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Promotor:  dr Wit Sewera 
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Przemysłowej, Zakład Fizyki Ciała Stałego 
 
Tytuł pracy doktorskiej: 
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Promotor: prof. dr hab. Józef Korecki 
Recenzenci: prof. dr inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz 
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2002 – 2003  asystent w Zakładzie Spektroskopii Jądrowej IFJ PAN 
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2015 – obecnie specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej IFJ PAN 
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Zarys kariery naukowej 

 
W 1996 roku obroniłam prace magisterską w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na kierunku 

Technologia cienkich warstw na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zapoczątkowane badania dotyczące otrzymywania, a 
także analizy własności strukturalnych i magnetycznych cienkich warstw kontynuowałam w tym 
samym zespole podczas studiów doktoranckich pod kierownictwem prof. dr hab. Józefa Koreckiego. 
Badania realizowane były w ramach grantu promotorskiego 1083/T08/99/16 i zostały przedstawione 
w pracy doktorskiej pt. Korelacja własności magnetycznych i strukturalnych przypowierzchniowych 
warstw Fe-Cr, którą obroniłam z wyróżnieniem w 2001 roku. Praca doktorska została też uhonorowana 
nagrodą im. Janusza Groszkowskiego w kategorii prac doktorskich w dziedzinie próżni.  

 W roku 2002 rozpoczęłam prace w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka 
Niewodniczańskiego w Krakowie w Zakładzie Spektroskopii Jądrowej kierowanym przez prof. dr hab. 
Jana Stycznia. Trafiłam do zespołu dr hab. Marty Wolny-Marszałek, w którym zapoznałam się z 
zagadnieniami magnetotransportowymi obserwowanymi w cienkich warstwach i rozpoczęłam badania 
nad polikrystalicznymi układami wielowarstwowymi. Układy te otrzymywałam metodą 
naparowywania z wiązki molekularnej w warunkach ultrawysokiej próżni w wielokomorowym układzie 
próżniowym wyposażonym w spektrometr służący do analizy chemicznej i strukturalnej z 
wykorzystaniem spektroskopii elektronów Auger oraz do dyfrakcji elektronów niskoenergetycznych. 
Układ wyposażony był także w wagę kwarcową umożliwiającą in situ pomiar grubości warstwy i 
kontrolę prędkości nanoszenia. Badania morfologii warstw prowadziłam za pomocą reflektometrii 
promieniowania X oraz spektroskopii mössbauerowskiej elektronów konwersji. Własności 
magnetyczne przeprowadzane z wykorzystaniem magnetometru SQUID i magnetooptycznego efektu 
Kerra wykonywane były początkowo w zaprzyjaźnionych ośrodkach w kraju i za granicą, a później, po 
zakupieniu magnetometru, w Instytucie.  

W 2003 roku wyjechałam na dziewięciomiesięczny post-doc do Caen w ramach grantu 5th 
European research training network: European network on ion track technology, podczas którego 
realizowałam projekt: Ion modification of structural and magnetic properties of Fe/Cr multilayer 
system, pod kierownictwem dr hab. Marcel Toulemonde. Podczas pobytu we Francji przeprowadziłam 
naświetlania trójwarstw i układów wielowarstwowych Fe/Cr wysokoenergetyczną wiązką ciężkich 
jonów złota i jodu. Naświetlone próbki wraz z układami referencyjnymi badane były pod względem ich 
morfologii, własności magnetycznych i magnetotranspotowych i pozwoliły na zaobserwowanie efektu 
wygładzania międzywierzchni w trójwarstwach naświetlanych jonami o małych gęstościach.  

W 2004 roku wyjechałam do Darmstadtu, gdzie odbyłam szkolenie dotyczące trawienia 
śladów jonowych i elektrodepozycji nanodrutów. 

W latach 2004 – 2006 przebywałam na urlopie wychowawczym. 

W latach 2007 – 2008 kierowałam projektem badawczym pt.: Modyfikacja struktury, własności 
magnetycznych i magnetotransportowych układów cienkowarstwowych FeCr za pomocą surfaktantów 
In, Pb i Bi, (MNiSW nr N507 080 32/2310). W ramach projektu wykonane zostały epitaksjalne układy 
wielowarstwowe Fe/Cr, w których wzrost szorstkości spowodowany wprowadzeniem surfaktantów 
powodował wzrost lub spadek efektu GMR, w zależności od rodzaju zmian obserwowanych w 
międzywierzchni.  

W latach 2008 – 2010 przebywałam na kolejnym urlopie wychowawczym. 

Od roku 2013 kieruje projektem badawczym pt.: Badanie efektu gigantycznego magnetooporu 
w funkcji grubości przekładki w wielowarstwowych nanodrutach otrzymywanych metodą 
elektrodepozycji i analiza źródła pochodzenia tego efektu, (NCN 2012/05/B/ST8/01812). W ramach 
projektu wykonywane są nanodruty kobaltu i żelaza oraz nanodruty wielowarstwowe na bazie tych 
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materiałów z przekładkami Cu i Cr. Prowadzone prace pozwoliły na zoptymalizowanie parametrów 
membrany oraz parametrów procesu elektrodepozycji, w celu uzyskania nanodrutów wykazujących 
anizotropię magnetyczną z osią łatwą wzdłuż osi nanodrutu oraz wysokie wartości pola koercji i 
kwadratowości pętli histerezy. Za środki pozyskane z projektu zorganizowałam i w pełni wyposażyłam 
laboratorium elektrochemiczne do otrzymywania nanodrutów metalicznych. 

Oprócz przedstawionej tematyki, która stanowi główny nurt moich zainteresowań naukowych 
i jest ujęta w monografii, a także została opisana w streszczeniu poniżej, zajmuję się również badaniami 
próbek środowiskowych, w których główną techniką badawczą jest spektroskopia mössbauerowska.  

 
4. Wykazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 

marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: 

Jako osiągnięcie zgłaszam monografię pt.: 
 

Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych 
nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne  

na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co 
 
b) autor, tytuł, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzent wydawniczy  
 
Autor: Małgorzata Kąc 
 
Wydana nakładem Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2016 
ISBN: 978-83-63542-64-1 
 
Recenzent wydawniczy: dr hab. Marta Wolny-Marszałek 
 
c) Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników 

Streszczenie 
Tematyka monografii obejmuje zagadnienia dotyczące własności strukturalnych i 

magnetycznych planarnych i liniowych nanostruktur. Własności obiektów planarnych zostały 
omówione na przykładzie układów cienkowarstwowych i wielowarstw Fe/Cr, natomiast obiekty 
liniowe zostały zilustrowane na przykładzie nanodrutów Co. Zainteresowanie układami 
wielowarstwowymi, takimi jak Fe/Cr wynika z ich szczególnych własności magnetycznych związanych 
z antyferromagnetycznym sprzężeniem warstw Fe. Antyrównoległe ułożenie wektorów 
namagnesowania pozwoliło na zaobserwowanie w tych układach efektu gigantycznego 
magnetooporu, który znalazł zastosowanie w szeroko pojętej spintronice. Zjawisko magnetooporu 
zależy od wielu parametrów układu szczegółowo dyskutowanych w monografii, jednym z nich jest 
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szorstkość międzywierzchni. Parametr ten, chociaż powszechnie uznawany za kluczowy, budzi wiele 
kontrowersji w związku ze sprzecznymi doniesieniami literaturowymi, które wykazują zarówno na 
wzrost jak i spadek efektu GMR wraz ze wzrostem szorstkości międzywierzchni. Ten brak zgodności 
publikowanych wyników stał się motywacją dla podjętych badań, w których skupiłam się na poznaniu 
budowy międzywierzchni, a następnie analizie wpływu zmian tego parametru na efekt 
magnetooporowy.  

