenia wykładników krytycznych. Zgodnie z hipotezą skalowania zależność
temperaturowa spontanicznej magnetyzacji Ms poniżej Tc i odwrotności początkowej
podatności χ0 powyżej Tc oraz zależność magnetyzacji M(H) od pola w temperaturze równej Tc
są scharakteryzowane przez zestaw odpowiednich wykładników krytycznych β, γ i δ. Te
wykładniki są zdefiniowane następującymi równaniami:
𝑀𝑆 (𝑇) = 𝑀0 (𝜀)𝛽 , 𝑇 < 𝑇c ,

(4)

𝜒0−1 (𝑇) = (ℎ0 /𝑀0 )(𝜀)𝛾 , 𝑇 > 𝑇c ,

(5)

1

𝑀 = 𝐷𝐻 𝛿 , 𝑇 = 𝑇c ,

(6)

gdzie ε to zredukowana temperatura dana wzorem 𝜀 = (𝑇 − 𝑇𝑐 )/𝑇𝑐 .
Zgodnie z teorią pola średniego, która przewiduje β= 0.5 i γ= 1, w pobliżu temperatury
krytycznej Tc, izotermy M2(H/M), czyli tzw. krzywe Arrota, powinny przyjmować kształt
równoległych linii prostych, przy czym izoterma odpowiadająca temperaturze krytycznej
powinna przecinać środek układu współrzędnych. Krzywe Arrota stosuje się do określenia
rodzaju przejścia fazowego zachodzącego w badanym materiale. Według kryterium Benerjee
[34] dodatni współczynnik kierunkowy zależności M2(H/M) sygnalizuje obecność przejścia
fazowego drugiego rodzaju, zaś ujemny współczynnik kierunkowy tych zależności oznacza, że
w badanym materiale zachodzi przejście fazowe pierwszego rodzaju. Dla wszystkich badanych
przeze mnie próbek na bazie oktacyjanometalanów zaobserwowałam dodatni współczynnik
kierunkowy zależności M2(H/M), co potwierdza, iż przejścia fazowe badanych materiałów są
przejściami drugiego rodzaju. Analiza kształtu krzywych Arrota wykazała, że dla żadnej badanej
przeze mnie próbki izotermy M2(H/M) nie są zestawem równoległych prostych i mają
nieliniowy charakter. Takie zachowanie sugeruje, że model pola średniego nie opisuje
w poprawny sposób zachowania krytycznego tego typu materiałów.
Wykładniki krytyczne β i γ zostały wyznaczone za pomocą metody Kouvela- Fishera
[35]. W metodzie Kouvela- Fishera wprowadza się dwie wielkości X i Y :
1

 d 1 
T  Tc
X (T )    0  
,
d
T



1
0

(7)

1

T  Tc
 dM 0 
Y (T )  M 0 
.
 

 dT 
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(8)

X(T) i Y(T) są liniowymi funkcjami temperatury, o nachyleniu odpowiednio 1/γ i 1/β. Punkt
przecięcia się zależności X(T) i Y(T) z osią temperatury odpowiada temperaturze krytycznej.
Przykładowy wynik tej metody uzyskany dla próbki (5) pokazuje rysunek 3a. Metoda KouvelaFishera została zastosowana do wyznaczenia wykładników krytycznych β i γ dla próbek (1),
(1deh), (1anh), (1HP), (2), (2deh), (3) i (5), a ich wartości przedstawiono w tabeli 2.
Wartości wykładnika krytycznego δ oszacowałam na podstawie izotermy M(H),
zmierzonej w temperaturze odpowiadającej temperaturze krytycznej. Zależność M(H)
uzyskana dla T=Tc przedstawiona w skali logarytmiczno - logarytmicznej powinna być linią
prostą o nachyleniu równą 1/δ . Wynik analizy izotermy krytycznej uzyskanej dla próbki (5)
pokazuje rysunek 2c.
W materiałach, w których występuje przejście fazowe drugiego rodzaju zmiana
entropii magnetycznej jest powiązana ze zmianą zewnętrznego pola magnetycznego relacją:

S (T , H )  H n , gdzie n jest kolejnym wykładnikiem krytycznym. Zgodnie z teorią pola
średniego n= 1 dla temperatur dużo niższych niż Tc, natomiast dla temperatur dużo wyższych
od Tc n=2. Dla temperatury krytycznej n jest równe 2/3. Analiza temperaturowej zależności
wykładnika krytycznego n wykazała, że dla wszystkich próbek z grupy M2-L-[Nb(CN)8]
zależność n(T) ma bardzo podobny charakter, a wartości n uzyskane w T= Tc są bardzo bliskie
2/3. Na rysunku 3d pokazano przykładowy wynik n(T) uzyskany dla próbki (5).
W temperaturze równej Tc, wykładniki krytyczne β i γ są związane z wykładnikiem
n następującą relacją [36]:
𝛽−1

𝑛(𝑇𝑐 ) = 1 + 𝛽+𝛾

(9)

Zatem dysponując wartościami wykładników krytycznych β i γ uzyskanymi przy pomocy
metody Kouvela- Fishera można wyznaczyć wartość wykładnika krytycznego n. W przypadku
omawianych próbek oktacyjanometalanowych uzyskałam dobrą zgodność pomiędzy
wartością wykładnika krytycznego n obliczoną na postawie równania (9) (w tabeli 2 oznaczonej
jako nteor) oraz tą uzyskaną eksperymentalnie na podstawie krzywych zmiany entropii
magnetycznej (w tabeli 2 oznaczonej jako nMCE).
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Tabela 2. Porównanie wykładników krytycznych uzyskanych dla próbek z serii M2-L-[Nb(CN)8] (M= Mn,
Ni, Fe) z wykładnikami krytycznymi dla trójwymiarowego modelu Heisenberga, Isinga oraz XY oraz
modelu pola średniego. nMCE –wykładnik n wyznaczony na podstawie wyników MCE, nteor- wykładnik n
wyznaczony na podstawie równania 9.

β

γ

δ

nMCE

neor

1
1deh
1anh
1HP
2
2deh
3
4
5
6

0.38
0.43
0.39
0.37
0.37
0.37

1.35
1.38
1.37
1.40
1.35
1.40

4.69
4.23
4.49
4.48
4.48
4.95

0.64
0.69
0.65
0.64
0.63
0.64

0.41
0.37

1.32
1.33

4.39
4.37

0.66
0.68
0.69
0.67
0.65
0.67
0.64
0.59
0.69
0.67

Model pola średniego
Model Heisenberga
Model Isinga
Model XY

0.500
0.365
0.325
0.346

1
1.385
1.24
1.316

3
4.8
4.82
4.81

0.66
0.64
0.61
0.57

Próbka

0.66
0.63

Analiza pełnego zestawu wykładników krytycznych wyznaczonych dla związków z serii
M2-L-[Nb(CN)8] (M= Mn, Ni, Fe) pozwala stwierdzić, że za wyjątkiem próbki (4) wszystkie
badane magnetyki molekularne można przypisać do klasy uniwersalności odpowiadającej
trójwymiarowemu modelowi Heisenberga. Oznacza to, że ani zmiany strukturalne
powodowane wprowadzeniem do struktury ligandów mostkujących, ani działanie czynników
zewnętrznych nie wpływają znacząco na zachowanie krytyczne materiałów
oktacyjanometalanowych. Wynik uzyskany dla próbki (4) jest najbliższy modelowi XY.
Wykładniki krytyczne, wyznaczone w sposób opisany powyżej, porównałam
z przewidywaniami hipotezy skalowania. W obszarze krytycznym, magnetyczne równanie
stanu może być zapisane jako:
𝐻

𝑀(𝐻, 𝜀) = 𝜀 𝛽 𝑓± ( 𝜀𝛽+𝛾 )

(10)

gdzie, f± to funkcja analityczna: f+ dla T> Tc, f- dla T< Tc . Równanie (10) sugeruje, że M |ε|-β
przedstawiona w zależności od H·|ε |-(β+γ) powinna utworzyć dwie odrębne krzywe: jedna
powinna odpowiadać obszarowi poniżej temperatury krytycznej a druga temperaturom
wyższym niż Tc. Dla wszystkich badanych próbek, dla których wyznaczono wykładniki β i γ
metodą Kouvela- Fishera wykresy M |ε|-β przedstawione w zależności od H·|ε |-(β+γ) tworzą dwie
niezależne krzywe, co potwierdza zgodność uzyskanych wykładników krytycznych
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z przewidywaniami teoretycznymi. Przykładowy wynik uzyskany dla próbki (5) prezentuje
rysunek 2b.

Rysunek 2. (a) Wyznaczanie wykładników krytycznych β i γ oraz temperatury krytycznej Tc w próbce
(5) metodą Kouvela- Fishera, (b) Wykres zależności M |ε|-β od H∙|ε |-(β+γ) przedstawiony w skali
logarytmiczno- logarytmicznej uzyskany dla próbki (5) potwierdzający skuteczność metody KuovelaFishera, (c) Zależność M(H) uzyskana dla próbki (5) w temperaturze 49 K; we wstawce ta sama krzywa
przestawiona w skali log-log, na podstawie której wyznaczono wykładnik krytyczny δ, (d)
Temperaturowa zależność wykładnika krytycznego n wyznaczona dla próbki 5.

