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c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników 

 

Mianem tradycyjnych materiałów magnetycznych, zwykło się nazywać nieorganiczne ciała 

stałe, o budowie opartej o atomy, bądź tlenki pierwiastków z grupy metali przejściowych (Fe, 

Co, Ni), których wypadkowy moment magnetyczny związany jest wyłącznie ze spinami 

niesparowanych elektronów, ulokowanych na orbitalach d lub f atomów metali. Na 

przestrzeni ostatnich dekad, do grona magnetyków dołączyła nowa grupa materiałów 

organicznych lub metalo-organicznych, zbudowanych z dobrze wyróżnionych molekuł, które 

mogą być zarówno źródłem momentów magnetycznych jak i uczestniczyć w tworzeniu 

ścieżek oddziaływań magnetycznych. Materiały tego rodzaju, posiadające zwykle dobrze 

zlokalizowane momenty magnetyczne, określane są wspólnym mianem magnetyków o 

budowie molekularnej. Niewątpliwą ich zaletą są, niespotykane w przypadku magnesów 

klasycznych, ciekawe własności, np.: biokompatybilność, wielofunkcjonalność, niska 

wymiarowość, możliwość współistnienia ferromagnetyzmu i przewodnictwa metalicznego, 

para-/antyferromagnetyzmu i nadprzewodnictwa.  Obecnie znanych jest wiele magnetyków o 

budowie molekularnej, często o niskiej wymiarowości, wykazujących duże zróżnicowanie 

realizowanych struktur magnetycznych. Cząsteczki tworzące substancje molekularne, 

zachowują swoje cechy indywidualne, co pozwala na projektowanie materiałów 

posiadających, z góry zadane własności, łatwo sterowane za pomocą bodźców zewnętrznych 

takich jak: światło, pola elektryczne lub magnetyczne, a nawet obecność określonych molekuł. 

Prowadzone obecnie, intensywne badania tego typu materiałów, dotyczą z jednej strony 

produkcji i charakteryzacji nanostruktur molekularnych, w celu ich wykorzystania jako źródła 

nowych technologii, a z drugiej poszukiwaniom materiałów molekularnych, których 

własności  makroskopowe można łatwo zmieniać przy pomocy określonych bodźców 

zewnętrznych.          

 Szczególnie istotną grupę magnetyków molekularnych stanowią, połączone mostkami 

cyjanowymi, rozległe sieci koordynacyjne oparte o oktacyjanometalany. W ich syntezie 

korzysta się z szeregu kompleksów jonów metali 3d i 4f, pełniących rolę kationowych 

prekursorów oraz anionowych prekursorów z rodziny oktacyjanków metali, na różnych 

stopniach utlenienia. Podstawienie centrów koordynacyjnych bloków kationowych, prowadzi 

do formowania, połączonych mostkami N-C sieci koordynacyjnych, o zero-, jedno- lub 

trójwymiarowej strukturze przestrzennej. Kompleksy [M(CN) 8 ] 
3−/4− 

(M = W,Mo,Nb)            

i [M ‘(L)] 
n+

  (M’ = Mn,Cu,Fe) stanowią uniwersalne bloki za pomocą których, przy użyciu 

różnych ligandów (L) i jonów metalicznych (M’), syntetyzuje się obecnie szereg sieci 

koordynacyjnych, charakteryzujących się unikalnością tworzonych struktur.  Ich topologia, w 

dużej mierze zależy od geometrii bloków budulcowych, oraz natury zastosowanych ligandów 

i rozpuszczalników. Uniwersalność sieci koordynacyjnych opartych o bloki [M(CN) 8 ] 
3−/4−

, 

czyni te układy szczególnie atrakcyjnymi dla rozwoju materiałów funkcjonalnych o 

pożądanych cechach: magnetycznych, aktywnych optycznie, porowatych, itd. Niezwykle 

ważną kwestią z punktu widzenia syntezy takich materiałów, są badania  i próby 

formułowania zasad rządzących relacjami, pomiędzy architekturą sieci molekularnej i 