Wykorzystując wyniki pomiarów spektroskopii mössbauerowskiej elektronów konwersji 
(CEMS), opracowałam prosty model analizy dopasowanych parametrów nadsubtelnych. Model ten 
bazuje na modelu stopowym opracowanym w zespole Dubiel i Żukrowski, a także stanowi rozwinięcie 
badań, które prowadziłam pod kierownictwem prof. J. Koreckiego w trakcie prac nad doktoratem. 
Zaproponowana interpretacja widm magnetycznych pozwoliła na rozróżnienie wpływu pochodzącego 
od pofalowania powierzchni i od wzajemnego mieszania się atomów Fe i Cr w obrębie 
międzywierzchni. W modelu wyróżnione zostały także takie defekty jak stopnie, adatomy, czy też 
pojedyncze atomy Fe lub Cr, które wniknęły odpowiednio do warstw Cr lub Fe. Szorstkość 
międzywierzchni została oszacowana na 2-3 warstwy atomowe. W monografii wykazano 
konkurencyjność techniki mössbauerowskiej, która pozwoliła na analizę powierzchni rozdziału w skali 
atomowej, w stosunku do tak zaawansowanych metod badawczych jak mikroskopia transmisyjna na 
przekrojach poprzecznych. Informacje dotyczące morfologii i struktury układu wielowarstwowego 
zostały uzupełnione/potwierdzone badaniami ciągłości warstw przeprowadzonymi z wykorzystaniem 
spektroskopii elektronów Auger (AES) oraz badaniami spektroskopii energodyspersyjnej na 
przekrojach poprzecznych, a także zobrazowanej na przekroju poprzecznym techniką skaningowej 
mikroskopii elektronowej (STEM). Epitaksjalne uporządkowanie wielowarstw z płaszczyznami (100) Fe 
i Cr równoległymi do powierzchni oraz wzajemna orientacja krystalograficzna podłoża i materiału 
warstw, skręconych względem siebie o 45o, obserwowane była za pomocą dyfrakcji elektronów 
niskoenergetycznych (LEED) oraz transformaty Fouriera wykonanej na przekrojach poprzecznych 
obrazów próbki z mikroskopu transmisyjnego. W sposób bezpośredni szorstkość międzywierzchni, a 
także grubości warstw uzyskiwano z pomiarów reflektometrii promieniowania X (XRR). Pojawiająca się 
sporadycznie niezgodność pomiędzy wynikami XRR i CEMS została przypisana dużej czułości 
spektroskopii mössbauerowskiej na interdyfuzję pojedynczych atomów, w stosunku do techniki 
rentgenowskiej, która jest bardziej czuła na pofalowanie międzywierzchni. W analizie budowy układu 
wielowarstwowego uwzględniono także wpływ warstwy buforowej Cr, która działała korzystnie na 
morfologię układu wielowarstwowego powodując wygładzanie międzywierzchni, ale zdecydowanie 
destruktywnie na epitaksjalne uporządkowanie wielowarstw. Przebadano także wielowarstwy 
polikrystaliczne, w których zaobserwowano, znaną już wcześniej z układów epitaksjalnych, niewielką 
asymetrię szorstkości dolnych (Cr/Fe) i górnych (Fe/Cr) międzywierzchni, przy czym górne 
powierzchnie rozdziału były bardziej rozmyte.  

Obszerna analiza struktury i morfologii układu wielowarstwowego uzupełniona o pomiary 
magnetyczne i magnetotransportowe pozwoliła na zaobserwowanie antyferromagnetycznego 
sprzężenia wielowarstw i, związanego z tym uporządkowaniem, efektu gigantycznego magnetooporu. 
W układach polikrystalicznych Fe/Cr wykazano także obecność krótkookresowych oscylacji sprzężenia 
antyferromagnetycznego, świadczącą o wysokim morfologicznym uporządkowaniu wielowarstw. Na 
własności magnetyczne układu wielowarstwowego miała istotny wpływ warstwa buforowa, która 
stabilizowała antyferromagnetyczne uporządkowanie warstw magnetycznych, jednakże powodowała 
również redukcję efektu GMR związaną z bocznikowaniem prądu. 

Przedstawiona powyżej analiza układu wielowarstwowego Fe/Cr, została szczegółowo opisana 
w drugiej i trzeciej części monografii, a także w nieco skróconej formie, zaprezentowana w publikacji 
[H6]. 

Poznanie budowy układu wielowarstwowego stało się punktem wyjścia dla głównego celu 
monografii, którym było określenie wpływu szorstkości międzywierzchni na efekt magnetooporowy. 
W opisanych badaniach zastosowano metody kontrolowanej modyfikacji powierzchni rozdziału 
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polegające na wprowadzaniu w obszarze międzywierzchni obcych atomów – surfaktantów oraz 
naświetlaniu wielowarstw wiązką ciężkich, wysokoenergetycznych jonów. 

Epitaksjalne układy wielowarstwowe modyfikowano surfaktantami Bi, In i Pb. Pierwiastki te 
charakteryzują się niskim napięciem powierzchniowym, dużą energią dyfuzji powierzchniowej i dużym 
promieniem atomowym. Cechy te powodują, że atomy surfaktanta wykazują zdolność segregacji do 
powierzchni, dzięki czemu nie zanieczyszczają wielowarstw, powodując jednocześnie wzrost 
mobilności pozostałych atomów, która skutkuje zmianami w obszarze międzywierzchni. Proces 
segregacji surfaktantów do powierzchni został potwierdzony badaniami spektroskopii elektronów 
Auger, i pomimo bardzo małej koncentracji surfaktantów, które zostały wprowadzone do układu tylko 
na dwóch pierwszych dwuwarstwach (ok. 30% zapełnienia monowarstwy), na widmach AES 
zarejestrowano przegięcia świadczące o obecności surfaktantów na powierzchni wielowarstw. 
Zastosowane surfaktanty należą do dwóch różnych grup surfaktantów. Jedne z nich wydłużając średnią 
powierzchniową drogę swobodną atomów i są skuteczne w układach homoepitaksjalnych (In, Pb), 
natomiast te należące do drugiej grupy, poprzez skrócenie średniej powierzchniowej drogi swobodnej 
atomów, powodują wygładzenie układów heteroepitaksjalnych (Bi). Układ Fe/Cr jest układem 
heteroepitaksjalnym, ale ze względu na pseudomorficzny wzrost, przy bardzo zbliżonych parametrach 
sieci i promieniach atomowych, może wykazywać pewne cechy układu homoepitaksjlanego. 
Zróżnicowany wpływ poszczególnych surfaktantów na szorstkość międzywierzchni, uzależniony 
dodatkowo od obecności warstwy buforowej, został wyjaśniony w oparciu o model działania 
surfaktantów kwalifikujących je do dwóch wyżej wspomnianych grup, opisanych przez Massies i 
Grandjean.  

Układy wielowarstwowe Fe/Cr nanoszone bezpośrednio na podłożu MgO, modyfikowane 
surfaktantami wykazały niewielkie wygładzenie międzywierzchni po zastosowaniu Bi oraz wzrost 
szorstkości układów modyfikowanych surfaktantami In i Pb związany głównie z interdyfuzją 
pojedynczych atomów Fe i Cr. Układy modyfikowane Bi i Pb zachowały antyferromagnetyczne 
uporządkowanie warstw magnetycznych, natomiast wielowarstwy, do który wprowadzany był In, 
wykazujące największe rozmycie międzywierzchni, utraciły częściowo antyferromagnetyczne 
sprzężenie warstw Fe. Wzrost szorstkości międzywierzchni skutkował spadkiem wartości efektu 
magnetooporowego, który dla najsilniejszych modyfikatorów był dodatkowo spotęgowany częściową 
utratą sprzężenia antyferromagnetycznego. Wzrost szorstkości nie powodował utraty warstwowego 
uporządkowania układu.  

