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4     Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

 
4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego 
 

Zmiany strukturalne i ruchy molekularne w materiałach organicznych o 

uporządkowaniu ciekłokrystalicznym obserwowane w spektroskopii 

dielektrycznej. 
 

4.2 Wykaz prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 
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4.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 
 

Wprowadzenie 
 

Na mojej drodze naukowej szczególną uwagę poświęciłam początkowo 

materiałom, które w pewnym zakresie temperatur wykazują właściwości 

ciekłokrystaliczne. Jednak w miarę poznawania tej grupy materiałów 

zainteresowałam się także ich zachowaniem i właściwościami w fazie stałej ‒ 

zarówno osiąganej dzięki obniżeniu temperatury, jak i poprzez usieciowanie 

monomerów ciekłokrystalicznych. Jednym z głównych tematów mojej pracy 

badawczej stało się zagadnienie powiązania opisu odpowiedzi dielektrycznej 

charakterystycznego dla materiałów występujących w fazie ciekłokrystalicznej z 

opisem odpowiedzi dielektrycznej polarnych polimerów, bazując na identycznej 

budowie cząsteczki i zawartości grup polarnych. Dążyłam również do określenia, w 

jakim stopniu odpowiedź dielektryczną determinują same grupy polarne, a na ile 

istotna jest struktura badanego materiału. 

Badania właściwości fizycznych substancji mezomorficznych (w tym pojawiania 

się fazy ciekłokrystalicznej wynikającego z budowy molekularnej cząsteczki) 

prowadzone są od kilkudziesięciu lat, a odkrywane ogólne reguły stanowią dziś 

podstawę do syntetyzowania nowych materiałów o pożądanych właściwościach. 

Osobną grupę stanowią prace dotyczące wytwarzania struktur organicznych 

charakteryzujących się pewnym wewnętrznym uporządkowaniem – gdzie istotną 

rolę odgrywa budowa molekularna, ale również sposób i warunki tworzenia fazy 

skondensowanej. Wpisując się w tę tematykę przeprowadziłam szereg prac 

doświadczalnych dla konkretnych materiałów ciekłokrystalicznych, w tym 

ciekłokrystalicznych monomerów epoksydowych, ich sieci i kompozytów. Dzięki 

współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytutem 

Elektrotechniki we Wrocławiu mogłam współuczestniczyć w badaniach nowych 

materiałów, co pozwoliło nie tylko określić i scharakteryzować ich właściwości 

fizyczne, ale także w pewnym stopniu kontrolować ich strukturę. Dla niektórych 

mieszanin składających się z ciekłokrystalicznych prekursorów epoksydowych i 

aminy aromatycznej udało się wytworzyć sieci polimerowe o pewnym globalnym 

uporządkowaniu, podobnym do uporządkowania występującego w monomerach 
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ciekłokrystalicznych. Zebrane badania dielektryczne dla tak szerokiej grupy 

materiałów pozwoliły nie tylko scharakteryzować właściwości badanych związków, 

ale również przyczyniły się do lepszej interpretacji samej odpowiedzi dielektrycznej. 

Mam nadzieję, że prowadzone przeze mnie prace pozwoliły rozszerzyć i 

usystematyzować wcześniejsze obserwacje, zarówno dotyczące materiałów 

ciekłokrystalicznych, jak i szklistych.  

 

Już w trakcie pracy nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej prowadziłam 

badania ośmiu nowych materiałów posiadających fazy ciekłokrystaliczne – czterech 

monomerów diwinylowych i czterech monomerów epoksydowych. Głównym celem 

tych badań było przede wszystkim określenie zakresu temperaturowego i typu 

mezofazy. Jako podstawowe narzędzie badawcze zastosowałam mikroskopię 

polaryzacyjną w komórkach z warstwą porządkującą i bez takiej warstwy. Technika 

ta była niewystarczająca do określenia rodzaju faz smektycznych. Dlatego 

korzystając z możliwości udostępnionych w trakcie staży naukowych, które odbyłam 

w Instytucie Maxa Plancka w Mainz (Niemcy), wykonałam także badania 

szerokokątowego rozpraszania promieni X na próbkach umieszczonych w 

kapilarach, które pozwoliły na zidentyfikowanie rodzaju występujących smektyków. 

Oddziaływanie materiału ciekłokrystalicznego ze ściankami kapilary może być 

samoistnym czynnikiem wpływającym na jego uporządkowanie, jednak dopiero 

zastosowanie dodatkowego, zewnętrznego pola magnetycznego pozwala wymusić 

znaczące uporządkowanie cząsteczek (direktora) w jednym kierunku. Prowadzone 

przeze mnie równolegle badania odpowiedzi dielektrycznej monomerów 

ciekłokrystalicznych pozwoliły na potwierdzenie istniejących mezofaz oraz 

obserwację procesów relaksacyjnych w nich występujących. Interpretacja procesów 

relaksacyjnych w badanych monomerach nie była zagadnieniem trywialnym, gdyż 

odpowiedź dielektryczna takich materiałów zależy od wielu czynników, w tym od 

rodzaju zastosowanych elektrod, czy też uporządkowania cząsteczek ‒ samoistnego 

lub wymuszonego (np. poprzez wprowadzenie warstwy porządkującej, czy 

przyłożenie dodatkowego pola elektrycznego). Czasami procesy relaksacyjne 

związane z budową molekularną materiału były częściowo maskowane przez duże 

przewodnictwo elektryczne w podwyższonych temperaturach, lub pojawiający się w 

niektórych układach efekt Maxwella-Wagnera. Wykonane prace pozwoliły mi 

określić wpływ samej grupy funkcyjnej w łańcuchach węglowych na rodzaj i zakres 

tworzenia się fazy ciekłokrystalicznej, oraz wpływ polarnej i niepolarnej grupy 

funkcyjnej na odpowiedź dielektryczną. Większość znanych do tej pory reguł 

skupiała się bowiem na powiązaniu budowy mezogenu i długości łańcucha z 

tworzeniem się faz ciekłokrystalicznych, ich rodzajem oraz zakresem 

temperaturowym ich występowania. 

W moich późniejszych pracach, obok odpowiedzi dielektrycznej monomerów 

ciekłokrystalicznych badałam też proces przejścia do fazy stałej, w tym proces 

sieciowania ciekłokrystalicznych materiałów epoksydowych. Po uzyskaniu stopnia 

doktora kontynuowałam prowadzone wcześniej prace. Dzięki dalszej współpracy z 
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Wydziałem Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej oraz dodatkowo z Instytutem 

Elektrotechniki we Wrocławiu poszerzyłam zakres badań zarówno o nowe materiały 

ciekłokrystaliczne z dłuższymi łańcuchami węglowymi, jak również o materiały 

oparte na nowych mezogenach. Zainteresował mnie też przebieg samego procesu 

sieciowania, w szczególności wpływ warunków sieciowania (takich jak dobór czasu i 

temperatury sieciowania, wybór utwardzacza, zastosowanie dodatkowych 

napełniaczy oraz wprowadzenie pola magnetycznego w trakcie sieciowania) na 

właściwości powstających kompozytów. Szczególną uwagę poświęciłam powiązaniu 

struktury powstającego kompozytu z warunkami sieciowania oraz jej wpływu na 

odpowiedź dielektryczną. Pozwoliło to usystematyzować czynniki wpływające na 

strukturę i właściwości kompozytu, jak również wprowadziło szereg informacji 

dotyczących opisu odpowiedzi dielektrycznej materiałów zawierających grupy 

mezogeniczne. 

 

Przedstawiony przeze mnie wykaz prac służy przedstawieniu ogólnych 

zachowań materiałów zawierających ugrupowania mezogeniczne w oparciu o szereg 

konkretnych przykładów. Wybór prac opiera się głównie na opublikowanych 

wynikach badań dielektrycznych oraz strukturalnych poszczególnych materiałów, 

zarówno monomerów i polimerów ciekłokrystalicznych, jak i sieci polimerowych 

opartych na ciekłokrystalicznych żywicach epoksydowych. Dodatkowo, część prac 

zawiera obserwacje dielektryczne in situ prowadzone w trakcie procesu sieciowania, 

w którym materiały ciekłokrystaliczne na skutek utwardzania przekształcają się w 

nierozpuszczalne, stałe sieci epoksydowe. Obserwacje te są szczególnie ciekawe, 

gdyż pozwalają zaobserwować zarówno procesy relaksacyjne charakterystyczne dla 

fazy ciekłokrystalicznej, jak i szklistej.  

