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I.1. Informacje o autorze 
 

1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca 

i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

a. Magister fizyki – Uniwersytet Opolski, uzyskany 30.06.2004 

Tytuł: Synteza mechanochemiczna telurków metali 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Górecki 

 

b. Doktor nauk fizycznych – Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 

uzyskany 09.03.2009 roku, z wyróżnieniem. 

Tytuł: Badania polimorfizmu i dynamiki izomerów neoheksanolu 

Promotor: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź 

 

2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych 

 

a. 01.04 – 30.09.2009, pracownik naukowy (Res. Assoc.), Research Center for Structural  

Thermodynamics, Osaka University, Toyonaka, Japonia.  

 

b. 02.11.2009 – obecnie, (22.03 – 08.08.2013 – urlop macierzyński), adiunkt, Instytut 

Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 

 

 

I.2. Określenie osiągnięcia naukowego w ramach wniosku 

habilitacyjnego 
 

1. Tytuł osiągnięcia naukowego – jednotematyczny cykl publikacji pt.:  

 
Dynamika i polimorfizm substancji polarnych o różnym stopniu uporządkowania molekuł 

 

2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego  

Przy każdej z prac podałam swój wkład w powstanie danego dzieła oraz oszacowanie 

mojego procentowego udziału w tworzeniu danej pracy. Teksty publikacji znajdują się 

w Załączniku nr. 1. Oświadczenia współautorów o ich wkładzie do wymienionych publikacji 

znajdują się w Załączniku nr. 2. Spis publikacji zaprezentowany został wg. schematu: 

autor/autorzy, tytuł publikacji, nazwa wydawnictwa, tom (rok wydania) strony. 

 

[A1] E. Juszyńska, M. Jasiurkowska, M. Massalska-Arodź, D. Takajo, A. Inaba, Phase 

transition and structure studies of a liquid crystalline schiff-base compound (4O.8), Mol. Cryst. 

Liq. Cryst. 540 (2011) 127-134.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i współudziale 

w przeprowadzeniu temperaturowych badań polimorfizmu przy użyciu kalorymetru 
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adiabatycznego, polegających na wyznaczeniu pojemności cieplnej ciekłego kryształu, 

których wyniki zamieszczone zostały na rys. 2 – 5, interpretacji wyników badań 

kalorymetrycznych i strukturalnych, opracowaniu i interpretacji wyników badań 

kalorymetrycznych, napisaniu manuskryptu, wysłaniu publikacji do redakcji oraz 

odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów.  

Mój udział procentowy szacuję na 70 %.  

 

[A2] E. Juszyńska-Gałązka, M. Gałązka, M. Massalska-Arodź, A. Bąk, K. Chłędowska, 

W. Tomczyk, Phase behavior and dynamics of the liquid crystal 4′-butyl-4-(2-

methylbutoxy)azoxybenzene (4ABO5*), J. Phys. Chem. B 118 (2014) 14982-14989. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu 

temperaturowych badań optycznych POM (rys. 2), zaplanowaniu badań BDS, których 

wyniki posłużyły mi do wyznaczenia procesów relaksacyjnych (rys. 3-6), interpretacji 

wyników badań dynamiki, przygotowaniu manuskryptu, wysłaniu publikacji 

do redakcji oraz odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów.  

Mój udział procentowy szacuję na 50 %.  

 

[A3] E. Juszyńska-Gałązka, W. Zając, QENS study of molecular motions in partially 

deuterated liquid crystal 4BT, Phase Transit. 89 (2016) 411-418. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

strukturalnych badań rentgenowskich dla częściowo deuterowanego związku 4BT, 

interpretacji otrzymanych dyfraktogramów (rys. 2). Zaplanowałam i brałam udział 

w badaniach metodą kwazielastycznego rozpraszania neutronów, których wyniki 

zostały ujęte na rys. 3. Interpretacja wyników badań została przedstawiona na rys. 4 i 5. 

Przygotowałam tekst manuskryptu, wysłałam do redakcji oraz odpowiedziałam na 

sugestie i zarzuty recenzentów.  

Mój udział procentowy szacuję na 70 %.  

 

[A4] E. Juszyńska-Gałązka, M. Massalska-Arodź, A. Budziak, N. Osiecka, D. Madej, 

D. Majda, Polymorphism, structure and dynamics investigations of 4-cyano-3-fluorophenyl 4′-

n-octylbenzoate (8CFPB) liquid crystal, Vib. Spectrosc. 92 (2017) 119-126. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu badań polimorfizmu 

metodami DSC, rozpraszania promieni X (XRD), POM oraz zmian dynamiki 

wibracyjnej metodą FT-IR ciekłokrystalicznego materiału 8CFPB. Przeprowadziłam 

badania spektroskopowe. Ponadto, opracowałam i dokonałam interpretacji wyników 

badań otrzymanych metodami: DSC (rys. 2) i XRD (materiał dodatkowy manuskryptu), 

POM (rys. 3), FT-IR (rys. 4-6), wspartych obliczeniami ab initio (rys. 1, 7, 8). 

Przygotowałam manuskrypt, wysłałam do redakcji oraz dokonałam poprawy zgodnie z 

uwagami recenzentów.  

Mój udział procentowy szacuję na 70 %.  

 

[A5] E. Juszyńska-Gałązka, N. Osiecka, A. Budziak, Fourier transform infrared spectroscopy 

and X-ray diffraction studies of the molecular motions and structure changes of liquid crystal 

N-P-(Ethoxybenzylidene) p′-propylaniline (EBPA), Vib. Spectrosc. 92 (2017) 62-69.  
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu i przeprowadzeniu badań 

zmian struktury i dynamiki wibracyjnej metodami XRD i FT-IR, których wyniki zostały 

zaprezentowane na rys. 2, 3 i 9,  przeprowadzeniu obliczenia ab initio przedstawionych 

na rys. 1, napisaniu manuskryptu, wysłaniu publikacji do redakcji oraz odpowiedzi 

na sugestie i zarzuty recenzentów.  

Mój udział procentowy szacuję na 75%.  

 

[A6] E. Dryzek, E. Juszyńska, R. Zaleski, B. Jasińska, M. Gorgol, M. Massalska-Arodź, 

Positron annihilation studies of 4-n-butyl-4′-isothiocyanato-1,1′-biphenyl, Phys. Rev. E 88 

(2013) 022504: 1-8.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na doborze substancji do badań, który okazał 

się kluczowy dla późniejszej interpretacji wyników pomiarów za pomocą anihilacji 

pozytonów, zaplanowaniu temperaturowych pomiarów oraz odpowiedniej interpretacji 

wyników badań pozytonowych, obliczenia dotyczące struktury cząsteczki 4TCB 

w konformacjach trans i gauche oraz ułożenia cząsteczek w fazie smektycznej, 

wyznaczenie promieni objętości swobodnych dostępnych dla tworzenia Ps w strukturze 

SmE, dyskusja otrzymanej energii aktywacji tworzenia o-Ps w kontekście energii 

aktywacji ruchów molekularnych, napisaniu wstępnej wersji rozdziałów I, III 

manuskryptu.  

Mój udział procentowy szacuję na 40 %.  

 

[A7] E. Dryzek, E. Juszyńska-Gałązka, Positronium formation and annihilation in liquid 

crystalline smectic-E phase revisited, Phys. Rev. E 93 (2016) 022705: 1-4.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na nowej interpretacji wyników badań 

pozytonowych prezentowanych wcześniej w pracy [A6] w kontekście nowego modelu 

ułożenia molekuł w fazie SmE, dyskusji dotyczącej zastosowania dwustanowego 

modelu przejścia szklistego do opisu zależności otrzymanych parametrów 

temperaturowych, napisaniu wstępnej wersji rozdziałów: I, częściowo III i IV 

manuskryptu.  

Mój udział procentowy szacuję na 45 %.  

 

[A8] E. Juszyńska-Gałązka, W. Zając, Y. Yamamura, K. Saito, N. Juruś, Vibrational 

dynamics of glass forming: 2-phenylbutan-1-ol (BEP), 2-(trifluoromethyl)phenethyl alcohol 

(2TFMP) and 4-(trifluoromethyl)phenethyl alcohol (4TFMP) in their thermodynamic phases, 

Phase Transit. 91 (2018) 170-185. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań metodą DSC, metodą 

spektroskopii wibracyjnej FT-IR oraz nieelastycznego niekoherentnego rozpraszania 

neutronów, wykonaniu badań spektroskopowych i współudziale w badaniach DSC 

(wyniki badań i interpretacja zostały zaprezentowane na rys. 1-12), napisaniu 

manuskryptu, wysłaniu publikacji do redakcji oraz odpowiedzi na sugestie i zarzuty 

recenzentów.  

Mój udział procentowy szacuję na 65 %.  
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3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 
 

Przedstawiam cykl publikacji poświęconych opisowi dynamiki w wybranych 

związkach o zbliżonych własnościach fizykochemicznych i o dwóch typach budowy molekuł: 

wydłużonym (tutaj: kalamityczne ciekłe kryształy) i globularnym (tutaj: alkohole polarne). 

Dynamika ta obejmuje wzbudzenia wewnątrzcząsteczkowe oraz ruchy stochastyczne molekuł 

lub ich fragmentów, a rozpatruje się ją zawsze w kontekście – niekiedy bardzo bogatego – 

polimorfizmu. Wielorakość stanów skondensowanych tego rodzaju substancji jest związana 

z różnym stopniem uporządkowania molekuł, różną wymiarowością uporządkowania mezofaz 

i wreszcie z możliwą niekiedy różnorodnością i niestabilnością struktury chemicznej. 

Ta ostatnia dotyczy w szczególności różnych konformacji molekuł i możliwych częstych ich 

zmian. Kryształ molekularny wykazujący tę cechę, to kryształ typu CONDIS (z ang. 

Conformationally Disordered). W obrębie odmian polimorficznych danej substancji 

poruszamy się zmieniając parametry termodynamiczne (np. temperaturę, ciśnienie) i ich 

pochodne czasowe (np. tempo chłodzenia/ogrzewania), a także manipulując „historią 

termiczną” badanej próbki. Oddziaływania pomiędzy molekułami takie, jak poprzez wiązanie 

wodorowe czy typu -, także wpływają na stabilność faz termodynamicznych.  

W zależności od fazy termodynamicznej otoczenie cząsteczki wytwarza w jej obszarze inny 

potencjał efektywny, co wpływa na niewielkie zmiany częstości własnych. W szczególności 

międzycząsteczkowe wiązania wodorowe tworzą z cząsteczek układy dynamicznie związane. 

Ponadto, w stanach materii, w których występują reorientacyjne stopnie swobody tak całych 

molekuł, jak ich fragmentów czy grup funkcyjnych, obserwuje się ruchy stochastyczne tych 

obiektów, zazwyczaj o charakterze aktywacyjnym. W tym kontekście wymienia się także 

zmiany konformacji cząsteczek (najbardziej charakterystyczne – w obrębie długich łańcuchów 

alkilowych). Ruchy stochastyczne badamy przy zastosowaniu metod eksperymentalnych 

opisujących te mikroskopowe własności substancji, w których dokonuje się pomiaru 

(np. poprzez pojedynczą lub podwójną transformatę Fouriera) przestrzenno-czasowej funkcji 

autokorelacji atomów, a także własności makroskopowych – czułych na globalne własności 

próbki umieszczonej w polu oddziaływania sondy. Skąd wnioskuje się o charakterystyce 

procesów relaksacyjnych. Przedstawicielami tych pierwszych są np. kwazielastyczne 

rozpraszanie neutronów, magnetyczny rezonans jądrowy, a tych drugich – spektroskopia 

dielektryczna. 
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W prezentowanym cyklu publikacji przedstawiam opis dynamiki molekuł w fazach 

termodynamicznych o różnym stopniu ich uporządkowania, wybranych substancji 

posiadających tendencję do tworzenia faz szklistych. Dla osiągnięcia tego celu przeprowadzone 

zostały, w szerokim zakresie temperatur, badania podstawowych wielkości fizycznych przy 

użyciu odpowiednich, metod komplementarnych. 

Do badania dynamiki posłużyły mi następujące metody spektroskopowe: 

 spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni (FT-IR) [A4, A5, A8]. Otrzymane 

doświadczalnie widma oscylacyjne zawierają informacje dotyczące drgań 

wibracyjnych w funkcji liczby falowej oraz temperatury; 

 szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna (BDS) pozwalająca 

na wyznaczenie parametrów czasowych charakteryzujących procesy 

relaksacyjne związane z ruchem całych molekuł lub ich fragmentów. 

Obserwuje się zmiany tych parametrów w przejściach fazowych substancji 

polarnych (szczególnie przy krystalizacji, topnieniu i zeszkleniu). Można stąd 

wnioskować, o zmianach oddziaływań międzymolekularnych, 

z makroskopowego punktu widzenia, w funkcji temperatury i częstości pola 

mierzącego [A2]; 

 spektroskopia niespójnego, nieelastycznego rozpraszania neutronów IINS (jako 

komplementarna do metody FT-IR). Metoda ta pozwala także obserwować 

niskoenergetyczne wzbudzenia kolektywne, w stanach z brakiem 

uporządkowania molekularnego, widoczne jako naddatek gęstości stanów 

fononowych [A8] w stosunku do fazy uporządkowanego kryształu. 

 kwazielastyczne rozpraszanie neutronów (QENS). Analiza widm 

doświadczalnych w funkcji energii i przekazu pędu pozwala na określenie 

czasowej charakterystyki ruchów stochastycznych i ich geometrii [A3]; 

 spektroskopia czasu życia pozytonów (PALS), która prowadzi do wyznaczenia 

wolnej przestrzeni międzymolekularnej (tak zwanej objętości swobodnej), 

co pośrednio pozwala na poznanie struktury w aspekcie rodzajów defektów 

oraz ich rozmiarów [A6, A7]. 

Pełniejszy opis dynamiki wewnętrznej oraz analizę doświadczalnych widm 

spektroskopowych FT-IR umożliwiły obliczenia ab initio. 

Szczegółów w zakresie polimorfizmu badanych substancji dostarczyły: 

 w zakresie parametrów termodynamicznych przemian fazowych: różnicowa 
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kalorymetria skaningowa (DSC) – pozwalająca na wyznaczenie dynamicznych 

zmiany własności termicznych próbki oraz temperatur przemian fazowych 

[A4], kalorymetria adiabatyczna prowadząca do wyznaczenia ciepła 

właściwego w funkcji temperatury [A1], mikroskopia optyczna w świetle 

spolaryzowanym (POM) – oparta na obserwacji tekstur faz termodynamicznych 

[A2, A4]; 

 w zakresie uporządkowania molekuł oraz wyznaczenia parametrów komórki 

elementarnej: dyfrakcja promieni X (XRD) [A1, A5]. 

 

Publikacje [A1-A8] zawierają opis zmian dynamiki wewnętrznej i reorientacji 

molekularnych w fazach termodynamicznych o różnym stopniu uporządkowania molekuł – od 

kryształów poprzez fazy plastyczno-krystaliczne ODIC (z ang. Orientationally Disordered 

Crystal) [1-3], fazy krystaliczne z nieporządkiem konformacyjnym typu CONDIS [4], 

czy mezofazy ciekłokrystaliczne, między innymi odznaczające się nieporządkiem 

orientacyjnym (ODIC), do fazy cieczy izotropowej. Wspomniany opis wzbogacony jest 

o charakterystykę zachowania molekuł w stanie szklistym oraz w przechłodzonej fazie 

nieuporządkowanej, tj. przechłodzonej fazie cieczy izotropowej (sIL) lub anizotropowej czy 

przechłodzonej fazie rotacyjnej (sCr). Szereg cech wspólnych pojawia się zarówno 

w substancjach o wydłużonym jak i globularnym kształcie molekuł na skutek podobnych 

oddziaływań międzymolekularnych. O ile jednak, dla związków o globularnym kształcie 

molekuł można oczekiwać łatwiejszego tworzenia faz typu ODIC z reorientacjami 

stochastycznymi wokół różnych osi molekuł, o tyle w związkach o wydłużonym kształcie 

molekuł reorientacja względem krótkiej osi wymaga niekiedy tzw. sprzężenia translacyjno-

rotacyjnego.   

