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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji  

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a 

 

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej  

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne  

 

1 Nazwisko i imię 

promotora, tytuł/stopień 

naukowy, jednostka, adres 

e-mail 

Świątkowska-Warkocka Żaneta,  

dr hab.  

NZ34, Zaneta.Swiatkowska@ifj.edu.pl  

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Kompozyty ferrytowo/polimerowe – synteza laserowa, 

własności strukturalne, magnetyczne i ich potencjalne 

zastosowania w ogniwach paliwowych.  

Cząstki ferrytowe są ważnym materiałem badawczym ze względu 

na ich szerokie zastosowanie w biotechnologii, obrazowaniu 

metodą rezonansu magnetycznego i przechowywaniu danych. 

Wiadomo, że właściwości cząstek zależą od ich wielkości, 

kształtu i składu. W przypadku nanokompozytów bardzo ważna 

jest również budowa wewnętrzna. Cząstki te wykazują 

niestabilność w dłuższym okresie czasu z powodu tworzenia się 

aglomeratów generowanych przez duże energie powierzchniowe. 

Dlatego opracowano strategie ochrony, takie jak powłoki 

krzemionkowe, węglowe lub polimerowe, aby je stabilizować 

chemicznie. W przypadku nanokompozytów ferrytowo-

polimerowych ich właściwości w dużej mierze zależą od 
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wielkości i rozmieszczenia cząstek w matrycy polimerowej. 

Zaobserwowano eksperymentalnie, że nanokompozyty złożone z 

matryc polimerowych i ferrytów wykazały znaczną poprawę 

odporności na pękanie, lepsze własności zarówno magnetyczne, 

jak i elektryczne, oraz większą aktywność elektrokatalityczną. Ze 

względu na ich własności można się spodziewać, że będą 

świetnym materiałem do zastosowań w ogniwach paliwowych. 

Przedmiotem pracy będzie synteza metodami laserowymi cząstek 

ferrytowych i ich kompozytów, umieszczenie ich w matrycy 

polimerowej, oraz kompleksowe badania ich własności 

strukturalnych, magnetycznych i katalitycznych. Badania 

strukturalne będą przeprowadzone przy pomocy dyfraktometru 

rentgenowskiego, elektronowej mikroskopii transmisyjnej i 

skaningowej. Pomiary własności absorpcyjnych przeprowadzone 

zostaną za pomocą spektrofotometrów, magnetyczne za pomocą 

magnetometru typu SQUID. Ważnym elementem pracy będzie 

znalezienie zależności między wielkością, strukturą i 

własnościami magnetycznymi i katalitycznymi otrzymanych 

cząstek i kompozytów. 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 
znajomość metod doświadczalnych badania ciał stałych 

znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i 

umożliwiającym czytanie artykułów w tym języku  

obsługa programów graficznych (np. Corel Draw); 

obsługa programów do analizy danych (np. Origin, SigmaPlot) 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Zaneta Switkowska-Warkocka 

Ph.D. 

Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 
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Zaneta.swiatkowska@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Ferrite/polymer composites - laser synthesis, structural, 

magnetic properties and their potential applications in fuel 

cells.  

Ferrite particles are an important research material due to their 

wide application in biotechnology, magnetic resonance imaging 

and data storage. It is known that the properties of particles 

depend on their size, shape and composition. In the case of 

nanocomposites, the internal structure is also very important. 

These particles show instability over an extended period of time 

due to the formation of agglomerates generated by high surface 

energies. Therefore, protection strategies such as silica, carbon 

or polymer coatings have been developed to chemically stabilize 

them. In the case of polymer nanocomposites, their properties 

largely depend on the size and distribution of particles in the 

polymer matrix. It was experimentally observed that 

nanocomposites composed of polymer matrices and ferrites 

showed a significant improvement in fracture toughness, better 

both magnetic and electrical properties, and higher 

electrocatalytic activity. Due to their properties, it can be 

expected that they will be an excellent material for applications 

in fuel cells. 

The subject of the work will be the synthesis of ferrite particles 

and their composites by laser methods, their placement in a 

polymer matrix, and as well as comprehensive studies of their 

structural and optical properties. Structural investigations will be 

carried out using an X-ray diffractometer, transmission and 

scanning electron microscopy. Measurements of catalytical 
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properties will be carried out using spectrophotometer and 

magnetic properties by SQUID magnetometer. An important 

element of the work will be to find relationships between the 

size, structure, magnetic and catalytic properties of the obtained 

particles and composites. 

4 Additional requirements to 

the candidate 

knowledge of the experimental methods for studying solids 

knowledge of English at a communicative level enabling reading 

of scientific articles in this language 

ability to use graphic programs (eg Corel Draw) 

ability to use data analysis programs (eg Origin, SigmaPlot) 

5 Sources of financing  

 