Ważnym aspektem moich badań było również sprawdzenie, czy jest możliwe dla badanej
grupy materiałów skonstruowanie uniwersalnej krzywej entropii tzw. master curve.
Zaproponowana przez Franco [37] uniwersalna krzywa entropii może być z powodzeniem
stosowana do wyznaczenia rzędu przejścia fazowego zachodzącego w badanym materiale. Dla
substancji wykazujących obecność przejść fazowych drugiego rodzaju, temperaturowe
zależności zmiany entropii uzyskane dla różnych wartości pola magnetycznego powinny po
przeskalowaniu pokrywać się. Aby zyskać fenomenologiczną krzywą uniwersalną entropii
należy znormalizować wszystkie krzywe ΔS(T) dzieląc je przez ich maksymalną wartość ΔSmax
oraz przeskalować oś temperatury wg równania:
𝜃=

−(𝑇−𝑇c )
(𝑇r1 −𝑇c )

, 𝑇 ≤ 𝑇c ;

𝜃=

(𝑇−𝑇c )
(𝑇r2 −𝑇c )

, 𝑇 > 𝑇c

(11)

Wartości temperatur referencyjnych Tr1, Tr2 są obliczane numerycznie poprzez rozwiązanie
równania ∆𝑆(𝑇r )/∆𝑆 max = ℎ, gdzie h oznacza poziom referencyjny i jest liczbą z przedziału 01. W moich pracach poziom referencyjny wahał się od 0.5 do 0.8.
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W pracach [H4] oraz [H6] przeprowadzono analizę master curves dla materiałów
wykazujących uporządkowanie ferromagnetyczne ( próbki 3 i 5) oraz ferrimagnetyczne (próbki
4 i 6). Dla wszystkich tych materiałów znormalizowane oraz przeskalowane krzywe ΔS(T)
zmierzone dla różnych wartości zmiany pola magnetycznego pokrywają się, zatem rodzaj
uporządkowania magnetycznego nie wpływa na konstrukcję master curve. Na rysunku 3
pokazano porównanie uniwersalnych krzywych entropii uzyskanych dla próbek (5) i (6).

Rysunek 3. Uniwersalne krzywe entropii uzyskane dla ferrimagnetyka {[MnII(H2O)2]2[NbIV(CN)8]∙4H2O}n
(5) (a) oraz ferromagnetyka {[FeII(H2O)2]2[NbIV(CN)8]∙4H2O}n (6) (b).



Efekt magnetokaloryczny w serii związków Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1-x∙nH2O ( x=0, 0.25,
0.5, 0.75 i 1) [H7]

Po analizie wpływu ligandów mostkujących oraz czynników zewnętrznych, takich jak
dehydratacja i ciśnienie hydrostatyczne, na własności magnetokaloryczne i zachowanie
krytyczne związków koordynacyjnych na bazie oktacyjanoniobianu, moje dalsze prace
skoncentrowały się na związkach heksacyjanometalanowych, czyli analogach błękitu
pruskiego. Celem badań opisanych w pracy [H7] było wyznaczenie efektu
magnetokalorycznego w trójskładnikowych związkach Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1-x∙nH2O,
których stechiometria jest zależna od stosunku liczby jonów [Cr(CN)6]3-do jonów [Fe(CN)6]3-.
Do analizy własności fizyko-chemicznych wytypowałam pięć próbek o zadanej wartości liczby
atomów Fe w stosunku do sumarycznej liczby atomów Fe i Cr, x= nFe/(nFe+nCr), x= 0, 0.25, 0.5,
0.75 i 1.
Rysunek 4a przedstawia temperaturową zależność rzeczywistej składowej podatności
AC dla wszystkich badanych związków. Wykres zależności χ’ac(T) charakteryzuje się obecnością
pojedynczych maksimów, co oznacza, że końcowym produktem syntezy są materiały
jednofazowe. Temperatury krytyczne wyznaczone na podstawie położenia minimum dχ’ac/dT
wynoszą 22 K, 30 K, 40 K, 52 K i 60 K odpowiednio dla x= 1, 0.25, 0.5, 0.75 i 0. Cechą
charakterystyczną badanych materiałów jest zmniejszenie sygnału podatności χ’ac wraz ze
wzrostem parametru x. Jest to konsekwencją zmniejszania się magnetyzacji nasycenia podczas
podstawiania jonu chromu niskospinowym jonem żelazowym. Zgodnie z pracą [38], znaczący
wkład do podatności AC, proporcjonalny do kwadratu magnetyzacji nasycenia Msat2, pochodzi
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od momentów magnetycznych ścian domenowych. Ponieważ w badanych materiałach
namagnesowanie nasycenia zmienia się od 3.8 µB (x=1) do 5.7 µB (x=0), spodziewany jest
wzrost sygnału podatności AC wraz ze zmniejszaniem się wartości x.
Wszystkie z badanych próbek są ferromagnetykami, których pole koercji jest równe:
0.016 kOe, 1 kOe, 1.7 kOe, 2.5 kOe i 3.6 kOe odpowiednio dla x=0, 0.25, 0.5, 0.75 i 1. Wartość
pola koercji rośnie wraz ze zmniejszaniem się zawartości chromu w materiale, co jest zgodne
z faktem, że w układach o strukturze kubicznej pole koercji jest proporcjonalne do
odwrotności magnetyzacji nasycenia Msat-1 [39]. Wartości magnetyzacji nasycenia wyznaczone
eksperymentalnie są bliskie przewidywanym teoretycznie: 4 µB i 6 µB odpowiednio dla
Ni1.5[Fe(CN)6] i Ni1.5[Cr(CN)6] ( SNi=1, SFe=1/2, SCr=3/2 i g=2).

Rysunek 4. Temperaturowa zależność rzeczywistej składowej podatności AC (f= 120 Hz, HAC= 3 Oe) (a)
oraz magnetyzacja zmierzona w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego (T= 2K) dla serii
Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1-x∙nH2O, gdzie x= 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1. (c) Zależność temperatury krytycznej oraz
pola koercji od wartości parametru x.

Z uwagi na duże wartości pola koercji, efekt magnetokaloryczny dla związków
Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1-x∙nH2O wyznaczyłam na podstawie szeregu zależności M(T)
zmierzonych w trybie FC (field cooled) dla różnych wartości zewnętrznego pola
magnetycznego. Na rysunku 5a przedstawiłam porównanie temperaturowych zależności
zmian entropii uzyskanych dla badanych materiałów przy zmianie wartości przykładanego
pola magnetycznego od 0 do 5 T. Wartość |ΔS|max wyznaczona dla związków z serii
Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1-x∙nH2O początkowo maleje wraz ze zmniejszaniem się parametru x,
jednak dla próbek, gdzie x= 0.25 i 0 jest obserwowany wzrost zmiany entropii. Takie
zachowanie |ΔS|max może być wyjaśnione poprzez wynik dwóch równoczesnych
współzależności: zmiany temperatury krytycznej poszczególnych próbek oraz zmiany wartości
ich namagnesowania nasycenia. Jak zostało pokazane przez Oesterreichera i Parkera,
maksymalna zmiana entropii magnetycznej jest proporcjonalne zarówno do Tc-2/3 jak i Msat2
[32]. Biorąc pod uwagę fakt, że wraz ze wzrostem parametru x wartość temperatury krytycznej
obniża się, oraz zwiększa się namagnesowanie nasycenia, efekt magnetokaloryczny powinien
osiągać minimum dla próbek z x0.5.
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Rysunek 5. (a) Temperaturowa zależność zmiany entropii magnetycznej uzyskanej dla serii
Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1-x∙nH2O, gdzie x= 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 przy zmianie pola magnetycznego
μ0ΔH= 5 T. (b) Zależność Tc-2/3 oraz Msat2 od wartości parametru x.

Względna moc chłodzenia RCP wyznaczona dla Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1-x∙nH2O przy
skokowej zmianie wartości pola magnetycznego od 0 do 5 T waha się między 145.35 a 273.33
J kg−1. W porównaniu do czystego gadolinu wartość RCP próbek z x= 0-0.75 jest dwukrotnie
mniejsza. W tabeli 3 przedstawiłam podsumowanie własności magnetokalorycznych
badanych materiałów heksacyjanometalanowych.
Tabela 3.
Podsumowanie
własności
magnetokalorycznych
serii
związków
max
Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1- x∙nH2O (x = 0,0.25, 0.5, 0.75 i 1) oraz czystego gadolinu; |ΔS|
oraz RCP
wyznaczono przy zmianie pola Δµ0H = 5 T.