Obecność i ułożenie grup atomowych (np. CH3, CH2, CF3, CN, NCS) wpływają 

na polimorfizm materii miękkiej, podczas gdy steryczne warunki, w których znajdują się 

molekuły, wpływają na złożoną dynamikę. Położenie odpowiednich grup funkcyjnych, 

na przykład grupy hydroksylowej (–OH), sprzyja tworzeniu wiązań wodorowych, jak ma to 

miejsce w przypadku izomerów heksanolu posiadających różny polimorfizm faz stałych [B9-

B12, B15-B17, B20, B22]. Łatwość tworzenia wiązań wodorowych, a zatem nietrwałych, 

szybko zmiennych międzymolekularnych stanów związanych sprzyja przechłodzeniu faz niżej 

uporządkowanych (np. cieczy izotropowej) a dalej ich zeszkleniu. Brak uporządkowania 

molekuł w skali dalekozasięgowej, wpływa na możliwość tworzenia niestabilnego 

termodynamicznie stanu szklistego. Dla przechłodzonej cieczy izotropowej (Tammann) 
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zamrożeniu w stanie szklistym ulega równocześnie nieporządek pozycyjny i reorientacyjny 

molekuł. Szkła nematyka (N) są cieczami z zamrożonym daleko-zasięgowym 

uporządkowaniem orientacyjnym długich osi molekuł i zachowanym przypadkowym ułożeniu 

ich środków ciężkości. Mezofazy ciekłokrystaliczne o dużym stopniu uporządkowania molekuł 

(tj. SmB, SmE, SmG, SmI, itp.) mogą również ulegać zeszkleniu nawet przy niskim tempie 

ochładzania. Szkła faz typu krystalicznego, tj. faz ODIC (z zamrożonym nieporządkiem 

orientacyjnym molekuł) oraz faz CONDIS (z zamrożonym konformacyjnym nieporządkiem 

molekuł) nazywane są odpowiednio szkłem orientacyjnym oraz  szkłem konformacyjnym 

i charakteryzuje je uporządkowanie translacyjne dalekiego zasięgu środków ciężkości 

tworzących je molekuł, poniżej temperatury witryfikacji Tg. Ogrzewanie (bądź długotrwała 

relaksacja entalpii w okolicach Tg) stanu szklistego prowadzi do mięknięcia szkła (z ang. 

softening of glassy state) i przemiany do przechłodzonej fazy nieuporządkowanej, z której 

powstał stan szklisty (podczas procesu ochładzania). Szkłotwórcze związki molekularne, 

których mezofazy ulegają witryfikacji, jak również badanie zimniej krystalizacji podczas 

ogrzewania (występującej dla związków o różnym kształcie molekuł), są tematami 

prowadzonych w ostatnich latach badań pod kątem zastosowań inżynierii molekularnej jak 

i farmakologicznej. 

Niektóre substancje wykazują tendencję do tak zwanej, zimnej krystalizacji, która 

związana jest z przejściem (przechłodzonej) fazy o niższym stopniu uporządkowania molekuł 

do fazy o wyższym stopniu uporządkowaniu molekuł, podczas ogrzewania, co dla substancji 

o niewielkich molekułach pokazały wcześniejsze badania prowadzone w naszej grupie [5]. 

Istnieje pogląd że wraz ze wzrostem temperatury molekuły ulegają przemieszczeniom 

pomiędzy domenami charakteryzującymi się zbliżonym ułożeniem. Granice domen faz cieczo-

podobnych są rozmyte, podczas gdy dla faz kryształo-podobnych są wyraźne. Na granicy 

domen występuje brak uporządkowania pewnych stopni swobody molekuł, co sprzyja 

zarodkowaniu nowej fazy krystalicznej. W takich substancjach przy ochładzaniu w fazie 

przechłodzonej tworzą się wprawdzie zarodki fazy krystalicznej, ale nie mają wówczas 

odpowiednich warunków do narastania. Dopiero przy ogrzewaniu zaczynają one narastać, 

a przede wszystkim pojawiają się  nowe krystality i obserwowany jest makroskopowy proces 

krystalizacji. 

Cechą charakterystyczną kalamitycznych ciekłych kryształów jest znaczna anizotropia 

polaryzowalności elektronowej cząsteczki, skutkująca dwójłomnością tych substancji. 

Obserwacja ich próbek w świetle spolaryzowanym (POM) pod mikroskopem umożliwia 

określenie cech mezofaz widocznych poprzez charakterystyczne tekstury.   
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Cykl prac otwiera analiza ciepła właściwego oraz dyfrakcji promieni X w szerokim 

zakresie temperatur dla ciekłokrystalicznego związku 4O.8 (4-n-butyloksybenzilideno-4’-n-

oktylanilina), znanego również jako BBOA [A1]. Opis dynamiki molekularnej w oparciu 

o model Havriliaka-Negami, obserwacje z zastosowaniem mikroskopu polaryzacyjnego oraz 

wyniki pochodzące z obliczeń ab initio dla chiralnego związku 4ABO5* (4-etylo-4’-

oktyloazoksybenzen) przedstawione zostały w pracy [A2]. Natomiast dla ciekłego kryształu 

4BCT (4-n-butylo-4’-izotiocyjanianbifenylu) własności dynamiki molekularnych grup CH3 

otrzymane zostały na podstawie pomiarów kwazielastycznego rozpraszania neutronów [A3], 

a analiza czasów życia pozytonów [A6, A7] pozwoliła określić ułożenie łańcuchów 

alkoksylowych w fazie smektycznej E (SmE), uwierzytelniając model zaproponowany przez 

Saito i współautorów [6], będący w opozycji do ogólnie przyjętego modelu budowy fazy SmE 

([6] i publikacje tam cytowane, [Świat Nauki]). Z kolei polimorfizm ciekłokrystalicznej 

substancji 8CFPB (4’-n-oktylobenzoesan 4-cyjano-3-fluorofenylu), zawierającej atom fluoru 

w pierścieniu fenylowym molekuły, określono na podstawie pomiarów DSC, POM, a jej 

dynamika wibracyjna została opisana przy wykorzystaniu pomiarów widm absorpcyjnych 

z użyciem metody FT-IR przy wsparciu przeprowadzonych obliczeń DFT [A4]. Z kolei, 

struktura oraz dynamika wibracyjna pochodzące, odpowiednio, z pomiarów XRD oraz FT-IR 

przedstawione zostały w pracy [A5] dla ciekłego kryształu EBPA (4-etoksybenzylidene-4’-

propyloanilina). Opis dynamiki wibracyjnej otrzymanej na podstawie pomiarów FT-IR 

w szerokim zakresie temperatur oraz obraz gęstości stanów fononowych (z pomiarów IINS 

dla wybranych temperatur) dla trzech związków polarnych molekuł z jednym pierścieniem 

fenylowym: BEP (2-fenylobutan-1-ol), 2TFMP (2-[2-(trifluorometylo)fenyl]etan-1-ol) 

i 4TFMP (2-[4-(trifluorometylo)fenyl]etan-1-ol) zostały zawarte w pracy [A8]. 

 

Polimorfizm 4O.8 wyznaczony na podstawie badań kalorymetrycznych i dyfrakcji 

promieniowania X [A1]. Badania strukturalne oraz kalorymetryczne pojemności cieplnej, 

w szerokim zakresie temperatur, pozwoliły na określenie polimorfizmu wspomnianej zasady 

Schiffa 4O.8. Przemianie fazowej towarzyszy efekt cieplny, który rozumiemy jako ilość energii 

wymienionej między układem a otoczeniem, zależny wyłącznie od stanu początkowego 

i końcowego układu. W przemianie izobarycznej, a takie tutaj badano, efekt cieplny jest równy 

zmianie funkcji stanu (energii wewnętrznej, entalpii). W fizyce kryształów molekularnych 

i ciekłych kryształów mamy do czynienia z szeregiem przemian związanych z uruchomieniem 

translacyjnych i/lub rotacyjnych stopni swobody. Dodatkowo w substancjach 

ciekłokrystalicznych analizujemy własności fizyczne przemian pomiędzy mezofazami 
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różniącymi się stopniem uporządkowania molekuł (np. przemiana SmB→SmA). Określenie 

efektu cieplnego towarzyszącego takim przemianom, polegające na oszacowaniu entalpii i 

entropii przemiany, pozwala na ich identyfikację i dokładny opis. Tak na przykład, wielkości 

zmiany entropii dla przejść fazowych związków ciekłokrystalicznych z szeregu 

homologicznego nTCB określone w pracy [7] pozwoliły na zidentyfikowanie rodzaju 

kolejnych faz termodynamicznych występujących podczas ogrzewania: SmE→SmB (~10J/mol 

K); SmB→SmA (~10 J/mol) K; SmA→IL (większe niż 10 J/mol); N→IL ~3 J/mol K. Wartości 

zmian entropii otrzymane przez Lushingtona [8] z pomiarów kalorymetrycznych dla 4O.8 są 

zbliżone do wartości podanych w pracy [7] oraz uzyskanych przez nas. Ponadto, dla tego 

związku udało mi się uzyskać dwie odmiany fazy SmB, a mianowicie fazę smektyczną B 

o uporządkowaniu heksagonalnym SmBH oraz krystalicznym SmBKr, których pojawienie się 

w jednym materiale jest rzadko spotykane. Krystaliczne uporządkowanie molekuł fazy SmBKr 

cechuje, występowanie dodatkowego względem SmBH daleko-zasięgowego porządku 

pozycyjnego molekuł, co powoduje wzrost korelacji położeń molekuł w sąsiednich warstwach. 

Raptowne ochładzanie ciekłej fazy izotropowej oraz  nematycznej i fazy SmB pozwoliło 

na zmierzenie punktów pojemności cieplnej dla różnych niestabilnych stanów 

termodynamicznych (szkło przechłodzonych stanów nieuporządkowanych) 

o unieruchomionych stopniach swobody molekuł.  

Uzyskane wyniki badań kalorymetrycznych mogą posłużyć do określenia wibracyjnego 

ciepła właściwego. Na pojemność cieplną faz stałych badanego związku mają wpływ 

odpowiednie składowe: drgań sieciowych (długofalowych fononów akustycznych) i drgań 

wewnętrznych molekuł. Wyznaczona z pojemności cieplnej składowa wibracyjna 4O.8 

doskonale koreluje z częstościami drgań uzyskanych metodą FT-IR, dzięki czemu określić 

można wibracyjne ciepło właściwe, jak dla związków o globularnym kształcie molekuł, zrobił 

to autor [9].  

 

Dynamika molekularna wyznaczona na podstawie spektroskopowych pomiarów 

dielektrycznych dla chiralnego związku 4ABO5* [A2]. Substancje ciekłokrystaliczne, które 

badałam posiadały molekuły o dużym momencie dipolowym. W zakresie częstości od MHz 

(a nawet kHz dla niskich temperatur) do GHz substancje o wydłużonym kształcie polarnych 

molekuł wykazują istnienie procesów relaksacyjnych, których mechanizmem są ruchy 

reorientacyjne molekuł wokół osi krótkiej oraz wokół osi długiej molekuły i libracje tej osi 

o małe kąty. W badaniach dynamiki w fazie ciekłej komplementarnymi metodami BDS 

i magnetycznego rezonansu jądrowego NMR rejestrowane były procesy relaksacyjne związane 
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z reorientacją całych molekuł wokół osi krótkiej oraz  wokół osi długiej i z szybkimi ruchami 

łańcuchów alkilowych molekuł.  

Badania chiralnego ciekłego kryształu 4ABO5* metodą BDS pozwoliły na określenie 

procesów dynamicznych w cieczy izotropowej (IL), fazie cholesterolowej (Ch) oraz częściowo 

uporządkowanej fazie krystalicznej (Cr). Wyniki analizy numerycznej widm dyspersji 

i absorpcji dielektrycznej wskazały złożoną dynamikę molekuł 4ABO5* w tych fazach. 

Dodatkowo, pomiary z użyciem mikroskopu polaryzacyjnego zostały przeprowadzone 

w funkcji temperatury aby zaobserwować zmiany tekstur zarówno podczas ogrzewania jak 

i ochładzania ciekłego kryształu 4ABO5*. Otrzymane temperatury przemian fazowych 

z obydwu metod, tj. BDS i POM, pokrywają się z wynikami DSC [10]. Z tego wynika, 

że temperatury przemian fazowych nie zależą od objętości próbki (zależnej od stosowanej 

metody pomiarowej). Dwa dobrze rozdzielone maksima części urojonej przenikalności 

elektrycznej w fazach IL, Ch i Cr, odpowiadające obrotom wokół krótkiej i długiej osi 

molekuły, oraz dodatkowo trzeci proces pojawiający się w fazach Ch i Cr w zakresie niskich 

częstości (na który nakłada się przewodnictwo elektryczne) odpowiadający ruchom 

skorelowanym – zostały wykryte i opisane poprzez model Havriliaka-Negami.  

Bardzo wolny proces relaksacyjny, związany ze zmianami konformacyjnymi łańcucha 

alkilowego, przy częstościach 10-2 – 102 Hz jest widoczny w fazie krystalicznej, oraz w zakresie 

101 – 103 Hz w fazie cholesterolowej. Proces relaksacji związany z reorientacją wokół osi 

krótkiej molekuły pojawia się w fazie Cr w zakresie częstości 102 – 107 Hz, w fazie Ch dla 104 

– 107 Hz oraz w fazie IL dla 105 – 108 Hz. Natomiast, szybki proces relaksacyjny 

odpowiadający reorientacji wokół osi długiej molekuły obserwowany jest w fazie Cr dla 

częstości z zakresu 106 – 1010 Hz, w fazie Ch dla częstości 105 – 1010 Hz i w fazie IL – dla 106 

– 1010 Hz. Relaksacja wysokoczęstotliwościowa dominuje w fazach cieczo-podobnych, 

podczas gdy staje się ona „peryferyjna” w fazie krystalicznej.  

Zależności średnich czasów relaksacji, związanych z reorientacją wokół osi krótkiej 

molekuły (procesy typu flip-flop) i osi długiej molekuły, od odwrotności temperatury wykazały 

charakter arrheniusowski. Oszacowane wartości entalpii aktywacji ruchów molekularnych 

są typowe dla tego rodzaju substancji. Natomiast średni czas relaksacji dla procesu 

niskoczęstotliwościowego opisywany jest przez równanie Vogela-Fulchera-Tammanna (VFT). 

Z otrzymanych parametrów dopasowania równania VFT do czasu relaksacji wolnego procesu 

τ1 w częściowo uporządkowanej fazie krystalicznej otrzymana została temperatura witryfikacji 

Tg ~ 225 K. Stan szklisty związany jest z zamrażaniem powolnych ruchów molekuł [11]. 

Obserwowane w nieuporządkowanej fazie krystalicznej ruchy molekularne wskazują iż faza 
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niskotemperaturowa posiada aktywne stopnie swobody łańcuchów alkilowych przy 

równoczesnym porządku strukturalnym środków ciężkości molekuł, co przemawia za tym iż 

faza krystaliczna jest typu CONDIS. Obserwowane procesy relaksacyjne mają charakter 

aktywacyjny i mogą przeżywać przejścia fazowe, jak zostało to przedstawione przez W. Zająca 

i współautorów [12].   

Jak wynika z pomiarów NMR rotacje wewnątrzmolekularne i reorientacja całych 

molekuł oraz dyfuzja translacyjna mają główny wkład do procesu relaksacji w fazach IL i Ch. 

Natomiast w fazie krystalicznej relaksacja jest zdeterminowana przez wewnętrzne ruchy grup 

funkcyjnych oraz reorientację molekularną. Porównanie przeskalowanych wyników 

otrzymanych z pomiarów NMR oraz BDS pozwoliło na stwierdzenie zgodności pomiędzy 

mikroskopowym a makroskopowym „punktem widzenia”. 

Związki ciekłokrystaliczne o chiralnej budowie molekuł, które wykazują fazę 

nematyczną, są ważne ze względów aplikacyjnych, gdyż są dobrymi stabilizatorami w nowo-

syntezowanych mieszaninach ciekłokrystalicznych. Ponadto, dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na. obniżenie temperatur, na przykład, klarowania badanych substancji, jest 

podstawienie fragmentów molekuł H↔F w pierścieniu benzenowym [13] (np. 8CFPB). 

 

Wpływ długości łańcuchów alkilowych na polimorfizm związków częściowo 

fluorowanych [A4, A5]. Substancje ciekłokrystaliczne zawierające atomy fluoru są w ostatnich 

latach przedmiotem wzmożonych badań podstawowych i aplikacyjnych. Wykazano, że wraz 

ze wzrostem liczby atomów fluoru w molekule (na skutek zastąpienia innego atomu, 

np. wodoru) temperatura topnienia znacznie ulega obniżeniu, przy zachowanym polimorfizmie. 

Dlatego z punktu widzenia poznawczego, interesujące było określenie wpływu podstawienia 

H↔F dla związków o wydłużonym i globularnym kształcie molekuł. To drugie zagadnienie 

omówiono w dalszej części Autoreferatu [A8].  