W układach wielowarstwowych Fe/Cr nanoszonych na warstwie buforowej Cr wprowadzenie 
surfaktantów powodowało niewielki wzrost szorstkości związany ze zwiększonym pofalowaniem 
międzywierzchni i w mniejszym stopniu z interdyfuzją. W przeciwieństwie do układów nanoszonych 
bezpośrednio na podłożu MgO, układy z warstwą buforową zachowały antyferromagnetyczne 
uporządkowanie, które może być związane ze stabilizującym działaniem bufora chromowego. Brak 
utraty sprzężenia antyferromagnetycznego pomimo wzrostu szorstkości warstwy można tłumaczyć 
także pionową korelacją szorstkości, która umożliwiła zachowanie stałej grubości przekładki 
chromowej. Zaobserwowano, że niewielki wzrost szorstkości międzywierzchni – związany głównie z jej 
pofalowaniem, w zakresie zachowania ciągłości warstw i antyferromagnetycznego sprzężenia układu, 
powoduje wzrost wartości efektu GMR.  

Tak więc poprzez wprowadzanie do układów surfaktantów uzyskano wielowarstwy Fe/Cr 
różniące się stopniem rozmycia międzywierzchni i ich wpływem na efekt GMR. Powyższe badania 
pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że niewielki wzrost szorstkości, spowodowany głównie 
pofalowaniem międzywierzchni powodował wzrost wartości GMR, natomiast szorstkość związana 
głównie z interdyfuzją powodowała obniżenie wartości magnetooporu. Poczynione obserwacje, dzięki 
możliwości rozróżnienia szorstkości międzywierzchni pochodzącej od polfalowania i interdyfuzji, 
przyczyniają się do wyjaśnienia rozbieżności co do wpływu szorstkości na efekt GMR. 
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Scharakteryzowane pokrótce wyniki badań dotyczące własności układów wielowarstwowych 
modyfikowanych surfaktantami realizowane były w ramach kierowanego przez mnie projektu 
badawczego zatytułowanego: Modyfikacja struktury, własności magnetycznych i 
magnetotransportowych układów cienkowarstwowych Fe/Cr za pomocą surfaktantów In, Pb, Bi 
(MNiSW Nr 507 080 32/2310). Wyniki badań przedstawione zostały w formie rozszerzonej w części 
czwartej monografii oraz opublikowane w skróconej wersji [H5].  

Innym sposobem modyfikacji zastosowanym w polikrystalicznych trójwarstwach Fe/Cr/Fe oraz 
wielowarstwach Fe/Cr było ich naświetlanie wiązką jonów złota i jodu o energiach równych 
odpowiednio 163 MeV i 200 MeV. Poprzez naświetlanie wysokoenergetycznymi jonami do układu, za 
pośrednictwem gazu elektronowego, została dostarczona energia przekazywana poprzez 
oddziaływania elektron-fonon. Zdeponowana w ten sposób energia odpowiedzialna jest ze wzrost 
częstotliwości wibracji atomów i wywołuje gwałtowny wzrost ilości ciepła, prowadzący do lokalnego 
topienia się materiału wzdłuż trajektorii jonów. Wszystko to wpływa na wzrost migracji atomów, 
którego skutkiem są zmiany obserwowane w obszarze międzywierzchni. 

W układach wielowarstwowych naświetlanych Au analizowano oddzielnie zmiany 
obserwowane w dolnych – gładszych i górnych – bardziej rozmytych międzywierzchniach. Wykazano 
asymetrię oddziaływania wiązki jonów z powierzchniami rozdziału (Cr/Fe) i (Fe/Cr), szczególnie w 
zakresie małych gęstości jonów dla których, w bardziej rozmytych górnych międzywierzchniach, 
zaobserwowano tendencję do zmniejszania szorstkości. Naświetlanie układów trójwarstwowych, o 
znacznie mniejszej całkowitej grubości w porównaniu do wielowarstw, a więc także mniejszej ilości 
zaabsorbowanej energii, przejawiało się słabszą odpowiedzią układu. Ponadto dla małych gęstości 
jonów w trójwarstwach naświetlanych zarówno jonami Au jak i I obserwowano wygładzanie 
międzywierzchni. 

Zaobserwowano, że układy o stosunkowo gładkich międzywierzchniach, poddane naświetlaniu 
wiązką jonów o małych gęstościach, wykazywały jedynie wzrost rozmycia powierzchni rozdziału, 
natomiast układy o słabszym uporządkowaniu (górne międzywierzchnie układów wielowarstwowych, 
trójwarstwy), wykazywały wygładzanie międzywierzchni. Efekt zaobserwowany został zarówno dla 
jonów złota, jak i jodu. W zakresie zastosowanych gęstości jonów, układy zachowały warstwowy 
charakter, ze zmieniającą się periodycznością układów naświetlanych, odpowiadającą większej 
grubości dwuwarstw, co może być związane z rozmyciem międzywierzchni, jak i puchnięciem materiału 
pod wpływem naświetlania. Na podstawie przyjętego modelu thermal spike oszacowano średnice 
śladów jonowych w warstwach Fe i Cr, które w próbkach naświetlanych jonami Au były odpowiednio 
równe 8 nm i 2 nm, natomiast w próbkach naświetlanych jodem, temperatura topnienia została 
przekroczona jedynie w warstwie Fe i średnica śladu jonowego wynosiła 5 nm. 

Badane układy wykazywały antyferromagnetyczne sprzężenie, które w trójwarstwach 
naświetlanych jonami o małych gęstościach zachowywało lub osiągało maksymalny udział, ze 
stopniowym spadkiem dla największych gęstości, natomiast w wielowarstwach stopniowo zanikało 
począwszy już od najmniejszych wartości gęstości jonów. Pojawienie się nowego piku Bragga (przy 
niższych kątach) związanego z grubością dwuwarstwy większą od nominalnej periodyczności układu, 
przypisano sprzężeniu antyferromagnetycznemu z grubością przekładki odpowiadającą drugiemu 
maksimum. Naświetlanie wielowarstw, stowarzyszone ze wzrostem szorstkości międzywierzchni i 
spadkiem udziału sprzężenia antyferromagnetycznego, skutkowało osłabieniem efektu GMR. 

Modyfikacja międzywierzchni wiązką wysokoenergetycznych jonów pokazała, że naświetlanie 
układów małymi gęstościami jonów daje największe szanse na wygładzenie międzywierzchni i pozwala 
zachować antyferromagnetyczne uporządkowanie układu.  

Przedstawione wyniki badań dotyczące własności układów Fe/Cr naświetlanych jonami złota i 
jodu realizowałam w ramach pobytu na stażu w Caen (postdoc, European network on ion track and 
technology – EUNITT, Contract No. HPRN-CT-2000-00047). Wyniki są szeroko opisane w piątej części 
monografii, a także zostały zebrane w publikacjach [H1, H2, H3, H4]. 
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Zaprezentowane dotychczas wyniki dotyczyły planarnych nanostruktur i stanowią bazę dla 
podjętej w dalszej części monografii tematyki dotyczącej własności strukturalnych i magnetycznych 
obiektów liniowych. Ze względu na anizotropię kształtu, a także w zależności od anizotropii 
magnetokrystalicznej i oddziaływań dipolowych, nanoobiekty liniowe o odpowiedniej strukturze i 
wielkości mogą wykazywać uporządkowanie magnetyczne w osi nanodrutu. Takie obiekty są bardzo 
pożądane ze względu na ich aplikacyjny charakter związany z zastosowaniem w spintronice, 
elektronice, technice magnetycznego zapisu informacji, w biotechnologii, w medycynie, a także jako 
czujniki pola magnetycznego, dźwięku i gazu oraz materiały do produkcji nanomagnesów i elastycznych 
magnesów trwałych. Nanodruty kobaltu osadzane w membranach polimerowych są także bardzo 
atrakcyjne ze względu na zastosowanie w elastycznej elektronice, między innymi w diagnostyce 
medycznej.  

