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     Ciekłe kryształy są to substancje posiadające mezofazy będące pośrednimi 

stanami materii pomiędzy idealnym kryształem (cechującym się trójwymiarowym 

dalekozasięgowym uporządkowaniem molekuł, opisanym prawami symetrii), a 

cieczą (wykazującą zdolność do płynięcia czy przyjmującą kształt zawierającego ją 

naczynia). Związki tworzące mezofazy są mezogenami. Substancje 

ciekłokrystaliczne od lat są szeroko używane, na przykład, do budowy wyświetlaczy 

czy czujników temperatury. Szerokim frontem, niektóre z nich, wkroczyły również 

w świat zastosowań biomedycznych. Swą atrakcyjność aplikacyjną zawdzięczają 

z jednej strony bogactwu sposobów uporządkowania molekuł, zależnego między 

innymi od temperatury czy ciśnienia, a z drugiej szczególnym właściwościom 

elektrooptycznym zależnym od budowy cząsteczek i ich uporządkowania w 

mezofazach. Okazuje się, że własności poszczególnych mezofaz można dodatkowo 

zmieniać poprzez połączenie molekuł substancji ciekłokrystalicznej z atomami 

metalu bądź cząsteczkami jego prostych związków. Powstałe w ten sposób 

substancje nazywa się metalomezogenami (ang. metal-containing liquid crystals). 

     Celem zaproponowanej pracy jest, między innymi, poszukiwanie nowych 

związków opartych na molekule mezogennej, zawierającej ligand typu NCS, CN, Cl, 

F z jonami centralnymi należącymi do grupy żelaza (np.: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 

Zn). Obecność jonów metalicznych, ze względu na ich specyficzne własności, 

przyczyni się do pojawienia się w nowo zsyntetyzowanych związkach własności 

magnetycznych, tym samym w znacznym stopniu poszerzając nie tylko ich 

funkcjonalność ale i wpływając na ich aplikacyjność.  

     Właściwości fizykochemiczne takich związków zostaną określone za pomocą 

komplementarnych metod eksperymentalnych i teoretycznych w szerokim zakresie 

temperatur. Wstępna charakterystyka faz termodynamicznych metalomezogenów 

zostanie przeprowadzona przy użyciu: mikroskopii optycznej w świetle 

spolaryzowanym (POM), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), 

temperaturowo-modulowanej DSC (MDSC) i ciśnieniowej DSC (PDSC). Struktury 

nowych związków zostaną wyznaczone za pomocą metody dyfrakcji promieni 

rentgenowskich (X-ray Dirraction). Dynamika wibracyjna zostanie określona, 

w pierwszej kolejności, przy użyciu absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni (FT-

IR), Spektroskopii Ramana i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). 

Natomiast dynamika molekularna przebadana zostanie za pomocą szerokopasmowej 

spektroskopii dielektrycznej (BDS). Kolejnym etapem określenia dynamiki będzie 

wykorzystanie wiązek: neutronów (nieelastycznego niekoherentnego 

i quasielastycznego rozpraszania neutronów) oraz mionów, dostępnych na 

urządzeniach wielkoskalowych. Pomiary na magnetometrze SQUID (ang. 

superconducting quantum interference device) przyczynią się do określenia 

własności magnetycznych otrzymanych metalomezogenów, natomiast badania 

dotyczące własności termodynamicznych, przewodnictwa i magnetooporu zostaną 

przeprowadzone na wielofunkcyjnym urządzeniu służącym do pomiarów własności 

fizycznych – PPMS (ang. Physical Property Measurement System). 
 

Kwalifikacje 

oczekiwane od 

potencjalnego 

doktoranta 

 podstawowa wiedza z zakresu fizyki fazy skondensowanej, 

 znajomość języka angielskiego. 
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