Moje prace dotyczyły głównie odpowiedzi dielektrycznej uzyskanej dla różnych 

monomerów ciekłokrystalicznych [H1, H3, H9], jak i sieci polimerowych opartych na 

ciekłokrystalicznych monomerach epoksydowych [H1, H6, H7, H10, H11] oraz 

zostały porównane z odpowiedzią dielektryczną układów ciekłokrystalicznych o 

nieco innej budowie, opisanych w pracach [H4, H5]. Ze względu na anizotropowe 

właściwości materiałów ciekłokrystalicznych warto zauważyć, że uzyskana 

odpowiedź dielektryczna może zależeć zarówno od badanych związków, jak i od 

kierunku uporządkowania struktury materiału względem kierunku zmiennego pola 

elektrycznego przyłożonego jako sygnał pomiarowy. Względna łatwość 

porządkowania się materiałów ciekłokrystalicznych pod wpływem pola 

elektrycznego, magnetycznego, czy oddziaływania z podłożem jest też pewnym 

utrudnieniem w dążeniu do uzyskania materiału o trwałym, stabilnym 

uporządkowaniu w trakcie badań. Takich problemów nie ma przy badaniach 

materiałów izotropowych, takich jak ciecze, czy znaczna część polimerów. Dla sieci 

epoksydowych opartych o monomery ciekłokrystaliczne można podczas sieciowania 

wpływać na ułożenie monomerów w wybranym kierunku. Ten wymuszony 

kierunek można w pewnych przypadkach „zamrozić” w fazach, gdzie nie mamy już 

do czynienia z ciekłym kryształem. Występujące pierwotnie uporządkowanie 
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ciekłokrystaliczne pozostaje wówczas obecne w materiale również w innych fazach i 

może wpływać na ich zachowanie w zmiennym polu elektrycznym. Z tego względu 

w pracach dotyczących tworzenia się sieci epoksydowych analizowałam również w 

jaki sposób można kontrolować końcową strukturę i jak warunki sieciowania 

wpływają na końcowe ułożenie molekuł. Badania te zostały przedstawione i szeroko 

omówione w pracy [H2] na podstawie trzech wybranych układów, natomiast praca 

[H8] zbiera i podsumowuje dotychczasowe badania dotyczące możliwości 

wytwarzania uporządkowanych struktur z większości przebadanych układów 

monomer/utwardzacz. Dla wybranego układu, w którym takie uporządkowanie 

udało się wytworzyć, zostały wykonane badania dielektryczne uporządkowanych 

sieci epoksydowych. Wyniki tych badań przedstawiłam w pracy [H10]. 

Dodatkowo, dla większości sieciowanych układów przeprowadziłam badania 

odpowiedzi dielektrycznej procesu sieciowania [H1, H6, H7, H10, H11]. Przy tym w 

pracach [H6, H7, H10, H11] proces ten był obserwowany w częstotliwościach poniżej 

106 Hz i był zwykle przedstawiony na tle odpowiedzi dielektrycznej końcowego 

produktu sieciowania. Natomiast w pracy [H1] proces sieciowania obserwowany był 

w wysokich częstotliwościach, na tle procesów relaksacyjnych widocznych w 

czystych monomerach. Oprócz prac zawartych w powyższym wykazie, przebadałam 

też wiele innych układów epoksydowych i polimerowych. Prace te zostały 

wymienione i omówione w końcowej części autoreferatu. Warto zauważyć, że 

opublikowane wyniki są owocem wielu różnych prób, nie zawsze spełniających 

pokładane w nich oczekiwania. Przedstawiony tu jako osiągnięcie naukowe cykl 

publikacji jest zbiorem tych spośród moich prac badawczych, które uważam za 

najciekawsze i najbardziej wartościowe.  

 

Wybrane zagadnienia dotyczące opisu odpowiedzi dielektrycznej 
 

Prezentację osiągnięcia naukowego chciałabym rozpocząć od przedstawienia 

głównych teorii i wzorów z dziedziny fizyki dielektryków, które wykorzystywałam 

w swoich pracach doświadczalnych jako podstawę opisu i interpretacji wyników 

prowadzonych badań. 

Jak podkreśla G. Williams, wyróżniającą cechą szerokopasmowej spektroskopii 

dielektrycznej jest zdolność do rejestrowania obszarów absorpcji energii w bardzo 

szerokim przedziale częstotliwości, od 1011 Hz do 10-6 Hz. Interesujący jest także fakt, 

że badana w tym przypadku zależność przenikalności elektrycznej od częstotliwości 

w dobrym przybliżeniu może być opisana funkcją potęgową, odpowiednio w 

zakresie niskich i wysokich częstotliwości. Zachowanie to jest wspólne dla różnych 

klas materiałów dielektrycznych, co zostało nazwane przez A. Jonschera uniwersalną 

odpowiedzią dielektryczną. Współcześnie znaczący wkład w rozwój tej dziedziny 

wniosły prace S. Havriliaka, S. Negamiego, G.P. Johariego, M. Goldsteina, S.D. 

Senturii, N.F. Shepparda, R. Böhmera, C.A. Angella, K.L. Ngai, G. Williamsa oraz 

wielu innych naukowców badających odpowiedź dielektryczną różnych grup 

związków chemicznych. Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć można znaleźć 
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m.in. w pracach J. Raulta oraz w książce „Broadband Dielectric Spetroscopy” F. Kremera 

i A. Schönhalsa. Również w Polsce od wielu lat prowadzone są badania w tej 

dziedzinie. Powstało kilka książek dedykowanych specjalnie temu zagadnieniu. 

Należą do nich m.in. „Fizyka dielektryków” A. Chełkowskiego, „Zagadnienia fizyki 

dielektryków” T. Krajewskiego, „Elektrety i piezopolimery” B. Hilczer i J. Małeckiego, 

oraz szerokie kompendium danych doświadczalnych „Własności dielektryków” J. 

Antoniewicza. W każdej z tych pozycji omówione zostały nieco inne zagadnienia, 

oparte na dziś już historycznych wynikach. Obecnie badania z użyciem 

spektroskopii dielektrycznej prowadzone są w kilku ośrodkach w Polsce, m.in. w 

Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Katowicach, a także w Łodzi. Rozwój tej techniki 

poprzez poszerzenie możliwości pomiarowych pozwala na wyjaśnienie wielu 

procesów zachodzących w szerokiej gamie materiałów.  

Pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego zachodzą zmiany polaryzacji 

dielektryka spowodowane orientowaniem się trwałych dipoli elektrycznych 

cząsteczek. Zmiany te nie są jednak natychmiastowe, lecz zachodzą w pewnej skali 

czasowej, którą określa się za pomocą wielkości  zwanej czasem relaksacji. W 

przypadku pól przemiennych bezwładność zmian polaryzacji orientacyjnej prowadzi 

do pojawienia się przesunięcia fazowego między zmianami pola, a powodowanymi 

przez nie zmianami polaryzacji. Zależność zespolonej przenikalności elektrycznej  

od częstości kołowej  będzie wykazywać dyspersję dla składowej rzeczywistej ’, a 

dla składowej urojonej ” pojawi się pasmo absorpcyjne. Klasyczny opis zjawiska 

relaksacji został podany przez Debye’a, który wyprowadził następujące wyrażenie 

opisujące zależność przenikalności od częstości kołowej pola, dla pojedynczej 

relaksacji charakteryzowanej czasem  : 
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gdzie s i  oznaczają odpowiednio wartości przenikalności elektrycznej: statyczną i 

w wysokich częstotliwościach, a wartość  nazywana jest intensywnością relaksacji 

(ang. dielectric strength).  

Debye w swoim modelu badał relację pomiędzy rzeczywistą częścią 

przenikalności elektrycznej Δ, a momentem dipolowym molekuły. Model ten został 

następnie rozwinięty przez Onsagera, Fröhlicha oraz Kirkwooda. W teorii Onsagera 

własności dielektryczne cieczy polarnych badane są poprzez rozważanie pojedynczej 

cząsteczki umieszczonej w uśrednionym polu pozostałych molekuł. Przy takim 

podejściu wzajemne oddziaływania między cząsteczkami znajdującymi się w bliskim 

sąsiedztwie nie są brane pod uwagę. Podejście Kirkwooda-Fröhlicha jest 

rozwinięciem teorii Onsagera dla przypadku izotropowych cieczy polarnych. 

Zakłada ono, że pewna statystyczna liczba molekuł ograniczonych przez sferę o 

małej objętości zanurzona jest w nieskończonym dielektryku o przenikalności . 

Zasługą tej teorii było wprowadzenie współczynnika korelacji Kirkwooda g, którego 

wartość określa dominujący typ oddziaływań między sąsiadującymi dipolami. 

Wartości g>1 wskazują na równoległe uporządkowanie dipoli, wartości g<1 – na 



  8 

 

antyrównoległe. Przy braku korelacji wartość g wynosi 1 i równanie przechodzi w 

równanie Onsagera.  

Analiza urojonej składowej przenikalności elektrycznej dostarcza informacji na 

temat oscylacji (fluktuacji) indukowanych bądź trwałych dipoli elektrycznych 

występujących w materiale. Interpretacja takich procesów jest jednak dość trudna, 

gdyż mogą być one powiązane zarówno z ruchliwością całych molekuł, jak i ich 

polarnych fragmentów. Do tej pory istnieje wiele teorii i dyskusji dotyczących 

interpretacji procesów relaksacyjnych spotykanych w różnych grupach materiałów. 