Długość molekuł wpływa na polimorfizm, czego przykładem są związki z rodziny 

homologicznej nCFPB o wzorze chemicznym CnH2n+1-C6H4-COO-C6H3F-CN. Dla związku 

on = 5 poprzez zastąpienie H↔F w molekule, temperatura klarowania obniżona została o 30 K 

w porównaniu do substancji czysto wodorowej [13-15]. Ponadto, zastąpienie w molekułach 

5CFPB kolejnego wodoru atomem fluoru prowadzi do jedynie 1 K różnicy w temperaturach 

topnienia, podczas gdy temperatura przemiany z fazy nematycznej do izotropowej jest o 30 % 

niższa.  

Wyniki badań  polimorfizmu i zmian dynamiki wibracyjnej  w różnych fazach ciekłego 

kryształu 8CFPB przedstawione zostały w pracy [A4]. Potwierdzają one odmienne własności 
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fizykochemiczne 8CFPB względem pozostałych homologów, tj. dla n = 4, 5, 6 w nCFPB. 

Analiza wyników badań metodami komplementarnymi, wspartych obliczeniami ab-initio, 

wykazała bogaty polimorfizm o monotropowym układzie faz. Wykryta została następująca 

sekwencja fazowa:  

 podczas ochładzania: IL (300 K) → N (273 K) → Cr1 (272 K) → Cr2 (271 K) → Cr3 

(220 K) → Cr4→ (GCr4); 

 podczas ogrzewania: (GCr4) → Cr4 (165.5 K) → Cr3 (232 K) → Cr5 (313 K) → IL. 

Dla wyjściowej (wodorowej) substancji 8CPB (4-cyjanofenyl-4’-n-oktylobenzoesan), o wzorze 

C8H17PhCOOPhCN otrzymano znacznie prostszą sekwencję faz podczas ogrzewania: Cr 

(320.2 K) → N (326.6 K) → I [14]. Widać, że podstawienie H↔F wpływa zarówno na 

obniżenie temperatury klarowania oraz topnienia, jak również na szczegóły polimorfizmu. 

Wszystkie fazy krystaliczne 8CFPB wykazują układ trójskośny i dla wszystkich wyznaczono 

parametry komórki elementarnej. Egzotermiczny proces przemiany Cr3-Cr5 to tak zwana 

zimna krystalizacja, opisana szczegółowo w dalszej części Autoreferatu. 

Zmiany położenia pasm drgań wibracyjnych, ich pól powierzchni i intensywności, 

w funkcji temperatury, w widmach FT-IR pozwalają na śledzenie zmian dynamiki zarówno 

w przemianach fazowych jak i w obrębie faz termodynamicznych. Faza Cr4 może ulec 

witryfikacji poniżej 166 K (przy chłodzeniu z tempem 10 K/min) do GCr4 (o daleko-

zasięgowym uporządkowaniu  środków ciężkości molekuł). Oznacza to, że substancja 8CFPB 

jest glass-formerem posiadającym szkło fazy rotacyjnej. Natomiast fazy Cr1, Cr2, Cr3, jak 

i Cr4 są typu ODIC, a ich występowanie w sekwencji fazowej zależy od szybkości chłodzenia. 

Szybkość zmian temperatury wpływa również silnie na zakres występowania faz 

termodynamicznych.  

Elastyczność dość sztywnej części rdzenia molekuł, którą może być bifenyl, 

w prętopodobnych ciekłych kryształach, zapewnić mogą grupy mostkowe, tj. estrowa COO 

[A4], bądź jak w przypadku zasad Schiffa grupa azometinowa C=N–H [A5], umożliwiające 

rotację pierścieni względem siebie wraz z zaangażowanymi fragmentami grup mostkujących, 

co wpływa na obraz widm spektroskopowych. Z kolei anharmoniczne drgania wewnętrzne 

molekuł zawierających w swej budowie atomy fluoru ulegają silnym sprzężeniom z drganiami 

wibracyjnymi C–H, szczególnie w zakresie drgań deformacyjnych i trudno je odseparować. 

Występowanie atomu fluoru w pierścieniu fenylowym przyczynia się do zmiany częstości 

drgań (przesunięcia w stronę wyższych częstości) intensywnych pasm grupowych C–H, C–O, 

C–C, C=C. Natomiast zmiana położenia pojedynczego pasma odpowiadającego drganiu 

rozciągającemu CN jest dobrą sygnaturą zmian dynamiki w przemianach fazowych. Zmiany 
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intensywności pasm sprzężonych między sobą drgań rozciągających typu C–H grup CH2 i CH3, 

jak i pierścieni fenylowych są z kolei detektorem, przemiany fazowej z fazy bardziej do mniej 

uporządkowanej poprzez mięknięcie łańcuchów alkilowych. Liczba możliwych konformacji 

fragmentów molekuł rośnie wraz z liczbą atomów węgla n w łańcuchu alkilowym i jest 

proporcjonalna do 3n-1. Zmiany konformacji molekuł mogą zachodzić dzięki małym barierom 

energetycznym na rotację „lekkich” zrębów molekularnych zawierających grupy atomowe CH3 

czy CH2 dla małych molekuł, jak i dużych aglomeratów z długimi elastycznymi fragmentami 

(łańcuchy alifatyczne) przyłączonymi do „prawie” sztywnych rdzeni w wydłużonych 

molekułach. 

Dla związku 8CFPB wykonane zostały obserwacje tekstur mikroskopowych faz 

termodynamicznych [A4], które potwierdziły polimorfizm oraz zobrazowały przy ogrzewaniu 

proces zimnej krystalizacji, związany z narastaniem nowej fazy krystalicznej cechującej się 

wysokim stopniem uporządkowania molekuł. 

Podobnie jak dla 8CFPB, zasada Schiffa EBPA krystalizuje w układzie trójskośnym. 

Pomiary dynamiki wewnętrznej dla EBPA z użyciem metody FT-IR przeprowadzone zostały 

podczas chłodzenia z fazy IL do faz krystalicznych, natomiast pomiary XRD dla ogrzewania 

(próbki ochłodzonej do temperatur azotowych) do momentu stopienia oraz ponownego 

ochładzania [A5]. Po raz pierwszy dla tej substancji scharakteryzowano fazę krystaliczną Cr3 

(również w układzie trójskośnym) skrystalizowaną z roztworu bezpośrednio po syntezie (bez 

jakiejkolwiek historii termicznej). Temperatury przejść fazowych uzyskane z pomiarów 

strukturalnych są w zgodzie z wynikami DSC i BDS publikowanymi wcześniej [16], z których 

wynika, że faza nematyczna N, ze względu na tempo chłodzenia, z łatwością może zostać 

przechłodzona poniżej temperatury 350 K aż do temperatury około 320 – 330 K. Natomiast 

z pomiarów FT-IR, które przeprowadziłam dla cienkiej warstwy, wynika iż faza nematyczna 

może zostać jedynie przechłodzona o około 5 K poniżej temperatury klarowania [A5]. Podczas 

badań temperaturowych próbek w postaci cienkiego filmu oraz w formie litej widać wyraźnie 

efekt objętościowy, gdyż odpowiednie fazy termodynamiczne mają różne zakresy 

występowania. Pomiary dyfrakcji promieni X dla EBPA [A5], pozwoliły na wyznaczenie 

parametrów komórki elementarnej oraz długości molekuły. Zmiany stałych sieci a, b i c oraz 

długości molekuły d dla przemiany fazowej Cr1-Cr2 nie są większe niż 0,2 Å (Rys. 3(a) i (b) 

w pracy [A5]).  

Dla EBPA określiłam temperaturowe zmiany struktury w przejściach fazowych, 

a towarzyszące im zmiany dynamiki wibracyjnej (zaobserwowane w spektroskopii FT-IR) 

zostały poddane dwuwymiarowej analizie korelacyjnej 2DMW (z ang. two dimentional moving 
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window (analysis)) [A5]. Metoda ta znacząco poszerza zakres informacji dostępnych 

ze „zwykłej” analizy widm spektroskopowych. Badania FT-IR wykazały, że otrzymane widma 

drgań wewnętrznych w fazach IL i N różnią się nieznacznie tak pod względem położenia jak 

i kształtu pasm absorpcyjnych (Rys. 4b i Rys. 5 w [A5]). Zmiany dynamiki wibracyjnej 

towarzyszące przemianie fazowej IL-N ilustruje widmo autokorelacji (2DMW), a jego cięcie 

linią T=TIL-N pokazano na rysunku 4a (ii) w [A5]. Widma absorpcyjne otrzymane dla faz 

krystalicznych Cr1 i Cr2 różnią się zasadniczo od widm z faz ciekłych IL i N (Rys. 4(a) i (b) 

w pracy [A5]). Na podstawie widm zmian natężeń (przypadek (iv) na Rys. 4(a) z pracy [A5]) 

oraz synchronicznych i asynchronicznych widm pochodzących z dwuwymiarowej analizy 

spektralnej, pokazanych na Rys. 8 w pracy [A5], wywnioskowałam, że przemiana fazowa N-

Cr1 jest związana z porządkowaniem łańcuchów alkoksylowych oraz pierścienia fenylowego 

Ph2 (Rys. 1 w [A5]), do którego przyłączony jest łańcuch alkoksylowy. Natomiast, pierścień 

fenylowy Ph1 i łańcuch alkilowy nadal mogą przyjmować różne konformacje. Żadne korelacje 

pomiędzy modem rozciągającym C–C i modem deformacyjnym C–C–H pierścienia 

fenylowego w molekule EBPA nie zostały zaobserwowane, dlatego stwierdziłam, że albo 

dzięki oddziaływania - (ang. - stacked complexes) kompleksy molekuł są ułożone 

w sposób równoległy z przesunięciem względem siebie (ang. paralel-displaced) albo pojawiają 

się oddziaływania typu C [17].  

Szczegółowa analiza wybranych pasm zlokalizowanych w okolicach liczby falowej 

1572 cm-1 oraz 1625 cm-1 opisujących, odpowiednio, pasma absorpcyjne – (H–C–N) oraz – 

(H–C–C) wykazała, że przemiana fazowa N-Cr1 w EBPA jest typu nieporządek-porządek [A5]. 

Natomiast liniowa natura zmian całkowitej wartości szerokości połówkowej FWHM, 

jako funkcji temperatury, w poszczególnych fazach jest związana z relaksacją wibracyjną 

opisaną modelem Carbatos-Nédelec i Beker [18]. 

Dwuwymiarowa analiza 2DMW widm absorpcyjnych nie wykazała sygnatur 

przemiany pomiędzy stanami stałymi Cr1-Cr2, co może sugerować, że dynamika wibracyjna 

w obydwu fazach jest identyczna. Niewielkie zmiany w charakterystyce pasm – (H–C–N) 

oraz – (H–C–C) chociaż zauważalne (Rys. 9(a) i (b) w pracy [A5]), są mniejsze 

od niepewności pomiarowej. Faza krystaliczna Cr1 jest fazą metastabilną i może być fazą typu 

CONDIS. Z pomiarów kalorymetrycznych i wyznaczonych zmian entropii i entalpii 

w przejściu Cr1-Cr2 [16] można oczekiwać podczas ochładzania dalszego porządkowania 

łańcucha alkoksylowego i/lub łańcucha alkilowego, co potwierdzają badania FT-IR 

przeprowadzone przeze mnie. 
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Określenie faz termodynamicznych i objętości swobodnej za pomocą czasu życia 

pozytonów metodą anihilacji pozytonów [A6, A7]. Metoda anihilacji pozytonów, a dokładniej 

spektroskopia czasu życia pozytonów (PALS), pozwala na badanie zmian strukturalnych 

związanych ze zmianami subnanometrowych lokalnych objętości swobodnych (z ang. local 

free volumes albo local free volume holes), które umożliwiają ruchy reorientacyjne molekuł. 

Są to np. obszary o niskiej gęstości elektronowej w polimerach czy też wakancje molekularne 

w kryształach molekularnych. W tych obszarach pozyton może utworzyć stan związany 

z elektronem zwany pozytem (albo ‘pozytonium’, z ang. positronium), oznaczany w skrócie 

jako Ps. Ps może być formowany w dwóch stanach spinowych: para-Ps (p-Ps) i orto-Ps (o-Ps), 

odpowiadających antyrównoległym ustawieniom spinów pozytonu i elektronu (p-Ps) 

lub równoległymi (o-Ps). P-Ps jest więc stanem singletowym, a o-Ps tripletowym [19]. 

W próżni p-Ps anihiluje na dwa kwanty gamma z czasem życia 125 ps, natomiast o-Ps – na trzy 

kwanty gamma z czasem życia o trzy rzędy wielkości dłuższym, tj. 142 ns. Udział utworzonego 

p-Ps wynosi 25%, a o-Ps 75% ([A6, A7, B26] i pozycje tam cytowane). W materii pozyton 

tworzący o-Ps może zanihilować z „obcym” elektronem, o przeciwnym spinie, z powierzchni 

wnęki (lokalnej objętości swobodnej), w której o-Ps powstał. Proces ten został nazwany 

anihilacją „pick-off”. W rezultacie emitowane są dwa kwanty gamma, czas życia o-Ps jest 

zredukowany do kilku nanosekund, a jego wartość zależy od rozmiaru lokalnej objętości 

swobodnej. Zwykle w widmach czasu życia pozytonów rejestrowanych dla substancji 

molekularnych występują trzy składowe. Najkrótsza o wartości bliskiej 125 ps pochodzi 

od anihilacji p-Ps. Źródłem drugiej składowej, o wartości ok. 300-400 ps, jest anihilacjia 

swobodnych pozytonów. Najdłuższy czas życia o wartości kilku nanosekund pochodzi 

od anihilacji „pick-off” o-Ps. Czułość PALS na objętości swobodne, które niejednokrotnie 

determinują własności substancji (np. własności mechaniczne, przepuszczalność gazów) 

sprawia, że metoda ta jest użytecznym narzędziem badawczym stosowanym w badaniach 

substancji molekularnych, takich jak polimery, kryształy molekularne, molekularne związki 

szkłotwórcze o niskiej masie atomowej (z ang. low-molecular-weight glass-formers) i ciekłe 

kryształy [B26]. W takich substancjach zarówno proces formowania się jak i anihilacja Ps 

zależy od struktury wewnętrznej, natury oddziaływań międzycząsteczkowych, a także od 

dynamiki molekularnej. 

 Faza smektyczna E (SmE) różni się od typowych faz smektycznych. Nie ma płynności 

(ang. fluidity) i wykazuje periodyczne ułożenie (uporządkowanie) molekuł w trzech wymiarach 

o symetrii rombowej. Molekuły ortogonalne w warstwach smektycznych układają się w ‘szyk 
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jodełkowy’. Ze względu na obecność dynamiki molekuł, SmE często jest klasyfikowana jako 

miękki kryształ E (Cry-E) [20]. W tradycyjnym modelu fazy SmE warstwy ortogonalnie 

ułożonych cząsteczek są rozdzielone bez splecenia molekuł. Jednak na podstawie wyników 

otrzymanych z badań kalorymetrycznych, Saito i współpracownicy [6, 21] podali nowy model 

fazy SmE o strukturze płytkowej (z ang. lamellar structure) z dwoma typami podwarstw 

składających się z aromatycznych rdzeni i łańcuchów alkilowych. Co więcej, badania 

termodynamiczne, strukturalne i spektroskopowe wykazały, że łańcuchy alkilowe molekuł 

4TCB w fazie Sm-E są już „stopione” (tzn. posiadają możliwość zmian konformacyjnych) 

w takim samym stopniu jak w cieczy izotropowej [22,23]. Stopiony stan łańcuchów alkilowych 

w fazie SmE 4TCB oraz homologu 6TCB również został potwierdzony w badaniach PALS 

[A6, A7, B26].  

Metoda PALS posłużyła do dokładnego zbadania własności szybko schłodzonej fazy 

SmE oraz uporządkowanej fazy krystalicznej 4TCB, w szerokim zakresie temperatur [A6, A7]. 

Podczas ogrzewania fazy SmE zarejestrowano: jedną składową czasu życia pozytonu 

dla temperatur niższych niż 163 K oraz trzy składowe dla wyższych temperatur [A6, A7]. 

