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Część A: Informacje o przebiegu kariery naukowej habilitanta: 

A.1. Dane osobowe 

dr Magdalena Rok (rodowe Kosmowska) 
Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii 
ul. F. Joliot-Curie 14 
50-383 Wrocław 
Tel. (71) 375 7283 
e-mail: magdalena.rok@chem.uni.wroc.pl 
 

A.2. Wykształcenie 

2006 r.  doktor chemii 

Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski, specjalność chemia fizyczna  
i teoretyczna 

Tytuł:   Nieliniowy efekt dielektryczny i zjawiska krytyczne w mieszaninach niewodnych 
dotowanych jonami  

Promotor:  dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr 

2001 r.  magister chemii 

Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski  

Tytuł:   Możliwość pomiaru przewodnictwa w silnym polu elektrycznym techniką 
nieliniowego efektu dielektrycznego 

Promotor:  dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr 

 

A.3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu 

01.10.2006-30.09.2007  Asystent, w Zespole Dielektryków profesora Huberta Kołodzieja, 
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski 

01.10.2008-obecnie  Adiunkt w Zespole Ferroelektryków i Ciekłych Kryształów 
profesora Ryszarda Jakubasa, Wydział Chemii, Uniwersytet 
Wrocławski  
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A.4. Projekty badawcze  

2020- Wieloosiowe ferroelektryki na bazie polimerów koordynacyjnych. Nowe 
wyzwania i perspektywy. Wewnętrzny grant UWr IDUB - wniosek 
zakwalifikowany do finansowania. Udział w projekcie: kierownik. 

 
Przełączalne dielektryki i kompozyty molekularne: w kierunku nowych 
zastosowań w magazynowaniu energii. Wniosek wymiana bilateralna 2020 
Polska-Francja, Polonia, NAWA - wniosek złożony. Udział w projekcie: 
kierownik (niezakwalifikowany do finansowania). 

The phase transition tuning by the  K/Rb and Fe(III)/Co(III) substitution in 
switchable  cyano-bridged perovskites. Wsparcie finansowe Pełnomocnika 
Rządu RP w ZIBJ w Dubnej w ramach Projektu № 75/23/2021 - wniosek 
zakwalifikowany do finansowania. Udział w projekcie: kierownik. 

2019-2020 The phase transition tuning by the Fe(III)/Co(III) substitution in switchable 
cyano-bridged perovskites: [C3NH10]2[KFeXCo1-X(CN)6]. Wsparcie finansowe 
Pełnomocnika Rządu RP w ZIBJ w Dubnej w ramach Projektu № 75/23/2020.  

2018-2019  Projektowanie i synteza przełączalnych dielektryków typu perowskitu na 
bazie organiczno-nieorganicznych polimerów koordynacyjnych. Projekt 
Miniatura 2 NCN numer 2018/02/X/ST3/00483. Udział w projekcie: kierownik. 

2016-2019  Structure versus antiferroelectric and semiconducting properties of the 
base/acid complexes and organic/inorganic hybrids. Projekt Opus NCN 
numer 2016/21/B/ST3/00464. Udział w projekcie: wykonawca. 

2016-2017  Physicochemical characteristics of materials with switchable, dielectric and 
electrical properties. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego i Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, ZIBJ Dubna, 
numer W45 /ZIBJ DUBNA/ 2016. Udział w projekcie: wykonawca. 

A.5. Konferencje krajowe i zagraniczne po doktoracie 

1. M. Kosmowska, A. Kędzia, K. Orzechowski, Non-linear dielectric effect and critical 
phenomena in ternary system: cyklohexane, acetonitrile, p-xylene, Central European 
School on Physical Organic Chemistry, Energetics in Chemistry, Karpacz 2007. 

2. M. Kosmowska, K. Orzechowski, Electric permittivity anomaly close to the critical 
mixing point: An improved method of estimation of the exponent describing a weak 
critical anomaly, Central European School on Physical Organic Chemistry, Structure 
and properties of  organic molecules, Karpacz 2008.  
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3. M. Kosmowska, K. Orzechowski, Nonlinear dielectric effect and critical phenomena of 
ternary critical mixture, 5th International Conference on Broadband Dielectric 
Spectroscopy and Its Applications, France, Lyon, 2008.  

4. M. Dutkiewicz, E. Dutkiewicz, M. Kosmowska, K.Orzechowski, Comparison of solvent 
properties of cyclohexane, phenylcyclohexane and benzene, Central European School 
on Physical Organic Chemistry, Weak molecular interactions, Przesieka 2009. 

5. S. Szulia, H.A. Kołodziej, M. Kosmowska,  G. Czupińska, Dielectric relaxation in double 
potassium yttrium orthophosphate K3Y(PO4)2 doped by ytterbium ions, 6th 
International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and Its Applications, 
Hiszpania, Madryt, 2010.  

6. M. Kosmowska, Dielectric relaxation of adamantane derivatives, From molecule to 
material. Chemistry for the future: Central European School on Physical Organic 
Chemistry, Przesieka, 2013. 

7. M. Rok, G. Bator, P. Szklarz, W. Sawka-Dobrowolska, L. Sobczyk, Structure, phase 
transition and dielectric properties of hydrogen bonded chains formed by chloranilic 
acid (CLA) with 4,4’-di-t-butyl-2,2’-bipyridyl (dtBBP) in solid state. XXI Czech-Polish 
seminar Structural and ferroelectric phase transitions, Sezimovo Usti, Czech Republic, 
2014. 

8. M. Rok, G. Bator, W. Sawka-Dobrowolska, P. Durlak, W. Medycki, L. Sobczyk and M. 
Zamponi, Structure and tunnelling of methyl groups in molecular complexes containing 
2-methylpyrazine, 2,3,5-trimethylpyrazine and organic acids, XXII Polish-Czech 
Seminar, Hucisko, Poland, 2016. 

9. J.K. Prytys, M. Rok, V. Kinzhybalo and G. Bator, Flexible crystals of perovskite-like 
coordination polymers with tunable and switchable organic guest, Hucisko, Poland 
2016. 

10. M. Rok, G. Bator,  Flexible crystals of perovskite-like coordination polymers with 
tunable and switchable organic guests, The Fourteenth International Meeting on 
Ferroelectricity (IMF), San Antonio, Texas, USA , 2017. 

A.6. Staże/praktyki krajowe i zagraniczne 

 Jülich Centre for Neutron Science JCNS (MLZ, Garching, Niemcy) at the Heinz  
Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ): 

 
26.10-28.10.2014  The tunneling and quasielastic scattering of supramolecular complexes: 

2-methylpirazine with 2,5-dibromo-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone 
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(BRA) and 2,3,5-trimethylpyrazine with 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-
benzoquinone (CLA). 

05.08-09.08.2016  The tunneling and quasielastic scattering properties of the 
antiferroelectric organic complexes: 4,4'-di-tert-butyl-2,2'-dipyridyl 
with halo derivatives of benzoquinone acid. 

10.02-15.02.2017  Structure and Tunneling Splitting Spectra of Methyl Groups  
of  Tetramethylpyrazine in Complexes with Squaric and Croconic acids.  

16.02-20.02.2017  Flexible crystals of perovskite-like coordination polymers with tunable 
and switchable organic guests.  

24.09-27.09.2018  Reorientational dynamics of organic cations in perovskite-like 
coordination polymers. 

27.09-02.10.2018  Structural phase transition in double perovskites with tuneable and 
switchable guest molecule: (CH3C(=NH)NH3)2[KM(CN)6] (M=Fe, Co, Cr). 

28.02-02.03.2020 The dynamics of trymethylsulfonium ions in hybrid organic-inorganic 
perovskite-like coordination polymers: a combined diffraction, 
inelastic neutron scattering, vibrational spectroscopy and dielectric 
studies. 

03.03-06.03.2020 Influence of polar cation dynamics on ferroelectric properties  
of inorganic-organic hybrids based on Sb(III) and Bi(III). 

07.03-11.03.2020 Investigation on optical, thermal, dielectric and neutron scattering 
properties of ferroelectric crystals from alums group. 

 
Joint Institute for Nuclear Research (Dubna, Russia), at Frank Laboratory of Neutron Physics: 
 

01.07.18-01.01.19  Imidazolium cation dynamics around structural phase transitions  
in double perovskites: (C3H5N2+)2[KM(CN)6], (M=Co3+, Fe3+, Cr3+). 

15.06-15.09.2019  Reorientational dynamics of organic cations in new perovskite-like 
coordination polymers:(C3H9S+)2[KM(CN)6], (M=Co3+,Cr3+, Fe3+). 

A.7. Inna działalność naukowa 

Recenzent w czasopismach: Materials Chemistry Frontiers, Physical Chemistry Chemical, 
Physics, Dalton Transactions, Chemical Science 

 

2019    Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia w nauce za rok 2018. 
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Część B: Informacje o przebiegu kariery dydaktycznej i organizacyjnej 
habilitanta: 

B.1. Dydaktyka 

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim: 

2015-2019 dr Marcin Moskwa, „Wpływ dynamiki alicyklicznych amin na właściwości 
fizykochemiczne ich hybryd organiczno-nieorganicznych” 

Promotor prac magisterskich: 

2007 mgr Anna Kędzia, „Nieliniowy efekt dielektryczny i zjawiska krytyczne 

w układzie trójskładnikowym: cykloheksan, acetonitryl, p-ksylen” 

2010 mgr Marcin Lerch, „Dielektryczne i krytyczne własności układu 
trójskładnikowego: Etanol+Cykloheksan+Heksadekan” 

2010  mgr Karolina Pomazana, „Badanie nieliniowego efektu dielektrycznego w 

mieszaninach alkoholowych z rozpuszczalnikami niepolarnymi” 

2011  mgr Michał Kowalski, „Relaksacja dielektryczna i badanie przemian fazowych w 
adamantanie i jego pochodnych” 

Opiekun prac magisterskich: 

2014/2015 mgr Joanna K. Prytys, „Polimorfizm a właściwości strukturalne, termiczne i 
optyczne organicznych kompleksów molekularnych” 

 
2014/2015 mgr Marcin Moskwa, „Właściwości fizykochemiczne kompleksów di-tert-

butylodipirydylu z pochodnymi kwasu chinonowego w stanie stałym”  

Promotor prac licencjackich: 

2018/2019 Jarosław Repeć, „Optymalizacja syntezy, własności termiczne polimeru 
koordynacyjnego [(CH3)2NH2]2KCr(CN)6 i [(CD3)2ND2]2KCr(CN)6” 

2018/2019 Damian Skałecki, „Optymalizacja syntezy, własności termiczne nowych hybryd 

organiczno-nieorganicznych [CH3C(NH2)2]2[KM(CN)6], M = Cr3+, Fe3+, Co3+” 

2018/2019 Marta Działowa, „Zastosowania współczynnika tolerancji do określenia 
stabilności struktury perowskitu w nowych hybrydach organiczno-
nieorganicznych” 

2019/2020 Justyna Lorenc, „Wpływ dynamiki alicyklicznych amin na właściwości 
fizykochemiczne hybryd organiczno-nieorganicznych Sb(III) i Bi(III)” 
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2019/2020 Paulina Bieżewiec, „Właściwości strukturalne, termiczne i optyczne 
kompleksów koordynacyjnych: (C3H8N)2[KM(CN)6], M=Fe(III),Cr(III)” 

 
Stypendium dla mobilnych nauczycieli Erasmus+ Department of Inorganic Chemistry, 
University of Granada, Prof. Jorge Andrés Rodríguez Navarro, 05.02-09.02.2018, seria 
wykładów (8h) na temat: Flexible crystals of perovskite-like coordination polymers with 
tuneable and switchable organic guest. 
 