ścieżkami oddziaływań magnetycznych, leżących u podstaw niezwykłych własności tego typu 



magnetyków. Oddziaływania magnetyczne przenoszone za pomocą mostków cyjanowych, 

mogą mieć różną naturę i symetrię, które wpisane są w zachowanie krytyczne, obserwowane 

w pobliżu przejścia drugiego rodzaju, do fazy uporządkowanej magnetycznie. Badanie tego 

zachowania w przypadku magnetyków molekularnych napotyka trudności, ze względu na 

niską gęstość momentów magnetycznych i słabe sprzężenia pomiędzy nimi, co powoduje, że 

przyłożenie nawet słabego zewnętrznego pola magnetycznego, niszczy magnetyczny stan 

podstawowy układu. W tym świetle niezwykle cenną wydaje się możliwość zastosowania 

techniki rotacji, relaksacji spinu mionów (μSR), stwarzającej unikalną możliwość badania 

własności magnetycznych, w tym zachowania krytycznego, substancji w zerowym, 

zewnętrznym polu magnetycznym.        

 Celem monografii, pt. „Zastosowanie techniki μSR w badaniach własności 

magnetycznych wybranych magnetyków molekularnych”, jest przedstawienie możliwości 

wykorzystania mionów, do badań własności krytycznych stosunkowo nowej klasy materiałów 

magnetycznych. Zamierzeniem autora było zarazem, by przedstawiona praca mogła służyć 

jako możliwie obszerne źródło informacji, na temat metody rotacji, relaksacji spinu mionów 

(μSR) i jej zastosowań, dla osób nie mających wcześniej styczności z tą techniką 

eksperymentalną. Monografia zawiera informacje na temat własności samych mionów, 

ważnych z punktu widzenia metody badawczej, dokładne omówienie podstaw techniki μSR, 

oraz  sposobu jej wykorzystania w badaniach własności magnetycznych i krytycznych, 

substancji o budowie molekularnej. Warto zauważyć, że obecnie stosowanie tej metody 

badawczej, jest możliwe jedynie w czterech ośrodkach naukowych na świecie. Dwóch w 

Europie, jednym w Ameryce Północnej i jednym w Azji , co skutkuje dużymi ograniczeniami 

w dostępności do czasu pomiarowego.        

 W pracy przedstawiłem wyniki systematycznych badań zachowania krytycznego, 

sześciu magnetyków, oznaczonych na potrzeby pracy skrótami: Cu4W4, Cu7W4, Mn2Nb, 

Cu3Mo3, Cu3W2, Fe2Nb, o budowie opartej o kompleksy [M(CN) 8 ] 
3−/4−

 (M = W,Mo,Nb) i 

[M’ (L)] 
n+

 (M’ = Mn,Cu,Fe). Badania metodą μSR przeprowadziłem w toku ośmiu 

eksperymentów mionowych, zrealizowanych w dwóch ośrodkach badawczych: przy źródle 

mionów ISIS w Rutherford Appleton Laboratory (ISIS, RAL) w Wielkiej Brytanii, oraz przy 

źródle SμS w Paul Scherrer Institute w Szwajcarii. Wykorzystałem trzy różne typów 

pomiarów, obserwując: precesję spinu mionów w zerowym zewnętrznym polu 

magnetycznym (ZF), relaksację podłużną spinu mionów, w zewnętrznym polu magnetycznym 

skierowanym wzdłuż wektora początkowej polaryzacji spinu wiązki mionów (geometria LF), 

oraz przesunięcie częstości precesji spinu mionów, w zewnętrznym polu magnetycznym 

skierowanym prostopadle do  wektora początkowej polaryzacji spinu wiązki mionów 

(geometria TF). Jestem współwykonawcą wszystkich pomiarów mionowych, dla sześciu 

wyżej wymienionych magnetyków molekularnych, w przypadku których dokonałem analizy i 

opracowania, prezentowanych w pracy danych doświadczalnych.    