Próbka
x=0
x=0.25
x=0.5
x=0.75
x=1
Gd

Tc
(K)
60
52
41
30
22
294

|ΔS|max
(Jmol-1K-1)
2.78
2.58
2.36
2.63
3.50

|ΔS|max
(Jkg-1K-1)
6.49
5.78
5.47
6.06
8.04
10.20

RCP
(Jkg-1)
273.07
273.33
235.84
208.62
145.35
410

Przedstawione w pracy [H7] badania wykonane dla grupy związków
Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1-x∙nH2O
wykazały,
że
stworzyłam
serię
materiałów
ferromagnetycznych, których własności można kontrolować poprzez odpowiedni dobór
parametru x. Własności strukturalne (takie jak stała sieci a) oraz magnetyczne (Tc, Hc, Msat)
zmieniają się monotonicznie wraz ze zmianą wartości x.
Analiza zachowania krytycznego dla serii Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1-x∙nH2O ograniczyła
się do wyznaczenia wykładnika krytycznego n oraz konstrukcji krzywej uniwersalnej entropii.
W porównaniu do próbek na bazie oktacyjanoniobianu, w badanych analogach błękitu
pruskiego, wartości n w temperaturze bliskiej Tc znacznie przewyższają wartość 2/3. Również
w obszarze temperatur niższych niż temperatura krytyczna obserwuje się odstępstwa od teorii
pola średniego, gdzie n jest nieco wyższe niż 1. Taka sytuacja może wynikać z przypadkowego
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ułożenia momentów magnetycznych w poszczególnych podsieciach. Podobne zachowanie
było obserwowane dla litych szkieł metalicznych [40].
Analiza uniwersalnych krzywych entropii uzyskanych dla materiałów o różnych
wartościach parametru x wykazała, że tylko w przypadku próbek bimetalicznych, czyli
Ni1.5[Fe(CN)6] i Ni1.5[Cr(CN)6] skalowanie entropii daje bardzo dobre nakładanie się
poszczególnych krzywych ∆S(T)/∆S(T)max. W przypadku próbek trójskładnikowych krzywe
∆S(T)/∆S(T)max dobrze się skalują jedynie w obszarze temperatury zredukowanej θ> 0.


Efekt magnetokaloryczny w cienkiej warstwie Ni1.51[Cr(CN)6]∙nH2O [H8]

Prace nad cienkimi warstwami analogów błękitu pruskiego prowadzone równolegle
z badaniami efektu magnetokalorycznego w magnetykach molekularnych typu bulk
zainspirowały mnie do sprawdzenia czy możliwe jest wyznaczenie zmiany entropii dla cienkiej
warstwy, a jeśli tak, czy wyniki będą zgodne z uzyskanymi dla próbki proszkowej. Dodatkową
motywacją tych badań był fakt, iż każdy materiał magnetokaloryczny stosowany
w urządzeniach chłodniczych musi w łatwy sposób oddawać ciepło do otoczenia, zatem
geometria dwuwymiarowa 2 D jest w tym wypadku korzystna ze względu na duży stosunek
powierzchni do objętości.
Warstwa Ni1.51[Cr(CN)6]∙nH2O o grubości 450 nm opisana w pracy [H8] została
otrzymana metodą depozycji „warstwa po warstwie”. W metodzie tej podłoże jest
naprzemiennie zanurzane w roztworach zawierających kationy (Ni2+) oraz aniony ([Cr(CN)6]3-),
a materiał osadza się na podłożu na skutek elektrostatycznej samoorganizacji. Wybór warstwy
Ni1.51[Cr(CN)6]∙nH2O do analizy własności magnetokalorycznych został podyktowany
stabilnością własności fizykochemicznych tego materiału, ostrym przejściem fazowym
z wysokotemperaturowej fazy paramagnetycznej do uporządkowanej fazy ferromagnetycznej
oraz dogodną wartością temperatury krytycznej równą 66 K. Pomiary własności
magnetycznych wykonanych dla warstwy ustawionej równolegle i prostopadle względem
kierunku zewnętrznego pola magnetycznego wykazały, że własności magnetyczne mają
anizotropowy charakter. Analogi błękitu pruskiego to materiały o kubicznej strukturze
i izotropowych własnościach magnetycznych, tak więc anizotropia obserwowana w materiale
warstwowym jest związana wyłącznie z anizotropią kształtu. Podstawowym aspektem moich
badań było sprawdzenie wpływu anizotropii kształtu na własności magnetokaloryczne
materiału warstwowego.
W celu wyznaczenie zmiany entropii magnetycznej wykonałam pomiary magnetyzacji
w funkcji temperatury dla różnych wartości pola magnetycznego. W pierwszej kolejności
zależności M(T, H) wyznaczyłam dla warstwy zorientowanej równolegle względem
zewnętrznego pola magnetycznego (in-plane), a następnie dla prostopadłej orientacji warstwy
(out-of-plane). Różnice w wartości zmiany entropii magnetycznej pomiędzy dwoma
orientacjami warstwy są widocznie jedynie dla pola magnetycznego o wartości poniżej 1 T
natomiast dla większych wartości pola magnetycznego różnica ta zaciera się. W polach
magnetycznych większych niż 1T różnica między zmianą entropii magnetycznej wyznaczonej
dla warstwy ustawionej równolegle względem pola i próbką zorientowaną prostopadle jest
mniejsza niż 10% maksymalnego efektu. Maksymalne wartości zmiany entropii wyznaczona
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dla omawianej warstwy są zbliżona do tej obserwowanej dla materiału bulk o tej samej
stechiometrii opisanego w [H7].

Rysunek 6. Porównanie temperaturowych zależności zmiany entropii magnetycznej w warstwie
Ni1.51[Cr(CN)6]∙nH2O ustawionej równolegle i prostopadle względem kierunku zewnętrznego pola
magnetycznego o wartości 0.01 T (a), 0.05 T (b), 0.1 T (c) 0.5 T (d), 1 T (e) oraz 2 T, 3 T, 4 T, i 5 T (f).

Kolejnym aspektem moich badań była weryfikacja skalowania efektu
magnetokalorycznego dla próbek otrzymanych w postaci warstw oraz sprawdzenie, czy
różnice widoczne w temperaturowych zależnościach zmiany entropii zmierzonych dla warstwy
zorientowanej równolegle i prostopadle względem kierunku pola magnetycznego są widoczne
w fenomenologicznej krzywej uniwersalnej entropii.

Rysunek 7. Krzywe uniwersalne entropii magnetycznej uzyskane dla różnej wartości zmiany pola
magnetycznego w funkcji przeskalowanej temperatury θ, gdzie jako poziom referencyjny wybrano
h= 0.7 dla warstwy zorientowanej równolegle (a) i prostopadle względem kierunku pola
magnetycznego. We wstawkach krzywe uniwersalne zmiany entropii, które uzyskano dla h= 0.5.

Rysunek 7 zawiera porównanie krzywych uniwersalnych zmiany entropii uzyskanych
dla równoległej i prostopadłe orientacji warstwy względem kierunku pola magnetycznego.
O ile dla próbki ustawionej równolegle do pola magnetycznego krzywe ΔS(T) nakładają się na
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siebie bez względu na wartość poziomu referencyjnego h, to w przypadku próbki ustawionej
prostopadle dla h= 0.7 skalowanie entropii jest nieudane. Jest to wynik wpływu pola
demagnetyzacji powodującego zwężanie się piku entropii mierzonej dla próbki ustawionej w
orientacji out-of-plane [41]. Sytuacja ulega poprawie, gdy poziom referencyjny ∆𝑆(𝑇r )/
∆𝑆 max = ℎ obniża się, dzięki czemu skalowany jest szerszy zakres temperaturowy.
Podsumowując można stwierdzić, że dla analogu błękitu pruskiego otrzymanego
w postaci cienkiej warstwy otrzymano relatywnie duże wartości efektu magnetokalorycznego
oraz zaobserwowano mały wpływ pola demagnetyzacji. Według mojej wiedzy, jest to pierwszy
w literaturze światowej przykład analizy własności magnetokalorycznych cienkowarstwowego
magnetyka molekularnego. Wyniki przedstawione w pracy [H8] mogą stanowić ważny wkład
do poszukiwania nowych magnetyków molekularnych do zastosowań w mikrourządzeniach
chłodniczych.