Opieka nad praktykami Summer Student Practices in JINR Fields of Research, w 
Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja), 07.07-28.07.2019, studentka 
Fabisiak Alicja (UAM, Poznań), temat: Właściwości termiczne i spektroskopowe polimerów 
koordynacyjnych o strukturze podwójnego perowskitu.  

B.2. Praca na rzecz wydziału 

 

2013-2016 Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej I i II stopnia  

2017-2018 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej I i II stopnia 

2016-2020 Przedstawiciel adiunktów w Radzie Wydziału Chemii UWr 

2020-  Członek komisji ds. jakości prac licencjackich 

 

Prace redakcyjne w ramach organizowanych konferencji na wydziale 

1. Kosmowska Magdalena 
Intermolecular interactions and molecular recognition: Central European School on Physical 
Organic Chemistry, Przesieka 08-12 of June 2010. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 
Wydział Chemii, 2010, 1-112  

2. Kosmowska Magdalena 
Weak molecular interactions: Central European School on Physical Organic Chemistry, 
Przesieka 02-06 of June 2009. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Chemii, 2009,  
1-78  

3. Kosmowska Magdalena 
Structure and properties of organic molecules: Central European School on Physical Organic 
Chemistry, Karpacz, 08-12 of June 2008. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Chemii, 
2008, 1-129  

4. Kosmowska Magdalena 
Energetics in chemistry: Central European School on Physical Organic Chemistry, Karpacz 04-
09 of June 2007. Wrocław: Faculty of Chemistry University of Wroclaw, 2007, 1-63  
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Część C: Przedstawienie wyników badań zawartych w serii publikacji 
stanowiących osiągnięcie naukowe   

Podstawą postępowania habilitacyjnego jest jednotematyczny cykl prac, składający się  
z 8 publikacji indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR).  

C.1. Tytuł osiągnięcia naukowego:  

Właściwości strukturalne, termiczne i elektryczne przełączalnych polimerów 
koordynacyjnych  
C.2. Dane bibliometryczne (*Web of Science 19.05.2021) 

Lista Filadelfijska 

Pozycje liczba IF* Liczba cytowań* 

Wszystkie publikacje 34 103,604 201 
Do habilitacji 8 35,995 65 
Po doktoracie  
(2006-2020) 

30 97,546 172 

Przed doktoratem 
(2003-2006) 

4 6,058 29 

Indeks Hirscha 8   
 

Rozdziały w książkach: 

1. Orzechowski Kazimierz, Kosmowska Magdalena, Critical increment method in 
description of specific volume anomaly close to the consolute point. Computational 
methods in science and engineering: advances in computational science. Melville, New 
York: American Institute of Physics, 2009, 412-415 ISBN 978-0-7354-0685-8 

2. Orzechowski Kazimierz, Kosmowska Magdalena, Dielectric properties of critical 
conducting mixtures. Nonlinear dielectric phenomena in complex liquids. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers, 2004, 89-100 ISBN 1-4020-2260-3 

Pozostałe artykuły: 

1. Rok Magdalena, Bator Grażyna , Sobczyk Lucjan, Struktura a nieelastyczne rozpraszanie 
neutronów przez kryształy molekularne z wiązaniami wodorowymi, Structure and 
inelastic neutron scattering by the molecular crystals with the hydrogen bonds. 
Wiadomości Chemiczne, 2017, 71, 533-557  
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C.3. Prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: 

Lp. Autorzy/Tytuł Czasopismo IF 
l. pkt. 
MNISW 

Liczba 
cytowań 

[H1] Rok Magdalena*, Prytys Joanna K., Kinzhybalo Vasyl V., Bator Grażyna, 
Flexible crystals of perovskite-like coordination polymers with a tunable and switchable organic 
guest: (CH3NH3)2[KFe(CN)6] and (CH3NH3)2[KCo(CN)6] 

Dalton Transactions, 
2017, 46, 2322-2331 

4,099 140 15 

[H2] Rok Magdalena*, Bator Grażyna, Medycki Wojciech, Zamponi Michaela, Balčiūnas Seregjeus., Šimenas Mantans,  
Banys Juras, 
Reorientational dynamics of organic cations in perovskite-like coordination polymers 

Dalton Transactions, 
2018, 47, 17329-17341 4,052 140 13 

[H3] Rok Magdalena*, Bator Grażyna, Zarychta Bartosz, Dziuk Błażej, Skałecki Damian K., Medycki Wojciech,  
Zamponi Michaela, 
Screening ferroelastic transitions in switchable cyano-bridged perovskites: [CH3C(NH2)2]2[KM(CN)6], 
M = Cr3+, Fe3+, Co3+ : crystal structure characterization, dielectric properties, 1H NMR, and quasielastic 
neutron scattering studies 

Crystal Growth and 
Design, 2019, 19, 4526-
4537 

4,089 100 9 

[H4] Rok Magdalena*, Moskwa Marcin, Działowa Marta, Bieńko Alina, Rajnák Cyril, Boča Roman, Bator Grażyna, 
Multifunctional materials based on the double-perovskite organic–inorganic hybrid 
(CH3NH3)2[KCr(CN)6] showing switchable dielectric, magnetic, and semiconducting behaviour 

Dalton Transactions, 
2019, 48, 16650-16660 

4,174 140 7 

[H5] Rok Magdalena*, Bator Grażyna, Zarychta Bartosz, Dziuk Błażej, Repeć Jarosław, Medycki Wojciech, Zamponi 
Michaela, Usevičius  Gediminas, Šimenas Mantas, Banys Juras, 
Isostructural phase transition, quasielastic neutron scattering and magnetic resonance studies of a 
bistable dielectric ion-pair crystal [(CH3)2NH2]2KCr(CN)6 

Dalton Transactions, 
2019, 48, 4190-4202 

4,174 140 15 

[H6] Rok Magdalena*, Zarychta Bartosz, Moskwa Marcin, Dziuk Błażej, Medycki Wojciech, Bator Grażyna, 
Structural phase transitions coupled with prominent dielectric anomalies and dielectric relaxation in 
[(CH3)3NH]2[KCo(CN)6] and mixed [(CH3)3NH]2[KFexCo1−x(CN)6] double perovskite hybrids 

Dalton Transactions, 
2020, 49, 1830-1838 

4,174 140 2 

[H7] Rok Magdalena*, Moskwa Marcin, Pawlukojć Andrzej, Janicki Rafał, Zuba Iga, Zieliński Piotr, Sobieszczyk Paweł, Bator 
Grażyna, 
Phase transition tuning by Fe(III)/Co(III) substitution in switchable cyano-bridged perovskites: 
(C3H5N2)2[KFexCo1-x(CN)6] 

Dalton Transactions, 
2020, 49, 5503-5512 

4,174 140 3 

[H8] Rok Magdalena*, Ciżman Agnieszka, Zarychta Bartosz, Zaręba Jan K, Trzebiatowska Monika, Mączka Mirosław*, 
Stroppa Alessandro, Yuan Shurong, Phillips Anthony, Bator Grażyna, 
Cyano-bridged perovskite [(CH3)3NOH]2[KM(CN)6],[M: Fe(III), Co(III)] for high-temperature multi-axial 
ferroelectric applications with enhanced thermal and nonlinear optical performance 

Journal of Materials 
Chemistry C, 2020, 8, 
17491-17501 

7,059 140 1 

 *autor korespondencyjny 
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C.4. Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników w cyklu prac stanowiących osiągnięcie 
naukowe 

1. Wprowadzenie w tematykę  

Projektowanie i określenie charakterystyk fizyko-chemicznych nowych materiałów w 
stanie stałym jest w ostatnim czasie jednym z głównych celów badawczych wielu laboratoriów 
na całym świecie. Próby te są przeprowadzane dwutorowo: i) dobrze zdefiniowane systemy 
bloków konstrukcyjnych, takie jak np. ramy metaloorganiczne (MOF, ang. Metal Organic 
Framework)1–7 lub polimery koordynacyjne (CPs, ang. Coordintaion Polymers)8–13 i ii) 
aglomeraty supramolekularne14–17 (np. cząsteczki połącznie z jednowymiarowym wiązaniem 
wodorowym w postaci „warstw/wstęg”, ferroelektryki organiczne na bazie kwas-zasada). W 
przedstawionym omówieniu skupiono się na kryształach typu podwójnego perowskitu na 
bazie polimerów koordynacyjnych (CPs) o ogólnym wzorze: A2B’B”(CN)6, gdzie pozycję A 
przyjmuje kation organiczny, B’ metale z grupy litowców, B” to metale przejściowe 
trójwartościowe: Cr3+, Fe3+, Co3+. Starannie zaprojektowane układy gość/gospodarz, gdzie rolę 
gospodarza pełnią „klatki” nieorganiczne a gościa–kationy organiczne, mogą dawać materiały, 
w których obserwowane są przemiany fazowe w ciele stałym o różnym charakterze.  

Schemat 1 przedstawia przykład 
polimerów koordynacyjnych (CPs) 
kompleksów cyjankowych, które są 
zaklasyfikowane do rodziny 
elpasolitów. W tych kryształach, 
anionowe ramy tworzą jednostki B”-
C≡N-B’, natomiast w lukach tak 
utworzonej sieci umiejscowione są 
kationy organiczne. Cząsteczkami 
gościa są zwykle organiczne kationy np. 
metylowe pochodne aminy: kationy 
metylo-, dimetylo- lub 
trimetyloamoniowe. Wybrane 

cząsteczki gościa mają: a) stosunkowo niewielkie wymiary, b) kulistą formę i c) posiadają 
trwały moment dipolowy. Ponadto, kationy organiczne dobrze dopasowują się do luki 
utworzonej przez nieorganiczny szkielet a rozmiary luki są na tyle duże, aby ruchy kationów 
były swobodne. W takich warunkach dipole będą miały możliwość przeskoku pomiędzy co 
najmniej dwoma, energetycznie równoważnymi, pozycjami, a swobodna reorientacja dipoli 
może silnie wpływać na własności elektryczne, magnetyczne, jak również na pojawienie się 
stanów, w których generowana jest polaryzacja spontaniczna (ferroelektryczność). Pierwsze 
wyniki dotyczące własności termicznych i dielektrycznych hybryd organiczno-nieorganicznych 
na bazie cyjankowych polimerów ujęto w pracy z 2010.12 Przedstawiona skokowa zmiana 
przenikalności elektrycznej w temperaturze 158 K, związana była z przemianą fazową 
w układzie [IMA]2[KFe(CN)6] (IMA- kation imidazoliowy). Następne doniesienia literaturowe 

 
Schemat 1. Przykład prekursorów do syntezy układów 
gość/gospodarz. 
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(2016) przedstawiały wyniki zawierające struktury krystaliczne, analizy termiczne oraz wyniki 
pomiarów dielektrycznych kompleksów CPs z kationami metylo-pochodnej aminy 
wbudowanej w szkielet Fe-C≡N-K.11 Wszystkie kryształy wykazywały przemiany fazowe w ciele 
stałym. W pomiarach elektrycznych przejście z fazy wysokotemperaturowej (HT) do fazy 
niskotemperaturowej (LT) było obserwowane jako ogromne zmiany w odpowiedzi 
dielektrycznej.  