Przez lata ustaliły się jednak pewne stwierdzenia, co do których większość badaczy 

jest zgodna. Przede wszystkim okazuje się, że procesy relaksacyjne obserwowane w 

materiałach skondensowanych rzadko dają się opisać prostą zależnością Debye’a. 

Dlatego do charakteryzowania procesów relaksacyjnych widocznych w wynikach 

pomiarów przenikalności elektrycznej używa się formuł półempirycznych. Do 

najczęściej stosowanych należą zależności Cole’a-Cole’a oraz Davidsona-Cole’a, 

natomiast uogólnieniem obu tych zależności jest formuła zaproponowana przez 

S. Havriliaka i S. Negamiego. W rzeczywistych materiałach mogą współistnieć dipole 

kilku rodzajów, np. związane z różnymi polarnymi grupami funkcyjnymi w 

strukturze cząsteczki, których relaksacja zazwyczaj zachodzi z różną szybkością. 

Rejestrowana odpowiedź dielektryczna jest wówczas sumą kilku procesów, 

obserwowanych w różnych zakresach częstotliwości. Dla materiałów, w których 

występuje wiele procesów relaksacyjnych oraz przewodnictwo stałoprądowe 

równanie Havriliaka-Negamiego przyjmuje ogólną postać:  

  −
+
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gdzie 0<1 i 0<1 są parametrami opisującymi kształt krzywej *(), parametr  

określa względne poszerzenie piku relaksacyjnego,  - jego asymetrię, różne wartości 

indeksu j odpowiadają współistniejącym procesom relaksacyjnym, 0 jest wartością 

przewodnictwa statycznego (omowego), a 0 jest stałą elektryczną (8.854*10-14 F/cm). 

Dla ==1 powyższa zależność upraszcza się do równania Debye’a. 

Jeśli w badanym materiale występuje wyraźne przewodnictwo stałoprądowe, 

wówczas dominuje ono całą odpowiedź dielektryczną w niskich częstotliwościach. Z 

tego względu P.B. Macedo, C.T. Moynihan i R. Bose zaproponowali alternatywną 

reprezentację wyników pomiarów, w postaci tzw. modułu elektrycznego, 

oznaczanego symbolem M* i zdefiniowanego poprzez związek:  



 =


1
M  

Wielkość ta została wprowadzona przez analogię do modułu obserwowanego w 

badaniach mechanicznych. Reprezentacja za pomocą modułu elektrycznego jest 

szczególnie dogodna, jeśli w danej temperaturze nie występują procesy relaksacyjne, 

a przewodnictwo jonowe jest duże. Pojawia się wówczas charakterystyczne 

maksimum zależności części urojonej modułu elektrycznego (M″) od częstotliwości, 

bezpośrednio związane z wartością przewodnictwa jonowego:  
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 można w tym przypadku interpretować jako czas relaksacji przewodnictwa 

(odwrotność częstotliwości maksimum M″), 0 jest stałą elektryczną, s – statyczną, 

niezależną od częstotliwości wartością względnej przenikalności elektrycznej, 

powiązaną z częścią rzeczywistą modułu elektrycznego. Dodatkowo, do zjawisk 

niepożądanych, które mogą maskować występujące procesy relaksacyjne natury 

molekularnej należy zaliczyć efekty związane z gromadzeniem się ruchomych 

nośników ładunku w pewnych obszarach dielektryka, spowodowane 

niejednorodnością jego struktury, lub zjawiskami zachodzącymi w pobliżu elektrod 

w układach pomiarowych. Pod wpływem przemiennego pola elektrycznego 

wymienionym zjawiskom również będą towarzyszyć procesy relaksacyjne, 

zachodzące w sobie właściwej skali czasowej. Najczęściej spotykane efekty tego 

rodzaju to polaryzacja Maxwella-Wagnera, w której nośniki ładunku są blokowane 

w objętości próbki na granicy obszarów lub warstw o różnym przewodnictwie, oraz 

polaryzacja elektrod, gdzie blokowanie ładunków zachodzi w warstwie 

powierzchniowej na styku z elektrodą.  

Szczegółowa analiza i interpretacja uzyskanych wyników z użyciem 

powyższych zależności zależna jest od rodzaju badanych materiałów, w moich 

badaniach skupiłam się przede wszystkim na ciekłych kryształach i sieciach 

polimerowych. W materiałach ciekłokrystalicznych (w odróżnieniu od ośrodków 

izotropowych) rzeczywista i urojona część przenikalności elektrycznej wykazują 

anizotropię, ich wartości zależą od kierunku ułożenia mezogenów (direktora) 

względem przyłożonego pola elektrycznego. Anizotropię tę oznacza się symbolem 

 i można ją obliczyć odejmując od wartości przenikalności zmierzonej wzdłuż 

direktora || wartość przenikalności wyznaczoną prostopadle do direktora ⊥. 

Własność ta sprawia, że różne grupy ciekłych kryształów przejawiają pewne 

charakterystyczne dla siebie zachowania. Ogólny przegląd zagadnień dotyczących 

ciekłych kryształów można znaleźć w pracach G.W. Graya, czy A. de Vriesa, 

natomiast w książkach W.H. de Jeu „Physical properties of liquid crystalline materials” 

czy P.G. de Gennesa „The physics of liquid crystals” odnajdziemy zagadnienia 

dotyczące właściwości fizycznych tej grupy materiałów. Również w Polsce ukazały 

się pozycje poruszające tematykę ciekłych kryształów, w tym książki autorstwa A. 

Adamczyka i pod redakcją J. Żmiji, natomiast na Politechnice Łódzkiej wydane 

zostały skrypty P. Adamskiego i G. Derfla. Jednak czytelnik zainteresowany opisem 

odpowiedzi dielektrycznej ciekłych kryształów zmuszony jest sięgnąć do pozycji 

specjalistycznych, dotyczących samej spektroskopii dielektrycznej, lub do publikacji 

naukowych G. Williamsa, J.K. Mościckiego, J. Jadżyna, S. Urbana, S. Wróbla, M. 

Wojciechowskiego i innych autorów badających zachowanie konkretnych związków 

chemicznych.  

Teoria Onsagera została rozszerzona na dziedzinę ciekłych kryształów 

nematycznych przez Maiera i Meiera. Przyjęli oni ogólne założenie, że anizotropia 

rzeczywistej części przenikalności elektrycznej zależy od parametru określającego 
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stopień uporządkowania nematyka, a także od polaryzacji indukowanej oraz 

orientacyjnej. Według teorii Maiera i Meiera, w przypadku polaryzacji orientacyjnej 

anizotropia przenikalności elektrycznej związana jest z kątem , jaki tworzy trwały 

moment dipolowy cząsteczki z jej główną osią. Jeśli kąt ten jest znacznie większy, niż 

55° (czyli dla molekuł ze znaczną składową momentu dipolowego prostopadłą do 

osi cząsteczki) to oczekiwana wartość anizotropii materiału będzie ujemna. W 

przeciwnym razie, gdy kąt ten jest mały (czyli gdy moment dipolowy skierowany 

jest bardziej wzdłuż osi cząsteczki), można się spodziewać anizotropii dodatniej. Jeśli 

kąt  ma wartość bliską 55°, to o znaku anizotropii może decydować stopień 

uporządkowania oraz wkład od polaryzacji indukowanej, przy czym obydwa 

czynniki wykazują silną zależność od temperatury. Anizotropia dotyczy także 

procesów relaksacyjnych obserwowanych w zależności urojonej części 

przenikalności elektrycznej od częstotliwości. Inne procesy są widoczne przy 

różnych orientacjach direktora. Relaksacje występujące w najniższym zakresie 

częstotliwości związane są z ruchami rotacyjnymi cząsteczek względem ich krótkich 

osi. Ten proces determinuje głównie wartości || i określany jest często jako relaksacja 

. Trzy pozostałe tryby relaksacji (różne rodzaje ruchów molekuł względem ich 

długich osi) tworzą jeden szeroki proces relaksacyjny, powiązany przede wszystkim 

z ⊥. Ten proces obserwowany jest w częstotliwościach wyższych, niż proces . W 

próbkach uporządkowanych obserwowane jest najczęściej jedno pasmo relaksacyjne, 

natomiast w nematykach nieuporządkowanych zwykle jeden z procesów dominuje, 

jednak w pewnych warunkach można też zaobserwować oba procesy. Takie 

zachowanie było spotykane w różnych materiałach nematycznych, o dużym i małym 

momencie dipolowym, skierowanym podłużnie i poprzecznie do głównej osi 

molekuły. Przypadek ciekłych kryształów smektycznych jest bardziej złożony ‒ z 

reguły obserwuje się przesunięcie procesów relaksacyjnych, a dla niektórych faz 

również nowe typy relaksacji. Odpowiedź dielektryczna jest wówczas mocno 

zależna od rodzaju smektyka i sposobu uporządkowania molekuł w warstwach 

smektycznych. 