Podsumowanie

W omawianym cyklu publikacji przedstawiłam wyniki badań efektu
magnetokalorycznego oraz analizę zachowania krytycznego w magnetykach molekularnych
wykazujących uporządkowanie dalekiego zasięgu. Moje prace koncentrowały się na dwóch
rodzinach związków koordynacyjnych, w których oddziaływania są przenoszone za
pośrednictwem mostków cyjankowych: okta- i heksacyjanometalanów metali przejściowych.
Szczególnie ważnym aspektem moich prac było sprawdzenie wpływu wprowadzenia do
struktury ligandów mostkujących oraz czynników zewnętrznych na własności
magnetokaloryczne badanych materiałów. Do najważniejszych wyników zaliczam:




Wykazanie, że dla serii związków Mn2-L-[Nb(CN)8] (L- ligand mostkujący) dla których
efekt magnetokaloryczny był wyznaczony dla próbek niemodyfikowanych oraz
poddanych wpływowi czynników zewnętrznych, maksymalna zmiana entropii ΔSmax
jest proporcjonalna do Tc-2/3.
Wykazanie, że trójwymiarowy model Heisenberga najlepiej opisuje zachowanie
krytyczne magnetyków molekularnych z rodziny M2-L-[Nb(CN)8] (M= Mn, Fe; L=
pirydazyna, imidazol, pirazol). Analiza wykładników krytycznych β, γ, δ i n wykazała
również, że ani zmiany strukturalne związane z wprowadzeniem do struktury ligandów
mostkujących, ani działanie czynników zewnętrznych, takich jak ciśnienie
hydrostatyczne, lub procesy hydratacji/dehydratacji nie wpływają znacząco na
zachowanie krytyczne materiałów oktacyjanometalanowych. Ponadto wartość
wykładnika krytycznego n opisującego zależność efektu magnetokaloryczngo od pola
n
magnetycznego zgodnie z relacją S (T , H )  H jest zgodna z wartościami innych



wykładników krytycznych wyznaczonych na podstawie pomiaru magnetyzacji.
Wykazanie, że możliwe jest zaprojektowanie materiałów, w których obszar
występowania efektu magnetokalorycznego może być regulowany poprzez zmianę
parametru x określającego stechiometrię. W trójskładnikowych analogach błękitu
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pruskiego: Ni1.5[Fe(CN)6]x[Cr(CN)6]1-x∙nH2O wartość temperatury krytycznej, pole koercji
magnetyzacja nasycenia oraz względna moc chłodzenia zmienia się liniowo wraz ze
zmianą wartości x.
Wykazanie, że w przypadku cienkiej warstwy analogu pruskiego anizotropia kształtu
ma znikomy wpływ na wartość mierzonego efektu magnetokalorycznego: pole
demagnetyzacji jest znacznie mniejsze niż pole potrzebne do zaobserwowania
znacznych wartości MCE. Jednocześnie pokazałam, że różnice wartości efektu
magnetokalorycznego dla równoległej i prostopadłej orientacji próbki względem
zewnętrznego pola magnetycznego mają odzwierciedlenie w kształcie krzywej
uniwersalnej entropii. Jest to zarazem pierwszy przykład analizy własności
magnetokalorycznych cienkowarstwowego magnetyka molekularnego opisany
w literaturze.

Relatywnie duże wartości efektu magnetokalorycznego uzyskane dla badanych przeze
mnie materiałów oraz możliwość łatwej przestrajalności temperatury, w której występuje
maksymalna wartość zmiany entropii magnetycznej sprawiają, że cyjanometalany metali
przejściowych mogą być rozważane jako potencjalne niskotemperaturowe chłodziwa
magnetyczne. Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym cyklu publikacji wnoszą duży wkład
w poszukiwanie stabilnych i wydajnych materiałów molekularnych mogących znaleźć
zastosowanie w urządzeniach chłodniczych działających w oparciu o efekt
magnetokaloryczny.
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5. Wykaz innych opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań
naukowych
W mojej dotychczasowej działalności naukowej w centrum zainteresowania znajdowały się
badania własności fizykochemicznych materiałów, takich jak :


Magnetyki molekularne, gdzie szczególnie wiele uwagi poświęciłam związkom
koordynacyjnym na bazie oktacyjanometalanów. Moja praca z tymi materiałami
polegała m.in. na wykonywaniu i interpretacji pomiarów magnetycznych przy pomocy
podatnościomierza/magnetometru Lakeshore oraz magnetometru MPMS XL-7,
wyznaczaniu efektu magnetokalorycznego oraz zachowania krytycznego. Efektem tej
działalności są publikacje [P1-P3], [P5], [P7], [P8-P9], [P31], [P11], [P14], [P25], [P30]
oraz [P38]. Od 2008 roku, podczas pobytu w Instytucie Nauk Molekularnych w Walencji
zaczęłam samodzielnie syntetyzować cienkie warstwy magnetyków molekularnych,
w zczególności analogów błękitu pruskiego. Dzięki zdobytej tam wiedzy
i doświadczeniu, w 2012 roku stworzyłam w IFJ PAN laboratorium syntezy cienkich
warstw magnetyków molekularnych w ramach realizacji projektu Sonata
finansowanego przez NCN. Dodatkowo moje zainteresowania poszerzyły się o badanie
własności spektroskopowych w zakresie promieniowania UV-Vis i IR, oraz badania
własności magnetooptycznych, czego efektem są publikacje [P10], [P13], [P32] i [P36].
Zajmowałam się również analizą i interpretacją własności magnetycznych innych
związków metaloorganicznych, którym poświęcone są publikacje [P21], [P28], [P37]
oraz [P39].



Związki międzymetaliczne, stopy i nanocząstki metali przejściowych; Ten obszar
mojej działalności dotyczy przede wszystkim związków z rodziny NdMn1-xFexO3,
La1xAgxMnO3, La0.8K0.2MnO3, MMn1-xFexO3 (M=Pr, Dy, Tb), dla których wykonywałam
przesiewowe badania dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego XRD oraz badania
zmiennoprądowej podatności AC. Efektem tych prac były publikacje [P12], [P16-P19],
[P27], [P33-P35], [P40-P44]. Zajmowałam się również wyznaczaniem własności
magnetycznych stopów Heuslera, czego efektem są publikacje [ P15] [P23], [P29] oraz
[P45] oraz ceramiki (1-x)Ba0.95Pb0.05TiO3+xCo2O3 (x=0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0 wt%), dla
której wyniki pomiarów opisano w publikacji [P22]. Publikacje [P4] i [P6] poświęcone
są własnościom magnetycznym nanocząstek metali, m.in. próbkom niklowym
o rdzeniu amorficznym o rozmiarach ok. 20 nm i o rdzeniu krystalicznym, o rozmiarach
ok. 35 nm, jak również nanocząstkom Co oraz Fe w otoczkach węglowych.



Materiały na bazie krzemionki mezoporowatej, gdzie mój wkład w badania polegał na
wykonywaniu i udziale w interpretacji własności magnetycznych jak również
spektroskopii w zakresie promieniowania IR. Efektem tych prac są publikacje [P20],
[P26] oraz [P24].
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5.1 Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie JCR
P1

D. Pinkowicz, R. Podgajny, W. Nitek, M. Makarewicz, M. Czapla, M. Mihalik,
M. Bałanda, B. Sieklucka,
Influence of octacyanoniobate(IV)- bridging geometry on TC in Mn2Nb ferrimagnets
of identical 3D topology,
Inorganica Chimica Acta, 361(2008) 3957
IF2008=1.94, LM=25
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie pomiarów
magnetycznych dla próbki {Mn2(imH)2(H2O)4[Nb(CN)8]∙4H2O}n. Udział interpretacji
własności magnetycznych oraz w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P2

D. Pinkowicz, R. Podgajny, M. Bałanda, M. Makarewicz, B. Gaweł, W. Łasocha,
B. Sieklucka,
Magnetic Spongelike Behavior of 3D Ferrimagnetic {[MnII(imH)]2[NbIV(CN)8]} with
Tc= 62 K,
Inorg. Chem.; 47 (2008) 9745,
IF2008= 4.147, LM= 45
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie pomiarów
magnetycznych dla próbki {Mn2(imH)2(H2O)4[Nb(CN)8]∙4H2O}n oraz jej odwodnionej
formy. Udział interpretacji własności magnetycznych oraz w przygotowaniu
ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P3

B. Sieklucka, R. Podgajny, D. Pinkowicz, B. Nowicka, T. Korzeniak, M. Bałanda,
T. Wasiutyński, R. Pełka, M. Makarewicz, M. Czapla, M. Rams, B. Gaweł, W.
Łasocha,
Towards high Tc octacyanometalate-based networks
CrystEngComm, 11 (2009) 2032,
IF2009=4.183, LM=35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie pomiarów
magnetycznych oraz udział w interpretacji własności magnetycznych grupy
związków Mn2-L-[Nb(CN)8].

P4

M. Makarewicz, M. Podsiadły, M. Bałanda,
Magnetic investigation of carbon coated Co-, Ni- and Fe- nanoparticles,
Acta Phys. Pol. A;115 (2009) 568,
IF2009= 0.433, LM= 15
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 70%. Wykonanie pomiarów
magnetycznych oraz interpretacji wyników uzyskanych dla magnetycznych
nanocząstek kobaltu, żelaza i niklu w otoczkach węglowych. Przygotowanie tekstu
publikacji i korespondencja z edytorem czasopisma.