Konstrukcję budowy omawianych hybryd organiczno-nieorganicznych z rodziny 
kompleksów cyjankowych można porównać do budowy kompasu molekularnego. Elementem 
nadrzędnym jest sztywny/statyczny stojan, który zbudowany jest części nieorganicznej. 
Natomiast rezydująca cząsteczka gościa w klatce ma przypisaną rolę rotatora. Związki te 
definiuje się również jako związki amfidynamiczne (amphi- z grec. „z dwóch końców”), 
ponieważ łączą ze sobą w sposób periodyczny składowe sztywne jak i ruchome.   
 

Cel badań 

Głównym celem prowadzonych przeze mnie badań było poszukiwanie zależności między 
budową strukturalną a własnościami elektrycznymi organiczno-nieorganicznych hybryd z 
rodziny kompleksów cyjankowych. Proponowane badania mają charakter podstawowy, które 
związane są przede wszystkim z wyjaśnieniem przyczyny powstawania różnych stanów 
dielektrycznych, jak również pojawienia się polaryzacji spontanicznej, Ps. W ramach 
przeprowadzonych badań poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: 

 Jaki jest wpływ bodźca zewnętrznego (w tym przypadku temperatury) na własności 
strukturalne kryształów? 

 Jaka jest rola cząsteczki gościa (budowa, symetria, właściwości) na przełączanie wartości 
stałej dielektrycznej? 

 W jaki sposób domieszkowanie kryształu wpływa na właściwości fizykochemiczne 
kompleksów? 

 Czy w proponowanych układach może powstać kryształ, w którym indukowana będzie 
przemiana ferroelektryczna? 

 Czy technikę nieelastycznego rozpraszania neutronów można wykorzystać do detekcji 
zmiany dynamiki polarnego kationu wbudowanego w sztywną konstrukcję sieci 
krystalicznej?   

W przedstawianym Autoreferacie opisano 13 związków, przebadanych między innymi w 
naszym laboratorium1, tylko w jednym krysztale udało się wykryć własności ferroelektryczne 
(Tabela 1). Do określenia właściwości fizykochemicznych otrzymanych kryształów wykorzystano 
następujące techniki badawcze: 

1) Badania strukturalne w celu określenia struktury krystalicznej w każdej fazie.  

                                                             
1 Laboratorium Ferroelektryków i Ciekłych Kryształów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 



12 
 

2) Różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) do detekcji przemian fazowych pierwszego 
rodzaju oraz wyznaczenia parametrów termodynamicznych (temperatur przemian 
fazowych, TPF, entalpii przemiany fazowej, HPF i jej entropii, SPF). 

3) Analizę termograwimetryczną (TGA) w celu określenia termicznej stabilności 
kryształów. 

4) Spektroskopię dielektryczną w celu obserwacji wpływu zmian strukturalnych na 
dynamikę molekularną w badanych układach. 

5) 1H NMR w celu określenia parametrów dynamicznych kationów organicznych. 
6) Obserwacje faz ferroelastycznych w świetle spolaryzowanym przy użyciu mikroskopu 

zaopatrzonego w stolik grzewczy oraz kamerę cyfrową (ang. Hot Stage Microscopy, 
HSM). 

7) Pomiar przewodnictwa stałoprądowego w celu określenia własności 
półprzewodnikowych kryształów. 

8) Pomiar pętli histerezy ferroelektrycznej, która jest bezpośrednim dowodem obecności 
ferroelektryczności w krysztale.  

9) Generację drugiej harmonicznej (ang. Second Harmonic Generation, SHG) w celu 
potwierdzenia nieliniowych właściwości optycznych materiału. 

10) Pomiar nieelastycznego rozpraszania neutronów (QENS) w celu obserwacji zmian 
dynamiki reorientacyjnej kationów organicznych wraz ze zmianą temperatury.  

 

Tabela 1.  Kryształy opisane w prezentowanym cyklu publikacji, przedstawione dane dotyczą temperatur przejść 
fazowych (TPF), zmiany grup przestrzennych w wyniku przemiany fazowej, zastosowane metody badawcze oraz 
odnośniki do prac wchodzących w skład pracy habilitacyjnej.   

Związek TPF [K] Zmiana struktury w PF Metody badawcze Odnośniki 

[MA]2[KCr(CN)6], MACr 446 C2/c ↔ ? (Fm3m) XRD, DSC, *, c, OP, M H4 
[MA]2[KFe(CN)6], MAFe 429 C2/c ↔ Fm3m DSC, *, c, OP, EPR, NMR, QENS H2 
[MA]2[KCo(CN)6], MACo 421 C2/c ↔ Fm3m XRD, DSC, *, c, OP H1 
[DMA]2[KCr(CN)6], DAMCr 218, 481 P4/mnc ↔ P4/mnc ↔ ? (Fm3m) DSC, *, OP, EPR, NMR, QENS H5 
[DMA]2[KFe(CN)6], DMAFe 226,  P4/mnc ↔ P4/mnc ↔ ? (Fm3m) DSC, *, c, OP, EPR, NMR, QENS H2 
[TrMA]2[KFe(CN)6], TrMAFe 316 C2/c ↔ Fm3m DSC, *, c, OP, EPR, NMR, QENS H2 
[TrMA]2[KCo(CN)6], TrMACo 349  C2/c ↔ Fm3m XRD, DSC, *,NMR H6 
[ACE]2[KCrIII(CN)6], ACECr 150, 343 C2/c ↔ R3m ↔ Fm3m  XRD, DSC, *, NMR, QENS H3 
[ACE]2[KFeIII(CN)6], ACEFe 201, 385 C2/c ↔ R3m ↔ Fm3m XRD, DSC, *, NMR, QENS H3 
[ACE]2[KCoIII(CN)6], ACECo 202, 388 C2/c ↔ R3m ↔ Fm3m XRD, DSC, *, NMR, QENS H3 
[TMAO]2[KCo(CN)6], TMAO-Co 416 Cc ↔ Fm3m XRD, DSC, *, P-E, IR, RAMAN H8 

Mieszane kryształy 

[IMA]2[KFexCo1-x(CN)6], IMAFexCo1-x ** A2/a ↔ R3 ↔R3m ↔ ?(Fm3m) 
X-ray, PXRD, DSC, *,NMR, 

SEM/EDS, IR, RAMAN 
H7 

[TrMA]2[KFexCo1-x(CN)6], TrMAFexCo1-x ** C2/c ↔ Fm3m PXRD, DSC, *,NMR, SEM/EDS H6 

IMA-imidazol, MA-metyloamina, DMA-dimetyloamina, TrMA- trimetyloamina, ACE-acetamidyna, TMAO: N-tlenek trimetyloaminy. 
XRD: Rentgenowska dyfraktometria strukturalna, PXRD: Rentgenowska dyfraktometria proszkowa, DSC: analiza termiczna, *: spektroskopia 
dielektryczna, c : przewodnictwo stałoprądowe, OP: obrazowanie pod mikroskopem polaryzacyjnym, M: własności magnetyczne, NMR: 
analiza 1H w ciele stałym, EPR: analiza rezonansu paramagnetycznego, P-E pomiar ferroelektrycznej pętli histerezy. IR, RAMAN: spektroskopia 
wibracyjna, QENS: pomiar kwazi-elastycznego rozpraszania neutronów, SEM/EDS: skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) i 
mikroanalizator rentgenowski (EDS). 
**temperatury przemian fazowych zależą od zawartości Fe(III) pozycji B”. 
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2. Opis prac oryginalnych stanowiących osiągnięcie naukowe  
 

Analiza termiczna oraz strukturalna cyjankowych polimerów koordynacyjnych 
 Hybrydy organiczno-nieorganiczne z grupy cyjankowych polimerów koordynacyjnych 
posiadają strukturę podwójnego perowskitu o wzorze ogólnym (A2B'B”CN6). Ramy klatki 
nieorganicznej zbudowane są z jednostek B”–C≡N–B’, dla zrównoważenia ładunku ujemnego, 
w środku wbudowany jest organiczny kation jednowartościowy. Badane kompleksy tworzą 
układ typu gość/gospodarz. Rolę gospodarza przyjmuje klatka nieorganiczna a gościa - polarny 
kation organiczny. Wszystkie omawiane kryształy ulegają, w różnych zakresach temperatur, 
strukturalnym przemianom fazowym. Liczba koordynacyjna kationu jednowartościowego, jak 
i trójwartościowego, wynosi sześć. Oznacza to, że kation metaliczny otoczony jest sześcioma 
grupami CN-, które działają jako ligandy mostkujące między atomami B’ i B”, tworząc 
trójwymiarową klatkę. Zmiany strukturalne wynikające z przemian fazowych zostaną 
przedstawione na wybranych przykładach.  
 Kation metyloamoniowy CH3NH3

+ jest idealnym kationem organicznym do tworzenia 
stabilnych struktur typu perowskitu w hybrydach. W oparciu o zmodyfikowany wzór na 
współczynnik tolerancji Goldschmidta, t, struktury perowskitu są stabilne, gdy efektywny 
promień kationu organicznego nie przekracza 260 pm, na przykład promień kationu CH3NH3+ 
wynosi 217 pm. Z punktu widzenia aplikacyjnego tworzenie nowych hybryd z kationem 
metyloamoniowym wynika również z jego dodatkowych właściwości: posiadania trwałego 
momentu dipolowego kationu (2,3 D), małe rozmiary, sferyczna budowa i jego duża 
mobilność. Do tej pory scharakteryzowano 3 kompleksy cyjankowe z kationem CH3NH3

+: MACr 
[H4], MAFe [H2] i MACo [H1]. W każdym przypadku metalem jednowartościowym w pozycji 
B’ jest kation potasu K+.   
a) 

 

b) 

 
Rys. 1. Zależność współczynnika tolerancji, t, od temperatury przejścia fazowego w układach: a) MACo, MAFe, 

MACr; b) ACECo, ACEFe, ACECr. Temperatury przemian dla analogu Mn(III) wyznaczono w oparciu o dane 

otrzymane dla kryształów z jonami Cr(III), Fe(III) i Co(III) [H1 – H4].  