 

W materiałach polimerowych często można zaobserwować co najmniej dwa 

procesy relaksacyjne, oznaczane zwyczajowo symbolami  i . Szczegółowa 

interpretacja obu procesów jest przedmiotem licznych teorii i nadal trwającej 

dyskusji w środowisku naukowym. Z upływem czasu ugruntowały się jednak 

pewne spostrzeżenia i wnioski przyjęte przez większość badaczy. Proces  jest 

zazwyczaj relaksacją najwolniejszą (czyli widoczną w najniższych częstotliwościach 

albo w najwyższych temperaturach). Jak pokazano w badaniach różnych polimerów, 

proces ten związany jest z zanikiem ruchów kooperatywnych przy wzrastającej 

lepkości materiału i może być skorelowany z przejściem w stan szklisty. Natomiast 

dla procesu  postulowane są różne mechanizmy. Większość naukowców jest 

zgodna, że w polimerach amorficznych za relaksacje  odpowiedzialne są ruchy 

oscylacyjne polarnych grup bocznych lub lokalnie polarnych części głównego 

łańcucha polimeru (zmiany kierunku związanego z nimi momentu dipolowego). 
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Goldstein i Johari zaproponowali traktowanie procesu  jako ogólnej cechy stanu 

amorficznego, wynikającej w dużym stopniu z wewnętrznej struktury szkieł. 

Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że analogiczny proces można zaobserwować także 

w materiałach o małej masie cząsteczkowej posiadających fazę szklistą. Dyskusja na 

temat zależności pomiędzy procesami  i  oraz dynamiczną przemianą szklistą jest 

wciąż żywa i obejmuje zarówno zagadnienie rozszczepiania się obu procesów 

relaksacyjnych wraz z obniżaniem temperatury, jak też kwestię charakteru 

dynamicznego przejścia szklistego. W niektórych układach skondensowanych poza 

dwoma procesami opisanymi powyżej obserwuje się również inne relaksacje. W 

polimerach można napotkać relaksacje związane ze zmianami konformacyjnymi 

łańcucha głównego lub łańcuchów bocznych, przy czym w polimerach z długimi, 

elastycznymi łańcuchami relaksacja ta pojawia się nieco powyżej procesu .  

 

Czas relaksacji  charakteryzujący dany proces jest wielkością zależną od 

temperatury T, przy czym w większości przypadków zależność tę dobrze opisuje 

wykładnicza formuła Arrheniusa: 

kTEae
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gdzie k oznacza stałą Boltzmanna, a wyznaczona stąd wartość energii aktywacji Ea 

jest parametrem często dyskutowanym w literaturze, gdyż pozwala ona na głębszą 

analizę i porównywanie obserwowanych procesów. Szczególnie interesujące są tu 

zmiany energii aktywacji podczas przejść fazowych w materiałach polimorficznych.  

Typowym odstępstwem od funkcji Arrheniusa jest kształt procesu  w pobliżu 

przejścia szklistego. Do opisu zależności temperaturowej tego procesu często stosuje 

się związek zaproponowany przez Vogela, Fulchera i Tammanna (VFT):  
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gdzie D jest bezwymiarową wielkością nazywaną „parametrem siły” (ang. strength 

parameter), a T0 jest temperaturą Vogela. Wykres relacji VFT dopasowanej do 

danych doświadczalnych wykorzystywany jest też do wyznaczania temperatury 

zeszklenia Tg jako temperatury zaniku procesu  (zwyczajowo przyjmuje się punkt, 

w którym czas relaksacji spada poniżej 10-2 Hz). W przeglądowych pracach J. Raulta 

pokazano wyniki uzyskane tą metodą dla wielu układów polimerowych. Tak 

wyznaczona temperatura Tg jest w bardzo dobrej zgodności z temperaturą Tg 

wyznaczoną z badań kalorymetrycznych. Kolejnym parametrem opisującym 

właściwości fizyczne materiału, do którego wyznaczania wykorzystywana jest 

formuła VFT, jest indeks kruchości (ang. fragility index), którego wartości zazwyczaj 

mieszczą się w zakresie od około 16 dla szczególnie twardych szkieł do około 200 dla 

materiałów kruchych. Indeks kruchości został zdefiniowany przez Böhmera i 

Angella jako: 
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Znając wartości parametrów równania VFT można bezpośrednio wyliczyć wartość 

tego współczynnika korzystając ze związku:  

2
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)/1(3.2 gg TTT

DT
m

−
=  

Kolejnym obszarem zastosowań spektroskopii dielektrycznej są obserwacje 

dielektryczne in situ prowadzone w trakcie procesu sieciowania, zapoczątkowane 

przez S.D. Senturię i N.F. Shepparda. W takich warunkach można śledzić zmiany 

charakteru wybranego procesu relaksacyjnego podczas konwersji materiału o małej 

masie cząsteczkowej w sieć polimerową. Zazwyczaj, pierwotny proces relaksacyjny 

określany jako proces  rozdziela się w trakcie sieciowania na dwa osobne procesy 

 i : proces  przesuwa się zdecydowanie w stronę niskich częstotliwości, natomiast 

proces  zmienia się tylko nieznacznie. W prowadzonych przeze mnie obserwacjach 

procesu sieciowania ciekłokrystalicznych materiałów epoksydowych występowało 

zachowanie nieco inne od opisanego powyżej. Główna różnica wynikała z innych 

warunków sieciowania, które w przypadku badanych przeze mnie materiałów 

wymagały zastosowania wysokich temperatur, co znacząco utrudniało obserwacje 

procesów relaksacyjnych. 

Dodatkowo warto zauważyć, że w oparciu o badania dielektryczne prowadzone 

są również obserwacje innych procesów, takich jak krystalizacja, przemiany 

konformacyjne, czy inne reakcje chemiczne. 

 

Odpowiedź dielektryczna materiałów ciekłokrystalicznych 

 
Do głównych wątków tematycznego cyklu prac stanowiącego przedstawiane w 

tym referacie osiągnięcie naukowe należą badania dielektryczne materiałów 

ciekłokrystalicznych. Ten wątek otwiera praca [H1] opisująca moje początkowe 

obserwacje dotyczące procesów relaksacyjnych w takich materiałach. Badałam w niej 

trzy monomery z krótkimi łańcuchami węglowymi i proces pojawiający się w fazie 

nematycznej tych monomerów w zakresie wysokich częstotliwości 106 ‒ 109 Hz. 

Rozwinięcie tych obserwacji zawiera praca [H3], w której analizowałam odpowiedź 

dielektryczną par monomerów opartych na tym samym mezogenie, ale różniących 

się długością końcowych łańcuchów węglowych. W pracy tej porównane są wyniki 

otrzymane dla dwóch mezogenów, zawierających dwa pierścienie aromatyczne 

połączone różnymi łącznikami. Tym razem badania prowadzone były w szerokim 

zakresie częstotliwości od 10-1 do 109 Hz. Przykładowe wyniki dla materiału z 

dłuższymi łańcuchami węglowymi pokazałam na rysunku 1.  
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Rysunek 1 zaadaptowany z pracy [H3]. Procesy relaksacyjne w fazie nematycznej i stałej w materiale 

o krótkich łańcuchach węglowych (a) oraz energia aktywacji wyznaczona dla wszystkich procesów 

zaobserwowanych w tym materiale (b). 

 

Główne wnioski z pracy [H3] wskazały na występowanie procesu relaksacyjnego 

związanego z ruchami molekularnymi o charakterze rotacji względem krótkiej osi 

cząsteczki, we wszystkich badanych związkach. Rotacja ta okazała się niezależna ani 

od użytego mezogenu, ani od długości cząsteczki. Natomiast w materiałach z 

krótszymi łańcuchami węglowymi pojawiły się również relaksacje w wyższych 

częstotliwościach, związane z obrotami cząsteczek wokół ich długich osi. Wyniki te 

potwierdziły wcześniejsze obserwacje procesów relaksacyjnych w zakresie wysokich 

częstotliwości dla cząsteczek o większej sztywności. Praca [H3] wskazała też na 

przydatność spektroskopii dielektrycznej do detekcji przejść fazowych, które były 

widoczne jako skokowe zmiany rzeczywistej części przenikalności elektrycznej, w 

tym również w przypadku przejścia nematyk-smektyk. Natomiast obserwowany w 

obu fazach proces relaksacyjny zmienił jedynie swoją energię aktywacji. W zakresie 

fazy stałej w dwóch przypadkach stwierdzono występowanie silnego procesu 

relaksacyjnego, pokazanego przykładowo na rysunku 1. 