P5

D. Pinkowicz, R. Podgajny, W. Nitek, M. Bałanda, M. Makarewicz, M. Czapla,
J. Żukrowski, Cz. Kapusta, D. Zając, B. Sieklucka,
Iron(II)-octacyanoniobate(IV) ferromagnet with TC 43 K;
Dalton Trans., 2009: 7771,
IF2009=4.081, LM= 40
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Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie pomiarów
magnetycznych oraz udział w interpretacji własności magnetycznych grupy
związków Fe2-pirazol-[Nb(CN)8]. Udział interpretacji własności magnetycznych oraz
w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.
P6

V. Sunny, D. Sakthi Kumar, Y. Yoshida, M. Makarewicz, W. Tabiś,
M.R. Anantharaman,
Synthesis and properties of highly stable nickel/carbon core/shell
nanostructures, Carbon, 48 (2010)1643
IF2010=4.896, LM=40
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 15%. Współudział w pomiarach
magnetycznych oraz analiza własności magnetycznych badanych nanocząstek.
Udział w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P7

M. Czapla, R. Pełka, P.M. Zieliński, A. Budziak., M. Bałanda, M. Makarewicz,
A. Pacyna, T. Wasiutyński, Y. Miyazaki, Y. Nakazawa, A.Inaba, M. Sorai, F.L. Pratt,
R. Podgajny, T. Korzeniak, B. Sieklucka,
Critical 28yanide28 of two molecular magnets probed by complementary
experiments,
Phys. Rev. B, 82 (2010) 094446,
IF2010=3.774, LM= 35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 5%. Współudział w pomiarach
magnetycznych oraz analizie własności magnetycznych związków CuII-[WV(CN)8].

P8

D. Pinkowicz, R. Podgajny, B. Gaweł, W. Nitek, W. Łasocha, M. Oszajca, M. Czapla,
M. Makarewicz, M. Bałanda, B. Sieklucka,
Double Switching of Magnetic Coordination Framework via Intra-Skeletal Molecular
Rearrangement,
Angew. Chem. Int. Ed.,50 (2011) 3973
IF2011=13.455, LM=45, artykuł wyróżniony okładką
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie pomiarów
magnetycznych dla próbki [{[MnII(pydz)(H2O)2][MnII(H2O)2][NbIV(CN)8]}∙2H2O]n oraz
jej odwodnionych postaci. Udział interpretacji własności magnetycznych oraz
w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P9

T. Korzeniak, D. Pinkowicz, W. Nitek, M. Bałanda, M. Fitta, B. Sieklucka,
The role of carboxylate ligands in two novel 28yanide-bridged 2D coordination
networks Cu-II-W-V and Mn-II-Nb-IV,
Dalton Trans., 40 (2011) 12350,
IF2011=3.838, LM= 40
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie pomiarów
magnetycznych
dla
próbki
[{MnII3(HCOO)2(H2O)4}{MnII(H2O)3(HCONH2)}2{NbIV(CN)8}2]∙4HCONH2∙2H2O. Udział
interpretacji własności magnetycznych oraz w przygotowaniu ostatecznej wersji
tekstu publikacji.
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P10

E. Coronado, M. Makarewicz, J.P. Prieto-Ruiz, H. Prima-García, F.M. Romero,
Magneto-Optical Properties of Electrodeposited Thin Films of the Molecule-Based
Magnet Cr5.5(CN)1211.5H2O,
Advanced Materials, 23 (2011) 4323
IF2011= 13.877, LM=45
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 50%. Synteza badanego materiału.
Wykonanie pomiarów spektroskopowych w zakresie UV-Vis i IR oraz interpretacja
otrzymanych wyników. Współudział w pomiarach magnetycznych oraz
magnetooptycznych.
Interpretacja
własności
magnetycznych.
Udział
w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P11

R. Pełka, M. Czapla, P.M. Zieliński, M. Fitta, M. Bałanda, D. Pinkowicz, F.L. Pratt,
M. Mihalik, J. Przewoźnik, A. Amato, B. Sieklucka, T. Wasiutyński,
Critical 29yanide29 of the Mn2[Nb(CN)8] molecular magnet,
Phys. Rev. B, 85 (2012) 224427
IF2012=3.767, LM= 35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 15%. Wykonanie pomiarów
magnetycznych. Współudział w interpretacji własności magnetycznych. Udział
w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P12

M. Mihalik jr., M. Mihalik, M. Fitta, M. Bałanda, M. Vavra, S. Gabáni, M. Zentková,
J. Briančin,
Magnetic properties of NdMn1-xFexO3+δ (0 ≤ x ≤ 0.3) system,
J. Magn. Magn. Mater., 345 (2013) 125
IF2013=2.002, LM=30
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 20%. Współudział w pomiarach
magnetycznych
oraz
interpretacji
własności
magnetycznych.
Udział
w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P13

E. Coronado, M. Fitta, J.P. Prieto-Ruiz, H. Prima-Garcia, F.M. Romero, A. Cros,
MOKE magnetometry as a probe of surface magnetic impurities in
electropolymerized magnetic thin films of the Prussian blue analogue
Fe3[Cr(CN)6]215H2O,
J. Mater. Chem. C, 1 (2013) 6981,
IF2014=4.696 *, LM=40
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 50%. Synteza badanego materiału.
Wykonanie pomiarów spektroskopowych w zakresie UV-Vis i IR oraz interpretacja
otrzymanych wyników. Współudział w pomiarach magnetycznych oraz
magnetooptycznych.
Interpretacja
własności
magnetycznych.
Udział
w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.
*W 2013 roku czasopismo nie posiadało jeszcze współczynnika wpływu, dlatego podaję
wartość za rok 2014

P14

R. Pełka, P. Konieczny, M. Fitta, M. Czapla, P.M. Zieliński, M. Bałanda,
T. Wasiutyński, Y. Miyazaki, A. Inaba, D. Pinkowicz, B. Sieklucka
Magnetic Systems at Criticality: Different Signatures of Scaling,
Acta Phys. Pol. A, 124 (2013) 977,
29

IF2013=0.604, LM= 15
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 15%. Wykonanie pomiarów
magnetycznych dla próbki [{[MnII(pydz)(H2O)2][MnII(H2O)2][NbIV(CN)8]}∙2H2O]n oraz
jej odwodnionych postaci jak również udział w analizie zachowania krytycznego tego
materiału.
P15

P. Czaja, W. Maziarz, J. Przewoźnik, Cz. Kapusta, Ł. Hawelek, A. Chrobak,
P. Drzymała, M. Fitta, A. Kolano- Burian,
Magnetocaloric properties and exchange bias effect in Al for Sn substituted
Ni48Mn39.5Sn12.5 Heusler alloy ribbons,
J. Magn. Magn. Mater., 358-359 (2014) 142,
IF2014=1.970, LM= 30
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 5%. Obliczenie wartości zmiany entropii
na podstawie dostarczonych danych eksperymentalnych. Udział w przygotowaniu
ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P16

M. Mihalik, S. Mat’aš, M. Vavra, J. Briančin, M. Mihalik, M. Fitta, V. Kavečanský,
J. Kopeček,
Preparation of NdMn1-xFexO3+δ single crystals – effect of preparation atmosphere
and iron doping,
Journal of Crystal Growth, 401 (2014) 605,
IF2014=1.698, LM=25
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rengenowskiej dla serii próbek NdMn1xFexO3+δ Udział w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P17

M. Antoňák, M. Mihalik, M. Zentková., M. Mihalikjr., M. Vavra, J. Lazúrová,
M. Fitta, M. Bałanda,
Magnetic properties of La10.85Ag0.15MnO3 nano-powders under pressure,
Acta Phys. Pol. A, 126 (2014) 296,
IF2014= 0.530, LM= 15
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla La10.85Ag0.15MnO3. Współudział
w pomiarach magnetycznych i interpretacji ich wyników. Udział w przygotowaniu
ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P18

M. Mihalik, M. Zentková, M. Briančin, M. Fitta, M. Mihalikjr., J. Lazúrová, M. Vavra,
Magnetic properties of La0.8K0.2MnO3 nanoparticles,
Acta Phys. Pol. A, 126 (2014) 312,
IF2014= 0.530, LM= 15
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla La0.8K0.2MnO3. Udział
w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.
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P19

M. Zentkova, J. Lazurova, J. Kovac, M. Mihalik, M.Mihalik Jr., J. Briancin, M. Fitta,
V. Kusigerski,
Magnetic Properties of NdFe0.9Mn0.1O3,
Acta Phys. Pol. A, 126 (2014) 306,
IF2014= 0.530, LM= 15
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla NdFe0.9Mn0.1O3. Udział
w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P20

Ł. Laskowski, M. Laskowska, M. Bałanda, M. Fitta, J. Kwiatkowska, K. Dziliński,
A. Karczmarska,
Mesoporous silica SBA-15 functionalized by nickel phosphonic units: Raman and
magnetic analysis,
Microporous and Mesoporous Materials, 200 (2014) 253,
IF2014=3.453, LM=35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 20%. Wykonanie i interpretacja pomiarów
spektroskopowych
w zakresie promieniowania IR. Wykonanie pomiarów
magnetycznych oraz współudział w ich interpretacji. Udział w przygotowaniu
ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P21

M. Radoń, P. Rejmak, M. Fitta, M. Bałanda, J.Szklarzewicz,
How can [MoIV(CN)6]2-, an apparently octahedral (d)2 complex, be diamagnetic?
Insights from quantum chemical calculations and magnetic susceptibility
measurements,
Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015) 14890,
IF2015=4.449, LM=40
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 5%. Wykonanie pomiarów magnetycznych
oraz współudział w ich interpretacji.