 Rys. 1a przedstawia zależność współczynnika tolerancji (t) od temperatury przejścia 
fazowego i rozmiaru niskospinowego kationu trójwartościowego, który wynosi odpowiednio 
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dla: Cr3+ 75,5 pm, Fe3+ 69 pm i Co3+ 68,5 pm.  Wraz ze wzrostem promienia metalu B” rośnie 
też temperatura przemiany fazowej kompleksu: MACo, 421 K; MAFe, 424 K;  
MACr 447 K. W fazie niskotemperaturowej (II), kryształy krystalizują w układzie jednoskośnym 
w grupie przestrzennej C2/c. W szkielecie klatki wiązania, miedzy ligandem B”–C≡ a 
trójwartościowym metalem przejściowym, mają charakter kowalencyjny (długości wiązań od 
1,9 do 2,1 Å), natomiast wiązania N–K – charakter jonowy (2,8-2,9 Å). Kąty między grupami 
cyjankowymi a kationem potasu, ∠CNK, wahają się w granicach od 132,02(13) do 152,85(13)° 
(np. dla MACr), natomiast kąty (CrKCr) wynoszą od 87,6 do 95,5°. Silne odchylenia kątów od 
180° w przypadku C≡N–K oraz od 90° w nieorganicznym szkielecie wskazują na znaczne 
zniekształcenie klatki. Odkształcenie wynika z silnego specyficznego oddziaływania między 
cząsteczkami gościa a klatką nieorganiczną. W przypadku kompleksu MACo, kation 
metyloamoniowy połączony jest z częścią nieorganiczną trzema wiązaniami wodorowymi N–
H∙∙∙N między sprotonowanym azotem kationu organicznego a azotem z grupy cyjankowej.  

Kształt anomalii termicznej oraz znacząca 
zmiana entalpii (H= 19 kJ∙mol-1) i entropii 
(S = 45 J∙K-1∙mol-1) w strukturalnym 
przejściu fazowym wskazują na nieciągły 
charakter przemiany (I rodzaju). W oparciu 
o równanie Botlzmanna (S~RlnN) można 
oszacować stosunek N=NI NII⁄  
równoważnych orientacji kationu w fazie I 
w porównaniu do fazy II. Przy założeniu, że 
kation organiczny w fazie II jest 
uporządkowany (NII=1) to liczba 
równoważnych stanów w fazie 
wysokotemperaturowej NI wynosi 15. 
Z analizy strukturalnej wynika, że w fazie 
wysokotemperaturowej (regularnej, 
Fm𝟑m) kation metyloamoniowy jest 
nieuporządkowany zgodnie z symetrią 
grupy przestrzennej. Nieporządek ten 
realizowany jest poprzez obecność 

dwunastu pozycji atomów kationu. Wartość N, wyznaczona z parametrów 
termodynamicznych, większa od 12 sugeruje, że w mechanizmie przemiany fazowej należy 
brać pod uwagę nie tylko zmianę dynamiki kationu organicznego, ale również części 
nieorganicznej. W fazie wysokotemperaturowej, regularnej, krawędzie klatki stają się nieco 
krótsze i równe sobie (5,694 Å), a kąty ∠CoKCo stają się równe 90°. W fazie I znika deformacja 
klatki, natomiast mostki CN- (uporządkowane w fazie niskotemperaturowej) są nie-
uporządkowane w czterech pozycjach.  

 
Rys. 2. Struktury faz II i I MACo. Elipsoidy przedstawiają 
nieuporządkowanie kationu organicznego oraz szkieletu 
nieorganicznego [H1]. 
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Warto zauważyć, że objętość 
klatek silnie zależy od rozmiaru 
kationu organicznego. Schemat 
2 przedstawia przykład budowy 
trzech kationów 

metyloamoniowego, 
dimetyloamoniowego i 
trimetyloamoniowego. Na 
schemacie 2 podano  efektywne 

wartości promieni jonowych oraz wartości objętości klatek nieorganicznych w dwóch fazach 
(LT- nisko-, oraz HT-wysokotemperaturowej). Wraz ze wzrostem promieni jonowych 
cząsteczek gościa rośnie objętość klatki nieorganicznej w fazie nisko-, jak i 
wysokotemperaturowej. Dopasowanie klatki do wymiarów gościa oddaje elastyczną 
charakterystykę szkieletu anionowego.  

Dla porównania, kryształy ACECr, ACEFe i 
ACECo [H3], gdzie kationem organicznym jest 
acetamidyna, ulegają dwóm przemianom fazowym 
w ciele stałym. Rys. 1b przestawia zależność 
współczynnika tolerancji (t) od temperatury 
przemiany fazowej III→II i II→I. Zmiany 
strukturalne dla tej grupy kompleksów zostaną 
omówione dla analogu ACECr. Sekwencja 
przemian fazowych dla kryształu ACECr wygląda 

następująco: III
142 K
⎯ II

339 K
⎯ I. Rys. 3 przedstawia 

przykłady struktur klatek w poszczególnych fazach. 
W fazie wysokotemperaturowej I (regularnej 
Fm𝟑m), ze względu na wysoką symetrię, 
nieorganiczna klatka jest niezdeformowana. 
Centralny atom C1A kationu organicznego 
znajduje się w specjalnej pozycji (½, ½, ½) ze 
współczynnikiem obsadzeń 1/24. Kation 
acetamidyniowy jest nieuporządkowany w 
czterech pozycjach, zgodnie z wymogami symetrii 
regularnej. Wiązania wodorowe między głównym 
szkieletem a cząsteczką ACE są raczej słabe, z 
odległościami donor-akceptor wynoszącymi 3,434 

(11) i 3,322 (9) Å odpowiednio dla wiązań C–H∙∙∙N i N–H∙∙∙N. W fazie pośredniej, II, kryształ 
ACECr krystalizuje w układzie trygonalnym (R𝟑m). Anionowa klatka utworzona przez jednostki 
Cr-C≡N-K jest lekko zdeformowana, największe odchylenie wynosi 1,54 (6)°/9,80(4)° dla 
odpowiednio Cr[CN]6/K[NC]6. Cząsteczka gościa ACE+ jest nieuporządkowana, przyjmując trzy 
pozycje w klatce. Odziaływania między wodorami grupy CH3, jak i NH3, z azotem mostka 

 

Schemat 2. Przykłady trzech kationów: metyloaminy, 
dimetyloaminy, trimetyloaminy, ich rozmiarów oraz objętości 
klatek zbudowanych z jednostek K-N≡C-Fe w fazach LT i HT. 

 

Rys. 3. Przykład struktur klatki ACECr w fazie a) 
III-niskotemperaturowej, b) II-pośredniej, c) I-
wysokotemperaturowej [H3]. 
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cyjankowego są na tyle słabe, aby przezwyciężyć indukowane termicznie rotacje ACE+ wzdłuż 
osi trójkrotnej C3. W fazie niskotemperaturowej III, kryształ ACECr jest jednoskośny, grupa 
przestrzenna C2/m. Klatka anionowa jest nieznacznie zdeformowana w stosunku do fazy II, 
natomiast ruchy cząsteczek ACE+ są zamrożone, a kationy są uporządkowane. Tabela 2 
przedstawia parametry termodynamiczne wyznaczone w oparciu o krzywe DSC dla każdego 
kryształu w omawianej grupie. W oparciu o te dane wyznaczono stosunek równoważnych 
orientacji (N=N2/N1) w fazie wysoko- (N2) do niskotemperaturowej (N1). Przy założeniu, że 
kation ACE+ w fazie niskotemperaturowej jest uporządkowany, ilość równoważnych orientacji 
w fazie pośredniej wynosi 3,24. Przy przejściu z fazy pośredniej do I N wynosi 1,71, w 
konsekwencji N2 w fazie I równa się 5,54. Wartość N2/N1 większa od 4 dowodzi, że w tej grupie 
związków w mechanizmie przemian fazowych należy brać pod uwagę również zmianę 
dynamiki klatki anionowej.  
 
Tabela 2. Parametry termodynamiczne wyznaczone na podstawie krzywych DSC dla ACECr, ACEFe i ACECo [H3].   

 
W przypadku TMAO-Co 

struktura jest nieco inna niż dla 
reszty kryształów z grupy 
cyjankowych polimerów [H8]. 
Kryształ ulega jednej 
przemianie fazowej w 
temperaturze 417 K i również w 
tym przypadku przejście fazowe 
związane jest ze znacznymi 
zmianami strukturalnymi 
kryształu. W fazie II 
asymetryczna część komórki 
elementarnej składa się z 
kationu Co3+, sześciu ligandów 
cyjankowych, jednego jonu K+ i 

dwóch kationów TMAOH+ (hydroksy-trimetyloamoniowy) (Rys. 4). Kation Co3+ jest 
skoordynowany z ligandami CN- tworząc zniekształcony oktaedr. Natomiast metal K+ jest 
połączony z Co3+ przez cztery grupy cyjankowe, które działają jako ligandy mostkujące oraz 
z dodatkowymi dwoma grupami hydroksylowymi kationów TMAO+. W tym przypadku inna 
jednostka (K-O-H∙∙∙N≡C-Co) tworzy trójwymiarową klatkę.  

PT  III → II  II → I 
compund  ACECr ACEFe ACECo  ACECr ACEFe ACECo 
M [g/mol]  365,41 369,23 372,34  365,41 369,23 372,34 
T [K]  142 202 201  339 383 389 
H [J∙g-1]  3,80 6,08 5,23  4,16 5,76 5,63 
H [J∙mol-1]  1388,6 2244,9 1947,3  1520,1 2126,8 2096,3 
S [J∙mol-1∙K-1]  9,78 11,12 9,69  4,48 5,56 5,39 
N  3,24 3,81 3,21  1,71 1,95 1,91 

 
Rys. 4. Cześć asymetryczna komórki elementarnej TMAO-Co w fazie 
II [H8].  
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Po przejściu z fazy 
ferroelektrycznej  (II) do 
paraelektrycznej (I) wiązania K-O 
w części nieorganicznej  
(K-O-H∙∙∙N≡C-Co) zostają 
zerwane i zastąpione wiązaniem 
K-N tworząc nową jednostkę w 
strukturze gospodarza (K-N≡C-
Co). W fazie I, kationy Co3+ i K+ są 
oktaedrycznie skoordynowane 
przez ligandy cyjankowe, które 
łączą sąsiednie kationy, tworząc 

strukturę podobną do elpasolitów (podwójny perowskit), składającą się z nieskończonej sieci 
3D sześciennych klatek, w których znajdują się kationy organiczne TMAO+ (Rys. 5). Geometria 
oktaedrów w otoczeniu K+ i Co3+ jest niezaburzona, przez co klatka jest idealna, natomiast 
kation TMAO+ jest nieuporządkowany w dwunastu pozycjach z atomami terminalnymi 
nieuporządkowanymi wokół osi 3-krotnej. 
 