Natomiast podczas ogrzewania stanu krystalicznego 4TCB jedną składową czasu życia 

pozytonu zarejestrowano w temperaturach niższych niż 198 K, a trzy składowe – 

w temperaturach wyższych [A6]. Jedna składowa odpowiada anihilacji swobodnego pozytonu, 

natomiast trzy – anihilacjom swobodnego pozytonu oraz stanów p-Ps i o-Ps. Dla najdłuższej 

składowej, zależności czasu życia od temperatury pozwoliły na wyznaczenie objętości 

swobodnej, w której formowany jest o-Ps w szybko schłodzonej fazie SmE, na podstawie 

modelu Tao-Eldrupa [24, 25]. Dla przechłodzonej fazy SmE promień objętości swobodnej 

wynosi około 3 Å dla 4TCB (od 2,45 Å dla temperatur powyżej 163 K, do 3,02 Å dla temperatur 

około 300 K) [A6, A7]. Natomiast dla fazy SmE związku 6TCB – promień objętości swobodnej 

wynosi około 3,2 Å dla temperatury pokojowej [A7, B26]. Otrzymane wartości czasu życia o-

Ps mogą być wytłumaczone jedynie w ramach modelu ułożenia molekuł w fazie SmE 

zaproponowanego przez Saito i współpracowników [6] zakładającego nanosegregację 

łańcuchów alkilowych i pozostałych części molekuł (rdzenia bifenylowego i grupy NCS). 

Efektem tej nanosegregacji są warstwy zawierające łańcuchy alkilowe, które są w stanie 

ciekłym [6]. Ps może się utworzyć w tej warstwie tak jak w cieczy izotropowej. Na skutek 

odpychających oddziaływań Ps z otaczającymi go molekułami, może on sam sobie wytworzyć 

lokalną objętość swobodną, czyli „bańkę” (z ang. Ps bubble). Jej promień określony jest przez 

warunek równowagi, w którym ciśnienie wynikające z napięcia powierzchniowego (wraz 
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z ciśnieniem zewnętrznym) jest równoważone przez działające na zewnątrz ciśnienie 

wynikające z obecności Ps. 

Otrzymane wyniki dotyczące objętości swobodnych w próbkach 4TCB i 6TCB, niejako 

promują tylko jeden z wariantów modelu zaproponowanych przez Saito i współpracowników 

[A7, B26] i tym samym przynoszą rozstrzygnięcie, co do ułożenia molekuł w fazie SmE. 

Pierwszy wariant zakłada, że łańcuchy alkilowe i inne części molekuły są nanosegregowane 

z powodu tak zwanej amfifilowości chemicznej (Rys. 2b w [A7]), natomiast według drugiego 

są one nanosegregowane z powodu różnic w dynamice (Rys. 2c w [A7]). Jednak jedynie 

pierwszy wariant pozwala na utworzenie bańki o-Ps o rozmiarach około 6 Å dla 4TCB oraz 6,4 

Å dla 6TCB [A6, A7, B26]. Założenie, że intensywność o-Ps jest proporcjonalna do liczby 

molekuł z ruchomymi łańcuchami alkilowymi, pozwoliło uzyskać temperaturę równowagi 

(około 219 K), która pokrywa się z egzotermiczną anomalią wykrytą w pomiarach ciepła 

właściwego [A7]. Natomiast użycie jedno-wykładniczego modelu Avramiego do opisu 

kinetyki wzrostu fazy SmE zasugerowało opis wzrostu nisko-wymiarowego stanu szklistego 

[A6]. 

 Stan szklisty fazy SmE, na podstawie wyżej opisanego modelu oraz danych 

otrzymanych ze spektroskopii PALS dla 4TCB [A7], powstaje na skutek zamrożenia ruchów 

łańcucha alkilowego, a nie, jak dotychczas przyjmowano, zamrażania nieporządku ułożenia 

głowa-ogon (z ang. head-to-tail disorder). Na podstawie dwustanowego modelu przejścia 

szklistego [26-30] otrzymane zostały dopasowania intensywności rozkładu czasu życia stanu 

o-Ps, oraz wyznaczone promienie istniejących objętości swobodnych dla 4TCB [A7].  

 Z pomiarów czasu życia pozytonów wykonanych dla uporządkowanego stanu 

krystalicznego 4TCB wynika, że w próbce muszą istnieć defekty w postaci braku pojedynczych 

molekuł w strukturze, ponieważ z relacji pomiędzy czasem życia stanu o-Ps a współczynnikiem 

upakowania [A6, B26, 31], uzyskanej dla kryształów molekularnych, wynika ponad 

dwukrotnie krótszy czas życia pozytonów. W doskonałej strukturze uporządkowanej fazy 

krystalicznej wolne objętości są zbyt małe aby spowodować utworzenie stanu o-Ps. 

Upakowanie molekularne fazy krystalicznej potwierdza fakt, że tylko jeden ruch cząsteczkowy, 

to jest reorientacja grupy metylowej, jest obserwowany dla tej fazy. Co więcej, molekuły 

są uporządkowane naprzemiennie, „głowa-ogon”. Obserwowany czas życia w zakresie od 1,8 

do 1,9 ns może pochodzić z anihilacji stanu o-Ps zlokalizowanego w objętościach swobodnych, 

będących defektami o rozmiarach jednej molekuły. Na podstawie modelu zastosowanego 

w pracy [A6, B26] wynika, że promień lokalnej objętości swobodnej, w której tworzy się 

i anihiluje o-Ps dobrze odpowiada  wielkości cząsteczki 4TCB w kierunku prostopadłym do jej 
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długiej osi, która jest określona przez rozmiar pierścienia benzenowego. Dlatego składowa 

czasu życia o-Ps pochodzi z anihilacji tegoż stanu w „wakancji molekularnej” (z ang. molecular 

vacancy). W pracy [B26] przeanalizowano eksperymentalne wartości czasów życia o-Ps 

dla przedstawicieli szeregu homologicznego związków z grupami cyjanowymi: nOCB, dla 

n = 6, 8, 9, 10 dla kryształów molekularnych i ciekłych kryształów. Obserwowane czasy życia 

o-Ps w fazie krystalicznej, istotnie dłuższe niż wartości teoretyczne wynikające z upakowania 

molekuł, wskazują tak jak poprzednio na anihilację o-Ps w wakancjach molekularnych.  

 

Określenie dynamiki molekuł metodami rozpraszania neutronów [A3, A8]. Metody 

rozpraszania neutronów termicznych od dawna stosuje się do badań struktury i dynamiki 

materii skondensowanej, gdyż energia takich neutronów jest porównywalna z energią ruchów 

wewnętrznych, a długość fali – z typowymi odległościami międzyatomowymi. Sondą 

pomiarową może być nadto spin neutronu, co wymaga wiązki neutronów spolaryzowanych 

i analizy polaryzacji po rozproszeniu. W niesprężystych zderzeniach neutronów z jądrami 

atomów przekaz energii między neutronem a jądrem bada się w przedziale od 0 do 50 meV. 

Oddziałując z jądrami atomowymi, neutrony mogą wzbudzać zarówno drgania kolektywne 

(wewnątrzcząsteczkowe bądź drgania sieci – fonony), jak i ruchy stochastyczne (reorientacja 

fragmentów bądź całych molekuł, dyfuzja translacyjna). Rozpraszanie niesprężyste może 

zachodzić w sposób spójny lub niespójny, a wykorzystanie procesu spójnego i zorientowanej 

próbki monokrystalicznej umożliwia badanie relacji dyspersji. W niniejszych publikacjach 

używano rozpraszania niespójnego nieelastycznego (IINS) i kwazielastycznego (QENS). 

To ostatnie zachodzi przy przekazie energii od 0 do kilku meV i przekazie pędu od 0 do kilku 

Å-1, kiedy zostaje pobudzony (lub stłumiony) ruch stochastyczny całej molekuły lub jej 

fragmentu, typowo w zakresie stałych czasowych rzędu pikosekund (nanosekund dla technik 

wysokorozdzielczych), albo proces dyfuzyjny. Pomiar QENS w całym dostępnym zakresie 

dynamicznym (energia i pęd) pozwala wyznaczyć charakterystykę czasową i określić 

geometrię ruchu reorientacyjnego. Przy wyższych przekazach energii neutrony wzbudzają 

drgania kolektywne w obszarze sieciowym (fononowym) i wibracyjnym.  

Zaletą metod neutronowych są nie tylko wspomniane wartości energii i długości fali, ale 

także nieniszczący charakter badań, głęboka zdolność penetracji próbki i zależność przekroju 

czynnego na rozpraszanie od izotopu jądra, na którym zachodzi rozproszenie. Z uwagi 

na bardzo wysoki przekrój czynny dla jąder 1H na niespójne rozpraszanie neutronów, 

w eksperymentach IINS i QENS dynamikę materii organicznej bada się poprzez detekcję 

ruchów atomów wodoru, a czterdziestokrotnie mniejszy przekrój czynny dla jader 2H czyni 
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podstawienie izotopowe wygodnym narzędziem badawczym. Ten ostatni zabieg także 

wykorzystano w przedstawionych tu pracach. Na przykład badaniom QENS poddano 

częściowo deuterowany związek 4TCB (C4H9-C6H4-C6D4-NCS). Pomiary wykonano na 

spektrometrze czasu przelotu IN5 w Instytucie Lauego-Langevina w Grenoble dla 

125 K < T < 290 K, zarówno podczas chłodzenia, jak i ogrzewania. Na podstawie analizy 

elastycznego niekoherentnego czynnika strukturalnego (ang. elastic incoherent structure factor 

– EISF) zależnego od geometrii analizowanego ruchu, rozróżniono reorientujące i nieruchome 

(w tzw. oknie czasowym metody) fragmenty molekuł [32]. Metodą QENS udowodniono, 

a metodą NMR potwierdzono rotację grup CH3 wokół osi trójkrotnej C3 oraz przeskoki 

torsyjne pierścieni fenylowych w częściowo uporządkowanej fazie krystalicznej 4TCB. 

Dokładniejszą charakterystykę tych ruchów umożliwiły pomiary w fazie SmE, skąd 

oszacowano energię aktywacji 120o przeskoków grupy CH3 na 8.9 kJmol-1, wartość bliską 

Ea = 9 kJ mol-1 z pomiarów 1H NMR [33]. Badania dynamiki metodą NMR [33] pokazały 

również przeskoki pierścieni fenylowych, o energii aktywacji 18 kJ mol-1, reorientację 

molekuły wzdłuż jej osi długiej z Ea = 20 kJ mol-1 oraz reorientacje typu “głowa – ogon” 

o energii aktywacji 95 kJ mol-1. 

 

Oddziaływania międzymolekularne i określenie dynamiki wibracyjnej w pochodnych 

alkoholi z pierścieniem fenylowym [A8]. Celem prowadzonych badań było porównanie 

własności kilku alkoholi o wzorze sumarycznym C9H9F3O zawierających pojedynczy pierścień 

fenylowy oraz analiza wpływu przyłączonych grup funkcyjnych typu CF3 w pozycji orto- /para 

na własności fizykochemiczne badanego związku. W szczególności postanowiono sprawdzić, 

czy takie różnice w budowie molekuł mają wpływ na oddziaływania międzymolekularne [34], 

które z kolei mogłyby zmieniać charakterystykę faz termodynamicznych. Mając na uwadze fakt 

iż dla, na przykład, izomerów heksanolu o tym samym wzorze sumarycznym C6H12OH 

z rozgałęzionymi molekułami, uzyskać można różne diagramy fazowe i własności dynamiczne 

w poszczególnych fazach zależne właśnie od miejsca przyłączenia odpowiednich grup 

funkcyjnych (takich jak CH3 czy OH), istotnym dla mnie było określenie zmian dynamiki 

wibracyjnej wraz ze zmianą fazy w różnych izomerach alkoholi z pojedynczym pierścieniem 

fenylowym. Innym zadaniem badawczym było sprawdzenie jak wyglądają szkłotwórcze 

własności globularnych polarnych alkoholi z pojedynczym pierścieniem fenylowym.  

W fizykochemii ciekłych kryształów dość dobrze znany, a w szczegółach wciąż 

intensywnie badany, jest wpływ podstawienia fluorowego, m.in., na temperaturę topnienia, 

stabilność faz termodynamicznych, a także rodzaje występujących w danym związku mezofaz. 
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Taką grupę związków reprezentuje wymieniony wcześniej szereg homologiczny nCFPB. 

Dlatego podjęto prace nad poznaniem wpływu podstawienia fluorowego w związkach innego 

typu, mianowicie o globularnym kształcie molekuł, w tytułowych alkoholach z jednym 

pierścieniem fenylowym. Przedmiotem badań były trzy alkohole: BEP, 2TFMP i 4TFMP 

o wzorach strukturalnych: C6H5CH(C2H5)CH2OH (BEP), CF3C6H4CH2CH2OH (2TFMP 

i 4TFMP). Związki 2TFMP i 4TFMP różnią się pozycją przyłączenia grupy CF3 do pierścienia 

fenylowego. Badania kalorymetryczne oraz spektroskopowe wykazały, że te związki są 

dobrymi glass-formerami. Wartości zmian entropii w przemianach fazowych zimnej 

krystalizacji oraz topnienia pozwoliły na identyfikację uporządkowanej fazy krystalicznej, 

następnie fazy rotacyjnej i cieczy izotropowej. 

Położenie wysokoczęstościowego pasma OH w widmach absorpcyjnych FT-IR dla 

badanych izomerów o rożnych w agregatach z wiązaniem wodorowym jest bardzo podobne, 

co świadczy o tym, że pozycja orto-, para- czy meta- grupy CF3 w molekule nie jest 

tu czynnikiem decydującym. Jednak różne położenia grupy CF3 stwarzają różne 

uwarunkowania energetyczne, a przede wszystkim steryczne dla przyjmowania przez molekułę 

różnych konformacji, co istotnie wpływa na dynamikę wibracyjną. Na stwierdzenie takie 

pozwalają kwantowochemiczne obliczenia metodą DFT, na zaawansowanym poziomie, 

przeprowadzone tak dla izolowanych molekuł, jak dla kilkucząsteczkowych agregatów 

utrzymywanych oddziaływaniami niekowalencyjnymi. Obliczone dla takich agregatów 

symulacje widm absorpcji w podczerwieni odpowiadają danym pomiarowym, co uzasadnia ten 

sposób postępowania. Różne konformacje związków jednopierścieniowych okazują się być 

prawie izoenergetyczne (np. wynik uzyskany dla rezorcinolu w [B31]), co wskazuje, 

iż  w  temperaturze otoczenia, w próbce należy oczekiwać fluktuacji rozkładu takich 

konformacji. Dotyczy to również wysokotemperaturowych faz krystalicznych.  

W fazach rotacyjnych, krystalicznych i stanach szklistych, asymetria pasma 

rozciągającego (np. OH dla alkoholi) w widmach FT-IR oraz debajowski charakter relaksacji 

niskoczęstościowej w spektroskopii BDS są swego rodzaju sygnaturą występowania liniowych 

klastrów molekularnych.  

 

Obecność piku bozonowego jako sygnatura stanu szklistego [A1, A8]. Przebieg 

pojemności cieplnej w zakresie niskich temperatur pozwala jednoznacznie określić 

niskoenergetyczne fazy termodynamiczne (np. występowanie ciepła resztkowego Cp(T = 0)  0  

jest charakterystyczne dla szkła). Naddatek gęstości stanów fononowych w szkle, ponad 
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zależność Cp ~T3 dla uporządkowanych kryształów widziany w metodzie kalorymetrycznej, 

jest również obserwowany w badaniach spektroskopii neutronowej IINS w zakresie drgań 

sieciowych (poniżej 80 meV). Niskie bariery na rotację fragmentów molekuł (łańcuchów 

alkilowych) pozwalają na detekcję pasm, odpowiadających ruchom wibracyjnym z udziałem 

protonów, w tym zakresie. Metoda IINS umożliwia badanie wzbudzeń kolektywnych w fazach 

skondensowanych oraz wyznaczenie gęstości stanów wzbudzonych, tj. rozkładu energii 

i intensywności drgań wewnętrznych oraz fononów. Dla „szkieł protonowych” obserwuje się 

pik bozonowy, który jest nadwyżką gęstości stanów wibracyjnych G() i charakteryzuje się 

liniową zależnością G() ~ [35], podczas gdy dla faz krystalicznych, w zakresie niskich 

energii, fononowe wzbudzenie kolektywne opisuje gęstość stanów G() proporcjonalna 

do kwadratu częstości, tzn. G() ~ 2 , zgodnie z teorią Debye’a. Ponadto, wysokość piku 

bozonowego substancji tworzących stany szkliste ściśle zależy od rodzaju tego stanu, 

a mianowicie jest powiązana z parametrem kruchości m [36], który pozwala określić łatwość 

przystosowania się molekuł do zmian temperatury. Mianowicie, im mniejsza kruchość m tym 

mniejszy naddatek gęstości stanów, a zatem i mniejsza intensywność piku bozonowego.  