W pracach [H9] i [H10] badałam materiały ciekłokrystaliczne z mezogenem 

trójaromatycznym, przy czym w pracy [H9] był to związek z winylowymi grupami 

funkcyjnymi, a w pracy [H10] jego analog epoksydowy. Zwiększenie długości 

sztywnych mezogenów powoduje zwykle przesunięcie przejść fazowych w stronę 

wyższych temperatur, co można było stwierdzić również dla monomerów opisanych 

w pracach [H9] i [H10] w porównaniu z monomerami opisanymi w pracy [H3]. 

Prace [H9] i [H10] pozwoliły m.in. na określenie wpływu zmiany polarności grupy 

funkcyjnej na odpowiedź dielektryczną materiału. Związek z grupami winylowymi 

[H9] posiadał zarówno fazę nematyczną, jak i smektyczną. Podobnie jak we 

wcześniej opisanych pracach, tu również spektroskopia dielektryczna dobrze 

uwidoczniła przejścia fazowe. Natomiast ze względu na wysokie przewodnictwo w 

mezofazowym zakresie temperatur, dopiero w fazie stałej zaobserwowano dwa 

procesy relaksacyjne, które utożsamiono z procesami  i . W analogu 
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epoksydowym [H10] występowała tylko faza nematyczna, gdzie zaobserwowano 

relaksację dielektryczną w zakresie wysokich częstotliwości. Podobną relaksację 

opisano w pracy [H3] dla materiałów z krótszymi łańcuchami węglowymi, 

wskazując na jej powiązanie z rotacjami cząsteczek wokół ich długich osi. Co 

ciekawe, proces relaksacyjny podobny do obserwowanego w fazie nematycznej był 

w tym przypadku widoczny również w fazie stałej. Dalszym rozwinięciem tych 

obserwacji były badania usieciowanego materiału epoksydowego, które będą 

omówione w następnym punkcie.  

W ramach pracy [H5] prowadziłam badania innych, asymetrycznych materiałów 

ciekłokrystalicznych opartych na azometynach. W tej grupie pięciu związków 

ciekłokrystalicznych występowała głównie faza smektyczna. Temperatury przejść 

fazowych wyznaczone z pomiarów rzeczywistej części przenikalności elektrycznej 

były w dobrej zgodności z pomiarami kalorymetrycznymi (DSC) i optycznymi 

(POM). Natomiast widoczne procesy relaksacyjne pojawiły się tylko w trzech z 

pięciu związków. W pierwszym z nich ‒ z bardzo wąską fazą smektyczną ‒ 

relaksacje były widoczne tylko w fazie stałej. W zakresie niskich temperatur 

widoczny był szeroki proces relaksacyjny, którego energia aktywacji w temperaturze 

30 °C zmniejszyła się skokowo (ponadpięciokrotnie), co może wskazywać na 

dodatkowe przejście fazowe wewnątrz fazy stałej. W temperaturach poniżej 30 °C 

pojawił się dodatkowy, bardzo silny proces  o małej energii aktywacji. Niestety, w 

tym wypadku zaobserwowanych relaksacji nie można było porównać z procesami w 

fazie ciekłokrystalicznej. Dla pozostałych dwóch materiałów proces relaksacyjny 

wystąpił w obu fazach smektycznych SmA i SmB, przy czym zmianie fazy 

towarzyszyła skokowa zmiana czasu relaksacji. Inną interesującą obserwacją był 

szybki, niearrheniusowski zanik tego procesu przy przejściu z fazy SmB do fazy 

stałej oraz pojawienie się w fazie stałej nowego procesu relaksacyjnego w wyższych 

częstotliwościach, ale o znacznie mniejszej energii aktywacji. W trzecim materiale, 

który posiadał tylko jedną fazę smektyczną w szerokim zakresie temperatur, 

widoczny był tylko proces relaksacyjny w fazie ciekłokrystalicznej, zanikający 

gwałtownie przy przejściu do fazy stałej. Porównując wyniki uzyskane dla badanych 

smetyków można zauważyć, że występowanie relaksacji w obu fazach ‒ stałej i 

smektycznej ‒ stwierdzono w materiałach z grupami polarnymi w mezogenie oraz w 

elastycznych łańcuchach, podczas gdy dla polarnego mezogenu z niepolarnymi 

łańcuchami zaobserwowano tylko relaksację w fazie smektycznej. Taka korelacja 

pozwala wnioskować m.in. o tym, jak dużą swobodę ruchu dane fragmenty 

cząsteczki mają w różnych fazach, co stanowi przyczynek do lepszego rozumienia 

zachowania badanych azometyn. 

Ciekawym uzupełnieniem omówionych badań materiałów ciekłokrystalicznych 

są obserwacje, które uzyskałam dla typowego materiału polimerowego ‒ pochodnej 

poliazometyny ‒ w pracy [H4]. Również w tym przypadku pomiary rzeczywistej 

części przenikalności elektrycznej pozwoliły na zaobserwowanie przejść fazowych, 

mających jednak charakter łagodniejszy, niż w materiałach małocząsteczkowych. 

Jedyny proces relaksacyjny był widoczny we wszystkich badanych fazach i tylko 
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nieznacznie zmienił charakter w niższych temperaturach. Takie zachowanie jest 

odmienne od zachowania obserwowanego w monomerach ciekłokrystalicznych. 

Poniżej temperatury -20 °C nie zaobserwowano już żadnego procesu [H4]. 

Podsumowując opisaną grupę prac dotyczących materiałów ciekłokrystalicznych 

można stwierdzić, że wykonane przeze mnie pomiary rzeczywistej części 

przenikalności elektrycznej okazały się bardzo przydatne dla potwierdzenia 

przemian fazowych w nowych materiałach i uzupełniły wcześniejsze badania 

kalorymetryczne oraz obserwacje w mikroskopie polaryzacyjnym. Jednym z 

rezultatów było potwierdzenie, że w badanych nowych materiałach temperatury 

przejść fazowych obniżają się wraz ze wzrostem długości elastycznych łańcuchów 

przyłączonych do mezogenu. Natomiast obserwacje procesów relaksacyjnych w tak 

szerokiej grupie ciekłych kryształów ujawniły dużą różnorodność zachowań. 

Przykłady takich zachowań to m.in. przesunięcie procesu relaksacyjnego w stronę 

niższych częstotliwości przy przejściu z fazy izotropowej do fazy ciekłokrystalicznej, 

czy pojawienie się dodatkowego procesu relaksacyjnego. Zauważono zmianę energii 

aktywacji przy przejściu z fazy nematycznej do smektycznej, lub z jednej fazy 

smektycznej do innej. Kiedy występowała tylko jedna faza smektyczna, proces 

relaksacyjny związany z charakterystycznym uporządkowaniem cząsteczek pojawiał 

się tylko w tej fazie. Przy przejściu do fazy stałej obserwowane procesy znikały, lub 

pojawiały się nowe. W niektórych przypadkach proces obserwowany w mezofazie 

pozostawał widoczny również w fazie stałej. Tak bogate spektrum zachowań może 

być wartościową pomocą w charakterystyce poszczególnych faz i źródłem informacji 

o ruchach molekularnych w badanych materiałach, w których mogą uczestniczyć 

zarówno sztywne mezogeny, jak też grupy polarne w giętkich łańcuchach. Pojawia 

się w tym miejscu pytanie, jak zmienią się te zachowania, jeśli materiał 

ciekłokrystaliczny zostanie przekształcony w stan stały przez sieciowanie, a nie 

przez ochłodzenie. Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, włączyłam do obszaru mojego 

zainteresowania dalsze badania monomerów ciekłokrystalicznych w trakcie 

sieciowania oraz po ich usieciowaniu. 

 

Proces sieciowania obserwowany in situ w pomiarach dielektrycznych  
 

Obserwacje procesu sieciowania materiałów epoksydowych przedstawiłam w 

pracach [H1, H6, H7, H10, H11]. W ramach pracy [H1] wykonałam pierwsze badania 

dielektryczne procesu sieciowania trzech monomerów z aminą aromatyczną. Pracę tę 

wyróżnia fakt, że obserwacje procesu sieciowania były prowadzone w zakresie 

wysokich częstotliwości 106 ‒ 109 Hz, a ich wyniki zostały porównane z odpowiedzią 

dielektryczną trzech monomerów w fazie nematycznej. Zakres temperaturowy fazy 

nematycznej obejmował również temperatury, w których prowadzony był proces 

sieciowania. We wszystkich przypadkach widać było wyraźne zmiany procesu 

relaksacyjnego w czasie. W miarę postępu reakcji amplituda procesu rosła, a jego 

maksimum przesuwało się nieznacznie w stronę niskich częstotliwości. Dla tych 

sztywnych monomerów z krótkimi łańcuchami węglowymi udało się zaobserwować 
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tylko jeden proces relaksacyjny w fazie nematycznej, w badanym zakresie 

częstotliwości. W trakcie sieciowania proces ten zmieniał się nieco, ale nie były to 

zmiany tak radykalne, jak opisywane w literaturze dla materiałów epoksydowych w 

temperaturach pokojowych. Nie widać też było rozszczepienia procesu  na dwa 

procesy  i . Związane to może być z inną ruchliwością epoksydów zawierających 

grupy mezogeniczne, wpływającą na przebieg reakcji. Dalsze badania monomerów z 

dłuższymi łańcuchami węglowymi i różnymi utwardzaczami pozwoliły na głębszą 

analizę procesu reakcji.  