P22

R. Bujakiewicz-Korońska, Ew. Markiewicz, D.M. Nałęcz, L. Vasylechko, M. Bałanda,
M. Fitta, E. Juszyńska-Gałązka, A. Kalvane,
Physical properties of (1-x)Ba0.95Pb0.05TiO3+xCo2O3(x=0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0
wt%) ceramics,
Ceram. Int.,41 (2015) 3983-3991,
IF2015=2.758, LM=40
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie pomiarów
magnetycznych oraz współudział w ich interpretacji. Udział w przygotowaniu
ostatecznej wersji tekstu publikacji.
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P23

P. Czaja, J. Przewoźnik, M. Fitta, M. Bałanda, A. Chrobak, B. Kania, P. Zackiewicz,
A. Wójcik, M. Szlezynger, W. Maziarz,
Effect of ball milling and thermal treatment on exchange bias and magnetocaloric
properties of Ni48Mn39.5Sn10.5Al2 ribbons,
J. Magn. Magn. Mater., 401 (2016) 223-230;
IF2016= 2.630, LM= 30
Mój wkład w powstanie pracy: 10%. Wykonanie pomiarów magnetycznych oraz
współudział w ich interpretacji. Udział w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu
publikacji.

P24

M. Bałanda, R. Pełka, M. Fitta, Ł. Laskowski, M. Laskowska,
Relaxation and magnetocaloric effect in the Mn12 molecular nanomagnet
incorporated into mesoporous silica: comparative study,
RSC Advances 6 (2016) 49179-49186;
IF2016=3.108, LM=35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie i analiza pomiarów
spektroskopowych w zakresie promieniowania IR. Udział w przygotowaniu
ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P25

M. Gajewski, R. Pełka, M. Fitta, Y. Miyazaki, Y. Nakazawa, M. Bałanda,
M. Reczyński, B. Nowicka, B. Sieklucka,
Magnetocaloric effect of high-spin cluster with Ni9W6 core,
J. Magn. Magn. Mater. 414 (2016) 25;
IF2016= 2.630, LM= 30
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Współudział w pomiarach
magnetycznych i interpretacji ich wyników.

P26

Ł. Laskowski, M. Laskowska, J. Jelonkiewicz, M. Dulski, M. Wojtyniak, M. Fitta,
M. Bałanda,
SBA-15 mesoporous silica free-standing thin films containing copper ions bounded
via propyl phosphonate units – preparation and characterization,
Solid State Chem., 241 (2016) 143-151;
IF2016=2.299, LM=30
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Współudział w pomiarach
magnetycznych i interpretacji ich wyników.

P27

M. Mihalik jr., Z. Jaglicic, M. Fitta, V. Kavecansky, K. Csach, A. Budziak, J. Brianccin,
M. Zentkova, M. Mihalik,
Structural and magnetic study of PrMn1-xFexO3 compounds,
Journal of Alloys and Compounds, 687 (2016) 652,
IF2016=3.133, LM=35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla PrMn1-xFexO3. Udział
w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.
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P28

M. B. Salah, H. Naïli, M. Arczyński, M. Fitta,
0D and 1D Copper (II) coordination polymers based on 2-methyl-1H-imidazole:
Structural, vibrational and magnetic characterizations,
Journal of Organometallic Chemistry, 805 (2016) 42
IF2016=2.184, LM=30
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 25%. Wykonanie i interpretacja własności
magnetycznych. Udział w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P29

P. Czaja, M. Fitta, J. Przewoźnik, W. Maziarz, J. Morgiel, T. Czeppe, E. Cesari,
Effect of heat treatment on magnetostructural transformations and exchange bias
in Heusler Ni48Mn39.5Sn9.5Al3 ribbons,
Acta Materialia, 103 (2016) 30;
IF2016=5.301, LM=45
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 15%. Wykonanie pomiarów własności
magnetycznych. Udział w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P30

R. Pełka, M. Gajewski, Y. Miyazaki, S. Yamashita, Y. Nakazawa, M. Fitta,
D. Pinkowicz, B. Sieklucka,
Magnetocaloric effect in Mn2-pyrazole-[Nb(CN)8] molecular magnet by relaxation
calorimetry,
J. Magn. Magn. Mater. 419 (2016) 435;
IF2016= 2.630, LM= 30
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 5%. Wykonanie i interpretacja własności
magnetycznych związku Mn2-pyrazole-[Nb(CN)8].

P31

B. Nowicka, M. Reczyński, M. Bałanda, M. Fitta, B. Gaweł, B. Sieklucka,
The Rule Rather than the Exception: Structural Flexibility of [Ni(cyclam)]2+-Based
Cyano-Bridged Magnetic Networks,
Cryst. Growth Des., 16 (2016) 4736,
IF2016=4.055, LM=40
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 20%. Wykonanie pomiarów własności
magnetycznych oraz udział w interpretacji otrzymanych danych. Udział
w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P32

M. Fitta, H. Prima-Garcia, P. Czaja, T. Korzeniak, M. Krupiński, M. Wojtyniak,
M. Bałanda,
Magnetic and magneto-optical properties of nickel hexacyanoferrate/chromate
thin films,
RSC Adv.,7 (2017) 1382,
IF2017=2.936, LM=35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 75%. Przygotowanie koncepcji badań.
Synteza materiałów. Wykonanie pomiarów własności magnetycznych oraz ich
interpretacja. Wykonanie i analiza pomiarów spektroskopowych w zakresie
promieniowania IR. Opracowanie wyników MOKE. Przygotowanie tekstu publikacji.
Korespondencja z edytorem czasopisma i przeprowadzenie dyskusji wyników pracy
z recenzentami.
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P33

M. Zentková, M. Antoňák, M. Mihalik, M. Mihalik, Jr., M. Vavra, V. Girman,
M. Fitta, J. Briančin,
Effect of doping and annealing on crystal structure and magnetic properties of
La1-xAgxMnO3 magnetic nanoparticles,
Low Temp. Phys., 43 (2017) 1229-1235,
IF2017=0.86, LM=20
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla La1-xAgxMnO3 . Udział w
przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P34

M. Mihalik, M. Zentkova, M. Vavra, M. Mihalik Jr., J. Lazurova, V. Girman,
P. Konieczny, M. Fitta, S. Il′kovic,
Effect of the Jahn–Teller distortion on double exchange interaction in La0.8K0.2MnO3
nanoparticles,
Acta Phys. Pol. A, 131 (2017) 875-877,
IF2017= 0.857, LM= 15
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla La0.8K0.2MnO3.. Współudział w
ciśnieniowych pomiarach magnetycznych i interpretacji uzyskanych wyników. Udział
w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P35

M. Mihalik, M. Mihalik, A. Hoser, D. M. Pajerowski, D. Kriegner, D. Legut,
K. M. Lebecki, M. Vavra, M. Fitta, M. W. Meisel
Magnetic structure of the mixed antiferromagnet NdMn0.8Fe0.2O3,
Phys. Rev. B, 96 (2017) 134430,
IF2017=3.813, LM= 35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 5%. Wykonanie przesiewowych pomiarów
proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla NdMn0.8Fe0.2O3. Udział w przygotowaniu
ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P36

M. Fitta, P. Czaja, M. Krupiński, G. Lewińska, M. Szuwarzyński, M. Bałanda,
Magnetic Properties of Bilayer Thin Film Composed of Hard and Soft Ferromagnetic
Prussian Blue Analogues,
Chem. Select, 2 (2017) 7930-7934,
IF2017= 1.505, LM= 0
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 75%. Przygotowanie koncepcji badań.
Synteza materiałów. Wykonanie pomiarów własności magnetycznych oraz ich
interpretacja. Przygotowanie tekstu publikacji. Korespondencja z edytorem
czasopisma i przeprowadzenie dyskusji wyników pracy z recenzentami.

P37

D. Matoga, K. Roztocki, M. Wilke, F. Emmerling, M. Oszajca, M. Fitta, M. Bałanda,
Crystalline bilayers unzipped and rezipped: solid-state reaction cycle of a metalorganic framework with triple rearrangement of intralayer bonds,
CrystEngComm, 19 (2017) 2987-2995,
IF2017= 3.304, LM=35
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 5%. Wykonanie pomiarów magnetycznych
i współudział w interpretacji uzyskanych wyników.
34

P38

M. Arczyński, M. Rams, J. Stanek, M. Fitta, B. Sieklucka, K.R. Dunbar, D. Pinkowicz,
A Family of Octahedral Magnetic Molecules Based on [NbIV(CN)8]4–,
Inorg. Chem., 56 (2017) 4021-4027,
IF2017=4.7, LM= 45
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wyznaczenie efektu
magnetokalorycznego dla układu Mn4Nb2. Udział w przygotowaniu ostatecznej
wersji tekstu publikacji.