W monografii zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących własności nanodrutów 
kobaltu. Nanodruty otrzymywano metodą elektrodepozycji w membranach poliwęglanowych. 
Membrany takie charakteryzują się niejednorodnym rozkładem porów, które powstały w wyniku 
trawienia śladów jonowych. Średnie odległości między porami są rzędu kilkuset nanometrów, co 
znacząco redukuje oddziaływania magnetyczne między nanodrutami. Wykonano nanodruty kobaltu o 
średnicach w zakresie od 30 nm do 200 nm i długościach od 1.5 μm do 6 μm. Przetestowano wpływ 
morfologii nanodrutów, a także parametrów procesu elektrodepozycji takich jak, temperatura i pH 
elektrolitu oraz wartość napięcia katodowego na strukturę i własności magnetyczne nanodrutów. 
Wpływ tych parametrów jest prezentowany w literaturze, ale z uwagi na fakt, że doniesienia 
literaturowe pozostają bardzo często w sprzeczności, wskazując na rozbieżne zależności 
poszczególnych parametrów, konieczne było przeprowadzenie badań określających wpływ 
powyższych parametrów na własności nanodrutów otrzymywanych w dobrze zdefiniowanych 
warunkach.  

Uzyskane nanodruty kobaltu wykazały budowę polikrystaliczną z dominującym udziałem 
struktury hcp i niewielką domieszką fazy fcc pojawiającą się w nanodrutach o dużych średnicach lub 
nanoszonych przy niskim pH. Duże wartości pola koercji i wzrost kwadratowości pętli w nanodrutach 
o najmniejszych średnicach powiązano ze znaczącym udziałem anizotropii kształtu oraz 
monodomenowym uporządkowaniem magnetycznym, wymagającym dostarczenia dużej ilości energii 
do przemagnesowania, której miarą jest pole koercji. Wzrost średnicy jak i długości nanodrutów w 
sposób znaczący powodował obniżenie pola koercji i zmniejszenie kwadratowości pętli histerezy 
mierzonej w osi nanodrutu, z jednoczesnym osłabieniem anizotropii magnetycznej (dla długich 
nanodrutów) z osią łatwą wzdłuż osi nanodrutu. 

Spośród parametrów elektrodepozycji, istotne zmiany strukturalne zaobserwowano jedynie 
przy zmianie pH, którego wzrost powodował stabilizację fazy hcp. Zmiany pH miały nieznaczny wpływ 
na własności magnetyczne nanodrutów kobaltu, co może być związane z dominacją anizotropii kształtu 
nad anizotropią magnetokrystaliczną w analizowanych nanodrutach o małej średnicy (50 nm) i dużej 
długości (4 μm). Znaczące zmiany własności magnetycznych zaobserwowano dla nanodrutów kobaltu 
osadzanych w funkcji temperatury elektrolitu. Wzrost temperatury elektrolitu powyżej 25o prowadził 
do izotropowego uporządkowania magnetycznego nanodrutów, co można tłumaczyć porządkowaniem 
się osi c krystalitów hcp Co prostopadle do osi nanodrutu. Zmiana napięcia katodowego nie 
powodowała znaczących zmian strukturalnych, natomiast optymalne własności magnetyczne 
osiągnięto przy osadzaniu nanodrutów przy niskich napięciach. Wzrost napięcia katodowego, a także 
temperatury elektrolitu powoduje znaczne przyspieszenie procesu osadzania, co może wpływać na 
gorsze upakowanie nanodrutów (nieobserwowane na SEM z powodu niewystarczającej rozdzielczości) 
i utratę gładkości powierzchni, co wpływa na obniżenie koercji i utratę anizotropii wzdłuż osi 
nanodrutu. 

Największa wartość koercji uzyskana dla badanych nanodrutów osadzanych w membranach 
poliwęglanowych była równa 850 Oe (φ = 30 nm, L =1.5 µm). Pomimo słabego uporządkowania porów 
w membranach poliwęglanowych otrzymane wartości kwadratowości pętli (MR/MS = 0.78) były 
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porównywalne, a w wielu przypadkach dużo wyższe od wartości uzyskiwanych dla nanodrutów 
osadzanych w membranach z tlenku glinu. 

Podsumowując wpływ parametrów membrany i procesów elektrodepozycji na własności 
magnetyczne nanodrutów można stwierdzić, że optymalne z punktu widzenia uporządkowania 
magnetycznego w osi nanodrutu oraz największych wartości pola koercji są: małe średnice 
nanodrutów (30 nm ÷ 50 nm), małe długości nanodrutów (1.5 µm), niskie temperatury elektrolitu (20oC 
– 25oC), niskie wartości napięcia katodowego (-0.9 V ÷ - 1.0 V) oraz umiarkowane wartości pH (3.2) z 
tendencją do podwyższenia w celu ograniczenia wydzielania wodoru (3.8). 

Przedstawione wyniki badań dotyczące liniowych nanoobiektów zrealizowane zostały w 
ramach kierowanego przez mnie projektu pt.: Badanie efektu gigantycznego magnetooporu w funkcji 
grubości przekładki w wielowarstwowych nanodrutach otrzymywanych metodą elektrodepozycji i 
analiza pochodzenia tego efektu (NCN Nr 2012/05/B/ST8/01812). Wyniki te są szeroko opisane w 
szóstej części monografii, a także zostały zaprezentowane w formie skróconej w publikacji [H7]. 

Zaprezentowane wyniki stanowią bazę dla prowadzonych obecnie badań dotyczących własności 
złożonych nanostruktur liniowych, w których zjawiska magnetooporowe badane są w geometrii, w 
której prąd płynie prostopadle do warstwy. 

Podsumowując, wypunktowałam istotne osiągnięcia przeprowadzonych badań: 

• Uzyskano układy wielowarstwowe Fe/Cr charakteryzujące się wysokim uporządkowaniem 
chemicznym potwierdzonym obecnością krótkookresowych oscylacji sprzężenia 
antyferromagnetycznego w funkcji grubości przekładki chromowej. 

• Wyróżniono dwa przyczynki wpływające na szorstkość międzywierzchni w układach Fe/Cr 
zależnie od pofalowania międzywierzchni i interdyfuzji atomów Fe i Cr. 

• Wykazano korzystny wpływ warstwy buforowej na morfologię wielowarstw i destrukcyjny na 
uporządkowanie strukturalne. 

• Zaobserwowano stabilizujące działanie bufora Cr na antyferromagnetyczne sprzężenie warstw 
Fe w wielowarstwach Fe/Cr oraz niekorzystny wpływ na GMR związany z bocznikowaniem 
prądu. 

• Pokazano dwie metody kontrolowanej modyfikacji międzywierzchni w układach Fe/Cr poprzez 
wprowadzanie surfaktantów i naświetlanie ciężkimi jonami. 

• W układach modyfikowanych surfaktantami zaobserwowano, że wzrost szorstkości 
międzywierzchni związany głównie z jej pofalowaniem powodował wzrost efektu GMR, 
natomiast szorstkość przypisana interdyfuzji skutkowała osłabieniem efektu GMR. 