 

Zimna krystalizacja [A4, A8]. Zimna krystalizacja, zwana również rekrystalizacją, 

należy do procesów egzotermicznych i ma charakter nieodwracalny. Przy czym bardzo ważne 

jest dobranie odpowiedniego zakresu temperatury oraz szybkości uprzedniego ochładzania, 

gdyż zjawisko to można uzyskać tylko w bardzo ograniczonym zakresie temperatur. Stopień 

krystaliczności [37], określany jako stosunek masy części układu po przemianie 

(skrystalizowanej) do całej masy układu, zmienia się w zależności od działających czynników, 

m.in. temperatury, ciśnienia, itp. W literaturze można spotkać różne metody określania stopnia 

krystaliczności, a mianowicie: metoda pomiaru gęstości, metoda pomiaru linii dyfrakcji 

rentgenowskich oraz metoda, mająca na celu określenie ciepła tworzenia fazy krystalicznej. 

Należy oczywiście zaznaczyć, iż wymienione wyżej metody są stosowane  głównie 

w polimerach. 

Zjawisko rekrystalizacji jest procesem obserwowanym dla pewnej klasy związków 

szkłotwórczych, np. ciekłych kryształów (tutaj 8CFPB) [A4], polarnych alkoholi [A8], których 

przechłodzona ciecz izotropowa lub/i faza o pewnym nieporządku, ulega witryfikacji podczas 

ochładzania, tak by podczas ogrzewania stan szklisty fazy nieuporządkowanej uległ mięknięciu 

ponownie do niestabilnej fazy przechłodzonej. Niska temperatura, w której znajduje się 

przechłodzona faza, sprzyja procesowi (re)krystalizacji odbywającemu się na skutek nukleacji 
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(która częściowo zachodzi jeszcze przy ochładzaniu) i wzrostu krystalitów fazy krystalicznej. 

Mechanizm krystalizacji dla przechłodzonych mezofaz (otrzymanych po mięknięciu szkła tej 

mezofazy) może zachodzić na skutek sprzyjającej budowy mezofazy [38, 39]. Tekstury faz 

ciekłokrystalicznych przybliżają zrozumienie tego mechanizmu. Mianowicie, niejednorodności 

strukturalne i występujące domeny powodują, że na ich granicy mogą tworzyć się zarodki 

krystalitów. Niska temperatura sprzyja szybszej nukleacji i wzrostowi krystalitów nowej fazy 

[A4, A8], znacznie szybciej niż w przypadku zajścia tego procesu w wyższych temperaturach. 

Proces zimnej krystalizacji zaobserwowany został dla przechłodzonej fazy rotacyjnej (8CFPB) 

oraz przechłodzonej cieczy izotropowej (BEP, 2TFMP i 4TFMP). 

 

Dalsze zastosowania zebranych wyników badań będą służyły porównaniu 

polimorfizmu i dynamiki omawianej klasy związków w zależności od zmian podstawnika 

zarówno w szkielecie jak i w łańcuchach alkilowych molekuł. Takie podstawienia już 

są stosowane przy syntezie związków dla mieszanin ciekłokrystalicznych, które znajdują 

zastosowanie technologiczne. 
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Mój udział procentowy szacuję na 70 %. 

 

[B23] W. Tomczyk, M. Marzec, E. Juszyńska, R. Dąbrowski, D. Ziobro, S. Wróbel, 

M. Massalska-Arodź, Studies of new antiferroelectric liquid crystal based on quantum-

chemical model, Acta Phys. Polon. A 124 (2013) 949-953. 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badań 

strukturalnych metodą dyfrakcji proszkowej. Dyskusji i wstępnej analizie danych 

eksperymentalnych.  

Mój udział procentowy szacuję na 10 %. 

 

[B24] S. Chorąży, R. Podgajny, W. Nogaś, W. Nitek, M. Kozieł, M. Rams, E. Juszyńska-

Gałązka, J. Żukrowski, Cz. Kapusta, K. Nakabayashi, T. Fujimoto, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, 

Charge transfer phase transition with reversed thermal hysteresis loop in the mixed-valence 

Fe9[W(CN)8]6xMeOH cluster, Chem. Commun. 50 (2014) 3484-3487. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu temperaturowych badań 

dynamiki wibracyjnej metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, wstępnej 

analizie badań, których wyniki zaprezentowane zostały na rys. 4. Omówieniu 

uzyskanych informacji eksperymentalnych.  

Mój udział procentowy szacuję na 10 %. 

 

[B25] T. Rozwadowski, M. Massalska-Arodź, J. Krawczyk, E. Juszyńska-Gałązka, Molecular 

dynamics of 4-cyano-3-fluorophenyl 4-butylbenzoate (4CFPB) glass-forming liquid crystal in 

unidirectional silicon nanopores, Liq. Cryst. 41 (2014) 1073-1079. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na omówieniu wyników eksperymentalnych. 

Mój udział procentowy szacuję na 10 %. 

 

[B26] E. Dryzek, E. Juszyńska-Gałązka, Positron annihilation in liquid crystals, Nukleonika 

60 (2015) 703-708.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu temperaturowego 

eksperymentu z zastosowaniem polaryzacyjnego mikroskopu optycznego, wykonaniu 

doświadczeń polegających na obserwacji tekstur ciekłokrystalicznych, których wyniki 

zamieszczone zostały na rys. 2, interpretacji wyników badań pozytonowych 

z wykorzystaniem teoretycznych metod obliczeniowych, napisaniu wstępnej wersji 

rozdziałów I, II oraz III manuskryptu.  

Mój udział procentowy szacuję na 50 %.  

 

[B27] R. Bujakiewicz-Korońska, E. Markiewicz, D.M. Nałęcz, L. Vasylechko, M. Bałanda, 

M. Fitta, E. Juszyńska-Gałązka, A. Kalvane, Physical properties of (1-x)Ba0.95Pb0.05 

TiO3+xCo2O3 (x=0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0 wt%) ceramics, Ceram. Int. 41 (2015) 3983-3991.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu temperaturowych badań 

dynamiki wibracyjnej metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, opracowaniu 

i analizie wyników badań, których wyniki zostały zaprezentowane na rys. 8 – 10 

i opisane w rozdziale 4.3 manuskryptu, podaniu sugestii odpowiedzi na zarzuty 

recenzentów dotyczące badań FT-IR.  

Mój udział procentowy szacuję na 12 %. 

 

[B28] S. Chorąży, R. Podgajny, W. Nogaś, S. Buda, W. Nitek, J. Mlynarski, M. Rams, 

M. Kozieł, E. Juszyńska-Gałązka, V. Vieru, L. F. Chibotaru, B. Sieklucka, Optical activity 

and dehydration-driven switching of magnetic properties in enantiopure cyanido-bridged 

CoII
3W

V
2 trigonal bipyramids, Inorg. Chem. 54 (2015) 5784-5794. 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu temperaturowych badań 

strukturalnych oraz spektroskopowych w zakresie środkowej podczerwieni zmian 

zachodzących w procesie odwadniania / rehydratacji CoII
3W

V
2, których wyniki zostały 

zamieszczone na rys. 8.  

Mój udział procentowy szacuję na 10 %. 

 

[B29] M. Gałązka, E. Juszyńska-Gałązka, N. Osiecka, M. Massalska-Arodź, A. Bąk, On new 

scaling of dielectric response, J. Appl. Phys. 118 (2015) 064101:1-6.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu temperaturowych badań 

przenikalności dielektrycznej 4ABO5*. Udział w konsultacjach wyników zawartych 

w manuskrypcie.  

Mój udział procentowy szacuję na 10 %. 

 

[B30] M. Ordon, A. Rudzki, E. Juszyńska-Gałązka, M.D. Ossowska-Chruściel, W. Zając, 

J. Chruściel, S. Wojciechowska, Phase polymorphism and thermal stability of new cholesterol 

thioesters derivatives, Liq. Cryst. 42 (2015) 1405-1418. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

temperaturowych badań strukturalnych metodą proszkowej dyfrakcji X-ray, 

opracowaniu i analizie wyników badań strukturalnych dla 8OSBch, 9OSBch, 10OSBch, 

których wyniki zostały zaprezentowane na rys. 7 i 8.  

Mój udział procentowy szacuję na 20 %. 

 

[B31] M. D. Ossowska-Chruściel, E. Juszyńska-Gałązka, W. Zając, A. Rudzki, J. Chruściel, 

Mesomorphic properties of resorcinol, J. Mol. Struct. 1082 (2015) 103-113. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na interpretacji wyników badań dynamiki 

wibracyjnej rezorcinolu metodą dwuwymiarową (Tabela 2 oraz rys. 9, 11), 

przeprowadzeniu badań strukturalnych metodą dyfrakcji proszkowej X-ray, których 

wyniki zostały zaprezentowane na rys. 15, 16, 17, analizie i interpretacji wyników 

wykonanych badań oraz udziale w konsultacjach wyników zawartych i opisanych 

w manuskrypcie.  

Mój udział procentowy szacuję na 30 %. 

 

[B32] A. Budziak, J. Dryzek, E. Juszyńska-Gałązka, J. Krawczyk, M. Parlińska, D. Wójcik, 

G. Cios, Spectroscopic and positron lifetime measurements of hydrogenated single walled 

carbon nanohorns, Phys. Status Solidi A 213 (2016) 2461-2467. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu temperaturowych badań 

absorpcyjnych w zakresie środkowej podczerwieni oraz interpretacji i opisie wyników 

badań, które zostały zaprezentowane w artykule na rys. 2 i 3.  

Mój udział procentowy szacuję na 30 %. 

 

[B33] S. Chorąży, J. J. Stanek, W. Nogaś, A. M. Majcher, M. Rams, M. Kozieł, E. Juszyńska-

Gałązka, K. Nakabayashi, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, R. Podgajny, Tuning of charge transfer 

assisted phase transition and slow magnetic relaxation functionalities in {Fe9-xCox[W(CN)8]6} 

(x = 0-9) molecular solid solution, J. Am. Chem. Soc. 138 (2016) 1635-1646.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu temperaturowych badań 

dynamiki wibracyjnej, których wyniki zostały zaprezentowane na rys. 5.  
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Mój udział procentowy szacuję na 15 %. 

 

[B34] M. Gałązka, E. Juszyńska-Gałązka, N. Osiecka, A. Bąk, Universal scaling of dielectric 

response of various liquid crystals and glass-forming liquids, Phase Trans. 89 (2016) 341-348.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dyskusji wyników badań i obliczeń 

dotyczących ciekłokrystalicznych substancji i szkłotwórczych cieczy.  

Mój udział procentowy szacuję na 7 %. 

 

[B35] M. Jasiurkowska-Delaporte, S. Napolitano, J. Leys, E. Juszyńska-Gałązka, 

M. Wübbenhorst, M. Massalska-Arodź, Glass Transition Dynamics and Crystallization 

Kinetics in the Smectic Liquid Crystal 4-n-Butyloxybenzylidene-4′-n′-octylaniline (BBOA), J. 

Phys. Chem. B 120 (2016) 12160-167.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na omówieniu wyników eksperymentalnych 

uzyskanych metodą spektroskopii dielektrycznej.  

Mój udział procentowy szacuję na 5 %. 

 

[B36] N. Osiecka, Z. Galewski, E. Juszyńska-Gałązka, M. Massalska-Arodź, Studies of 

reorganization of the molecules during smectic A–smectic C phase transition using infrared 

spectroscopy and generalized two-dimensional correlation analysis, J. Mol. Liq. 224 (2016) 

677-683.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konsultacji wykonania pomiarów metodą 

spektroskopii FT-IR.  

Mój udział procentowy szacuję na 5 %. 

 

[B37] E. Carignani, L. Calucci, E. Juszyńska-Gałązka, M. Gałązka, M. Massalska-Arodź, 

C. Forte, M. Geppi, Dynamics of the chiral liquid 4’-bytyl-4-(S)-(2-methylbutoxy)azoxybenzene 

in the isotropic, cholesteric and solid phases: a fast field-cycling NMR Relaxometry Study. 

J. Phys. Chem. B 120 (2016) 5083-5092.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie danych doświadczalnych 

z pomiarów BDS, zaplanowaniu badań NMR i współudział w przeprowadzeniu badań 

eksperymentalnych,  współudział w dyskusji podczas powstawania manuskryptu 

oraz redagowania odpowiedzi na zarzuty i sugestie recenzentów (zwłaszcza 

dotyczących pomiarów dielektrycznych).  

Mój udział procentowy szacuję na 20 %.  

 

[B38] R. Bujakiewicz-Korońska, D.M. Nalecz, A.M. Majcher, E. Juszyńska-Gałązka, 

M. Gałązka, L. Vasylechko, E. Markiewicz, D. Majda, A. Kalvane, K. Koronski, Structural, 

magnetic, dielectric and mechanical properties of (Ba,Sr)MnO3 ceramics, J. Eur. Ceramic Soc. 

37 (2017) 1477-1486.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu badań dynamiki 

wibracyjnej metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni dla BMO, BSMO 

i SMO zaprezentowanych na rys. 6, opisaniu i analizie wyników badań zawartych 

w rozdziale 3.5.  

Mój udział procentowy szacuję na 10 %. 
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[B39] W. Tomczyk, M. Marzec, E. Juszyńska-Gałązka, D. Węgłowska, Mesomorphic and 

physicochemical properties of liquid crystal mixture composed of chiral molecules with 

perfluorinated terminal chains, J. Mol. Struct. 1130 (2017) 503-510.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu temperaturowych badań 

strukturalnych, których wyniki zostały zaprezentowane na rys. 5, omówieniu 

uzyskanych wyników badań.  

Mój udział procentowy szacuję na 15 %. 

 

[B40] E. Dryzek, M. Wrobel, E. Juszyńska-Gałąka, Free-Volume and Tensile Properties of 

Glass Fibre Reinforced Polyamide 6 Composites, Acta Phys. Pol. A 132 (5), (2017) 1501-1505. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu badań 

kalorymetrycznych DSC, których wyniki ostały zaprezentowane w tabeli 1 i opisane 

w rozdziale 3.1 manuskryptu.  

Mój udział procentowy szacuję na 10 %. 

 

[B41] N. Osiecka, E. Juszyńska-Gałązka, Z. Galewski, T. Jaworska-Głąb, A. Deptuch, M. 

Massalska-Arodź Insight into polymorphism of the ethusuximide (ETX), J. Therm. Anal. 

Calorim. (2018) [on-line: https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-018-7142-x]. DOI: 

10.1007/s10973-018-7142-x 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współprowadzeniu badań 

kalorymetrycznych DSC oraz wstępnym opracowaniu ich wyników. Dyskusja 

uzyskanych wyników kalorymetrycznych i strukturalnych.  

Mój udział procentowy szacuję na 5 %. 

 

 

2. Opracowania zbiorowe i inne publikacje 

 

Jestem współautorem pracy zbiorowej w formie rozdziału w książce pt.: Metody 

komplementarne w badaniach faz skondensowanych, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 

Siedlce 2008, ISSN: 08602719. E. Juszyńska, K. Hołderna- Natkaniec, I. Natkaniec, 

E. Ściesińska, J. Ściesiński, M. Massalska-Arodź, 2008, Badania dynamiki 3,3-dimetyl-2-

butanolu i 3,3-dimetyl-1-butanolu metodami IINS oraz FIR, (przed doktoratem). 

Mój wkład w powstanie rozdziału 10 polegał na przygotowaniu teksu i rysunków 

zamieszczonego na stronach:185-199.  

Mój udział procentowy szacuję na 85 %. 

 

 

Ponadto, brałam udział (po doktoracie) w przygotowaniu materiałów dotyczących 

dokumentacji prac badawczych zamieszczonych w opracowaniach zbiorowych: 

 

– w Raportach IFJ PAN (https://www.ifj.edu.pl/publ/report/?lang=pl) z lat:  

2009 – 2010 (rok wydania 2010), 2011 – 2013 (rok wydania 2013) oraz 2014 – 2016 

(rok wydania 2017).  

 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=F37Fy23vszLLiQoyEXX&page=1&doc=1
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=F37Fy23vszLLiQoyEXX&page=1&doc=1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-018-7142-x
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a. E. Juszyńska, M. Jasiurkowska, 2010, Solid-solid phase transitions and the structure 

of liquid crystalline Schiff-bases N-(4-n-butyloxybenzylidene)-4’-n’-octylaniline, 

Report on Research Activities 2009 – 2010, wydany przez IFJ PAN, ISSN: 1425-3763. 

Mój wkład w powstanie tego raportu z działalności naukowo-badawczej IFJ PAN 

w latach 2009-2010 polegał na przygotowaniu teksu zamieszczonego na stronie 49.  

Mój udział procentowy (w edycji raportu ze strony 49) szacuję na 75%. 