P39

N. Hfidhi, O. Kammoun, R. Pełka, M. Fitta, H. Naïli,
Structure features, thermal analysis, model and experiment magnetic behavior of
tetranuclear oxo and sulfato bridged copper (II) aggregate,
Inorganica Chimica Acta, 469 (2018) 431-439,
IF2017=2.264, LM=25
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 15%. Wykonanie pomiarów
magnetycznych i współudział w interpretacji uzyskanych wyników. Udział w
przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P40

M. Mihalik, M. Mihalik, M. Zentkova, K. Uhlirova, M. Kratochvilova, M. Fitta,
P.A. Quintero, M.W. Meisel,
Tuning of magnetism in DyMn1−xFexO3 (x<0.1) system by iron substitution,
Physica B, 536 (2018) 102-106,
IF2017=1.453, LM=20
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla serii związków DyMn1−xFexO3 .
Udział w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

5.2 Publikacje naukowe w czasopismach spoza bazy JRC
P41

Mihalik jr., M. Mihalik, M. Fitta, M. Vavra, M. Zetková, R. Vilarinho, D.A. Mota, P.
Tavares, J. Agostinho Moreira, A. Almeida,
Heat capacity, magnetic and lattice dynamic properties of TbMn1-xFexO3,
J. Phys. Conf. Ser., 592 (2015) 012119
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla serii związków TbMn1-xFexO3.
Udział w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P42

M. Mihalik, M. Zentková, J. Briančin, M. Fitta, M. Mihalikjr, J. Lazúrová and M.
Vavra
Magnetic Properties of La0.8K0.2MnO3 Nanoparticles
EPJ Web of Conferences 75, 05006 (2014)
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla ser La0.8K0.2MnO3. Udział w
przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.
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P43

Mihalik jr., M. Mihalik, J. Lazurova, M. Fitta, M. Vavra,
Magnetism study in NdMn1-xFexO3 system,
EPJ Web of Conferences, 40 (2013) 15007,
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla serii związków NdMn1-xFexO3.
Udział w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

P44

Mihalik, Antonak M., K. Csach, M. Fitta, M. Mihalikjr., M. Vavra, M. Zentkova,
Exchange Bias Effect in La1-xAgxMnO3 Nanopowders,
EPJ Web of Conferences, 40 (2013) 15006,
Mój wkład w powstanie pracy oceniam na 10%. Wykonanie przesiewowych
pomiarów proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla serii związków La1-xAgxMnO3.
Udział w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu publikacji.

45

P. Czaja, R. Chulist, M. Szlezynger, M. Fitta, W. Maziarz,
Multiphase Microstructure and Extended Martensitic Phase Transformation in
Directionally Solidified and Heat Treated Ni44Co6Mn39Sn11 Metamagnetic Shape
The Minerals, Metals & Materials Series, 2018
Mój wkład w powstanie pracy: 10%. Wykonanie pomiarów magnetycznych dla
Ni44Co6Mn39Sn11.

5.3 Dane bibliometryczne
Liczba publikacji:

53

W tym publikacje w czasopismach z listy JCR:

48

Sumaryczny IF (dla publikacji z listy JCR):

153.53

Średni IF (dla publikacji z listy JCR):

3.20

Suma punktów MniSW:

1485

Średnia liczba punktów MniSW:

31

Cytowania (wg. Bazy Web of Science Core Collection):
Całkowita liczba cytowań:

440

Liczba cytowań bez autocytowań:

371

Indeks Hirscha (h):

12
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5.4 Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział
w takich projektach
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Projekt badawczy w ramach porozumienia o współpracy między Polską Akademią Nauk
i Słowacką Akademią Nauk, Protokół Wykonawczy SŁOWACJA, „Własności
magnetyków molekularnych”, koordynator w IFJ PAN Maria Bałanda 2005-2009
rola w projekcie: wykonawca
Projekt badawczy GRISOLIA08/58 “NANOCIENCIA MOLECULAR”, “Hybrid
Nanostructured Thin Films of Organic Conductors and Prussian Blue Analogues:
Towards Molecule– based Spin Valves”, kierownik projektu prof. E. Coronado, 20082010
rola w projekcie: wykonawca
Grant badawczy MniSzW, projekt badawczy nr 0087/B/H03/2008/34, „Badania
uporządkowania magnetycznego w niskowymiarowych magnetykach molekularnych”,
kierownik projektu T. Wasiutyński, 2008-2011
rola w projekcie: wykonawca
Grant badawczy MniSzW, projekt badawczy nr 1535/B/H03/2009/36, „Funkcjonalne
materiały molekularne z mostkami cyjanowymi”, kierownik projektu B. Sieklucka, 20092012
rola w projekcie: wykonawca
Projekt badawczy w ramach porozumienia o współpracy między Polską Akademią Nauk
i Słowacką Akademią Nauk, Protokół Wykonawczy SŁOWACJA, „Własności nowych
materiałów magnetycznych” koordynator w IFJ PAN Maria Bałanda, 2010-2013
rola w projekcie: wykonawca
Grant badawczy NCN nr 2011/03/D/ST5/05996, “Synteza oraz badanie własności
mezoporowatej krzemionki aktywowanej jonami metali i nanokryształami” (SONATA),
kierownik projektu: Łukasz Laskowski. 2012-2016
rola w projekcie: wykonawca
Grant badawczy NCN, projekt badawczy nr 2011/03/D/ST5/05400 (SONATA)
„Cienkowarstwowe materiały molekularne z mostkami cyjanowymi”, 2012-2017
rola w projekcie: kierownik projektu
Projekt badawczy w ramach porozumienia o współpracy między Polską Akademią Nauk
i Słowacką Akademią Nauk, Protokół Wykonawczy SŁOWACJA, „Magnetyczne
i strukturalne własności nowych materiałów”, koordynator w IFJ PAN dr hab. Robert
Pełka, 2013-2015
rola w projekcie: wykonawca
Projekt badawczy w ramach porozumienia o współpracy między Polską Akademią Nauk
i Słowacką Akademią Nauk, Protokół Wykonawczy SŁOWACJA, „Wieloaspektowe
badania nowych materiałów magnetycznych”, koordynator w IFJ PAN dr hab. Robert
Pełka, 2016-2018
rola w projekcie: wykonawca
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10 Projekt badawczy NCN, projekt badawczy nr 2015/17/N/ST5/03328 (PRELUDIUM),
„Synteza i charakterystyka uporządkowanych dwuwarstwowych cienkich filmów
krzemionkowych aktywowanych jonami metali i molekułami magnetycznymi”,
kierownik projektu dr M. Laskowska, 2016-2018
rola w projekcie: opiekun naukowy
11 Projekt badawczy NCN, projekt badawczy nr 2015/19/B/ST5/00922, „Solwatomagnetyczne cienkie warstwy polimerów koordynacyjnych” 2016-2019 , kierownik
projektu dr B. Nowicka, 2016-2019
rola w projekcie: wykonawca

5.5 Nagrody i wyróżnienia
2013

Wyróżnienie posteru, konferencja Research 2013, Uniwersytet Ekonomiczny,
Kraków

2012

Stypendium START dla młodych naukowców finansowane przez Fundację na
Rzecz Nauki Polskiej

2008

Stypendium im. Prof. Santiago Grisolia finansowane przez Generalitat
Valeciana (Hiszpania)

2006

Stypendium „Moja Inspiracja- Małopolska Innowacja” finansowanego przez
Małopolską Fundację Stypendialną „Sapere Auso”

Okładki w czasopismach

Eur. J. Inorg. Chem. 41/2017 [H8]