• W trójwarstwach Fe/Cr/Fe, charakteryzujących się stosunkowo szorstkimi 
międzywierzchniami, naświetlanych ciężkimi jonami o wysokich energiach i małych 
gęstościach zaobserwowano wygładzanie międzywierzchni. W układach wielowarstwowych 
naświetlanie powodowało wzrost szorstkości powierzchni rozdziału. 

• Uzyskano nanodruty Co z anizotropią magnetyczną z kierunkiem łatwym wzdłuż osi nanodrutu 
oraz wyznaczono optymalne paramety otrzymywania nanodrutów. 

• W nanodrutach Co zaobserwowano wzrost pola koercji i kwadratowości pętli wraz ze 
zmniejszaniem średnicy i długości nanodrutów. 

• Zaobserwowano, że niska temperatura i niskie napięcie katodowe sprzyja anizotropii 
magnetycznej z osią łatwą wzdłuż osi nanodrutu. 

Przedstawiona monografia zawiera kompleksową analizę wybranych planarnych i liniowych 
nanostruktur. Podjęta tematyka badań ma charakter multidyscyplinarny wynikający z analizy 
zagadnień z obszaru fizyki, inżynierii materiałowej i chemii w badaniach układów płaskich i liniowych, 
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a także cechuje się komplementarnością zastosowanych technik wykorzystujących zarówno metody 
obrazowania jak i metody jądrowe lokalnego próbnika oraz inne metody fizyki ciała stałego.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

(nazwisko panieńskie – Kubik) 

II. Wykaz innych (niewchodzących w skład osiągnięcia naukowego wymienionego 
w pkt 4) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych 

A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących w bazie JCR  

WYKAZ PUBLIKACJI ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z TEMATYKĄ MONOGRAFII: 

IF – impact factor,  

MNiSW – punktacja Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego 

H 1. M. Kąc, M. Toulemonde, J. Jaworski, J. Juraszek, R. Kruk, S. Protsenko, V. Tokman, M. Marszałek, 
2004, Ion modification of the magnetotransport properties of Fe/Cr multilayers, Mol. Phys. Rep. 
40, 89-94 (publikacja spoza bazy JCR wykazana w punkcie C) 

H 2. M. Kąc, M. Toulemonde, J. Jaworski, J. Juraszek, R. Kruk, S. Protsenko, V. Tokman, M. Marszałek, 
2005, Swift heavy ion modification of the interface structure in Fe/Cr multilayers, Vacuum 78, 661-
665, IF = 1.558, MNiSW = 25 

H 3. M. Kąc, I. Dezsi, M. Toulemonde, R. Kruk, A. Polit, Y. Zabila, Cs. Fetzer, I. Szucs, M. Mitura-Nowak, 
V. Tokman, J. Żukrowski and M. Marszałek, 2008, Structural and magnetic characterization of 
Fe/Cr/Fer Trilayers and Fe/Cr multilayers after Swift Au Ion irradiation, Phys. Stat. Sol. A 205, 
1855-1859, IF = 1.648, MNiSW = 25 

H 4. M. Kąc, J. Żukrowski, M. Toulemonde, R. Kruk, V. Tokman, A. Polit, Y. Zabila, A. Dobrowolska, 
Synashenko, M. Marszałek, 2009, Swift iodine ion modification of the structural and 
magnetotransport properties of Fe/Cr systems, Nucl. Instrum. Meth. B 267, 925-930, IF = 1.389, 
MNiSW = 25 

H 5. M. Kąc, A. Polit, A. Dobrowolska, Y. Zabila, M. Krupiński, M. Marszałek, 2013, Surfactant 
influence on interface roughness and magnetoresistance value in Fe/Cr multilayers, Thin Solid 
Films 542, 199-203, IF = 1.761, MNiSW = 30 

H 6. M. Kąc, J. Morgiel, A. Polit, Y. Zabila, M. Marszałek, 2014, Atomic scale structure investigations 
of epitaxial Fe/Cr multilayers, Appl. Surf. Sci. 305, 154-159, IF = 3.150, MNiSW = 35 

H 7. M. Kąc, A. Zarzycki, S. Kac, M. Kopec, M. Perzanowski, E. M. Dutkiewicz, K. Suchanek, A. 
Maximenko, M. Marszalek, 2016, Effect of the template-assisted electrodeposition parameters on 
the structure and magnetic properties of Co nanowire arrays, Mat. Sci. Eng. B, 211, 75-84, IF = 
2.331, MNiSW = 30 

Mój wkład w powstaniu powyższych publikacji polegał na zaplanowaniu badań, częściowym lub 
całkowitym wykonaniu próbek, częściowym wykonaniu pomiarów, a także dokonaniu analizy 
uzyskanych wyników i na napisaniu manuskryptu. Mój udział, w każdej z powyższych publikacji oceniam 
na 90%.  

 

 
 



11 
 

WYKAZ PUBLIKACJI PRZED DOKTORATEM: 

1. T. Ślęzak, W. Karaś, M. Kubik, M. Mohsen, M. Przybylski, N. Spiridis, J. Korecki, 1998, Structural 
and magnetic properties of monoatomic FeAu superlattices, Hyperfine Interact. (C), 3, 409-412, 
MNiSW = 13 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu próbek i pomiarów mössbauerowskich. Mój udział 
procentowy szacuję na 15%.  

2. T. Ślęzak, M. Kubik, J. Korecki, 1999, Indirect exchange coupling and spin polarization in 
Fe/AlFe/Fe trilayers, J. Magn. Magn. Mater. 198-199, 405-407, IF = 2.234, MNiSW = 30 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu próbek i pomiarów mössbauerowskich. Mój udział 
procentowy szacuję na 20%. 

3. H. Lütkens, J. Korecki, B. Handke, M. Kubik, T. Ślęzak, 2000, Magnetism of thin epitaxial 
chromium films studied with low energy muon spin rotation, Physica B 289-290, 326-330, IF = 
1.348, MNiSW = 20. 

Mój udział polegał na wykonaniu próbek. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 

4. B. Handke, T. Ślęzak, M. Kubik, J. Korecki, 2000, Verwey transition in epitaxial Fe3O4 films, J. 
Radioanalytical Nucl. Chem., 246, 27-32, IF = 0.478, MNiSW = 20 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu próbek i pomiarów. Mój udział procentowy szacuję na 
15%. 

5. J. Korecki, M. Kubik, N. Spiridis, T. Ślęzak, 2000, From monoatomic multilayers to ordered alloys, 
Acta Phys. Pol. A 97, 129-139, IF = 0.525, MNiSW = 15 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu próbek i pomiarów. Mój udział procentowy szacuję na 
15%. 

6. B. Handke, J. Haber, T. Ślęzak, M. Kubik, J. Korecki, 2001, Magnesium interdiffusion and surface 
oxidation in magnetite epitaxial films grown on MgO(100), Vacuum 63, 331-336, IF = 1.558, 
MNiSW = 25 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu próbek i pomiarów. Mój udział procentowy szacuję na 
15%. 

7. M. Kubik, T. Ślęzak, M. Przybylski, W. Karaś, J. Korecki, 2001, Interface modeling in Cr/Fe/Cr 
sandwiches studied by CEMS, Vacuum 63, 337-344, IF = 1.558, MNiSW = 25 

Mój udział polegał na wykonaniu próbek, pomiarów, opracowaniu wyników i częściowo na 
przygotowaniu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 65%. 

 
WYKAZ PUBLIKACJI PO DOKTORACIE POŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ MONOGRAFII: 
 
1. T. Ślęzak, W. Karaś, K. Krop, M. Kubik, D. Wilgocka-Ślęzak, N. Spiridis, J. Korecki, 2002, Spin 

engineering with Fe Au monolayers, J. Magn. Magn. Mat. 240, 362-364, IF = 2.234, MNiSW = 30 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu próbek i pomiarów. Mój udział procentowy szacuję na 
20%.  