 

b. E. Juszyńska, P. M. Zieliński, J. Ściesiński, 2011, The thermal behavior of two isomers 

of neohexanol, Report on Research Activities 2009 – 2010, wydany przez IFJ PAN, 

ISSN: 1425-3763. 

Mój wkład w powstanie tego raportu z działalności naukowo-badawczej IFJ PAN 

w latach 2011-2013 polegał na przygotowaniu teksu oraz rysunku zamieszczonych na 

stronie 50.  

Mój udział procentowy (w edycji raportu ze strony 50) szacuję na 75 %. 

 

c. E. Juszyńska, I. Natkaniec, 2013. Internal vibrations of the neohexanol molecule 

determined by neutron scattering, Report on Research Activities 2011 – 2013, wydany 

przez IFJ PAN, ISSN: 1425-3763. 

Mój wkład w powstanie tego raportu z działalności naukowo-badawczej IFJ PAN 

w latach 2011 – 2013 polegał na przygotowaniu teksu i rysunku zamieszczonych 

na stronie 51.  

Mój udział procentowy (w edycji raportu ze strony 51) szacuję na 80 %. 

 

 

– Report Research of Research Center for Structural Thermodynamics Graduate School of 

Science, wydany przez Osaka University, ISSN: 0910-6774. 

 

d. E. Juszyńska, Y. Miyazaki, 2009, Heat Capacities and glass transitions of 1-propanol 

and its concentrated solutions,  

Mój wkład w powstanie tego raportu polegał na przygotowaniu teksu (str. 67) 

oraz rysunków zamieszczonych na stronach 66 i 67.  

Mój udział procentowy szacuję na 80 % (w angielskiej wersji językowej). 

 

 

e. Ponadto, jestem współautorem informacji prasowej pt. Antimatter helps to unveil the 

secrets of liquid crystals, (Antymateria pomaga w odkrywaniu tajemnic ciekłych 

kryształów), która ukazała się, między innymi, w: EurekAlert! (20.04.2016), Science 

Newsline Physics & Chemistry, Twojeinnowacje.pl, oraz naukawpolsce.pap.pl. 

  

Na bazie informacji prasowej powstał artykuł w czasopiśmie Świat Nauki z czerwca 

2016, str.13: Tajemnice ciekłych kryształów.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w wywiadzie medialnym. 

Własny udział procentowy szacuję na 35 %. 
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3. Inne badania naukowe 

Moje zainteresowania naukowe ukierunkowane są na fizykę eksperymentalną faz 

skondensowanych (ciekłe kryształy, kryształy molekularne, substancje szkłotwórcze), wspartą 

obliczeniami ab initio z wykorzystaniem metod DFT. Badania własności fizykochemicznych 

wymagają stosowania szeregu komplementarnych metod doświadczalnych: z dziedziny 

spektroskopii, analizy termicznej, technik dyfrakcyjnych, itp. W zakresie metod 

spektroskopowych posługuję się przede wszystkim FT-IR i BDS, a wspomagająco IINS, QENS 

i NMR. Moja dotychczasowa praca naukowa związana jest z badaniami polimorfizmu oraz 

zmian dynamiki molekuł materii miękkiej, towarzyszących przejściom fazowym.  

W badaniach związków z rodziny izotiocyjanobifenyli [B14, B26] interesujące okazało 

się poszukiwanie przesłanek świadczących o pojawieniu się szklistego stanu fazy wysoko-

uporządkowanej SmE ciekłokrystalicznej substancji 3TCB. Stan szklisty powstaje w czasie 

zamrożenia stopni swobody (na przykład translacyjnych i/lub orientacyjnych) faz 

posiadających pewien nieporządek. Faza SmE dotychczas uważana była za fazę typu 

krystalicznego cechującą się (wysokim) uporządkowaniem molekuł. Jednak 

po przeprowadzeniu badań, między innymi, technikami PALS oraz FT-IR wykazano, że 3TCB 

posiada stan szklisty fazy SmE, który można wytłumaczyć możliwością wykonywania przez 

łańcuchy alkilowe zmian konformacyjnych, podobnych do tych obserwowanych w fazach 

ciekłych. Prace [B14, B26] są rozszerzeniem prac [A6, A7] zawartych w głównej części 

Autoreferatu. 

W centrum moich zainteresowań naukowych jest poszukiwanie zależności pomiędzy 

zmianami strukturalnymi zachodzącymi na skutek aktywacji ruchów fragmentów molekuł 

a organizacją przestrzenną molekuł, szczególnie pomiędzy stanami cechującymi się zbliżonymi 

własnościami mezofaz cieczo-podobnych (SmA, SmC) i kryształo-podobnych (SmB, 

SmD…SmI). W tym celu wykonałam szereg badań z wykorzystaniem różnych technik, między 

innymi FT-IR, XRD oraz analiz DFT dla różnych ciekłych kryształów: 3TCB [B14, B26] 

i 6BA12 (4-heksyloksybenzylideno-4’-dodecyloksyaniliny) [B36], antyferroelektrycznego 

ciekłego kryształu 6F4BBiOC8 (4-[(1R)-1-metylo-heptoksy] benzoesan [4-[4-[4-

(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridekanofluoro-heptanoloksy) butoksy] fenylo] fenylu) [B23], 

rodziny tioestrów nOSBch, dla n = 7 – 10 (4-(4-alkoksybenzoylotio) benzoesan cholesterolu) 

[B30] oraz mieszanin ciekłokrystalicznych 6F4BBiOC8 i 8F2BBiOC8 (4-(1-

metyloheptyloksy)-benzoesan (S)-(+)-4’-[(4-tridekafluoroheptanoksy) butan-1-oksy]bifenylu) 

[B39]. Przeprowadzone pomiary strukturalne metodą proszkowej dyfrakcji promieni X 
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ciekłego kryształu 6F4BBiOC8 pozwoliły na stwierdzenie enancjotropowego charakteru faz 

pojawiających się w sekwencji fazowej wspomnianej substancji [B23]. Antyferroelektryczna 

faza smektyczna SmCA
* była obserwowana w szerokim oknie temperaturowym, natomiast 

ferroelektryczna faza SmC* – była bardzo wąska (kilka kelwinów). Rentgenowskie pomiary dla 

rodziny tioestrów nOSBch, dla n = 7 – 10, pozwoliły na wyznaczenie parametrów rombowych 

komórek elementarnych o symetrii Pnn2 (dla fazy krystalicznej Cr0) oraz Pbca (dla fazy 

krystalicznej Cr1) [B30] z użyciem pakietu programów Materials Studio. Co więcej, konieczne 

było wyznaczenie możliwych konformacji molekuł nOSBch. Poznanie podstawowych 

własności dynamiki i zmian struktury mieszanin ciekłokrystalicznych okazuje się być 

niezwykle ważne ze względów aplikacyjnych [B23, B39].  

Obecność grupy hydroksylowej umożliwia tworzenie wiązań wodorowych, szczególnie 

w związkach o globularnym kształcie molekuł, który jest typowy dla polarnych alkoholi 

(zobacz np. [B9]). Tworzeniu wiązania wodorowego towarzyszy asymetria pasma 

występującego w widmach absorpcyjnych w podczerwieni w zakresie liczb falowych 3000 – 

3500 cm-1, w zależności od liczby molekuł zaangażowanych w to wiązanie. Dla rezorcinolu 

[B31] przeprowadziłam badania FT-IR w szerokim zakresie temperatur. Pozwoliły one 

na wyznaczenie dynamiki wewnętrznej dla dwóch faz krystalicznych Cr i Cr. Co więcej, 

przeprowadzone dwu-wymiarowe analizy korelacyjne, dla danych otrzymanych z pomiarów 

FT-IR oraz obliczenia z użyciem metod DFT, dla izolowanych molekuł jak i klastrów molekuł 

połączonych wiązaniem wodorowym, pozwoliły na stwierdzenie braku przejścia fazowego 

pomiędzy fazami krystalicznymi, to jest braku przemiany Cr → Cr [B31]. Faza Cr 

otrzymywana jest tylko w czasie schładzania ciekłej fazy izotropowej.  

Własności fizykochemiczne układów molekularnych ulegają zmianie pod wpływem 

czynników zewnętrznych, na przykład takich jak ciśnienie [B18, B19] czy ograniczenie 

przestrzenne [B25] poprzez umieszczenie badanej substancji w matrycach, posiadających pory 

o nanometrowych rozmiarach. Dla 4CFPB prowadzono badania zmian dynamiki molekularnej 

w nowych fazach termodynamicznych uzyskanych w badaniach dielektrycznych BDS 

pod wpływem zmian ciśnienia [B18, B19].  

Ostatnio przeprowadzone badania z zastosowaniem małokątowego rozpraszania 

neutronów SANS (dane nie publikowane) ciekłych kryształów z rodziny nCFPB w matrycach, 

pozwolą na określenie niejednorodności strukturalnych (uporządkowania i gęstości) 

w warunkach dwuwymiarowego ograniczenia objętości. Badanie związków w matrycach jest 

odpowiednim sposobem do obserwacji „zachowania” molekuł ograniczonych przestrzenne 

w warstwach przypowierzchniowych jak również w centralnej części matrycy. Problem 
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przypowierzchniowego zachowania molekuł jest również obserwowany w próbce litej 

(objętościowej), a w szczególności w badaniach dielektrycznych w zakresie bardzo niskich 

częstotliwości [B25]. 

W publikacjach [B29, B34] przedstawione zostało nowe równanie skalujące odpowiedź 

dielektryczną dla różnych substancji ciekłokrystalicznych: 4ABO5* (chiralnego związku 4’-

butylo-4-(2-metylobutoksy) azoksybenzenu), 4EOB (4-etylo-4’-oktyloksybenzenu) [H6, H7], 

5BBAA (4-bromobenzylideno-4’-pentyloksyaniliny), 6BBAA (4-bromobenzylideno-4’-

heksyloksyaniliny) oraz kilku cieczy szkłotwórczych, tak zwanych glass-formerów: GLY 

(gliceryny), PC (węglanu propylenu), SAL (salicylanu fenylu) i KDE 

(kresoloftaleinowydimetylo eteru). Jak zostało pokazane dynamika molekularna w substancjach 

złożonych z elementów wykazujących orientacyjne i/lub translacyjne stopnie swobody nie 

zależy od klasy związku, ale tylko od istniejących oddziaływań daleko-zasięgowych i blisko-

zasięgowych. 

Dla chiralnego 4ABO5*, poza wyznaczeniem parametrów czasowych opisujących 

dynamikę molekularną [A2, B29, B34] z pomiarów BDS, wykonane zostały pomiary NMR 

[B37]. Makroskopowe własności dynamiki otrzymane wprost z pomiarów BDS porównane 

zostały z opisem wynikającym z mikroskopowych analiz wyników pomiarów NMR. Różnica 

pomiędzy czasami relaksacji otrzymanymi z pomiarów BDS a czasami korelacji wynikającymi 

z pomiarów NMR powinna być rzędu 3 – 5 (szczegóły patrz [B37] i pozycje tam cytowane). 

Po korekcie wartości czasów relaksacji otrzymanych z pomiarów BDS i NMR opis dynamiki 

molekuł 4ABO5* w fazach Cr i IL okazał się być spójny. 

Pomiary pojemności cieplnej, w szerokim zakresie temperatur, pozwalają 

na charakterystykę nie tylko przemian fazowych (to jest określenie rodzaju przemiany – 

pierwszego bądź drugiego rodzaju), ale także charakterystykę faz poniżej i powyżej 

temperatury przemiany. Praca [B25] zawiera opis przemian izomorficznych dla różnych klas 

związków: ferroelektryka MAPCB, czterech izomerów neoheksanolu – 2,2-DM-1-B  

(2,2-dwumetylbutan-1-ol), 2,3-DM-2-B (2,3-dwumetylbutan-2-ol), 3,3-DM-1-B  

(3,3-dwumetylbutan-1-ol), 3,3-DM-2-B (3,3-dwumetylbutan-2-ol) – oraz ciekłego kryształu 

3TCB. Natomiast praca [B15] opisuje topnienie  dla czterech izomerów neoheksanolu 

w oparciu o analizę ciepła właściwego (otrzymanego w pomiarach metodą kalorymetrii 

adiabatycznej) zgodnie z teorią Landaua. Topnienie uporządkowanych faz krystalicznych 

izomerów 2,3-DM-2-B i 3,3-DM-1-B jest przemianą fazową pierwszego rodzaju, którą 

charakteryzuje wykładnik 2
1  zbliżony do wartości klasycznej, jak zostało to pokazane 
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w [B15]. Natomiast procesy topnienia faz plastyczno-krystalicznych dla 3,3-DM-2-B i 2,2-

DM-1-B są również nieciągłymi przemianami fazowymi ale z nieklasycznymi wykładnikami 

potęgowymi . Dlatego tego typu przemiana fazowa określona została mianem słabej 

przemiany fazowej pierwszego rodzaju (ang. weak first order phase transition). Tym samym 

pokazane zostało, że fazy ODIC, topiące się do fazy ciekłej IL, posiadają nie tylko typowe 

cechy faz kryształo-podobnych – uporządkowanie translacyjne środków ciężkości molekuł – 

ale także faz cieczo-podobnych – brak uporządkowania translacyjnego, co pozwala molekułom 

na przeskoki do luk (wakancji). Tę tezę potwierdzają najnowsze pomiary z użyciem 

spektroskopii NMR (praca w przygotowaniu pt. Polymorphism and dynamics of 3,3-

dimethylbutal-2-ol: a multidisciplinary approach).  

Interesujące okazały się wyniki otrzymane dla obserwacji procesów zeszklenia faz 

o różnym stopniu nieporządku pod mikroskopem polaryzacyjnym [B21]. Obserwowane były 

procesy witryfikacji dla przechłodzonych faz: nematycznej dla 4CFPB, smektycznej G dla 

6O2OCB (4-(2-heksyloksy-etoksy) 4’-cyjanobifenylu) oraz dla antyferroelektrycznej fazy 

smektycznej IA dla 4H6 (4-(6-heptafluoro-butanoloksy heksyloksy)bifenylo-4’-karboksylan (S)-

4-(1-metyloksyheptyloksykarbonylo)fenylu) [B21]. Podczas chłodzenia przechłodzonych faz 

nieuporządkowanych obserwowane było pojawianie się spękań w temperaturze witryfikacji Tg. 

Natomiast podczas ogrzewania stanów szklistych obserwowane było stopniowe zanikanie 

spękań, aż do ich całkowitego zniknięcia w temperaturze mięknięcia szkła. Pojawianie się 

spękań podczas ochładzania faz przechłodzonych (ich zanikania podczas ogrzewania stanów 

szklistych) zostało wyjaśnione przez wzrost (zmniejszanie się) lokalnego naprężenia 

związanego z zamrażaniem (aktywacją) stopni swobody obecnych w fazach przechłodzonych.  

Oprócz związków materii miękkiej takich jak ciekłe kryształy  czy polarne alkohole, 

prowadzone były badania polimorfizmu związków będących farmaceutykami, tj. ETX 

(etosuksymid) [B41]. Określenie konformacyjnego rodzaju fazy krystalicznej oraz własności 

szkłotwórczych jest niezwykle istotne ze względów aplikacyjnych. 

Obszar moich zainteresowań naukowych stanowią również badania własności 

fizykochemicznych innych substancji fazy skondensowanej, do których należą, między innymi, 

ceramiki [B27, B38], magnetyki [B24, B28, B33] czy polimery [B40]. Zmiany dynamiki 

towarzyszące zmianom strukturalnym były przedmiotem moich badań (we współpracy 

z innymi grupami badawczymi) dotyczących opisu faz skondensowanych, tj. nieorganicznych 

funkcjonalnych magnetycznych materiałów molekularnych [B24, B28, B33], ceramik 

o własnościach magnetycznych i ferroelektrycznych, mogących stanowić multiferroiczny 

związek [B27, B38], jak również materiałów służących do magazynowania wodoru [B32]. 
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Strukturalno-spinowe przemiany fazowe oraz towarzyszące im zmiany dynamiki 

wibracyjnej w rozbudowanych wielordzeniowych klastrach koordynacyjnych ze zmienną 

zawartością jonów metali [B24, B33] prowadzą do unikalnych własności magnetycznych, 

rzadko obserwowanych w układach z przeniesieniem ładunku.  

Chiralne i niecentrosymetryczne magnetyczne sieci koordynacyjne (R)- i (S)-

Co3W2C58H54N22O15, gdzie klastry Co2W3 w sieci krystalicznej są kontrolowane przez 

oddziaływania molekuł wody, mogą znajdować się w dwóch stanach zależnych od słabego bądź 

silnego wiązania z molekułami wody [B28]. Jak zostało pokazane silne i słabe wiązanie 

wodorowe determinuje własności zarówno strukturalne jak i magnetyczne. Co więcej możliwe 

było śledzenie zmian strukturalnych zachodzących w procesie odwracalnego odwadniania 

(odwadniania / rehydratacji CoII
3W

V
2). 