W pracach [H6, H7, H10, H11] został pokazany proces sieciowania w zakresie 

niskich częstotliwości 10-1 – 106 Hz na tle odpowiedzi dielektrycznej usieciowanego 

produktu. Ze względu na wysokie temperatury sieciowania (110 °C – 170 °C) w 

odpowiedzi dielektrycznej w niskich częstotliwościach dominowało przewodnictwo 

elektryczne. Dla zoobrazowania samego procesu zaproponowałam reprezentację za 

pomocą modułu elektrycznego. Podczas reakcji przewodnictwo stałoprądowe 

znacznie się zmienia, co powoduje wyraźne przesuwanie się maksimum modułu 

elektrycznego. Przykładowe obserwacje przytoczone zostały na rysunku 2a 

pochodzącym z pracy [H11]. W pracach [H6, H7] przedstawiłam ewolucję modułu 

elektrycznego podczas sieciowania dla dwóch monomerów epoksydowych 

zawierających dwa pierścienie aromatyczne. W pracach [H10, H11] obserwowałam 

proces sieciowania materiałów opartych na sztywnych monomerach zawierających 

trzy i cztery pierścienie aromatyczne w cząsteczce. W pracy [H7] na podstawie 

przesuwania się maksimum modułu elektrycznego porównałam dynamikę procesu 

sieciowania w różnych temperaturach oraz dla dwóch monomerów, z krótszym i 

dłuższym łańcuchem alifatycznym. Zastosowana reprezentacja pozwoliła na 

zaobserwowanie różnic w szybkości przebiegu pierwszej fazy reakcji, tak dla 

różnych temperatur, jak i dla różnych monomerów. W monomerach o dłuższych 

łańcuchach reakcja przebiegała inaczej ‒ zmiany zachodziły bardziej stopniowo i w 

dłuższym czasie. Podobne wnioski wyciągnęłam w pracy [H6], w której porównane 

zostały dwa monomery z mezogenem bifenylowym sieciowane różnymi aminami 

aromatycznymi. Wykorzystałam przesuwanie się maksimum modułu elektrycznego 

w czasie do analizy dynamiki czterech reakcji. To porównanie pokazało, podobnie 

jak w pracy [H7], że proces sieciowania przebiegał bardziej stopniowo dla cząsteczek 

z dłuższymi łańcuchami, niezależnie od zastosowanej aminy. W pracy [H10] tę samą 

reprezentację zastosowałam do porównania dynamiki reakcji dla jednego monomeru 

utwardzanego aminą aromatyczną oraz kwasem karboksylowym. W tym przypadku 

bardziej stopniowy był przebieg reakcji dla mieszaniny sieciowanej kwasem. 

Początkowo w mieszaninie tej występowała dodatkowa relaksacja Maxwella-

Wagnera. Dopiero wygrzanie kompozytu w wyższej temperaturze spowodowało 

zniknięcie tego niepożądanego procesu, związanego z niejednorodnością materiału. 

Ta analiza wskazała na użyteczność spektroskopii dielektrycznej do wykrywania 

sytuacji, w których temperatura utwardzania okazała się niewystarczająca i 

niezbędne jest dodatkowe wygrzewanie produktu. 
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Metoda zastosowana w pracach [H6, H7, H10] pozwoliła na obserwowanie 

różnic w dynamice pierwszej fazy reakcji dla szeregu czynników: w różnych 

temperaturach, dla monomerów z różną długością łańcucha, oraz przy zastosowaniu 

różnych utwardzaczy dających w wyniku bardziej sztywne lub bardziej elastyczne 

sieci epoksydowe. Jednak reakcja sieciowania materiałów epoksydowych oprócz 

pierwszej, szybkiej i dość gwałtownej fazy ma też drugą fazę, w której własności 

reagującej mieszaniny zmieniają się już nieznacznie, przez co jest ona trudna do 

monitorowania tak w pomiarach kalorymetrycznych, jak i poprzez zmiany modułu 

elektrycznego. Dlatego w kolejnej pracy [H11] postarałam się przyjrzeć dokładniej 

także przebiegowi dalszej części reakcji. W tym przypadku obiektem badań były 

sieci epoksydowe tworzone przy pomocy dwóch różnych utwardzaczy, a także z 

dodatkiem nanonapełniacza. W pracy tej poza obserwacją procesu sieciowania w 

reprezentacji modułu elektrycznego analizowałam też zmiany rzeczywistej 

składowej przenikalności elektrycznej. Dla porównania wszystkich czterech reakcji 

wprowadziłam zmienną: 




 0−
=   

gdzie  jest wartością bieżącą przenikalności elektrycznej, a 0 jej wartością 

początkową. Ta reprezentacja pozwala na zobrazowanie dwufazowego charakteru 

reakcji, zarówno dla sieciowania z użyciem aminy (DDM), jak i kwasu 

karboksylowego (PA) (Rys. 2b). 

 

   
Rysunek 2 zaadaptowany z pracy [H11]. Proces sieciowania żywicy epoksydowej i jej kompozytów: a) 

reprezentacja 3D (moduł elektryczny w funkcji częstotliwości i czasu) procesu sieciowania żywicy 

epoksydowej z kwasem pimelinowyn i dodatkiem nanoprętów; b) część rzeczywista znormalizowanej 

przenikalności elektrycznej (γ) w funkcji czasu wraz z przybliżeniem danych odpowiednimi 

funkcjami analitycznymi dla wszystkich badanych mieszanin (wstawka: zależność oszacowanej 

częstotliwości maksimum M″ od czasu dla kompozytów sieciowanych kwasem pimelinowym). [H11] 
 

Aby porównać badane procesy w kompozycjach z dodatkiem nanoprętów i bez tego 

dodatku zastosowałam aproksymację danych doświadczalnych odpowiednią funkcją 

analityczną. Należy jednak zauważyć, że ze względu na różne mechanizmy reakcji 

sieciowania z kwasem karboksylowym i aminą aromatyczną oba przypadki mogą 

a) b) 
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wymagać dopasowania innych funkcji. Dla reakcji pierwszego rzędu, zależność 

stopnia przereagowania od czasu daje się zwykle przybliżyć prostą funkcją 

wykładniczą. Natomiast kinetyka reakcji materiałów epoksydowych ma bardziej 

złożony charakter. W przypadku sieciowania z aminą DDM zauważyłam, że 

przebieg reakcji można opisać funkcją dwufazowego zaniku wykładniczego z 

dwiema stałymi czasowymi: 

21 /
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gdzie 0 – przesunięcie, A1, A2 – amplitudy, t1, t2 – stałe czasowe. To dosyć proste 

przybliżenie pozwoliło na wyodrębnienie dwóch etapów reakcji o wyraźnie różnych 

prędkościach. Umożliwiło także porównanie kinetyki reakcji po dodaniu sztywnego 

napełniacza. Po dopasowaniu parametrów funkcji do danych doświadczalnych 

okazało się, że parametr A1 opisujący pierwszą fazę reakcji dla LCM/DDM wynosi 

-0.138 i jego wartość zmniejsza się ponaddwukrotnie po dodaniu nanonapełniacza 

(-0.057). Podobne wnioski udało mi się wyciągnąć z obserwacji procesu sieciowania 

kwasem pimelinowym, choć w tym przypadku przebieg reakcji miał inną dynamikę. 

Do jego przybliżenia wykorzystałam dwufazowe równanie Hilla, używane w 

biochemii do opisu kinetyki reakcji enzymatycznych: 
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gdzie Pm – maksimum, Ka oraz Ki – półmaksymalne stężenia aktywatora i inhibitora, 

Ha oraz Hi – współczynniki Hilla dla aktywatora i inhibitora. Dodanie nanoprętów 

spowodowało widoczny (od 160 do 250) wzrost współczynnika Ki reprezentującego 

czynniki hamujące reakcję, który wpływa na spowolnienie zmian w drugiej fazie 

reakcji. Zastosowanie tego równania pozwoliło na porównanie kinetyki reakcji o 

podobnym charakterze w różnych kompozycjach. Jednocześnie widać było wyraźnie 

różne mechanizmy sieciowania w zależności od zastosowanego utwardzacza. Trzeba 

jednak przyznać, że pomimo rosnącej liczby prac badawczych dotyczących procesu 

sieciowania nie udało się jak dotąd określić parametrów możliwych do uzyskania w 

badaniach dielektrycznych, które byłyby w jednoznaczny i uniwersalny sposób 

powiązane np. ze stopniem konwersji, czy szybkością zachodzenia reakcji.  