Angew. Chem. Int. Ed. 17/2011 [P8]
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5.6 Udział w konferencjach naukowych
Wystąpienia ustne na konferencjach międzynarodowych i krajowych jako osoba
prezentująca
1. M. Makarewicz, T. Kluj, A. Zięba, “Laser diffraction on knitted fabrics”, International
Conference of Physics Students, Novi Sad, Serbia and Montenegro, 2004,
2. M. Makarewicz, T. Kluj, A. Zięba,”Dyfrakcja światła laserowego na tkaninie”, Konwersatorium
Krystalograficzne, Wrocław, Poland, 2004,
3. M. Makarewicz, E. Coronado, A. Lopez, E. Pinilla, J.P. Prieto, H. Prima, F. Romero “Thin films
of Prussian blue analogues: towards molecule-based spin valves” 2nd European Conference on
Molecular Magnetism, Wrocław, Polska, 2009
4. M. Makarewicz, “Magnetyczne materiały funkcjonalne z mostkami cyjanowymi”
X Katowicko-Krakowskie Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, Kraków, Polska 2011
5. M. Makarewicz, M. Bałanda, M. Czapla, M. Mihalik, R. Pełka, D. Pinkowicz, B. Sieklucka and
T. Wasiutyński „Critical behaviour and magnetocaloric effect in soft octacyanoniobate
molecular magnets”, 9th International Symposium on Crystalline Organic Metals,
Superconductors and Ferromagnets ISCOM 2011, , Poznań- Gniezno, Polska, 2011
6. M. Fitta “Cyano-bridged molecular magnets: Towards functional materials”, Neutron
Scattering Spectroscopy and Related Problems – 27th Janik’s Friends Meeting, Zakopane,
Polska, 2011
7. M. Fitta “Magntenocaloric effect in molecular magnets”, Spectroscopic and Related Methods
in Studies of Ferroic Materials, Kraków, Poland, 2012, referat na zaproszenie
8. M. Fitta, M. Bałanda, R. Pełka “Efekt magnetokaloryczny w magnetykach molekularnych
z mostkami cyjanowymi”, XI Krakowsko-Katowickie Seminarium, Chorzów, Polska, 2012
9. M. Fitta “Magnetyki molekularne jako przykład nowoczesnych materiałów funkcjonalnych”,
Kryształy molekularne 2014, Sromowce Niżne, Polska, 2014
10. M. Fitta, R. Pełka, M. Bałanda “Study of magnetocaloric effect in 39yanide- bridged molecular
magnets”, 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017,
Kraków, Poland, 2017- referat na zaproszenie
11. M. Fitta, “Thin films of hexacyanometallates: towards tunable magnetic properties”
Multiscale Phenomena in Molecular Matter – Multis 2017, Kraków, Poland, 2017
12. M. Fitta, W. Sas, T. Korzeniak, M. Bałanda, „Magnetocaloric effect in thin films of Prussian blue
analogues”, 9th Joint European Magnetic Symposia (JEMS), Mainz, Germany, 2018
Plakaty na konferencjach międzynarodowych i krajowych jako osoba prezentująca
13. M. Fitta, T. Korzeniak, P. Czaja and M. Bałanda, ”Magnetic properties of nickel
hexacyanoferrate/chromate thin films”, 16th Czech and Slovak Conference on Magnetism,
Słowacja , 2016
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14. M. Fitta, T. Korzeniak, P. Czaja, M. Bałanda, B. Sieklucka, “Magnetic properties of the thin films
based on octacyanidometallates”, 8th Joint European Magnetic Symposia (JEMS), Szkocja,
Glasgow
15. M. Fitta, T. Korzeniak, P. Czaja, M. Bałanda, “Tunable magnetic properties of thin films of
Prussian blue analogues”, The 15th International Conference on Molecule-Based Magnets,
Japonia, 2016
16. M. Fitta, P. Czaja, M. Krupiński, M. Bałanda “Anisotropic magnetism in bilayer thin film
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6.

Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy
międzynarodowej habilitanta

6.1
Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach
międzynarodowych i krajowych
Projekt EU COST CA 15128 MOLSPIN (Molecular Spintronics) grupa robocza WG3, 20162020
rola w projekcie: wykonawca

6.2
Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych
konferencji naukowych
1. Multiscale Phenomena in Molecular Matter – Multis 2019, Kraków, Poland, 2019- członek
komitetu organizacyjnego
2. Multiscale Phenomena in Molecular Matter – Multis 2017, Kraków, Poland, 2017- członek
komitetu organizacyjnego
3. Kryształy molekularne 2014, Sromowce Niżne, Polska, 2014- członek komitetu
organizacyjnego

6.3

Udział w konsorcjach i sieciach naukowych

Sieć doskonałości MAGMANet finansowana przez Komisję Europejską w 6 Programie
Ramowym,”Molecular approach to nanomagnets and multifunctional materials”, numer
kontraktu NMP-3-CT-2005 515767; 2005-2009
rola w projekcie: wykonawca

6.4

Udział w komitetach redakcyjnych czasopism

Guest Editor tomu “Molecular Magnets” w czasopiśmie Crystals wydawanym przez MDPIMultidisciplinary Digital Publishing Institute (IF 2016= 2.144), (marzec- listopad 2018)

6.5

Działalność dydaktyczna
2016/2017

Cykl pięciu wykładów dla studentów IV roku Fizyki Technicznej poświęconych
wprowadzeniu do magnetyzmu molekularnego w ramach przedmiotu „Fizyka
powierzchni i cienkich warstw” , Politechnika Krakowska, 10 godzin

43

2016/2017

6.6


Ćwiczenia rachunkowe dla studentów IV roku Fizyki Technicznej poświęcone
analizie danych magnetycznych w ramach przedmiotu „Fizyka powierzchni
i cienkich warstw”, Politechnika Krakowska, 10 godzin

Opieka naukowa nad studentami

Jako promotor pracy inżynierskiej

1. Izabela Adamska: ”Badanie własności magnetycznych związków na bazie gadolinu
i dysprozu”. Obrona: marzec 2013, Politechnika Krakowska,
2. Wojciech Tejchman, „Synteza i badanie właściwości magnetyków molekularnych
w postaci cienkich warstw”, Obrona: marzec 2016, Politechnika Krakowska,
3. Wojciech Sas, „Własności magnetyczne cienkich warstw analogów błękitu pruskiego
otrzymywanych metodą wielosekwencyjnej adsorpcji”, Obrona: styczeń 2017, Akademia
Górniczo- Hutnicza,
4. Michał Adamek, „Analiza własności nanomagnesów molekularnych na przykładzie
cząsteczki Mn12”obrona styczeń 2018, Politechnika Krakowska,


Jako promotor pracy magisterskiej

1. Wojciech Tejchman, „Cienkie warstwy magnetyków molekularnych opartych o heksacyjanki
metali przejściowych”, obrona grudzień 2017, Politechnika Krakowska,
2. Wojciech Sas, „Badanie własności magnetyków molekularnych z mostkami cyjanowymi
otrzymywanych w postaci cienkich warstw”, obrona: wrzesień 2018, Akademia GórniczoHutnicza
3. Alexandros Chantelidis, „Efekt magnetokaloryczny i zachowanie krytyczne w analogach
błękitu pruskiego typu: Gd[M(CN)6], M=Fe, Cr”, obrona: lipiec 2018, Politechnika Krakowska


Jako opiekun praktyk studenckich
Izabela Adamska
Joanna Dusik
Kamil Kaczmarczyk
Wojciech Tejchman
Michał Adamek
Dawid Grygier
Wojciech Sas

AGH
AGH
AGH
PK
PK
PK
AGH

13.12.2013 – 12.01.2014
01.07.2014 – 31.07.2014
01.07.2014 – 31.07.2014
07.07.2014 – 18.08.2014
06.05.2016 – 01.07.2016
06.05.2016 – 01.07.2016
14.03.2016 – 27.05.2016

Opieka merytoryczna oraz koordynacja krótkoterminowego pobytu studentek Wiem Jabeur
oraz Khouloud Hchicha z Uniwersytetu w Sfax w Tunezji: 09.05.2018 – 30.06.2018
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6.7

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego

1. dr Magdalena Laskowska (doktorantka Politechniki Częstochowskiej, obrona w Instytucie
Fizyki Jądrowej PAN): Temat pracy „Charakterystyka spektroskopowa i własności magnetyczne
krzemionki mezoporowatej SBA-15 aktywowanej metalami”. Promotor: dr hab. Kazimierz
Dziliński; Obrona 25.01.2016,
2. dr inż. Marcin Gajewski: Temat pracy: „Właściwości magneto-termiczne wybranych
magnetyków molekularnych opartych na oktacyjankach metali grup przejściowych”. Promotor
dr hab. Robert Pełka; Obrona 26.10.1017, IFJ PAN

6.8

Działalność popularyzatorska

1. Aktywny udział w Małopolskiej Nocy Naukowców (2010-2014, 2016-2017) oraz Festiwalu
Nauki (2013), polegający na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu demonstracji zakresu
magnetyzmu i niskich temperatur.
2. Przygotowanie dwóch referatów (12.12.2013 oraz 01.04.2014) dla Koła Naukowego Kwark
działającego na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.
3. Od 2010 roku regularnie przeprowadzam demonstracje z zakresu magnetyzmu i niskich
temperatur dla uczniów szkół średnich zwiedzających laboratoria IFJ.

6.9
Współpraca naukowa z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami
naukowymi
Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych
2007

1 tydzień, Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences,
Košice,

2008

1 tydzień, ICMol Instituto de Ciencia Molecular, Universitat de Valencia, Kurs
Spektroskopii Mossbauera,

2008-2010

23 miesiące, staż przed-doktorski ICMol Instituto de Ciencia Molecular,
Universitat de Valencia

2011

1 tydzień, Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences,
Košice,

2018

1 tydzień, Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences,
Košice,

W ramach prowadzonych przeze mnie badań nawiązałam krajową i międzynarodową
współpracę naukową :
 Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych, Wydział Chemii Uniwersytetu
Jagielońskiego: dr hab. D. Pinkowicz, dr hab. B. Nowicka, dr T. Korzeniak, prof. B. Sieklucka
 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk: dr. P. Czaja
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