Opis charakterystyki zmian dynamiki wewnętrznej molekuł zachodzących zarówno 

wewnątrz różnych faz termodynamicznych jak i na granicy tych faz poprzez zastosowanie 

pomiarów FT-IR dla materiałów ceramicznych został zawarty w pracach [B27, B38]. 

Dla ceramik SMO (SrMnO3), BMO (BaMnO3) i BSMO (Ba0.5Sr0.5MnO3) przeprowadziłam 

pomiary zmian dynamiki od temperatury, które zostały zawarte w [B38], natomiast 

dla materiałów BPTC-x ((1–x)Ba0.95Pb0.05TiO3 – xCo2O3), dla x = 0,1, 0,3, 0,5, 1, 2 w pracy 

[B27]. Zmiany w strukturze pociągają za sobą zmiany w sąsiedztwie atomów tlenu, co objawia 

się pikiem na widmie absorpcyjnym [B27]. Przesunięcie jonów O2- powoduje deformację 

struktury w niskich temperaturach oraz jest obserwowane pojawieniem się pasma dla liczby 

falowej w okolicach 490 cm-1. Natomiast pasmo absorpcyjne dla częstości 650 cm-1 odpowiada 

za mod Frohlich’a ([B27] i pozycje tam cytowane) związany z fononami. Zmiany dynamiki 

wewnętrznej dla ceramik SMO, BMO i BSMO [B38] w funkcji temperatury są związane 

z pasmami rozciągającymi Mn-O oraz deformacyjnymi (w płaszczyźnie (ang. in-plane) i poza-

płaszczyznowymi (ang. out-of-plane)) O-Mn-O. 

Zamykając omawianie zainteresowań naukowych chcę wspomnieć o pomiarach FT-IR 

przeprowadzonych dla materiałów służących do magazynowania wodoru, a mianowicie 

jednościennych nanorurek węglowych SWCNH (z ang. single walled carbon nanohorns) 

oraz nanostożków węglowych CNC (z ang. carbon nanocones) [B32]. W tym celu 

przeprowadzone zostały badania FT-IR dla różnych temperatur dla nawodorowanych 

i czystych próbek SWCNH i CNC. Widma absorpcyjne dla nawodorowanych próbek 

charakteryzowały się bardziej intensywnymi pasmami dla wyższych liczb falowych niż dla 

próbek nienawodorowanych (czystych), dla których intensywności były około czterokrotnie  

mniejsze. Z pomiarów FT-IR oraz PALS okazało się, że „magazynowanie” wodoru jest 
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realizowane poprzez oddziaływania van der Waalsa pomiędzy „gazowymi molekułami 

wodoru” a węglem budującym omawiane struktury, głównie dla SWCNH oraz dodatkowo w 

porach i niedoskonałościach (lukach) sieci dla CNC. 
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undecyloxybiphenyl and 4-n-heptyl-2’, 3’- difluoro-4’-nonyloxybiphenyl, Seminarium 

ICCOM-CNR U.O.S. di Pisa Istituto di Chimica dei Composti Organometallici, Piza, 

Włochy, 23.11.2015. 

 

30. Polimorfizm i zmiany dynamiki wybranych częściowo fluorowanych ciekłych 

kryształów. Zimna krystalizacja w układach globularnych i prętopodobnych – cz.I, 

Seminarium Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej, IFJ PAN, Kraków, Polska, 

02.02.2016.  

 

31. Polimorfizm i zmiany dynamiki wybranych częściowo fluorowanych ciekłych 

kryształów. Zimna krystalizacja w układach globularnych i prętopodobnych – cz. II, 

Seminarium Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej, IFJ PAN, Kraków, Polska, 

10.05.2016.  
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32. Polimorfizm i zmiany dynamiki wybranych częściowo fluorowanych układach 

o globularnym i prętopodobnym kształcie molekuł, XIII Krakowsko – Katowickie 

Seminarium: Fizyka Fazy Skondensowanej, Chorzów, Polska, 21.06.2016.  

 

33. Investigation of the polymorphism and dynamics of glass‐forming in soft matter 

compounds with one phenyl ring, University of Pisa, Department of Chemistry and 

Industrial Chemistry, Piza, Włochy, 23.11.2016.  

 

34.  Elementy dynamiki związków polarnych o różnym stopniu uporządkowania molekuł, 

Seminarium Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej, IFJ PAN, Kraków, Polska, 

20.03.2018.  

 

 

c. Spis prezentowanych plakatów konferencyjnych: 

 

Przed doktoratem 

1. E. Juszyńska, I. Natkaniec, J. Mayer, J. Krawczyk, P. Tracz, M. Massalska-Arodź, 

2005, Inelastic Incoherent Neutron Scattering in Dimethyl Butanols, XVII International 

School on Physics and Chemistry of Condensed Master and V International Symposium 

on Physics in Material Science, 21 – 29.06.2005, Białowieża, Polska. 

 

2. E. Juszyńska, I. Natkaniec, J. Mayer, J. Krawczyk, M. Massalska-Arodź, 2005, Solid 

state polymorphism and dynamics in isomers of dimethyl butanols as studied by DSC 

and IINS, XXX International Symposium on Dynamical Properties of Solids –  

DyProSo, 27.09 – 01.10.2005, Český Krumlov, Republika Czeska.  

 

3. E. Juszyńska, I. Natkaniec, J. Ściesiński, E. Ściesińska, K. Hołderna-Natkaniec, 

D. Nowak, M. Massalska-Arodź, 2006, Vibrational dynamics in dimethyl butanol glass 

formers as studied by IINS and IR, XVIII International School on Physics and Chemistry 

of Condensed Matter. Spectroscopy of Modern Materials, 01 – 08.07.2006, Białowieża, 

Polska.  

 

4. E. Juszyńska, K. Hołderna-Natkaniec, M. Massalska-Arodź, I. Natkaniec, 

E. Ściesińska, J. Ściesiński, 2007, IINS, IR and DFT investigations of vibrational 

spectra and hydrogen bonds  in 3,3-dimethyl-1-butanol and 3,3-dimethyl-2-butanol, 

XVII International Conference Horizons in Hydrogen Bond Research and German-

Russian Graduate Student Research School on Hydrogen Bonding and Proton Transfer. 

01 – 08.09. 2007, Saint-Petersburg, Rosja.  

 

Po doktoracie 

5. E. Juszyńska, T. Kondo, Y. Miyazaki, S. Sudo, N. Shinyashiki, S. Yagihara, A. Inaba, 

2009, Heat capacities and glass transitions of 1-propanol and its concentrated 

solutions, The 45th Japanese Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 28 – 

30.09.2009, Tokyo, Japonia. 
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6. M. Massalska-Arodź, E. Juszyńska, J. Krawczyk, M. Jasiurkowska, 2010, Phase 

transitions, structure and dynamics of liquid crystalline 4O.8, 23rd International Liquid 

Crystal Conference, 11 – 16.07.2010, Kraków, Polska.  

 

7. E. Juszyńska, I. Natkaniec, K. Hołderna-Natkaniec, 2012, IINS, IR and DFT 

investigations of vibrational spectra in six isomers of hexanol, Science & Scientists at 

ESS, 19 – 20.04.2012, Berlin, Niemcy. 

 

8. E. Juszyńska, W. Zając, M. Massalska-Arodź, M. A. Gonzalez, 2012, QENS study of 

dynamics of partially deuterated 4-n-butyl-4’-isothiocyanatobiphenyl in the smectic E 

phase and its glass, Science & Scientists at ESS, 19 – 20.04.2012, Berlin, Niemcy. 

 

9. E. Juszyńska, M. Massalska-Arodź, K. Hołderna-Natkaniec, I. Natkaniec, 2012, 

Dynamic investigation of vibrational spectra in six isomers of hexanol, Phonon in 

crystals and nanomaterials – progress in modelling and experimental techniques, 20 – 

21.09.2012, Kraków, Polska. 

 

10. E. Juszyńska-Gałązka, W. Zając, M. Gałązka, M. Massalska-Arodź, M. Zamponi, 

2015, Quasielastic neutron scattering studies of glass-forming 3,3-dimethylbutan-2-ol 

(33DM2B) and crystalline 2,3-dimethylbutan-2-ol (23DM2B), Multiscale Phenomena 

in Molecular Matter – Multis 2015, 06 – 0.07.2015, Kraków, Polska. 

 

11. E. Juszyńska-Gałązka, A. Budziak, M. Kilian, N. Kmieć, N. Osiecka, 2015, 

Polymorphism, structure and dynamics investigations of 4-n-heptyl-2’,3’-difluoro-4’-

undecyloxybiphenyl and 4-n-heptyl-2’,3’-difluoro-4’-nonyloxybiphenyl, Multiscale 

Phenomena in Molecular Matter – Multis 2015, 06 – 10.07.2015, Kraków, Polska. 

 

12. E. Juszyńska-Gałązka, W. Zając, M. Gałązka, M. Massalska-Arodź, M. Zamponi, 

2015, QENS study of crystalline 2,3-dimethylbutan-2-ol (23DM2B) and glass-forming 

3,3-dimethylbutan-2-ol (33DM2B), VI European conference on neutron scattering 

(ECNS 2015), 30.08 – 04.09.2015, Saragossa, Hiszpania. 

 

13. E. Juszyńska-Gałazka, W. Zając, M. Massalska-Arodź, Y. Yamamura, K. Saito, 2017, 

Polymorphism and vibrational investigations (FTIR and IINS) of glass-forming 2–

phenylbutan–1–ol (BEP), 2–(trifluoromethyl)phenethyl alcohol (2TFMP) and 4–

(trifluoromethyl)phenethyl alcohol (4TFMP), Multiscale Phenomena in Molecular 

Matter – Multis 2017, 03 – 06.07.2017, Kraków, Polska. 

 

14. E. Juszyńska-Gałązka, Wojciech Zając, Maria Massalska-Arodź, 2017, Szkło faz 

nieuporządkowanych, termodynamiczne i dynamiczne zmiany własności globularnych 

i pręto-podobnych układów molekularnych, 44 Zjazd Fizyków Polskich, 10 – 

15.09.2017, Wrocław, Polska. 
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d. Ponadto, byłam współautorem plakatów (1-6) oraz wygłoszonych referatów (7-24) 

prezentowanych przez osoby, których nazwiska są podkreślone: 

 

1. M. Jasiurkowska, M. Massalska-Arodź, J. Ściesiński, R. Pełka, K. Saito, E. Juszyńska, 

2008, Strukturalne i spektroskopowe badania w zakresie środkowej podczerwieni 

związku 3BT z szeregu homologicznego 4-n-alkilo-isotiocjanianobifenyl, XVI 

Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne, 08 – 12.09.2008, Poznań-

Błażejewko, Polska. 

 

2. T. Rozwadowski, M. Massalska-Arodź, J. Krawczyk, E. Juszyńska, 

Z. Wojciechowska, S. Pawlus, M. Paluch, 2010, Dielectric spectroscopy studies of 4-

cyano 3-fluorophenyl 4-butylbenzoate, 23rd International Liquid Crystal Conference, 

11 – 16.07.2010, Kraków, Polska. 

 

3. T. Rozwadowski, M. Massalska-Arodź, A. Wojnarowska, M. Paluch, M. Jasiurkowska, 

F. Kremer, E. Juszyńska, J. Krawczyk, 2013, Studies of 4-cyano-3-fluorophenyl 4-

butylbenzoate dynamics in the porous matrix and at ambient and elevated pressure, 7th 

International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems, 21 – 26.07.2013, 

Barcelona, Hiszpania. 

 

4. Ł. Kolek, M. Massalska-Arodź, K. Hołderna-Natkaniec, A. Woźniak-Braszak, E. 

Juszyńska-Gałązka, T. Rozwadowski, 2015, Intra- and intermolecular dynamics in 

liquid-crystalline substance with ferro- and antiferroelectric phases, Multiscale 

Phenomena in Molecular Matter – Multis 2015, 06 – 10.07.2015, Kraków, Polska. 

 

5. M. Jasiurkowska-Delaporte, S. Napolitano, M. Wubberhorst, T. Rozwadowski, M. 

Marzec, E. Juszyńska-Gałązka, M. Massalska-Arodź, 2017, Molecular dynamics in 

the smectic liquid crystal 4-n-butyloxybenzylidene-4’-n’-octylaniline (BBOA) in bulk 

and under confinement, Multiscale Phenomena in Molecular Matter – Multis 2017, 

03 – 06.07.2017, Kraków, Polska. 

 

6. W. Zając, A. Rudzki, M. Ossowska-Chruściel, E. Juszyńska-Gałązka, Yu. Gorshkova,  

2017, Samoorganizacja cząsteczek substancji pochodzenia naturalnego i ich 

pochodnych – badania metodami rozpraszania neutronów i komplementarnymi, 

44 Zjazd Fizyków Polskich, 10 – 15.09.2017, Wrocław, Polska.  

 

7. I. Natkaniec, K. Hołderna-Natkaniec, E. Juszyńska, M. Massalska-Arodź, 

E. Ściesińska, J. Ściesiński, 2007, DFT studies of hydrogen bonded molecular clusters 

and vibrational spectroscopy of 2,2-dimethyl-1-butanol and 2,3-dimethyl-2-butanol. 

XVII International conference: Horizons in Hydrogen bond Research and Graduate 

Student Research School on Hydrogen Bonding and Proton Transfer, 01 – 08.09.2007, 

Saint-Petersburg, Rosja. 
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8. I. Natkaniec, Krystyna Hołderna–Natkaniec, E. Juszyńska, M. Massalska-Arodź, 

E. Ściesińska, J. Ściesiński, 2008, Wiązania wodorowe i widma wibracyjne izomerów 

dimetylobutanolu, XVI Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne, 08 – 

12.09.2008, Poznań-Błażejewko, Polska. 

 

9. M. Massalska-Arodź, M. Jasiurkowska, E. Juszyńska, J. Krawczyk, 2010, Struktura i 

dynamika glass-formerów organicznych (wykład zaproszony), XVII Ogólnopolska 

Konferencja Kryształy Molekularne, 13 – 17.09.2010, Polanica Zdrój – Wrocław, 

Polska. 

 

10. T. Rozwadowski, M. Massalska-Arodź, J. Krawczyk, E. Juszyńska, 

Ż. Wojciechowska, S. Pawlus, M. Paluch, 2011, Badania dielektryczne dla 4-

butylobenzeosanu 4-cyano-3-fluorofenylu przy podwyższonym ciśnieniu, 

VII Ogólnopolska Konferencja Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne 

w badaniach faz skondensowanych, 12 – 16.06.2011, Chlewiska k. Siedlec, Polska. 

 

11. E. Juszyńska, W. Zając, M. Massalska-Arodź, M.A. Gonzalez, 2012, Neutronowe 

badania dynamiki reorientacyjnej w uporządkowanych fazach 4-butylo-4’-

izotiocyjanatobifenylu, XVIII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne, 10 – 

14.09.2012, Gdańsk-Sobieszewo, Polska. 

 

12. R. Podgajny, S. Chorąży, W. Nogaś, M. Rams, M. Kozieł, W. Nitek, E. Juszyńska, B. 

Sieklucka, 2013, Spin bistability and slow magnetic relaxation in body-centered 

cuboctahedral {FeII
xCoII

9-x[WV(CN)8]6} molecules, 4th European Conference on 

Molecular Magnetism, 06 – 10.10.2013, Karlsruhe, Niemcy. 

 

13. R. Podgajny, Sz. Choraży, W. Nogaś, M. Rams, M. Kozieł, W. Nitek, E. Juszyńska, B. 

Sieklucka, 2013, Funkcjonalizacja wielordzeniowych cząsteczek kubo-oktaedrycznych 

{M'9[M"V(CN)8]6(MeOH)24} (M'=jony 3d, M"=W, Mo), 56 Zjazd Naukowy PTChem 

i SITPChem, 16 – 20.09.2013, Siedlce, Polska. 

 

14. A. Budziak, J. Dryzek, E. Juszyńska-Gałązka, J. Krawczyk, D. Wójcik, 2015, 

Czy nanostruktury węglowe są dobrymi magazynami wodoru? IX Ogólnopolska 

Konferencja Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy 

skondensowanej, 07 – 11.06.2015, Chlewiska k. Siedlec. 