2. M. Kubik, B. Handke, W.Karaś, N. Spiridis, T.Ślęzak, J.Korecki, 2002, Interface structure and 
indirect coupling in annealed Fe/Cr/Fe ultrathin films, Phys. Status Solidi (a) 189, 705-709, IF = 
1.648, MNiSW = 25 

Mój udział polegał na wykonaniu próbek i pomiarów, opracowaniu wyników i częściowym napisaniu 
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 70%.  
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3. W. Karaś, B. Handke, K. Krop, M. Kubik, T. Ślęzak, N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak, J.Korecki, 2002, 
CEMS studies of Au/Fe/Au ultrathin films and monoatomic multilayers, Phys. Status Solidi (a) 
189, 287-292, IF = 1.648, MNiSW = 25 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu próbek i pomiarów. Mój udział procentowy szacuję na 
15%.  

4. M. Marszałek, J. Jaworski, M. Kąc, V. Tokman, K. Marszałek, Sulkio-Cleff, 2004, Influence of a Pb 
buffer layer on structural and magnetotransport properties of Co/Cu multilayers, Vacuum 74, 287-
291, IF = 1.558, MNiSW = 25 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu pomiarów i dyskusji wyników. Mój udział procentowy 
szacuję na 10%.  

5. M. Marszałek, J. Jaworski, M. Kąc, K. Marszałek, S. Maranda, O. Bölling, B. Sulko-Cleff, 2004, 
Characterization by SFM of CoCu multilayers grown on an In buffer, Surf. Sci. 566-588, 137-142, IF 
= 1.931, MNiSW = 25 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu pomiarów i dyskusji wyników. Mój udział procentowy 
szacuję na 10%.  

6. M. Marszałek, O. Bölling, J. Jaworski, M. Kąc, R. Kruk, V. Tokman, B. Sulko-Cleff, 2004, 
Magnetotransport and magnetic properties of CoCu multilayers under the influence of In 
surfactant, Phys. Status Solidi (c) 1, 3239-3243, IF = 0.830 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu pomiarów i dyskusji wyników. Mój udział procentowy 
szacuję na 10%.  

7. A. Chettah, Z. G. Wang, M. Kąc, H. Kucal, A. Meftah, M. Toulemonde, 2006, Melting of Au and Al 
in nanometer Fe/Au and Fe/Al multilayers under swift heavy ions: A thermal spike study, Nucl. 
Instrum. Meth. B 245, 150-156, IF = 1.389, MNiSW = 25 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu obliczeń przygotowaniu manuskryptu. Swój udział 
oceniam na 20%. 

8. A. Polit, M. Kac, M. Krupiński, B. Samul, Y. Zabila and M. Marszałek, 2007, The behaviour of 
surfactants during the growth of Co/Cu multilayers, Acta Phys. Pol. A, 112, 1281-1287, IF = 0.525, 
MNiSW = 12 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu pomiarów i dyskusji wyników. Mój udział procentowy 
szacuję na 20%.  

9. M. Marszałek, V. Tokman, S. Protsenko, M. Kac, A. Polit, Y. Zabila, K. Marszałek, 2008, Auger 
electron spectroscopy analysis of interface roughness of Fe/Cr bilayers, Vacuum 82, 1051-1056, IF 
= 1.558, MNiSW = 25 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu pomiarów i dyskusji wyników. Mój udział procentowy 
szacuję na 30%.  

10. M. Marszałek, M. Kąc, M. Krupiński, A. Polit, Y. Zabila, 2008, Specular and diffuse X-ray reflectivity 
study of surfactant-mediated Co/Cu multilayers, Materials Science-Poland 26, 735-741, IF = 0.533, 
MNiSW = 20 

Mój wkład polegał na udziale w dyskusji wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

11. M. Krupiński, M. Kąc, A. Polit, Y. Zabila, D.A. Zając, M. Marszałek, Cz. Kapusta and A. Dobrowolska, 
2009, XAFS Studies of the Behaviour of Bi in Co/Cu Multilayers, Acta Phys. Pol. A 115, 565-567, IF 
= 0.525, MNiSW = 15 

Mój wkład polegał na udziale w dyskusji wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.  
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12. A. Chettah, H. Kucal, Z.G. Wang, M. Kac, A. Meftah, M. Toulemonde, 2009, Behavior of crystalline 
silicon under huge electronic excitations: A transient thermal spike description, Nucl. Instrum. 
Meth. B 267, 2719-2724, issue 16, IF = 1.389, MNiSW = 25 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu obliczeń. Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

13. M. Krupiński, A. Dobrowolska, M. Kąc, A. Polit, Y. Zabila and M. Marszałek, 2010, AES Studies of 
Saturation in Surfactant Segregation Process in Co/Cu Multilayers, Acta Phys. Pol. A 117, 420-
422, IF = 0.525, MNiSW = 15 

Mój wkład polegał na udziale w dyskusji wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

 
 

WYKAZ PUBLIKACJI PO DOKTORACIE NIEZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ MONOGRAFII: 

 

1. Slawomir Z. Kac, Malgorzata M. Kac, Agnieszka E. Radziszewska, 2007, Al-Cu-Fe thin films 
deposited by PLD technique, Proceedings vol. 6598, SPIE 2007, 65980A 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na częściowym wykonaniu pomiarów. Mój udział procentowy 
szacuję na 20% 

2. Y. Zabila, M. Perzanowski, A. Dobrowolska, M. Kąc, A. Polit and M. Marszałek, 2009, Direct Laser 
Interference Patterning: Theory and Application, Acta Phys. Pol. A 115, 591-593, IF =0.525, MNiSW 
= 15 

Mój wkład polegał na udziale w dyskusji wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.  

3. M. Kopec, M. Kąc, M. Bałanda, A. Budziak, S. Kac, M. Perzanowski, M. Góra, 2012, Chemical, 
Magnetic and X-Ray Diffraction Studies of the Sediments from Oil Field in Argentina, Acta Phys. 
Pol. A 121, 566-570, IF =0.525, MNiSW = 15 

Mój wkład polegał na udziale pomiarach, dyskusji wyników praz pisaniu manuskryptu. Mój udział 
procentowy szacuję na 40%.  

 

B) Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały 
wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach 
 
PATENTY 
 
1. Patent 205382: Jacek, Jaworski, Małgorzata Kąc, Stanisław Maranda, Marta Marszałek, Gunter 

Schatz, Valerij Tokman, Frank Treubel, Urządzenie do pomiaru temperaturowego współczynnika 
rezystancji powierzchniowej, Biuletyn Urzędu Patentowego nr 26(861), s.24, 375677, 2006 

2. Patent 211526: Jaworski Jacek, Kąc Małgorzata, Maranda Stanisław,Marszałek Marta; Protsenko 
Serhiy, Tokman Valerij, Vozny Vitaliy, Urządzenie do próżniowego naparowywania warstw 
elementów elektronicznych, Biuletyn Urzędu Patentowego nr 1(862), s.27, 376061, 2007 

3. Patent 211252: Jacek Jaworski, Małgorzata Kąc, Stanisław Maranda, Marta Marszałek, Żaneta 
Świątkowska, Flaury Eric, Oh-Jib Kwon, Jin-Ju Lee, Przyrząd do wytwarzania pola magnetycznego 
o regulowanej indukcji, Biuletyn Urzędu Patentowego nr 16(929), s.21, Nr 384311, 2009 