Właściwości przełączalne cyjankowych polimerów koordynacyjnych 
Wbudowanie polarnego kationu organicznego w klatkę nieorganiczną zbudowaną 

z B”-C≡N-B’ gwarantuje, że obserwowane przemiany fazowe w ciele stałym będą 
dielektrycznie aktywne, to znaczy, że w okolicy przemian fazowych zaobserwujemy gwałtowną 
zmianę w odpowiedzi dielektrycznej. W 2016 roku przedstawiono kluczowy wpływ kationu 
organicznego na właściwości dielektryczne w pobliżu termicznie indukowanej przemiany 
fazowej.18 Do klatek zbudowanych z jednostek Fe-C≡N-K wbudowano dwa kationy:  
guanidyniowy, GA [(C(NH2)3+], a następnie acetamidyniowy, ACE [CH3C(NH2)2+]. Użyte kationy 
są bardzo podobne w swojej strukturze, rozmiarze i rozkładzie ładunków. Różnią się one 
jednak symetrią (GA: D3h, ACE: C2v), która wpływa na wartości momentów dipolowych (0 i 1,2 
D odpowiednio dla GA i ACE). Dla każdego kryształu zarejestrowano dwa odwracalne przejścia 

fazowe w ciele stałym: [GA]2[KFe(CN)6] R3c 
406 K
⎯  R3m 

435 K
⎯  Fm3m, [ACE]2[KFe(CN)6] C2/m 

199 K
⎯⎯  

R3m 
 

⎯⎯  Fm3m. Zmiany dielektryczne (skokowe zmiany ’) w okolicach przemian fazowych 
były znaczące tylko dla kryształów z polarnym kationem ACE+,  natomiast subtelne (delikatna 
zmiana nachylenia temperaturowej zależności ’) dla kationu GA+. Wyniki te dowodzą, że w 
projektowaniu materiałów dielektrycznych z grupy cyjankowych polimerów koordynacyjnych, 
których właściwości będą stymulowane przez bodźce (temperaturę, ciśnienie) należy zwracać 
uwagę na rozmiar, jak i na symetrię cząsteczki gościa. Podsumowując, zmiany strukturalne w 
omawianych układach wpływają na ich odpowiedź dielektryczną. Rys. 6a przedstawia 
temperaturową zależność rzeczywistej części przenikalności (') dla kryształu DMACr [H5]. 
Kryształ był mierzony w dwóch kierunkach krystalograficznych [110] i [001], wzdłuż których 
obserwowano różne wartości inkrementu przenikalności elektrycznej ( = HT - LT).  

 
Rys. 5. Przykład trójwymiarowej klatki nieorganicznej z ulokowanym 
wewnątrz kationem organicznym TMAO+ w dwóch fazach ciała 
stałego [H8]. 
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W okolicach 220 K przejściu towarzyszy 
pojedynczy skok stałej dielektrycznej z 
inkrementem,  = 23 i 12 
odpowiednio dla kierunku [001]  i [110]. 
Obserwowane przejście jest z fazy 
niskotemperaturowej III do fazy 
pośredniej II. Analiza strukturalna 
i termiczna sugeruje mechanizm 
przemiany typu porządek-nieporządek. 
Przejście następuje z fazy 
uporządkowanej III (zamrożonej) do 
fazy nieuporządkowanej II (rotacyjnej). 
Centrum ładunku ujemnego całej klatki 

znajduje się mniej więcej w jej środku geometrycznym. Ładunek dodatni zlokalizowany jest na 
sprotonowanej grupie NH2+ kationu dimetyloamoniowego. W fazie II nieuporządkowane 
kationy tworzą wydłużone oktaedry, których schemat przedstawiono na Rys. 6 b-c. Jeżeli 
popatrzymy tylko na oktaedry organiczne, bez części nieorganicznej to widzimy, że w wzdłuż 
kierunku [110], momenty dipolowe dwóch ośmiościanów się zerują, natomiast wzdłuż osi c, 
zmiany orientacji momentów dipolowych wszystkich kationów powinny wpływać na wartość 
przenikalności elektrycznej. Odpowiedź dielektryczna w tym kierunku powinna być dwa razy 
większa niż w kierunku [110]. Wynik ten jest zgodny z wyznaczonym eksperymentalnie 
stosunkiem inkrementów dielektrycznych w PF: 23:12.  

Skokową zmianę przenikalności elektrycznej w okolicy przejścia fazowego obserwujemy 
również w układach TrMAFe [H2] i TrMACo [H6]. Jak pokazano na Rys. 7 a-b, dla temperatur 
poniżej 300 K zarejestrowano dodatkowy proces relaksacyjny w zakresie częstotliwości od  
500 Hz do 2 MHz. W przypadku TrMAFe proces ten przy 200 K rozciąga się na inny obszar 
częstotliwości (od 1 MHz do 1 GHz) i kończy się tuż przed przejściem fazowym w 319 K  
(Rys. 7c). Prawdopodobnie nowy proces pojawia się w fazie wysokotemperaturowej, ale jest 
zbyt szybki, aby jego wkład w odpowiedź dielektryczną zaobserwować w zakresie 
częstotliwości radiowych. 

 
Rys. 7. Pomiar zespolonej przenikalności na próbce polikrystalicznej TrMAFe: a) ’, b) ” w funkcji temperatury. Zależność 
absorpcji ” w funkcji temperatury i częstotliwości w dwuwymiarowej reprezentacji [H2 i H6].  

 
Rys. 6. a) Pomiar przenikalności vs. temperatury dla dwóch 
kierunków [001] i [110]. Przykład upakowania kationów 
organicznych wzdłuż b) [110] i c) [001] [H5]. 
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 Skok przenikalności elektrycznej w przejściu fazowym powiązany jest ze zmianą 
dynamiki kationu w poszczególnych fazach. W fazie 
niskotemperaturowej ruch cząsteczki gościa jest 
praktycznie „zamrożony”, o czym mogą świadczyć niskie 
wartości przenikalności. Natomiast w fazie 
wysokotemperaturowej (HT) uwolniony jest ruch 
kationu, który zachowuje się jak prawie swobodny 
rotator. Ruch ten wypływa na zwiększenie wartości 
przenikalności elektrycznej. Wysoka stabilność 
termiczna kryształów pozwala na wielokrotne 
przełączenie między niskim i wysokim stanem 
dielektrycznym, co może być wykorzystane w 
urządzeniach elektronicznych. Na Rys. 8 a-b 
przedstawiono przykłady przełączania stałej diele-
ktrycznej pomiędzy dwoma stanami, niskim (OFF) 
i wysokim (ON). Przedstawiane cykle miedzy grzaniem 
a chłodzeniem zostały zarejestrowane dla MACo [H1] 
i DMACr [H6]. W przypadku MACo w piątym cyklu 
inkrement dielektryczny zmienił się o 6% w stosunku do 
pierwszego, co związane jest z wysoką temperaturą 

przemiany fazowej (421 K). Podobny efekt obserwowany był dla MAFe [H2]. Natomiast dla 
kryształów z kationem dimetyloamoniowym (DMAFe – H2, DMACr – H6) inkrement  jest 
taki sam dla poszczególnych cykli, co dowodzi wysokiej stabilności zarówno termicznej, jak i 
elektrycznej, układów.   

Wpływ domieszki Co/Fe na własności termiczne cyjankowych polimerów koordynacyjnych 
 

W celu zbadania wpływu domieszki Fe(III) w pozycji B” w kryształach o ogólnym wzorze 
A2B’B”(CN)6 na własności termiczne i elektryczne tych kryształów, przygotowano dwa układy: 

1. [H6]:[(CH)3NH]2[KFeXCo1-X(CN)6], TrMAFexCo1-x, TrMA – kation trimetyloammoniowy, 
x = 0,0, 0,12, 0,18, 0,49, 0,56, 0,73, 0,81, 1,0 

2. [H7]:[C3N2H2]2[KFexCo1-x(CN)6], IMAFexCo1-x, IMA – kation imidazoliowy, x = 0,0, 0,29, 
0,42, 0,51, 0,63, 0,7, 0,85, 1,0  

Kryształ TrMACo (x = 0) ulega jednej strukturalnej przemianie fazowej (PF) w okolicy 
347 K (w funkcji grzania), podobnie jak analog z Fe (III) (TrMAFe, x = 1) w 317 K. Natomiast 
w grupie kryształów z kationem imidazoliowym IMAFexCo1-x obserwowana jest bogata 
sekwencja przemian fazowych. W ciele stałym dla „czystych” kryształów IMAFe obserwowane 

są dwie przemiany fazowe: III
145 K

⎯ II
185 K

⎯ I. Natomiast dla analogu IMACo, zarejestrowano 

dodatkowe przejście w stosunku do IMAFe: IV
120K
⎯ III

198 K
⎯ II

502 K
⎯ I (temperatury nad strzałką 

otrzymane są w funkcji grzania).   

 
Rys. 8. Przykład przełączania stałej 
dielektrycznej między niskim a wysokim 
stanem dielektrycznym [H4], [H5]. 
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Rys. 9. Zdjęcia zmiany barwy kryształów mieszanych TrMAFexCo1-x, x = 0,12, 0,18, 0,49, 0,56, 0,73, 0,81 od 
jasnożółtej obserwowanej dla czystego kryształu TrMACo (x=0,0) do barwy ciemnoczerwonej kryształów 
TrMAFe (x=1,0) [H6]. 

Mieszane kryształy zostały otrzymane w wyniku reakcji w środowisku wodnym soli chlorkowej 
trimetyloaminy/imidazolu z solami K3Fe(CN)6 i K3Co(CN)6 w odpowiednich stosunkach 
stechiometrycznych. Po powolnym odparowaniu rozpuszczalnika powstawały kryształy, 
których barwa była uwarunkowana domieszką Fe(III) (Rys. 9). W celu wyznaczenia poprawnej 
stechiometrii dla wybranych kryształów zastosowano nieniszczącą metodę analizy, 
skaningową mikroskopię elektronową sprzężoną ze spektroskopią promieniowania 
rentgenowskiego z dyspersją energii (SEM/EDS). Po pomiarze SEM/EDS wyznaczono 
temperatury przemian fazowych oraz stabilność termiczną kryształów, przy użyciu metod 
kalorymetrii skaningowej (DSC) i analizy termograwimetrycznej (TGA). Dane te pozwoliły 
wyznaczyć diagramy fazowe dla dwóch układów (Rys. 10):  TrMAFexCo1-x  oraz IMAFexCo1-x.  

 
Rys. 10. a) Krzywe DSC dla kryształów czystych (x = 0,0 TrMACo, x = 1,0 TrMAFe) i mieszanych TrMAFexCo1-x, 
(zakres temperatur od 300 do 360 K).  Diagram fazowy układu kryształów mieszanych b) TrMAFexCo1-x  oraz c) 
IMAFexCo1-x vs. ułamek molowy xFe(III) [H6], [H7]. 