 

15. M. Gałązka, E. Juszyńska-Gałązka, N. Osiecka, A. Bąk, 2015, W poszukiwaniu 

uniwersalnych zależności i skalujących przenikalność dielektryczną, IX Ogólnopolska 

Konferencja Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy 

skondensowanej, 07-11.06.2015, Chlewiska k. Siedlec, Polska. 

 

16. E. Carignani, L.Calucci, A. Mandoli, E. Juszynska-Galazka, M. Massalska-Arodź, 

C. Forte, Marco Geppi, 2015, Polymorphism and dynamics of neohexanols studied by 
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NMR spectroscopy and relaxometry, Multiscale Phenomena in Molecular Matter – 

Multis 2015, 06 – 10.07.2015, Kraków, Polska. 

 

17. E. Dryzek, E. Juszyńska-Gałązka, 2015, Positron annihilation in smectic E phase of 

4-alkyl-4–isothiocyanatobiphenyls (nTCB), Multiscale Phenomena in Molecular Matter 

– Multis 2015, 06 – 10.07.2015, Kraków, Polska. 

 

18. N. Osiecka, Z. Galewski, E. Juszyńska-Gałązka, M. Massalska-Arodź, 2015, Study of 

the reorganization of the molecules during smectic A – smectic C phase transition, 

Multiscale Phenomena in Molecular Matter – Multis 2015, 06 – 10.07.2015, Kraków, 

Polska. 

 

19. M. Gałązka, E. Juszyńska-Gałązka, N. Osiecka, A. Bąk, 2015, On the universal 

scaling of dielectric response, Multiscale Phenomena in Molecular Matter – Multis 

2015, 06 – 10.07.2015, Kraków, Polska. 

 

20. W. Tomczyk, M. Marzec, E. Juszyńska-Gałązka, D. Węgowska, 2015, Molecular 

dynamics of partly fluorinated liquid crystal compounds, Multiscale Phenomena in 

Molecular Matter – Multis 2015, 06 – 10.07.2015, Kraków, Polska. 

 

21. E. Dryzek, E. Juszyńska-Gałązka, R. Zaleski, B. Jasińska, M.R. Silva, 2017, Positron 

annihilation in smectic E phase of 4-alkyl-4-isothiocyanatebiphenyl (6TCB), Multiscale 

Phenomena in Molecular Matter – Multis 2017, 03 – 06.07.2017, Kraków, Polska. 

 

22. N. Osiecka, E. Juszyńska-Gałązka, M. Massalska-Arodź, 2017, Complementary study 

of solid state polymorphism in ethosuximide, XXXVI International Symposium 

Dynamical Properties of Solids – DyProSo, 27 – 31.08.2017, Kraków, Polska. 

 

23. R. Bujakiewicz-Korońska, E. Juszyńska-Gałązka, A. Kalvane, 2017, Dynamic 

properties of Co doped barium titanate, XXXVI International Symposium Dynamical 

Properties of Solids – DyProSo, 27 – 31.08.2017, Kraków, Polska. 

 

 

e. Uczestniczyłam również w konferencjach oraz szkoleniach tematycznych: 

 

Przed doktoratem 

1. IV Ogólnopolska Konferencja Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne 

w badaniach fazy skondensowanej, Chlewiska k./Siedlec, Polska, 05 – 09.06.2005. 

 

2. Janik’s Friends Meeting. Neutron Scattering and Related Problems, Zakopane, Polska, 

07.2005. 

 

3. Janik’s Friends Meeting. Neutron Scattering and Related Problems, Zakopane, Polska, 

15 – 20.07.2007. 
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4. XVIII International Seminar on Neutron Scattering Investigations in Condensed Master, 

Poznań, Polska, 2008. 

 

Po doktoracie 

5. JCNS School on Data Analysis for Quasielastic Neutron Scattering with FRIDA, Jülich 

Centre for Neutron Science (JCNS), Niemcy, 28 – 29.04.2010. 

 

6. Molecular dynamics to analyse neutron scattering experiments (MDANSE school 2012), 

ILL Grenoble, Francja, 27 – 30.03.2012.  

 

7. Przyszłość syntezy organicznej – nowatorskie metody oraz narzędzia monitorowania 

i charakteryzowania przebiegu reakcji chemicznej in-situ, Mettler-Toledo, Warszawa, 

Polska,17.04.2012.  

 

8. Udział w warsztatach organizowanych przez Laboratorium laserowej spektroskopii 

molekularnej międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej, 

(organizowane przez LOT Quantum Design i WITec Focus innovations): Warsztaty 

Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, AFM, TERS, Łódź, Polska, 17 – 19.09.2014.  

 

9. Workshop on waste valorization as raw material in packaging and agricultural material 

preparation, Valorisation of legumes co-products and by-products for package 

application from biomass, 22.11.2016, CNR, Piza, Włochy. 

 

 

6. Współudział w organizacji konferencji 
 Brałam udział w organizacji jednej krajowej oraz trzech międzynarodowych konferencji 

naukowych. 

(nazwa, miejsce i czas konferencji, rola habilitantki) 

 

1. 27th Janik’s Friends Meeting. Neutron Scattering Spectroscopy and Related Problems 

(konferencja międzynarodowa), Zakopane, Polska, 10 – 26.07.2011. Pozyskiwanie 

środków i rozliczenie finansowania konferencji. 

 

2. Nazwa konferencji: XIX Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne (konferencja 

ogólnopolska), Sromowce Niżne, Polska, 08 – 12.09.2014. Pozyskiwanie środków 

i rozliczenie finansowania konferencji. 

 

3. Nazwa konferencji: Multiscale phenomena in molecular matter – Multis 2017 

(konferencja międzynarodowa), Kraków, Polska, 03 – 06.07.2017. Pozyskiwanie 

środków Pozyskiwanie środków i rozliczenie finansowania konferencji. 

 



48 

 

4. Nazwa konferencji: Multiscale phenomena in molecular matter – Multis 2019 

(konferencja międzynarodowa), Kraków, Polska, 07.2019. Pozyskiwanie środków 

i rozliczenie finansowania konferencji. 

 

Ponadto, jestem członkiem Komitetu Naukowego konferencji: XXI Ogólnopolska 

Konferencja Kryształy Molekularne, 03 – 07.09.2018, Łódź, Polska. 

 

 

 

7. Dydaktyka, popularyzacja fizyki i sprawowana opieka naukowa 

nad studentami i doktorantami w charakterze opiekuna naukowe 

lub promotora pomocniczego 

 
1. Zajęcia dydaktyczne. Metody eksperymentalne badań polimorfizmu i dynamiki 

materiałów materii miękkiej, prowadzone w wymiarze 5-ciu godzin w semestrach 2014 

– 2015 na Politechnice Krakowskiej dla 3-go roku kierunku Fizyka Techniczna. 

 

2. Promotor prac inżynierskich: 

a. studenta Politechniki Krakowskiej, kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały, 

pana Dariusza Madeja, Badania polimorfizmu, struktury i dynamiki ciekłego 

kryształu 4-cyjano-3-fluorofenyl 4'-n-oktyloksybenzoesanu (8OCFPB), obrona 

pracy 2016. 

b. studentki Politechniki Krakowskiej, kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały, 

pani Natalii Juruś, Badania polimorfizmu i dynamiki: 2-fenylobutan-1-olu (BEP), 2-

(trzyfluorometylo)fenyloetanolu (2TFMP) i 4-(trzyfluorometylo)fenyloetanolu 

(4TFMP), obrona pracy 07.02.2017. 

c. studentki Politechniki Krakowskiej, kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały, 

pani Agnieszki Leśniak, Badania polimorfizmu i zmian dynamiki ciekłego kryształu 

4-cyjano-3-fluorofenyl 4’-n-heksylobenzoesanu (6CFPB), obrona pracy 07.02.2017. 

d. studentki Politechniki Krakowskiej, kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały, 

pani Karoliny Matyasik, Określenie polimorfizmu i dynamiki molekularnej ciekłego 

kryształu n-(4-n-butyloxybenzylidene)-4’-n’-octylaniline (4O.8), obrona pracy 

29.06.2017. 

 

3. Współpraca przy realizacji dwóch prac inżynierskich: pana Michała Kiliana 

oraz   pani Natalii Kmieć, studentów Politechniki Krakowskiej, kierunek 

Nanotechnologie i Nanomateriały, promotor: dr hab. Andrzej Budziak, zrealizowanych 

w 2016 roku. 

 

4. Współpraca przy realizacji pracy magisterskiej Kalorymetryczne pomiary ciekłych 

kryształów pana Mateusza Bieleckiego, studenta Politechniki Krakowskiej, wydział 
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Fizyki, Matematyki i Informatyki, kierunek Fizyka Techniczna, promotor: dr hab. 

Wojciech Otowski, prof. PK, zrealizowanej w 2012 roku. 

 

5. Współudział w organizacji Namiotu Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej 

Materiały pod lupą podczas Małopolskiej Nocy Naukowców (MNN) odbywającej 

się w dniach: 28.09.2012, 26.09.2014 oraz 30.09.2016. 

 

6. Opieka naukowa w trakcie odbywania praktyk studenckich, studentów Politechniki 

Krakowskiej, kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały (10 studentów/studentek). 

 

7. Opieka naukowa nad doktorantem w charakterze promotora pomocniczego 

Imię i nazwisko: Natalia Osiecka 

Okres, w którym sprawowana była opieka naukowa: 2010-2014. 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wybrane zasady Schiffa – badanie struktury i dynamiki. 

Promotor: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź. 

Obrona: 14.07.2014. 

 

 

8. Odbyte staże/pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych 
 

Przed doktoratem 

1. Staż, jako młodszy pracownik naukowy, Frank Laboratory of Neutron Physics (FLNP), 

Joint Institute for Nuclear Research (Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych), Dubna, 

Rosja. Opiekun naukowy: dr Ireneusz Natkaniec, pobyt: 26.02 – 25.09.2007. 

 

Po doktoracie 

2. Staż podoktorski na stanowisku pracownika naukowego (Res. Assoc.), Research Center 

for Structural Thermodynamics, Osaka University, Toyonaka, Japonia. Przełożony: Prof. 

Akira Inaba, pobyt: 01.04 – 30.09.2009. 

 

3. Pobyt naukowy, Frank Laboratory of Neutron Physics (FLNP), Joint Institute for Nuclear 

Research (Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych), Dubna, Rosja, pobyt: 05 – 

20.02.2011.  

 

4. Pobyt naukowy, Katholieke Universiteit Leuven, Laboratory of Acoustics and Thermal 

Physics, Belgia, Badania dielektryczne trzech liniowych alkoholi. Opiekun naukowy: 

prof. Michael Wübbenhorst, pobyt: 20.06 – 03.07.2010.  

 

5. Realizacja Stypendium Rządu Francuskiego: Bourses du gouvernement français – Stage 

de recherche, Institute Laue-Langevin, Grenoble, Francja. Opiekun naukowy: 

Prof. Helmut Schober, pobyt: 01.10 – 16.11.2011. 
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6. Pobyt naukowy w ramach realizacji bilateralnego projektu współpracy polsko-włoskiej 

na lata 2014-2016: Badania polimorfizmu i dynamiki w wybranych materiałach miękkich 

(Studies of phase polymorphism and dynamics in selected materials). University of Pisa 

oraz Institute of Organic and Organometallic Compounds (ICCOM-CNR), Piza, Włochy. 

Koordynatorzy: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź i dr Marco Geppi, pobyt: 02 – 

16.11.2014. 

 

7. Pobyt naukowy w ramach realizacji bilateralnego projektu współpracy polsko-

japońskiej na lata 2014-2015: Komplementarne badania substancji organicznych o 

częściowym uporządkowaniu dalekiego zasięgu (Complementary studies of organic 

materials with partial long-range order of molecules). Faculty of Pure and Applied 

Sciences, Tsukuba University, Tsukuba, Japonia. Koordynatorzy: prof. dr hab. Maria 

Massalska-Arodź, prof. Kazuya Saito, pobyt: 09.09 – 4.10.2015. 

 

8. Pobyt naukowy w ramach realizacji bilateralnego projektu współpracy polsko-włoskiej 

na lata 2014-2016: Badania polimorfizmu i dynamiki w wybranych materiałach miękkich 

(Studies of phase polymorphism and dynamics in selected materials). University of Pisa 

oraz Institute of Organic and Organometallic Compounds (ICCOM-CNR), Piza, Włochy. 

Koordynatorzy: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź i dr Marco Geppi, pobyt: 17.11 – 

01.12.2015. 

 

9. Pobyt naukowy  w ramach realizacji bilateralnego projektu współpracy polsko-włoskiej 

na lata 2014-2016: Badania polimorfizmu i dynamiki w wybranych materiałach miękkich 

(Studies of phase polymorphism and dynamics in selected materials), University of Pisa 

oraz Institute of Organic and Organometallic Compounds (ICCOM-CNR), Piza, Włochy. 

Koordynatorzy: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź i dr Marco Geppi, pobyt: 12 – 

25.11.2016. 

 

 

9. Udział w projektach badawczych.  
Uczestniczyłam w projektach badawczych (punkty 1-9) oraz w sieci naukowej (punkt 

10). Tytuł projektu, nazwa organu przyznającego finansowanie, typ projektu, koordynator, 

termin realizacji, charakter udziału. 

 

Przed doktoratem 

1. Badanie uniwersalnych własności substancji organicznych tworzących szkła, Komitet 

Badań Naukowych, projekt badawczy, (numer projektu: 1P03B060 28), prof. dr hab. 

Maria Massalska-Arodź, 2005 – 2008, wykonawca. 

 

2. Badanie polimorfizmu i dynamiki izomerów dwumetylobutanoli, Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, grant promotorski, (numer projektu: N N202 176135), prof. 

dr hab. Maria Massalska-Arodź, 28.08.2008 – 15.09.2009, wykonawca. 
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Po doktoracie 

3. Komplementarne badania substancji organicznych o częściowym uporządkowaniu 

dalekiego zasięgu (Complementary studies of organic materials with partial long-range 

order of molecules), PAN (bilateralny projekt współpracy polsko-japońskiej), prof. 

dr hab. Maria Massalska-Arodź, prof. Kazuya Saito, marzec 2014 – marzec 2015, 

wykonawca. 

 

4. Badania polimorfizmu i dynamiki w wybranych materiałach miękkich (Studies of phase 

polymorphism and dynamics in selected materials), PAN (bilateralny projekt współpracy 

polsko-włoskiej), prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź i dr Marco Geppi, styczeń 2016 

– grudzień 2016, wykonawca. 

 

5.  Study of the dynamics and polymorphism of selected soft materials and new materials 

for hydrogen storage, projekt finansowany ze składki Polski w ZIBJ. Projekt współpracy 

pomiędzy IFJ PAN a Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych, Dubna, Rosja 

(IFJ PAN – FLNP JINR), 2009 – 2014 oraz 2015 – 2017, dr hab. Jan Krawczyk, 

wykonawca. 

 

6. From molecules to crystals – how do organic molecules form crystals? Crystallize COST 

Action CM1402, Projekt realizowany w ramach EU Framework Programme Horizon 

2020, dr hab. Ewa Dryzek, wykonawca. 

 

7. Multidyscyplinarne badania strukturalnych i dynamicznych własności materiałów 

szkłotwórczych (glass-formerów) (Multidisciplinary studies of structural and dynamic 

properties of glass-forming compounds), PAN (bilateralny projekt współpracy polsko-

włoskiej), dr hab. Mirosław Gałązka i dr Lucia Calucci, 2017 – 2019, wykonawca. 

 

8. Liquid Crystals in Confinement and molecular aggregation in compounds of natural 

origin, (numer tematu: 04-4-1121-2015/2017), Investigations of Condensed Matter by 

Modern Neutron Scattering Methods, Projekt finansowany ze składki Polski w ZIBJ. 

Projekt współpracy pomiędzy IFJ PAN a Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych, 

Frank Laboratory of Neutron Physics, grupa: Small-Angle Scattering (YuMO SANS), 

Dubna, Rosja (IFJ PAN – FLNP JINR), 2017, 2018, dr hab. Wojciech Zając, wykonawca. 

 

9. Study of the dynamics and polymorphism of selected soft materials and new materials for 

hydrogen storage, Projekt finansowany ze składki Polski w ZIBJ. Projekt współpracy 

pomiędzy IFJ PAN a Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych, Dubna, Rosja 

(IFJ PAN – FLNP JINR), 2018, dr Ewa Juszyńska-Gałązka, koordynator. 

 

10. Naukowa sieć tematyczna MatFun (www.ifj.edu.pl/pro/matfun.php?lang=pl).  

Okres trwania: od 2010 roku.  

Charakter udziału habilitantki: wykonawca. 

 

 