 Jestem współautorem pięciu publikacji (pkt II A, nr: 3, 7, 12, 16, 17, załącznika nr 5), 

w czasopismach z listy JCR, zawierających m.in. opracowanie i analizę danych 

zarejestrowanych metodą mionową, dla związków Cu4W4, Cu7W4, Mn2Nb, Fe2Nb. Dla 

próbek Cu3Mo3 oraz Cu3W2, dokonałem autorskiej analizy i opracowania danych, 

uzyskanych w toku eksperymentów mionowych. Rezultaty badań, prezentowane w 

rozdziałach 8.4 i 8.5 monografii, nie były wcześniej publikowane. Również część analiz 



zaprezentowanych  w rozdziałach 8.1, 8.2 i 8.6 pracy, jest publikowana po raz pierwszy.

 W przypadku wszystkich sześciu magnetyków molekularnych, analiza krzywych 

asymetrii      zarejestrowanych dla różnych temperatur próbki, w zerowym zewnętrznym 

polu magnetycznym, pozwoliła na wyznaczenie temperatur przejść do fazy uporządkowanej 

magnetycznie. Analiza spontanicznych oscylacji funkcji     , obserwowanych w fazie 

uporządkowanej magnetycznie, pozwoliła na wyznaczenie wartości wykładnika krytycznego 

 , dla wszystkich badanych związków. Na podstawie skalowania tempa relaksacji podłużnej 

spinu mionów w pobliżu temperatur krytycznych, dla związków Mn2Nb, Cu3Mo3 i Fe2Nb, 

wyznaczono wartości wykładnika krytycznego  , charakteryzującego dynamikę spinów 

badanych układów. Obserwowane w geometrii TF przesunięcie częstości precesji spinu 

mionów pod wpływem poprzecznego pola magnetycznego, pozwoliło na wyznaczenie 

wartości wykładnika krytycznego  , dla próbki Cu3W2. Wyznaczone wartości wykładników 

krytycznych, skonfrontowane z wartościami charakterystycznymi dla istniejących 

teoretycznych modeli spinów, pozwoliły podjąć próbę przypisania badanych substancji do 

określonych klas uniwersalności.      

 Zastosowanie techniki mionowej w odniesieniu do niskowymiarowego magnetyka 

Cu4W4, przyniosło szczególnie cenne rezultaty. Wyznaczona metodą mionową, wartość 

wykładnika  , w połączeniu z wartościami wykładników krytycznych, uzyskanych dla tej 

substancji przez innych badaczy, na podstawie pomiarów ciepła właściwego, 

namagnesowania w polu magnetycznym, oraz podatności magnetycznej, pozwalają 

wnioskować o rzadko spotykanej, topologicznej naturze, typu Berezinski-Kosterlitz-Thouless 

tego przejścia fazowego (praca nr 5, pkt I B załącznika nr 5). W  przypadku tego związku 

badania metodą µSR, pozwoliły dokonać bezpośredniej obserwacji, indukowanego 

zewnętrznym polem magnetycznym, złożonego procesu reorientacji spinów. Wedle wiedzy 

autora, jest to pierwszy przykład obserwacji przejścia metamagnetycznego z wykorzystaniem 

metody precesji spinu mionów.        

  Przedstawione w monografii przykłady zastosowania techniki µSR wskazują, 

że jest to metoda szczególnie przydatna w badaniach zachowania krytycznego, nowoczesnych 

magnetyków o budowie molekularnej. Poprzez wykorzystanie kombinacji pomiarów w 

zerowym, podłużnym i porzecznym polu magnetycznym możliwe jest bezpośrednie 

wyznaczenie wartości dwóch statycznych (  i  )  i jednego dynamicznego ( ) wykładnika 

krytycznego, charakteryzujących magnetyczne własności badanego układu.  

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

Po uzyskaniu dyplomu magistra fizyki, w 1999 r. zostałem zatrudniony na stanowisku 

stażysty, w Zakładzie Badań Strukturalnych, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. 