 

Zachowanie materiałów polimerowych zawierających grupy 

mezogeniczne w zmiennym polu elektrycznym 

 
Jak to już zaznaczyłam we Wprowadzeniu, wśród celów naukowych nadających 

kierunek moim pracom doświadczalnym było dążenie do powiązania odpowiedzi 

dielektrycznej obserwowanej w monomerach ciekłokrystalicznych z procesami 

występującymi w materiałach polimerowych. Dobrym materiałem do jego realizacji 

okazały się sieci epoksydowe powstałe na bazie monomerów ciekłokrystalicznych. 

Analiza procesów relaksacyjnych pojawiających się w samych monomerach oraz 

podczas ich sieciowania pozwoliła na bezpośrednie porównanie występujących 
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procesów oraz na powiązanie ich z ułożeniem molekuł w usieciowanych 

produktach. Zwieńczeniem tej pracy były badania dielektryczne ciekłokrystalicznych 

sieci epoksydowych o wymuszonym uporządkowaniu.  

W pracach [H6] i [H7] opisałam odpowiedź dielektryczną sieci epoksydowych 

powstałych na bazie pary monomerów zawierających dwa pierścienie aromatyczne, 

utwardzanych przy użyciu różnych utwardzaczy. W pracy [H6] badałam monomery 

z mezogenem bifenylowym. Oba procesy relaksacyjne  i  były tu dobrze widoczne, 

kiedy zastosowano jako utwardzacz aminę aromatyczną DDM, natomiast przy 

sieciowaniu aminą DMAP znaczne przewodnictwo jonowe przysłaniało całkowicie 

proces . Na podkreślenie zasługuje fakt, że proces  widoczny był we wszystkich 

czterech przypadkach, ale zarówno charakter procesu, jak i charakterystyczne czasy 

relaksacji zależały od konkretnej mieszaniny. W pracy [H7] sprawdzałam wpływ 

długości łańcuchów węglowych na właściwości produktu sieciowanego aminą 

aromatyczną. W obu przypadkach widoczny był proces  z podobną energią 

aktywacji. Proces  przesłaniało wysokie przewodnictwo stałoprądowe i udało się go 

wyodrębnić tylko w kilku temperaturach dla krótszego monomeru. Taka odpowiedź 

dielektryczna sugeruje również powiązanie procesu  z oscylacjami wokół długiej osi 

cząsteczki. Jednak najciekawsze wyniki uzyskałam w badaniach sieci epoksydowych 

opartych na sztywnym, trój- i czteropierścieniowym mezogenie z dołączonymi na 

obu końcach długimi, elastycznymi łańcuchami węglowymi [H10, H11]. W pracy 

[H11] badałam sieci utworzone z użyciem aminy aromatycznej i kwasu 

karboksylowego jako utwardzaczy. Rozważałam w niej także wpływ dodatku 

napełniacza w postaci sztywnych nanoprętów na właściwości otrzymanej sieci. 

Rodzaj utwardzacza wpływał znacząco na właściwości kompozytu, co dobrze 

zobrazowały badania dielektryczne. We wszystkich przypadkach widoczne były 

procesy  i , zarówno dla prostych sieci, jak i sieci z dodatkiem napełniacza. Z 

najlepszego dopasowania formuły Havriliaka-Negamiego do zmierzonych wartości 

przenikalności elektrycznej otrzymałam zależności czasu relaksacji od temperatury 

dla zaobserwowanych procesów, co zostało pokazane na rysunku 3. Z kolei 

zanikanie procesu  wykorzystałam do oszacowania temperatury zeszklenia Tg. 

Zgodnie z ugruntowaną konwencją, jej wartości zostały odczytane z wykresu VFT 

przy częstotliwości 10-2 Hz. Dla mieszaniny czystego monomeru z aminą DDM 

wartość Tg wyniosła 105 °C, podczas gdy dodanie nanoprętów spowodowało wzrost 

Tg do wartości 135 °C (Fig. 3a). Znacznie niższe wartości temperatury zeszklenia 

otrzymałam przy sieciowaniu kwasem pimelinowym, dającym w wyniku elastomery 

o Tg rzędu 25 °C dla prostej mieszaniny i 40 °C dla mieszaniny z nanonapełniaczem. 

Można zauważyć, że dodanie napełniacza podwyższyło temperaturę zeszklenia o 

15 °C w materiałach sieciowanych kwasem pimelinowym i o 30 °C przy sieciowaniu 

aminą; podobne zachowanie obserwowano także w badaniach kalorymetrycznych. Z 

drugiej strony, wyznaczając indeks kruchości m stwierdziłam, że jego zachowanie 

jest inne dla obu czynników sieciujących. Jego wartość zmniejszała się po 

wprowadzeniu napełniacza do mieszaniny sieciowanej aminą DDM ‒ w połączeniu 

ze wzrostem Tg można tę obserwację interpretować jako zwiększenie twardości 
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materiału. Natomiast w bardziej elastycznych kompozycjach, sieciowanych kwasem 

pimelinowym, wartość m zwiększała się po dodaniu nanoprętów; sugeruje to, że 

materiał stał się bardziej kruchy i mniej elastyczny. Obserwacje procesu  w 

wybranej sieci epoksydowej potwierdziły, że głównym czynnikiem determinującym 

elastyczność usieciowanego produktu jest wybór utwardzacza. Jednocześnie 

przebieg tej relaksacji w produktach z nanoprętami potwierdził wzrost temperatury 

zeszklenia Tg, niezależnie od utwardzacza. Produkt sieciowania układu monomer-

DDM z dodatkiem nanoprętów charakteryzował się największą sztywnością. Poza 

relaksacją α analizowałam też proces  występujący we wszystkich mieszaninach, 

niezależnie od utwardzacza. Charakter tego procesu był jednakowy we wszystkich 

produktach utwardzania, ale jego energia aktywacji miała różne wartości, zależne od 

rodzaju sieci. Takie zachowanie sugeruje powiązanie tego procesu z oscylacjami 

polarnego mezogenu (na którego polarność składają się w szczególności polarne 

grupy karboksylowe). Natomiast różnice w wartościach energii aktywacji wskazują 

na wpływ struktury sieci na obserwowane relaksacje, w tym na wpływ dodatku 

nanonapełniacza, który również powodował zmianę energii aktywacji procesu . 

Potwierdzeniem tej interpretacji były badania przeprowadzone dla innego 

mezogenu w pracy [H10], gdzie proces  był również obserwowany we wszystkich 

badanych przypadkach, w tym także w monomerze.  
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Rysunek 3 zaadaptowany z pracy [H11]. Zależność temperaturowa czasów relaksacji dla wszystkich 

obserwowanych procesów; dane doświadczalne aproksymowane przy użyciu formuły VFT dla 

procesów α i zależności Arrheniusa dla procesów β: a) monomer sieciowany aminą DDM z 

dodatkiem nanonapełniacza (wstawka: czysta kompozycja LCM+DDM); b) monomer sieciowany 

kwasem pimelinowym z dodatkiem nanonapełniacza (wstawka: czysta kompozycja LCM+PA). 

 

W szczególności, w badanym monomerze trójaromatycznym stwierdziłam 

występowanie procesu relaksacyjnego w zakresie wysokich częstotliwości, w fazie 

nematycznej. Co ciekawe, niemal identyczny proces widoczny był również po 

przejściu do fazy stałej w szerokim zakresie temperatur (rysunek 4a) [H10]. W tej 

samej pracy, podobnie jak w pracy [H11], przeprowadziłam także badania z użyciem 

a) b) 
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dwóch rodzajów utwardzaczy (aminy i kwasu karboksylowego). Wnioski z 

prowadzonych badań okazały się również bardzo podobne. We wszystkich układach 

obserwowano procesy  i , a wartość temperatury Tg wyznaczona na podstawie 

zaniku procesu  była znacznie niższa (o 70 °C) dla sieci utwardzanej kwasem 

karboksylowym. W tej sieci pojawił się też dodatkowy proces relaksacyjny w niskich 

temperaturach. W pracy [H10] wykonałam również badania dielektryczne 

ciekłokrystalicznych sieci epoksydowych o wymuszonym uporządkowaniu. 

