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Temat realizowany w ramach pracy doktorskiej 

Temat: 
Cienkowarstwowe układy nanometrycznych jednostek magnetycznych wytworzone metodą 
BOTTOM-UP 
 
Streszczenie: 
Celem naukowym pracy bedzie zdobycie nowej wiedzy na temat nowych materiałów o ściśle zadanych 
własnościach strukturalnych implikujących konkretne własności fizyczne, poprzez ich syntezę oraz 
dogłębną charakterystykę eksperymentalną i analizę wyników. Materiałem badawczym będą 
cienkowarstwowe układy nanometrowych jednostek trwale magnetycznych ułożone regularnie 2D 
w matrycy krzemionkowej. 

Średnica jednostki magnetycznej może 
wynosić od 2 do 10 nm, zależnie od zastosowanej 
procedury syntezy, zaś jej grubość to około 100 
nm. Materiał zaprezentowano na rys. 1. 

Proponowane materiały mogą znaleźć 
zastosowanie jako super-gęste pamięci 
magnetyczne nowego typu. 

Jak pokazały badania wstępne, limit 
superparamagnetyczny nie odnosi się 
do proponowanego tu systemu, a dokładne 
wyjaśnienie tego zjawiska będzie jednym 

zagadnień naukowych podejmowanych w ramach pracy. 
Proponowane materiały zostaną przygotowane metodą inżynierii molekularnej typu BOTTOM-UP. 

Metoda zakłada traktowanie por w matrycy krzemionkowej jako nanoreaktorów nakładających 
ograniczenia przestrzenna oraz dozujących reagenty z dokładnością atomową. Nanokrystality zostaną 
wytworzone w porach na skutek dekompozycji termicznej. 

Otrzymane próbki będą weryfikowane eksperymentalnie pod kontem zgodności struktury molekularnej 
i magnetycznej z założeniami (voltamperometria cykliczna, mikroskopia TEM, reflektometria 
rentgenowska, magnetometria SQUID, spektroskopia wibracyjna wspomagana symulacjami DFT). 
Możliwa jest optymalizacja procedur syntezy na podstawie wyników badań. Po otrzymaniu poprawnie 
zweryfikowanych materiałów, zostaną one poddane serii badań podstawowych, mających na celu 
precyzyjne określenie ich własności fizyko-chemicznych oraz opis praw rządzących tego typu układami. 
Przewiduje się badania: spektroskopia Mössbauera, EPR i magnetometria SQUID w zakresie od 2K do 
temperatury pokojowej. Planowana jest próba zapisu i odczytu (magnetycznego) pojedynczych jednostek 
za pomocą mikroskopu sił magnetycznych (MFM). 
Dla osoby realizujące pracę doktorską w zaproponowanej tematyce przewiduje się dodatkowe 
stypendium naukowe w wysokości 3500 PLN miesięcznie przez okres 30 miesięcy. 
 

 
Rys. 1. Struktura proponowanego w ramach pracy 

materiału cienkowarstwowego 

 

Wymagania dotyczące kandydatów: 
 ukończone studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, nanotechnologia bądź 

pokrewne; 
 znajomość podstaw pracy w laboratorium chemicznym; 

 znajomość metod doświadczalnych badania ciał stałych; 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i umożliwiającym czytanie artykułów w 
tym języku; 

 umiejętność podstaw modelowania molekularnego i symulacji numerycznych; 

 znajomość programów do analizy danych pomiarowych (Origin, Excel); 

 obsługa programów graficznych (Corel, Photoshop). 
 