Pod opieką prof. dr hab. Tadeusza Wasiutyńskiego zapoznałem się z tematyką prowadzonych 

tam, badań magnetyków, m .in. analogów błękitu pruskiego. Jedną z bardzo ciekawych 

własności tych związków, jest możliwość zmiany ich stanu magnetycznego za pomocą 

światła o odpowiedniej długości fali. W roku 2000, rozpocząłem  czteroletnie studia 

doktoranckie w IFJ PAN. W tym czasie odbyłem też dwutygodniowy kurs rozpraszania 

neutronów,  w Forschungszentrum Jülich. W czasie studiów doktoranckich zajmowałem się 



m.in. badaniem  indukowanych światłem efektów magnetycznych, w niskowymiarowym 

magnetyku molekularnym, na bazie porfiryny manganu. Wiązało się to z koniecznością 

zaprojektowania i wykonania odpowiedniego układu oświetlającego, budowy nowej, 

umożliwiającej doprowadzenie światła do próbki,  sondy pomiarowej dla podatnościomierza 

AC/magnetometru DC LakeShore 7225. Układ taki udało mi się zaprojektować i wykonać, 

dzięki pomocy dr Andrzeja Pacyny oraz wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu z zakresu 

kriogeniki i układów próżniowych, mgr inż. Piotra Skóry. W tym czasie zacząłem także 

poznawać metody analizy termicznej, pod okiem dr hab. Jacka Mayera, wybitnego specjalisty 

w dziedzinie badań własności termodynamicznych ciekłych kryształów. Pan dr hab. jest także 

współtwórcą unikalnego kalorymetru adiabatycznego, będącego od momentu narodzin, w 

latach 70’ XX wieku,  do chwili obecnej w posiadaniu IFJ PAN. Po ukończeniu doktoratu i 

uzyskaniu stopnia doktora nauk fizycznych, w 2004 r. rozpocząłem pracę na stanowisku 

adiunkta w IFJ PAN, przejmując odpowiedzialność za laboratorium kalorymetrii, po śmierci 

dr hab. Jacka Mayera w 2003 r. W tym czasie, pod wpływem znajomości z mgr inż. Jackiem 

Ściesińskim, rozpoczęła się moja przygoda z kolejną metodą badawczą, a mianowicie z 

fourierowską spektrometrią w zakresie tzw. środkowej i dalekiej poczerwieni. W ciągu kilku 

następnych lat, wraz z panem Ściesińskim dokonaliśmy też, znaczącej modyfikacji układu 

pomiaru i akwizycji danych, kalorymetru adiabatycznego. W tym czasie moje 

zainteresowania naukowe objęły także badania polimorfizmu, substancji posiadających fazy 

ciekłokrystaliczne. W roku 2005, wraz z prof. dr hab. Tadeuszem Wasiutyńskim, miałem 

okazję przeprowadzić  swój  pierwszy eksperyment metodą rotacji, relaksacji spinu mionów, 

przy źródle mionowym ISIS, RAL. Jego obiektem był magnetyk molekularny, oparty na 

dwuwymiarowej strukturze oktacyjanku miedzi i wolframu (Cu4W4). Związek ten był także 

obiektem kolejnego eksperymentu przeprowadzonego tą metodą, a uzyskane w toku tych 

dwóch eksperymentów wyniki, stanowiły ważny wkład do wyjaśnienia unikalnego, 

topologicznego charakteru obserwowanego magnetycznego przejścia fazowego.  W kolejnych 

latach, eksperymenty mionowe dla innych magnetyków molekularnych opartych o 

oktacyjanometalany, w których wykonaniu brałem aktywny udział, przeplatały się z okresami 

dwóch wyjazdów na staże naukowe w Japonii. Na Uniwersytecie w Osace, badałem 

własności termodynamiczne ciekłych kryształów i magnetyków molekularnych, zapoznając 

się zarazem z budową stworzonej tam, aparatury badawczej. Efektem tych prac jest szereg 

publikacji, których jestem współautorem, oraz wystąpień na konferencjach, w których 

aktywnie uczestniczyłem.          