Analizując wyniki termiczne można wyciągnąć następujące wnioski. W przypadku 
kationu trimetyloamoniowego domieszkowanie Fe(III) w pozycji B” przesuwa temperatury 
przemian fazowych odwracalnych (LT→HT), jak i nieodwracalnych (HT→ rozkład termiczny 
próbki), w kierunku niższych temperatur. Natomiast w przypadku kryształów z kationem 
imidazoliowym wbudowanym w podsieć anionową, temperatury przemian fazowych z fazy IV 
do III rosną liniowo wraz ze wzrostem stężenia kationu Fe3+ w strukturze. W przejściu III → II 
temperatury przemian nieznacznie maleją wraz ze wzrostem koncentracji domieszki. 
Natomiast przemianę z fazy II do I obserwuje się jedynie dla kryształów, których ułamek 
x= nFe(III) nFe(III)+nCo(III)⁄  nie przekracza wartości 0,6. Powyżej ułamka 0,6, rozkład próbki 
zaczyna się już w fazie II. Oznacza to, że domieszkowanie Fe(III) obniża stabilność termiczną 
kryształów. Dodatkowo, w celu porównania struktur kryształu mieszanego z czystymi 
analogami (IMCo i IMFe), wykonano pomiary strukturalne w trzech fazach (IV, III, II) dla 
mieszanki x = 0,42 (IMAFe0,42Co0,58). Rys. 11 przedstawia strukturę nieorganicznej klatki wraz 
wbudowanym kationem gościa. W fazie niskotemperaturowej (IV) kation jest uporządkowany 
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a klatka ma delikatnie zdeformowaną jednostkę Fe/Co–C≡N–K. W trakcie przejścia zarówno 
do fazy III, jak i II, wzrasta nieporządek kationu organicznego oraz zmniejsza się deformacja 
klatki. Należy zaznaczyć, że struktury kryształu mieszanego są izomorficzne z tymi dla IMAFe i 
IMACo. 

 
Rys. 11. Część komórki elementarnej ze schematem numeracji atomów w pojedynczej klatce IMFe0,42Co0,58 

przy 298 K, 170 K i 100 K. Część asymetryczna jest rysowana jako elipsoidy przemieszczenia z 50% 
prawdopodobieństwem. Przezroczysta część uzupełnia pojedynczą klatkę [H7] 

 
Obserwacja faz ferroelastycznych w cyjankowych polimerach koordynacyjnych 

Definicję kryształu ferroelastycznego podał w 1969 roku Keitsiro Aizu.19 Zgodnie z nią, 
w krysztale ferroelastycznym (w nieobecności naprężeń mechanicznych) występują 
energetycznie równoważne stany orientacyjne, nie wynikające z obecności jakichkolwiek 
defektów w krysztale, różniące się znakiem deformacji spontanicznej. Stany te mogą 
współistnieć w krysztale jako domeny makroskopowe i mogą być przełączane z jednego stanu 
do drugiego przez zastosowanie odpowiedniego jednoosiowego naprężenia. Kryształy 
ferroelastyczne są sprężystymi analogami kryształów ferroelektrycznych, w których 
polaryzację spontaniczną zastępuje deformacja spontaniczna, a pole elektryczne naprężenie 
mechaniczne. Zależność deformacji spontanicznej od naprężenia mechanicznego jest 
nieliniowa, kształtem przypominająca ferroelektryczną pętlę histerezy. W tym przypadku 
definiowana jest ferroelastyczną pętlą histerezy. Wszystkie omawiane kryształy z rodziny 
polimerów cyjankowych posiadają fazy ferroelastyczne, część z nich ulega przejściu fazowemu 
z fazy ferroelastycznej do fazy paraelastycznej, definiowanej również jako faza prototypowa. 
Warunkiem koniecznym wystąpienia przemiany ferroelastycznej jest zmiana układu 
krystalograficznego badanego układu. Drugi warunek to spełnienie relacji grupa – podgrupa, 
co oznacza, że wszystkie elementy symetrii grupy przestrzennej fazy ferroelastycznej muszą 
zawierać się w elementach symetrii grupy fazy prototypowej.  
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Tworzenie domen ferroelastycznych obserwowane było w świetle spolaryzowanym przy 
użyciu mikroskopu Olympus BX53, 
temperaturę stabilizował stolik 
grzewczy LINKAM THM-600. Rys. 12 
przedstawia ewolucję termiczną 
zarejestrowanych domen 
ferroelastycznych w krysztale DMAFe, 
który ulega dwom przemianom 
fazowym w ciele stałym [H2]: 

P4/mnc (III)
240 K

⎯  P4/mnc (II)
454 K

⎯ ? (I). 
Kryształy w temperaturze pokojowej 
krystalizują jako próbki 
monodomenowe tylko wtedy, gdy 
wzrost kryształów przebiega bez 
zewnętrznego odkształcenia (Rys. 12a). 
Podczas chłodzenia z fazy II do III 

pojawiają się domeny ferroelastyczne wzdłuż osi c (Rys. 12b-c), które ponownie znikają w cyklu 
grzania. Domeny ferroelastyczne możemy indukować poprzez mechaniczne ściskanie próbki 
w fazie II. W ten sposób powstały dwie domeny, których ściany przecinają się pod kątem 90°, 
a także są nachylone względem osi c pod kątem 45° (Rys. 12d). W drugim cyklu chłodzenia do 
fazy III ponownie zarejestrowano pojawienie się domen ferroelastycznych (Rys. 12e). W 
obrębie domen utworzonych w sposób mechaniczny nowe domeny przecinają się pod kątem 
60° (Rys. 12f). Ponowne ogrzanie kryształów prowadzi do obrazu na Rys. 12d. W dalszym cyklu 
kryształ był ogrzewany do fazy I do temperatury 465 K (Rys. 12g-h). Zaniki domen utworzonych 
w mechaniczny sposób oraz otrzymanie obrazu charakterystycznego dla próbki 
monodomenowej jest dowodem na to, że faza I jest fazą paraelastyczną-prototypową. W 
trakcie przejścia z fazy I do II obserwujemy już kryształ z charakterystycznymi domenami dla 
układu tetragonalnego (Rys. 12i). Zgodnie z notacją Schoenfliesa liczba elementów symetrii 
wynosi 16 dla fazy tetragonalnej (E, 2C2, 2C4, 3S2, i, σh, 2S4, 4σv) i 48 przewidzianych dla 
regularnej (E, 2C2, 2C4, 3S2, i, σh, 2S4, 4σv). Zakładając, że przejście I→II jest zaklasyfikowane 
do grupy m3mF4/mmm (#734) jako w pełni ferroelastyczne20, liczbę N różnych typów domen 
w fazie ferroelastycznej można wyznaczyć z zależności: N = np/nf = 48/16 = 3 (np i nf to liczba 
elementów symetrii w fazie prototypowej i ferroelastycznej). W trakcie obserwacji kryształu 
pod mikroskopem polaryzacyjnym w fazie ferroelastycznej pojawiły się trzy różne domeny, co 
potwierdza słuszność powyższego założenia. Podobne wyniki otrzymano dla kryształu DAMCr 
[H5]. Innym przykładem są kryształy TrMAFe, które w temperaturze pokojowej również 
krystalizują w fazie ferroelastycznej [H2]. W tym przypadku domeny pojawiały się nawet 
podczas wzrostu kryształu (Rys 13a). Obecność fazy ferroelastycznej może utrudniać np. 
orientację krystalograficzną próbek, która jest bardzo istotna przy dalszych badaniach 
dotyczących właściwości elektrycznych kryształów. Przejście z fazy II do I prowadzi do 
monodomenowej struktury regularnej Fm3m (Rys. 13b). W trakcie ogrzewania kryształów 

 
Rys. 12. Przykład ewolucji domen ferroelastycznych 
w układzie DMAFe [H2]. 
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powstają silne naprężenia, które prowadzą do pęknięcia próbki. Związane jest to ze zmianą 
liczby elementów symetrii z 4 (E, C2, i, σh) dla grupy przestrzennej C2/c fazy II do 48, 
przewidywanych dla fazy regularnej (I). Oznacza to, że w trakcie chłodzenia z fazy I do II 
powinniśmy obserwować utworzenie się 12 różnych domen (Rys. 13).  

 
Rys. 13. Obserwacja struktur domenowych w układzie TrMAFe [H2]. 

Własności ferroelastyczne obserwowane były praktycznie w każdym z opisywanych w tym 
Autoreferacie kryształów. Charakterystyczną własnością omawianych hybryd jest obecność 
wysokotemperaturowej fazy regularnej.   

Własności ferroelektryczne w cyjankowych polimerach koordynacyjnych 

Wśród wszystkich polimerów koordynacyjnych na bazie połączeń cyjankowych 
znaleziono dotychczas dwa kryształy polarne. W 2017 roku opisano ferroelektryczne 
wieloosiowe własności kryształu [(CH3)3NOH]2[KFe(CN)6] (TMAO-Fe)9, wartość polaryzacji 
spontanicznej wyniosła 0,58 C/cm2 (wzdłuż kierunku [001]), a temperatura przemiany z fazy 
ferro- do paraelektrycznej wynosiła 402 K. Wieloosiowa ferroelektryczność sama w sobie jest 
wysoce pożądaną właściwością, ponieważ pozwala na zorientowanie polaryzacji próbki wzdłuż 
więcej niż jednej osi krystalograficznej za pomocą zewnętrznego pola elektrycznego. 
Wykorzystanie własności polarnych kryształów nie wymaga przygotowania próbek w 
określonym kierunku, przez co można tworzyć próbki ferroelektryczne w postaci np. cienkich 
warstw. Badanie własności ferroelektrycznych w postaci cienkich warstw ma duże znaczenie 
z punktu widzenia aplikacyjnego kryształów. Istnieje ograniczona liczba urządzeń 
zbudowanych z ferroelektrycznych monokryształów, w zdecydowanej większości przypadków 
materiał aktywny ma postać polikrystalicznych cienkich warstw. Główne obszary zastosowań 
folii ferroelektrycznych to czujniki, pamięci komputerowe i przyrządy elektroniczne wysokiej 
częstotliwości. Idąc tym tropem otrzymano kryształ analogiczny gdzie jon Fe(III) został 
podmieniony jonem Co(III) w pozycji B” [(CH3)3NOH]2[KCo (CN)6] (TMAO-Co). Kryształ został 
otrzymany w wyniku prostej reakcji chlorowodorku N-tlenku trimetyloaminy (TMAO) z solą 
K3Co(CN)6  w stosunku 2:1 (Rys. 14) w środowisku wodnym, jak opisano w [H8]. 
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Otrzymany kryształ, TMAO-Co, podobnie jak TMAO-Fe, ulega jednej przemianie fazowej 
w stanie stałym. Temperatura przemiany 
(417 K w cyklu grzania) jest przesunięta 
o 10 K w porównaniu do tej zmierzonej 
dla TMAO-Fe. Kryształ ten również 
wykazuje większą stabilność termiczną 
(o 46 K) w porównaniu z analogiem Fe(III), 
który rozkłada się tuż powyżej przemiany 
strukturalnej. Analiza strukturalna 
zarówno TMAO-Fe, jak i TMAO-Co 
dowodzi, że kryształy krystalizują 
w polarnej grupie przestrzennej, Cc, w 

niskotemperaturowej fazie (II). W przypadku analogu Co(III), udało się zmierzyć i rozwiązać 
strukturę wysokotemperaturową (I). Faza I jest fazą centrosymetryczną Fm3m, a przejście, co 
zostanie udowodnione poniżej, jest typu ferroelektryk-paraelektryk. Zjawisko 
piezoelektryczności w fazie II zostało potwierdzone dwoma metodami: 1) temperaturowej 
zależności sygnału SHG (generacja drugiej harmonicznej), 2) temperaturowej zależności 
zespolonej przenikalności elektrycznej (obserwacja rezonansu piezoelektrycznego). 