4. Zgłoszenie patentowe: Marek Kopeć, Antoni Szkatuła, Małgorzata Kąc na wynalazek pt.: 
Urządzenie do usuwania z wody związków żelaza poprzez oddziaływanie na wodę polem 
magnetycznym, nr zgłoszenia: P.393467 [WIPO ST 10/C PL393467], 2010 
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5. Zgłoszenie patentowe (Ameryka, Europa): Jacek Jaworski, Eric Fleury, Małgorzata Kąc, Marzena 
Mitura-Nowak, Żaneta Świątkowska-Warkocka, Detektor promieniowania i sposób wytwarzania 
złącza metal - węgiel dla detektora promieniowania,11461535,4-1240, 2011 

 
 

C) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub 
krajowych innych niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt II A: 
 
WYKAZ PUBLIKACJI ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z TEMATYKĄ MONOGRAFII: 
 

H 1.  M. Kąc, M. Toulemonde, J. Jaworski, J. Juraszek, R. Kruk, S. Protsenko, V. Tokman, M. Marszałek, 
2004, Ion modification of the magnetotransport properties of Fe/Cr multilayers, Mol. Phys. Rep. 
40, 89-94 

 
WYKAZ POZOSTAŁYCH PUBLIKACJI: 

1. J. Korecki, B. Handke, T. Kazała, M. Kubik, J. Maciejewicz, J. Prokop, M. Przybylski, N. Spiridis, T. 
Ślęzak, 1998, Wielokomorowy układ ultrawysokiej próżni do wytwarzania i badań układów 
cienko- i wielowarstwowych, Materiały I Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 25-27 maja 1998, s. 126-134, Kraków 

Mój wkład polegał na udziale w pracach nad testowaniem aparatury, częściowym wykonywaniu 
testowych pomiarów. Mój udział oceniam na 10%.  

2. M. Kąc, W. Karaś, T. Ślęzak, J. Korecki, 2002, Korelacja własności magnetycznych i struktury Fe-Cr, 
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektronika, 143, 171-174 

Mój udział polegał na wykonaniu próbek i pomiarów, opracowaniu wyników i napisaniu 
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 90%.  

3. J. Jaworski, M. Marszałek, K. Marszałek, M. Kąc, 2002, Spektroskopia elektronów Augera (AES) w 
badaniach wzrostu cienkich warstw na przykładzie warstw Co/Cu na Si(100), Prace Naukowe 
Politechniki Warszawskiej, Elektronika, 143, 73-78 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu pomiarów, analizie wyników i częściowym redagowaniu 
pracy. Mój udział procentowy szacuję na 30%.  

4. M. Marszałek, M. Kąc, A. Polit, V. Tokman, Y. Zabila, S. Maranda, I. Protsenko, 2007, Surfactant-
mediated growth of Co/Cu multilayers, Materiały Konferencyjne FMMN 2007,10-12 October, 
2007, s. 20-22 

Mój udział polegał na częściowym wykonaniu pomiarów i dyskusji wyników. Mój udział procentowy 
szacuję na 15%.  

5. M. Kopeć, M. Kąc, A. Budziak, C. Paluszkiewicz, A. Zarzycki, S. Kąc, E. Dutkiewicz, W.M. Kwiatek, 
T. Cichoń, T. Bochnia, 2014, Badania osadów z wodomierzy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, grudzień 2014, Raport Nr 2080/AP, 1-25  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale pomiarach, dyskusji wyników oraz pisaniu raportu. 
Mój udział procentowy szacuję na 40%.  
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(z dnia 04.11.2016) 

E) Sumaryczny impact factor według JCR: 36.9 (liczba pozycji: 29) 

F) Liczba cytowań publikacji według bazy WoS: 160 (bez autocytowań: 133) 

G) Indeks Hirscha według WoS: 7 

H) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz 
udział w takich projektach 

 
1. Korelacja własności magnetycznych i strukturalnych przypowierzchniowych warstw Fe-Cr, 1999 – 

2001, KBN, 1083/T08/99/16 GRANT PROMOTORSKI 
2. MANAR - Nowe nanomateriały warstwowe o kontrolowanej architekturze i funkcjonalności, 2007-

2009, MNiSW 75/E-68/SN-0050/2007, GŁÓWNY WYKONAWCA 

3. Diffusion and phase transition in nanocrystalline multilayers with spin dependent scattering of 
electrons, 2006-2008, NATO, CBP.NUKR.CLG.982024, GŁÓWNY WYKONAWCA 

4. Fe/Pt na samoorganizujących się nanocząstkach: Wprowadzenie do uporządkowanych nośników 
pamięci, 2008-2009, MNiSW, DWM/110/DAAD/2008, WYKONAWCA 

5. Cienkie warstwy β-Al-Mg osadzane metodą PLD, 2007-2009; MNiSW, N507 153 32/4162, 
WYKONAWCA 

6. Modyfikacja struktury, własności magnetycznych i magnetotransportowych układów 
cienkowarstwowych FeCr za pomocą surfaktantów In, Pb i Bi, 2007-2009, MNiSW, N507 080 
32/2310, KIEROWNIK 

7. Nanokompozytowe cząstki oparte na tlenkach żelaza i niklu syntetyzowane metodą naświetlania 
laserem impulsowym, 2013 – 2014, NCN, 2012/05/B/ST8/01815, GŁÓWNY WYKONAWCA 

8. Badanie efektu gigantycznego magnetoopru w funkcji grubości przekładki w wielowarstwowych 
nanodrutach otrzymywanych metodą elektrodepozycji i analiza źródła pochodzenia tego efektu, 
2013 – 2016, NCN, 2012/05/B/ST8/01812, KIEROWNIK 

 
I) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową 

 
1. Wyróżnienie Rektora AGH za osiągnięcia naukowe – 1.10.2000, AGH 

2. Wyróżnienie Rektora AGH za osiągnięcia naukowe – 1.10.2001, AGH 

3. Nagroda im. Janusza Groszkowskiego za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie próżni, Korelacja 
własności magnetycznych i struktury cienkich warstw Fe-Cr – 21-25.06.2002, Polskie 
Towarzystwo Próżniowe 

 

 

 

 

 



16 
 

J) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 
tematycznych 

 
1. M. Kubik, T. Ślęzak, B. Handke, J. Korecki, 1998, CEMS studies of Cr/Fe/Cr multilayers, III 

Pendulum Seminar Kraków – Vienna, Magnetism and Superconductivity, Lindabrunn, Austria 

2. M. Kąc, J. Korecki, 2002, Korelacja własności magnetycznych i struktury Fe-Cr, VI Krajowa 
Konferencja Techniki Próżni, Korbielów 

3. M. Kąc, W. Tokman, M. Marszałek, 2003, Ion modification of structural and magnetic properties 
of Fe/Cr multilayer system, 3rd Eunitt Meeting, Caen, Francja 

4. M. Kąc, W. Tokman, M. Marszałek, M. Toulemonde, 2003, Mixing of metal multilayers, Granzer 
Workshop, Darmstadt, Niemcy 

5. M. Kąc, W. Tokman, M. Marszałek, M. Toulemonde, 2003, Ion modification of structural properties 
of Fe/Tb and Fe/Cr multilayers, Internal Meeting, Assemblée Générale, Caen, Francja 

6. M. Kąc, W. Tokman, M. Marszałek, M. Toulemonde, 2004, Ion modification of the structural 
properties of Fe/Cr and Fe/Tb multilayers, 2nd Workshop on Ion Track Technology, Uppsala, 
Szwecja 

7. M. Kąc, W. Tokman, M. Marszałek, M. Toulemonde, 2004, Swift heavy ion modification of the 
interface structure in Fe/Cr multilayers, Ion Implantation and Other Applications of Ions and 
Electrons. Ion 2004, Kazimierz Dolny, Polska 