 Moje przyszłe zainteresowania naukowe wiążę badaniami układów mieszanin 

ciekłych kryształów i magnetyków, ze względu na ich ciekawy z punktu poznawczego,  oraz 

potencjalnie aplikacyjny charakter. W tym celu chciałbym stosować zarówno metodę μSR, 

jak również korzystać z dobrodziejstw kalorymetrii adiabatycznej. W przypadku tej drugiej 

metody, wskazana jest budowa kalorymetru umożliwiającego pomiary w obecności 

zewnętrznego pola magnetycznego. Tego typu aparatura, pracująca m.in. na Uniwersytecie  w 

Osace, ma unikalny w skali świata charakter. 

Szczegółowy wykaz moich osiągnięć naukowo-badawczych zawiera załącznik nr 5 w pkt 

od II A do IIIQ. Ich skrót zamieszczam poniżej. 



 

Publikacje nie związane bezpośrednio z prezentowaną monografią. 

Oprócz pięciu prac naukowych, bezpośrednio związanych z tematyką zgłoszonej monografii 

(pkt II A, nr: 3, 7, 12, 16, 17, załącznika nr 5), jestem współautorem dwudziestu innych 

publikacji z listy JCR,  w tym trzech  (pkt II A, nr 23 - 25) opublikowanych przed uzyskaniem 

stopnia doktora nauk fizycznych. Jestem również współautorem rozdziału w monografii ( pkt 

II C, nr 1), oraz czterech innych prac (pkt II C, nr 2 - 5) spoza listy JCR.  

Indeks Hirscha: 5, liczba cytowań: 60, bez autocytowań 55,  sumaryczny impact factor: 

27,284. 

Projekty badawcze. 

Byłem wykonawcą w sześciu programach badawczych (pkt II H, nr 1-6) w tym 

jednym finansowanym ze środków Unii Europejskiej (pkt II H, nr 3). 

Staże naukowe.  

Odbyłem dwa staże naukowe Uniwersytecie w Osace (Japonia), poświęcone badaniom 

własności termodynamicznych magnetyków molekularnych na (pkt III L, nr 1-2) oraz 

uczestniczyłem w laboratoryjnym kursie rozpraszania neutronów w Forschungszentrum 

Jülich (pkt III L, nr 3). 

Udział w konferencjach. 

Brałem udział w licznych konferencjach, głównie poświęconych badaniu własności 

termicznych i/lub magnetycznych, substancji posiadających fazy ciekłokrystaliczne i 

magnetyków o budowie molekularnej. Wygłosiłem 6 referatów (pkt II J), oraz brałem 

aktywny udział (w formie komunikatów lub prezentacji posterów) na międzynarodowych i 

krajowych konferencjach naukowych (pkt III B, nr 1-12).  

Byłem także współorganizatorem organizowanych co dwa lata międzynarodowych 

konferencji a cyklu „Neutron Scattering Spectroscopy and Related Phenomena” (pkt III C). 

Ponadto referowałem wyniki swoich badań na seminariach w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN 

w Krakowie oraz w Osaka University (Japonia). 

Dydaktyka i popularyzacja nauki. 

W latach 2009 - 2012 prowadziłem zajęcia dydaktyczne, w ramach kursu 

dokształcającego z Fizyki, dla studentów studiów niestacjonarnych Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Dwukrotnie brałem aktywny udział w organizacji 

Małopolskiej Nocy Naukowców w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (pkt III I, nr 

2,3). We współpracy z wydawnictwem Nowa Era, wygłosiłem wykład popularno-naukowy 

dla nauczycieli szkół średnich, nt. magnetyków molekularnych (pkt III I, nr 4). 

 



Rozwój i modernizacja aparatury badawczej. 

Zaprojektowałem i uruchomiłem układ oświetlający i sondę pomiarową do badań 

magnetyzmu foto-indukowanego, za pomocą podatności omierza AC / magnetometru DC, 

LakeShore7225 (pkt III Q, nr 3).  Aktywnie uczestniczyłem w przebudowie układu 

sterowania i akwizycji danych kalorymetru adiabatycznego (pkt III Q, nr 1) oraz dokonałem 

samodzielnej przebudowy układu próżni wysokiej tego kalorymetru (pkt III Q, nr 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