 
Rys. 15. a) Zależna od temperatury odpowiedź SHG TMAO-Co. b-c) Odpowiedź dielektryczna z rezonansowym 
efektem piezoelektrycznym mierzona wzdłuż kierunku c* (S = 22 mm2, d = 0,9 mm) [H8]. 

W celu uzyskania pełnego obrazu ewolucji sygnału SHG w szerokim zakresie temperatur, 
obejmującym przemianę fazową (PF), przeprowadzono eksperyment na sproszkowanej 
próbce TMAO-Co z femtosekundowymi impulsami lasera 1250 nm (średnia moc 20 mW) 
w zakresie temperatur 303 K-427 K. Jak przedstawia Rys. 15a, wyraźna aktywność SHG w fazie 
II potwierdza niecentrosymetryczność fazy niskotemperaturowej. Po podgrzaniu TMAO-Co 
intensywność sygnału drugiej harmonicznej pozostaje stała do 417 K, poza tym punktem 
sygnał SHG zanika całkowicie. Spadek sygnału SHG jest dowodem na centrosymetryczność fazy 
I (wysokotemperaturowej). W odpowiedzi dielektrycznej mierzonej dla kryształu 
obserwowana jest charakterystyczna anomalia w zależnościach temperaturowych’ i ”, 
która wynika z rezonansowego wkładu piezoelektrycznego w przenikalność elektryczną 
(Rys. 15b-c). Obserwowane efekty w pomiarach dielektrycznych również dowodzą 
niecentrosymetryczności fazy niskotemperaturowej (II).  
  

TMAO-Co TMAO-Fe 

 
Rys. 14. Kryształy [[CH3)3NOH]2[KCo(CN)6], TMAO-Co I (b) 
[[CH3)3NOH]2[KFe(CN)6], TMAO-Fe otrzymane z roztworu 
wodnego [H8].  
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Potwierdzeniem fazy polarnej - ferroelektrycznej jest 
przede wszystkim obserwacja ferroelektrycznej pętli 
histerezy P-E dla omawianego kryształu. W związku z tym 
przeprowadzono pomiar pętli dla dwóch zorientowanych 
kryształów wzdłuż polarnych osi a i c. Rys. 16a 
przedstawia pomiary P-E, które zostały wykonane 
w 293 K, otrzymane wartości polaryzacji spontanicznej 
wynoszą odpowiednio dla osi a 0,90, natomiast dla osi 
c 0,63 μC∙cm-2. Pole koercji dla obu kierunków wynosiło 
około 2,9 kV/cm. Dla kierunku wzdłuż osi 
c przeprowadzono pomiary pętli ferroelektrycznejj dla 
kilku temperatur od pokojowej do 370 K (Rys. 16b). 
Wartość przykładanego napięcia wynosiła 1000 V (dla 
próbek o grubości d~1 mm). Do tej serii pomiarów użyto 
niespolaryzowanych kryształów. Zgodnie z oczekiwa-
niami, wartości Ps oraz pole koercji zmniejszają się 
zbliżając się do punktu krytycznego przy 417 K. Zgodnie 
z obliczeniami DFT możemy wyciągnąć następujące 
wnioski dotyczące generacji polaryzacji spontanicznej 
w krysztale: w przypadku osi a, polarny kierunek 

powstaje w wyniku reorientacji kationu TMAO+, natomiast przesunięcie ładunku w szkielecie 
nieorganicznym generuje polaryzację wzdłuż kierunku c.  

 

Wykorzystanie techniki kwazi-elastycznego rozpraszania neutronów (QENS) w celu 
określenia dynamiki reorientacyjnej cząsteczki gościa 

Metoda kwazi-elastycznego rozpraszania neutronów (QENS, Quasi Elastic Neutron Scattering) 
pozwala badać stochastyczne ruchy pojedynczych atomów, molekuł i grup molekularnych 
w ciele stałym. Metoda ta daje informacje zarówno o prędkości badanego ruchu, jak i jego 
geometrii.  

Technika rozpraszania neutronów 
idealnie nadaje się do badań 
dynamiki w ciele stałym, ponieważ 
przekrój czynny na niespójne 
rozpraszanie neutronów na 
protonach wynosi 80 barnów i jest 
ponad 40 razy większy od przekroju 
czynnego dla innych pierwiastków 
(K: 0,27 b, N: 0,5 b, Co: 4,08 b, Fe: 0,4 

b, Cr: 1,83 b, C: 0,001 b). Schematycznie widmo rozpraszania neutronów w obszarze 
tunelowania i kwazi-elastycznego rozpraszania zostało przedstawione na Rys. 17. W niskich 
temperaturach po obu stronach piku elastycznego, położonego centralnie, mogą pojawiać się 

 
Rys. 16. a) ferroelektryczne pętle 
histerezy mierzone w temperaturze 
pokojowej dla a, c osi. b) pętle P-E 
mierzone wzdłuż osi c dla wybranych 
temperatur [H8]. 

 
Rys. 17. Widmo rozpraszania neutronów przedstawione 
schematycznie. 
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piki tunelowe związane z nieelastycznym rozpraszaniem neutronów (INS) odpowiadające 
pochłanianiu oraz stratom tej energii. W wyższych temperaturach, gdy mamy do czynienia z 
klasycznymi reorientacjami cząsteczek, pojawia się kwazi-elastyczne rozpraszanie neutronów, 
które powoduje poszerzenie piku elastycznego na skrzydłach (QENS). Oczywiście efekty 
rozpraszania neutronów, nieelastycznego i kwazi-elastycznego, nie pojawiają się 
jednocześnie, lecz w różnych zakresach temperatur. W obszarze niskotemperaturowym  
(T< 50 K) możemy zarejestrować piki tunelowe (T>50 K) natomiast poszerzenie piku 
centralnego dla T > 50 K. Rozpraszanie neutronów opisuje funkcja S(Q, ), gdzie Q oznacza 
pęd, a  związane jest z energią przekazaną przez neutron jądru, na którym neutron się 
rozproszył. Nie stwierdzono, w przypadku przebadanych przez nas kryształów, zależności od 
wartości przekazywanego pędu, innymi słowy nie ma zależności funkcji S(Q, ) od kąta 
rozpraszania neutronów. W naszym przypadku dynamika jest przede wszystkim związana z 
ruchami rotacyjnymi cząsteczki organicznej. Wszystkie prezentowane tutaj wyniki pomiarów 
rozpraszania neutronów zostały wykonane w FRM II, Garching, Niemcy, przy użyciu 
spektrometru SPHERES (Spectrometer for High Energy Resolution) w zakresie czasowym od 
~100ps do 3ns. Opis działania przyrządu oraz programy komputerowe użyte do obróbki 
i analizy danych można znaleźć w odnośnikach.21–23 Pomiary wykonane były w zakresie 
temperatur od temperatury ciekłego helu do temperatury pokojowej i w zakresie energii od  
-30 do +30 eV. Programy Slaw i Frida użyte zostały do obróbki i analizy danych pomiarowych. 
Poniżej przedstawiono przykłady związków, dla których zostały wykonane pomiary QENS: 

 

Tabela 3. Przykład kompleksów cyjankowych, dla których dynamikę cząsteczki gościa badano metodą QENS. 

pozycja cząsteczka gościa: amina 
organiczna  

wzór skrót 

[H2] metyloamina [CH3NH3]2[KFe(CN)6] MAFe 
[H2] dimetyloamina [(CH3)2NH2]2[KFe(CN)6] DMAFe 
[H2] trimetyloamina [(CH3)3NH]2[KFe(CN)6] TrMAFe 
[H3] acetamidyna [CH3C(NH2)2]2[KCr(CN)6] ACECr 
[H3] acetamidyna [CH3C(NH2)2]2[KFe(CN)6] ACEFe 
[H3] acetamidyna [CH3C(NH2)2]2[KCo(CN)6] ACECo 
[H5] dimetyloamina [(CH3)2NH2]2[KFe(CN)6] DAMCr 

Rys. 18a przestawia temperaturową zależność sygnału QENS, który został zmierzony 
dla wybranych temperatur w dwóch fazach (III i II) kryształów DMACr. Natomiast Rys. 18b 
przedstawia zależność elastycznego rozpraszania w funkcji temperatury dla dwóch 
izomorficznych próbek DMACr i DMAFe. W temperaturze 3 K próbka rozprasza neutrony 
jedynie w sposób elastyczny, dlatego dane te wykorzystywane są w dalszym dopasowaniu jako 
składowa elastyczna. Dla temperatur powyżej 100 K, obserwujemy charakterystyczne dla 
QENS poszerzenie sygnału zarówno w fazie III, jak i II. Powyżej tej temperatury maleje również 
intensywność rozpraszania elastycznego, skokowy spadek w okolicy 220 K dla próbki DMACr i 
228 K dla analogu Fe(III) pokrywa się z danymi analizy termicznej.  
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Rys. 18. a) Temperaturowe zależności QENS zmierzone dla kryształu DMACr w różnych temperaturach dla 
zakresu przekazu pędu Q 0,6-1,55 Å-1. Czerwone linie wskazują temperaturę przemiany fazowej z fazy III do II. 
b) Intensywność elastycznego rozpraszania neutronów w funkcji temperatury mierzona dla DMACr i DMAFe. 
b) Przykładowy pomiar QENS dla T = 260 K dla uśrednionej wartości Q = 1.2,2 (Å-1). Czarne kółka reprezentują 
dane eksperymentalne. Czerwona linia ciągła przedstawia krzywą otrzymaną z dopasowania, składową 
rozpraszania elastycznego przedstawiono kolorem niebieskim, natomiast QENS kolorem zielonym. Dane 
rejestrowano dla próbki ACECr. [H5] i [H3]. 