8. M. Marszałek, M. Kąc, Y. Zabila, A. Polit, W. Tokman, 2007, Surfactant-mediated growth of 
Co/Cu multilayers, FMMN2007, Kharkiv, Ukraina 

9. M. Kąc, W. Tokman, M. Marszałek, M. Toulemonde, 2008, Swift iodine ion modification of the 
structural and magnetotransport properties of Fe/Cr systems, Seventh International Symposium 
Swift Heavy Ions in Matter SHIM2008, Lyon, Francja 

10. M. Kąc, A. Polit, Y. Zabila, M. Marszałek, 2011, Structural analysis of Fe/Cr multilayers modified 
by Bi and Pb surfactants, XLVI Zakopane School of Physics International Symposium, Zakopane 

 
SEMINARIA WEWNĘTRZNE: 
 
11. M. Kubik, T. Ślęzak, B. Handke, J. Korecki, Seminarium w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego AGH, 

Kraków, Korelacja własności magnetycznych i struktury cienkich warstw Fe-Cr, 1998 

12. M. Kąc, W. Tokman, M. Marszałek, M. Toulemonde, Seminarium IFJ PAN, Modyfikacja struktury 
interfejsów układów wielowarstwowych Fe/Cr i Fe/Tb naświetlanych ciężkimi jonami, 2004 

13. M. Kąc, W. Tokman, M. Marszałek, M. Toulemonde, Seminarium IFJ PAN, Modyfikacja własności 
strukturalnych, magnetycznych i magnetotransportowych układów cienkowarstwowych Fe/Cr/Fe 
i (Fe/Cr)x20 naświetlanych ciężkimi jonami, 2006 

14. M. Kąc, W. Tokman, M. Marszałek, M. Toulemonde, IFJ PAN Review 2005-2006, The swift heavy 
ion modification of Fe/Cr multilayer properties, 2007 

15. M. Kąc, A. Polit, Y. Zabila, M. Marszałek, IFJ PAN Seminarium zakładowe, Wpływ Bi na strukturę i 
własności magnetotransportowe epitaksjalnych układów wielowarstwowych Fe/Cr, 2008 

16. M. Kąc, A. Polit, Y. Zabila, M. Marszałek, Seminarium Pegan, Układy wielowarstwowe Fe/Cr 
modyfikowane surfaktantami, 2013 

17. M. Kąc, A. Zarzycki, S. Kac, M. Kopec, M. Marszalek Seminarium IFJ PAN „Morfologia i własności 
magnetyczne planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych” 
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III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy 
międzynarodowej habilitanta 
 

A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach 
międzynarodowych i krajowych 

 
1. 5th European research training network European network on ion track technology – EUNITT, Unia 

Europejska, 2003 – 2004, Ion modification of structural and magnetic properties of Fe/Cr 
multilayer system, post-doc (GANIL, Caen) 

2. 5th European research training network European network on ion track technology – EUNIT, Unia 
Europejska, 2004, Trawienie śladów jonowych i elektrodepozycja nanodrutów, udział w szkoleniu 
(GSI Darmstadt)  

 
B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 

 
1. M. Kubik, T. Ślęzak, B. Handke, J. Korecki, 2000, Interface modeling in Cr/Fe/Cr sandwiches 

studied by CEMS, International Conference Junior Euromat, Lausanne, Szwajcaria 

2. M. Kąc, J. Jaworski, W. Tokman, M. Marszałek, M. Toulemonde, 2004, Ion modification of the 
magnetotransport properties of Fe/Cr multilayers, Nanostructured Systems: Basic Properties and 
Technology, Magna 2004, Będlewo 

3. M. Kąc, J. Jaworski, W. Tokman, M. Marszałek, M. Toulemonde, 2007, Nanotechnologia – 
warstwy, Koło Naukowe Inżynierii Powierzchni AGH, Kraków 

4. M. Kąc, W. Tokman, M. Marszałek, M. Toulemonde, 2007, Swift heavy ion modification of the 
structural and magneto transport properties of Fe/Cr systems, NanoSMat2007, Algarve, 
Portugalia 

5. M. Kopeć, M. Kąc, A. Budziak, S. Kąc, M. Bałanda, 2011, The chemical and phase composition 
analysis of the sediments from Cerro Fortunoso oil field in Argentina, XLVI Zakopane School of 
Physics International Symposium, Zakopane 

6. M. Kac, A. Zarzycki, M. Perzanowski, Y. Zabila, S. Kac, A. Maximenko, M. Kopec, M. Marszalek, 
2014, ISMANAM Structural and magnetic properties of Co/Cu nanowires, Cancun, Meksyk  

7. M. Kąc, A. Zarzycki, S. Kąc, A. Maximenko, M. Kopec, Ł. Cieniek, M. Marszalek, 2015, Influence of 
electrodeposition parameters on magnetic and morphological properties of Co nanowires, 
FiMPART, Hyderabad, Indie 

 

C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych 
konferencji naukowych 
 

1. XLVI International Conference in Zakopane, Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics 
and Biology 2011, Zakopane, członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji 
naukowej 

2. XLVIII International Conference in Zakopane, Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics 
and Biology 2013, Zakopane, członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji 
naukowej 
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3. 50. International Conference in Zakopane, Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and 
Biology 2015, Zakopane, członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji 
naukowej 

 
INNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA  
 
1. Udział w organizowaniu Dni Otwartych, 2002, 2004, 2006 

2. Udział w organizowaniu Nocy Naukowców 2011, 2016 

 

J) Opieka naukowa nad studentami 
 

1. Zajęcia laboratoryjne z fizyki ze studentami Wydz. Inż. Mat. i Inform. Stosow. AGH – 1 semestr 
2000 

2. Zajęcia z informatyki ze studentami Wydz. Inż. Mat. i Inform. Stosow. AGH – 1 semestr 2000 

3. Opieka nad stażystką Małgorzatą Chorębałą (Wydział Metali Nieżelaznych AGH), Dobór 
optymalnych parametrów procesu elektrodepozycji Cu, Co, Fe i Cr – przegląd literatury – wrzesień 
2013 

4. Opieka nad stażystką Adrianą Gilarską (Zaawansowane materiały i nanotechnologia UJ) 
Optymalizacja parametrów procesu elektrodepozycji nanodrutów Co/Cu i Fe/Cu – lipiec/sierpień 
2014 

5. Opieka nad stażystką Katarzyną Stępień (Wydział Inżynierii i technologii chemicznej, PK), 
Elektrodepozycja nanodrutów na bazie Co – lipiec/sierpień/wrzesień 2016 (w trakcie realizacji) 

6. Promotor pracy inżynierskiej Konrada Wojtycza (WIMiIP AGH), Własności strukturalne i 
magnetyczne nanodrutów Fe – optymalizacja parametrów elektrodepozycji – 2016 (w trakcie 
realizacji) 

 

H) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub 
promotora pomocniczego 
 
1. Alexey Maximenko – 2013-2016 (w trakcie realizacji) Nanopatterning of magnetic FePd and 

CoPd thin films for percolated perpendicular media Instytut Fizyki Jądrowej PAN (promotor 
pomocniczy) 

 

N)  Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 
 
1. Zespół Ekspertów (I) w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych, Panel ST 8A, do oceny wniosków o 

finansowanie projektów badawczych NCN – wrzesień 2014 

2. Zespół Ekspertów (II) w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych, Panel ST 8A, do oceny wniosków o 
finansowanie projektów badawczych NCN – listopad 2014 

 

O) Recenzowanie projektów krajowych 
 
1. Narodowe Centrum Nauki, projekty badawcze, 15 recenzji 
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P) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 
 

1. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, styczeń 2008 

2. Advances in Alloys and Compounds, luty 2014 

3. Acta Physica Polonica – lipiec 2015 

 