 

W przypadku ruchów translacyjnych funkcję rozpraszania neutronów zawierałaby tylko 
jedną składową QENS, to znaczy, że całe maksimum elastyczne byłoby poszerzone. Dla ruchów 
rotacyjnych należy zastosować odpowiedni model (tzn. teoretyczną krzywą S(Q,)). Model 
standardowy, używany przez nas, zawiera składnik Diraca na rozpraszanie elastyczne 
(sprężyste), δ() i krzywe Cauchy’ego-Lorentza (C-L) dla rozproszeń QENS. Krzywa teoretyczna 
S(Q,) (wynikająca z założonego modelu) następnie jest użyta do całki splotu z funkcją 
rozdzielczości przyrządu (która w naszym przypadku została otrzymana z pomiarów INS dla 
wanadu lub próbki w tym samym zakresie energii w najniższej temperaturze). Rys. 18c 
pokazuje odpowiednio krzywe: składowa elastyczna (niebieski kolor), składowa QENS (kolor 
zielony), punkty doświadczalne (czarny kolor), krzywa teoretyczna (linia czerwona). Ilość 
krzywych (C-L) w dopasowaniu była zależna od błędu dopasowania, liczonego jako suma 
odchyleń kwadratowych model-krzywa eksperymentalna. Zwiększenie liczby krzywych 
(opisujących dany ruch) nie wpływał na poprawę dopasowania w przypadku kryształów ACECr 
czy też DMACr. Należy pamiętać, że w spektrometrze SPHERES można obserwować jedynie 
ruchy cząsteczki z czasem relaksacji od 100ps do 3ns.  Równanie krzywej teoretycznej 
przedstawiono poniżej. 

S(Q, ω)=R(Q, ω)⊗(A0δ(ω)+A1(Q)L1(ω))+B(Q) (1) 

L1(ω)=
1
π

Γ

Γ +ω2 (2) 
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Gdzie R(ω, Q) jest funkcją rozdzielczości, δ(ω) jest składową Diraca, L1(ω) jest funkcją C-L 
zdefiniowaną równaniem (2), B(Q) opisuje tło. W równaniu (2) Γ jest to połówkowa szerokość 
(Half Width at Half Maximum, HWHM). Parametry A0 i A1 opisują intensywności rozpraszania, 
odpowiednio: elastycznego i QENS. Parametry te mogą być wykorzystane do wyznaczenia 
elastycznego niespójnego czynnika kształtu EISF (Elastic Incoherent Structure Factor), który 
w zależności od przekazu pędu może opisać geometrię ruchu (równanie 3). 

EISF = A0( )

A0( )  A1( )
 (3) 

Wyznaczony eksperymentalnie EISF porównano z funkcjami teoretycznymi dla różnych modeli 
rotacyjnych. Tabela 4 przedstawia opis matematyczny modeli ruchu między N równoważnymi 
pozycjami, R jest to promień danego ruchu. Jeżeli współczynnik EISF poprawnie opisuje ruch 
w danej fazie to jego zależność od pędu (Q Å-1) nie powinna zależeć od temperatury.  

Tabela 4. Modele ruchu opisane przez EISF między N równoważnymi pozycjami, a R to promień danego ruchu. 
j0(x)=sin(x)/x jest to sferyczna funkcja Bessela zerowego rzędu. [H3] i [H5]. 

model 
Typ ruchu 
cząsteczki 

N EISF model 
R [Å] 

DMACr 

R [Å] 
ACECr 

nr na 
Rys. 
19b  

nr na 
Rys. 
20b 

1 rotacja CH3  3 
1
3

1+2j0(√3QR)  0,917 0,927 (CH3) (1) (1) 

2 
swobodna 

rotacja 
– j0

2(QR) 0,956 
0,927 (CH3) 
1,729 (ACE) 

(2) (3) 

3 -flips 2 
1
2

1+j0(2QR)  1,351 1,718 (3) (2) 

4 face - to - face 4 
1
4

1+2j0(√2QR)+j0(2QR)  1,263  (4) - 

4* 
ACE cation 

3- sites-rotation 
3 

1

3
1+2j0(√3QR)  - 1,729 (4) (4) 

     * Model opisujący ruch w układzie ACECr. 

W przypadku kationu dimetyloamoniowego (CH3)2NH , kation może wykonywać następujące 
ruchy: 

 Skokowa rotacja grup metylowych o kąt 120° (N=3, model 1 w tabeli) lub swobodna 
rotacja grupy CH3 wzdłuż osi C3 (model 2). 

 Rotacja -flips, przeskok o 180° wzdłuż osi C2 (N=2, model 3), lub rotacja o 90° (N=4, 
model 4). 

 Ruch ramienia N-CH3 wzdłuż osi C’2. 

Najlepszy model opisujący ruch kationu DMA+ w zakresie temperatur od 100 K do 
temperatury przejścia fazowego (220/228 K dla DMACr/DMAFe) to przeskok grupy metylowej 
o kąt 120° (numer 1 na Rys. 19b). Na podstawie struktury kryształu w fazie III odległość od 
atomów H do osi C3 wynosi około 0,924 Å, natomiast z dopasowania modelu 1 i 2 (z tabeli 4) 
otrzymano odpowiednio R: 0,917 i 0,956 Å. W związku z tym można wysnuć wniosek, że wybór 
modelu 1 do opisu dynamiki kationu jest bardziej odpowiedni niż model 2 (Rys. 19b). W fazie 
pośredniej (II) brano pod uwagę dwa rodzaje ruchów o tym samym promieniu równym 1,31 
Å. Jeden kation obraca się o kąt 180 ° od pozycji A do A ’, a drugi od B do B’ (model 3).  
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Model 4 zakłada obrót kationu wokół osi C4 o kąt 90°. Zmiana położenia powinna wyglądać 
następująco: A → B → C → D.  
Zgodnie z wynikami dopasowania (Rys. 19b), wyraźnie widać, że założenie modelu 3 doskonale 
opisuje dane eksperymentalne. Wniosek ten znalazł również potwierdzenie w analizie 
parametrów termodynamicznych otrzymanych z krzywych DSC.  
W przypadku innej cząsteczki gościa (acetamidyny ACE+), model opisujący rotację grupy 
metylowej wokół osi trójkrotnej najlepiej pasuje do danych eksperymentalnych zmierzonych 

w fazie niskotemperaturowej (Rys. 20b). Natomiast w fazie pośredniej został wybrany model 
(4* w Tabeli 4) swobodnej rotacji całej cząsteczki ACE+ wokół osi C3. Z dopasowania tego 
modelu otrzymano promień R = 1,686 Å, natomiast z danych strukturalnych R wynosi 1,729 Å.  
W fazie I ruch wydaje się zbyt szybki, aby zmierzyć go przy użyciu spektrometru SPHERES, ruch 
molekularny w fazie wysokotemperaturowej powinien być mierzony przy użyciu innego 
spektrometru np. na podstawie pomiaru czasu przelotu (TOF, Time-of-Flight). Należy 
zaznaczyć, że wybrane modele opisujące ruch cząsteczek zostały również potwierdzone w 
pomiarach spin-sieć T1 1H NMR w ciele stałym.  

 
Rys. 19. a) Schemat kationu DMA+, orientacja momentów dipolowych i proponowany model rotacji kationu 
w III i II fazie. b) Zależność ESIF od pędu, punkty doświadczalne zmierzone dla dwóch faz III i II [H5]. 

 
Rys. 20. a) Model rotacji kationów ACE w fazie II i I. b) Zależność współczynnika ESIF od pędu. Punkty 
czerwony, niebieski i zielony przedstawią dane zmierzone w fazie II, natomiast szare w fazie III. [H3] 
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3. Podsumowanie osiągnięcia naukowego 
 

Jak już zostało wspominane, połączenia jednostek organicznych z nieorganicznym 
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, które wynika z bogatej różnorodności 
strukturalnej, jak również z możliwości aplikacyjnych hybryd. W prezentowanym 
Autoreferacie omówiono wybrane wyniki badań podstawowych, które zostały wykonane dla 
13 kryształów z grupy hybryd organiczno-nieorganicznych cyjankowych kompleksów 
koordynacyjnych. Z całej grupy dziewięć kompleksów zostało scharakteryzowanych po raz 
pierwszy, natomiast w przypadku 3 kryształów, gdzie kationem organicznym były metylowe 
pochodne aminy, użyto nowych metod badawczych w celu obserwacji zmiany dynamiki 
kationów w kompleksie. Najważniejsze osiągnięcia naukowe z cyklu habilitacyjnego 
przedstawiono poniżej: 

 Otrzymanie nowych multifunkcjonalnych przełączalnych kryształów z rodziny 
cyjankowych polimerów koordynacyjnych o strukturze podwójnego perowskitu. 
Niektóre obserwowane w kryształach przemiany fazowe w ciele stałym związane są z 
wielokrotnym przełączaniem między niskim „OFF” i wysokim stanem dielektrycznym 
„ON”. 
 

 Odkrycie własności ferroelektrycznych w krysztale [(CH3)3NOH]2[KCo(CN)6]  
(TMAO-Co), w szerokim zakresie temperatur. Dwuosiowe własności polarne zostały 
potwierdzone obserwacją ferroelektrycznej pętli histerezy, analizą strukturalną oraz 
obliczeniami teoretycznymi. 
 

 Wyjaśnienie molekularnych mechanizmów przemian fazowych dla wszystkich 
badanych kryształów w oparciu o pełną analizę: (i) strukturalną, (ii) zmiany dynamiki 
cząsteczek, opisanej na podstawie odpowiedzi dielektrycznej i wyników pomiarów 
1H NMR. 
 

 Zastosowanie techniki kwazi-elastycznego rozpraszania neutronów (QENS) w celu 
określenia wpływu dynamiki kationu organicznego na mechanizm przemian fazowych 
w kryształach z rodziny polimerów koordynacyjnych. 

 
 Określenie wpływu domieszek Fe(III)/Co(III) w cyjankowych organiczno-

nieorganicznych hybrydach na stabilność termiczną próbek, wartości temperatur 
przemian fazowych oraz właściwości przełączalne kryształów. 
 

 Detekcja i analiza domen ferroelastycznych w kryształach o strukturze podwójnego 
perowskitu. 
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4.  Podsumowanie innych osiągnięć naukowych 

Technikę nieelastycznego rozpraszania neutronów zastosowano również do analizy 
dynamiki grup metylowych w kryształach molekularnych zbudowanych ze związków 
organicznych ze słabymi oddziaływaniami międzycząsteczkowymi. Z punktu widzenia 
potencjalnych zastosowań kryształów molekularnych w elektronice i optoelektronice istotne 
są zagadnienia związane z korelacją pomiędzy strukturą kryształu molekularnego a dynamiką 
tworzących go cząsteczek lub fragmentów tych cząsteczek. Zasadnicze znaczenie ma obecność 
w krysztale wiązań wodorowych, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. W niniejszych 
pracach zostały przedyskutowane zjawiska dynamiczne w kryształach molekularnych przede 
wszystkim z uwzględnieniem badań dotyczących rozpraszania neutronów w szerokim zakresie 
temperatur. Zinterpretowano widma nieelastycznego rozpraszania neutronów (INS), 
zwłaszcza dotyczących tunelowania grup metylowych w niskich temperaturach. W 
omawianych pracach przedyskutowano korelację pomiędzy wynikami badań strukturalnych 
wybranych kryształów i ich widmami INS w niskich temperaturach. 
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