Zamrożenie takiej struktury pozwoliło na wykonanie pomiarów w kierunku 

równoległym i prostopadłym do długich osi molekuł (podobnie jak w monomerach 

ciekłokrystalicznych). Jednak uzyskanie takiego globalnego, potwierdzonego 

doświadczalnie uporządkowania molekuł wymagało wielu prób i czasu, ze względu 

na trudność wytworzenia próbki charakteryzującej się jednolitym uporządkowaniem 

w całej objętości, a jednocześnie nadającej się do dalszych badań ‒ w tym 

dielektrycznych. Z tego względu przez dłuższy czas brałam udział w badaniach 

dotyczących wytworzenia sieci o kontrolowanej, wymuszonej strukturze. Przykłady 

takich badań zostały przedstawione w pracach [H2] i [H8]. W pracy [H2] badaliśmy, 

jakie czynniki wpływają na uporządkowanie molekuł w materiałach 

ciekłokrystalicznych i w trakcie powstawania sieci epoksydowej. Na podstawie teorii 

dotyczącej ciekłych kryształów i sposobów ich uporządkowania wyróżnione zostały 

trzy czynniki wpływające na ułożenie molekuł w fazie ciekłokrystalicznej. 

Pierwszym z nich było oddziaływanie ciekłego kryształu ze ściankami kapilary, 

indukujące orientowanie się molekuł w fazie nematycznej w kierunku równoległym 

do powierzchni ścianek; takie ułożenie występowało tylko w fazie nematycznej ‒ w 

fazie stałej obserwowano strukturę charakterystyczną dla polikryształu, a w fazie 

cieczy izotropowej nie pojawiło się żadne uporządkowanie. Zastosowanie w fazie 

nematycznej dodatkowego pola magnetycznego widocznie przeorientowało 

molekuły, które układały się wówczas równolegle do kierunku przyłożonego pola, 

mimo że w samych kapilarach bez pola ta orientacja była inna. Ostatnim czynnikiem 

była koordynacja orientacji molekuł na skutek oddziaływania z podłożem, gdzie 

przez odpowiednie przygotowanie podłoża można wymusić planarne (równoległe 

do podłoża) lub homeotropowe (prostopadłe do niego) ułożenie molekuł. Taką 

analizę zastosowano do zbadania, w jaki sposób czynniki występujące podczas 

sieciowania wpływają na końcową strukturę powstającej sieci. Badania 

przeprowadziliśmy dla wcześniej badanych trzech monomerów epoksydowych przy 

zastosowaniu jednej aminy jako utwardzacza. Pierwszym czynnikiem była 

temperatura sieciowania. Dla materiałów sieciowanych w różnych temperaturach 

otrzymaliśmy inne struktury, różniące się zawartością fazy amorficznej względem 

fazy krystalicznej. Przy prowadzeniu sieciowania na różnych podłożach 

obserwowano w mikroskopie polaryzacyjnym różne tekstury końcowych 

produktów. Natomiast w efekcie przyłożenia dodatkowego pola magnetycznego 

nastąpiło ułożenie się ciekłokrystalicznych molekuł epoksydowych wzdłuż linii pola 

magnetycznego i takie stabilne uporządkowanie utrzymano w utworzonej sieci. 

Badania te są dość nowatorskie, gdyż jest zaledwie kilka prac, gdzie udało się 
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uzyskać takie uporządkowanie dla innych epoksydów ciekłokrystalicznych. Praca 

[H2] wyróżnia się jednak tak kompleksowym podejściem, gdzie uwzględniony 

został równolegle cały szereg czynników. Potwierdzeniem uporządkowania molekuł 

w uzyskanych sieciach były obserwacje mikroskopowe, jak również badania 

rozpraszania promieni X, które dają jednoznaczne wyniki odnośnie globalnego 

uporządkowania w całym materiale. 

Natomiast w pracy [H8] zostały podsumowane wyniki badań strukturalnych dla 

całej grupy materiałów epoksydowych. Zebrano w niej obserwacje dotyczące 

dziewięciu monomerów epoksydowych utwardzanych pięcioma różnymi 

utwardzaczami. Najciekawsze wyniki uzyskano dla trzech monomerów 

sieciowanych aminą DDM w polu magnetycznym. Dwa monomery oparte były o 

mezogen trójaromatyczny, natomiast trzeci zawierał dwa pierścienie aromatyczne 

połączone grupą azoksy. W materiałach tych pojawił się wyróżniony kierunek, a 

badania rozpraszania promieni X dały obrazy podobne do uzyskiwanych w 

uporządkowanych monomerach w fazie ciekłokrystalicznej. Wprowadzenie 

nanoprętów do struktury utwardzonej sieci wzbogaciło dyfraktogramy o dodatkową 

parę refleksów w kształcie łuku we wszystkich badanych układach. W jednym z 

układów stwierdzono występowanie wyróżnionego kierunku nie tylko w sieci 

epoksydowej, ale także w ułożeniu samych cząstek napełniacza. Jest to bardzo 

ciekawy wniosek, wskazujący na możliwość tworzenia uporządkowanych 

kompozytów. Mimo wielu przebadanych układów, tylko w tych kilku przypadkach 

opisanych powyżej ‒ sieciowanych w polu magnetycznym ‒ udało się uzyskać 

globalne uporządkowanie, potwierdzone analizą rentgenowską. Najlepsze wyniki 

zostały osiągnięte dla mezogenu zawierającego trzy pierścienie aromatyczne 

połączone grupami karboksylowymi, sieciowanego aminą DDM.  
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Rysunek 4 zaadaptowany z pracy [H10]. a) czas relaksacji i energia aktywacji dla relaksacji 

obserwowanych w monomerze (wstawka: wynik dopasowania formuły Havriliaka-Negamiego do 

danych doświadczalnych w zakresie wysokich częstotliwości, T = 403 K, i niskich częstotliwości, 

T = 263 K); b) wykresy strat dielektrycznych dla T=293 K: odpowiedź monomeru sieciowanego z 

aminą DDM na teflonowej powierzchni bez pola magnetycznego, a także z polem magnetycznym 

skierowanym równolegle lub prostopadle do normalnej powierzchni próbki.  

a) b) 
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Dla tej kombinacji przeprowadziłam szereg dalszych badań dielektrycznych, w 

większości opisanych w pracy [H10], w tym badania struktur uporządkowanych. 

Pomiary dielektryczne wykonane w pracy [H10] dla uporządkowanej sieci 

epoksydowej zarówno w kierunku długiej osi mezogenów, jak i prostopadle do 

niego dały ciekawe i zaskakujące wyniki. Ze względu na znaczną sztywność takiej 

sieci, której Tg jest wysoka (w okolicach 80 °C), proces  pojawił się jedynie w 

wysokich temperaturach, gdzie był częściowo przysłonięty przez przewodnictwo 

elektryczne, oraz szybko zanikał wraz z obniżaniem temperatury. Nie zauważono 

znaczącego wpływu uporządkowania na zachowanie procesu . W niższych 

temperaturach stwierdzono występowanie anizotropii zarówno dla przewodnictwa 

elektrycznego, jak i przenikalności elektrycznej. W temperaturach pokojowych 

charakterystyczny proces  obserwowany był zarówno w sieciach z wymuszonym 

uporządkowaniem, jak i bez niego. Pomiary odpowiedzi dielektrycznej w tych 

samych temperaturach wykonane wzdłuż osi molekuł, jak i prostopadle do nich 

pokazały występowanie niemal identycznego procesu . Jednak dla kierunku pola 

elektrycznego prostopadłego do osi molekuł proces ten był o rząd wielkości 

silniejszy i miał charakterystykę podobną, jak w materiałach bez wymuszonego 

uporządkowania (rysunek 4b) ‒ podobieństwo struktury potwierdziły również 

pomiary rozpraszania promieni X. Uzyskane wyniki sugerują powiązanie tego 

procesu z rotacjami względem długiej osi mezogenu. Wniosek ten potwierdzają 

badania w monomerze, gdzie podobny proces był obserwowany w szerokim 

zakresie temperatur zarówno w fazie ciekłokrystalicznej, jak i w fazie stałej (rysunek 

4a) oraz badania wykonane w pracy [H9] dla analogu winylowego opartego na tym 

samym mezogenie, w którym również występowały podobne relaksacje. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że do tej pory w literaturze nie było wyników 

prezentujących odpowiedź dielektryczną sieci epoksydowych z udowodnionym 

rodzajem uporządkowania. Wynika to zapewne z trudności, jakie niesie ze sobą 

uzyskanie takich uporządkowanych struktur, na co składa się zarówno wybór 

monomerów, jak i dobór odpowiednich warunków sieciowania.  

Zgromadzone wyniki doświadczeń dla monomerów i sieci epoksydowych 

pozwalają na wniosek, że w badanych monomerach, w których występują relaksacje 

związane z rotacją wokół długiej osi molekuły, można je zaobserwować również w 

fazie stałej, a po usieciowaniu powiązać z procesem . Proces  powiązany jest 

typowo z przejściem w stan szklisty i nie ma swoich odpowiedników w innych 

fazach. Zachowanie tego procesu pozwala na wyznaczenie temperatury Tg, której 

wartość jest porównywalna z wynikami dawanymi przez inne techniki pomiarowe. 

Przytoczone badania sugerują, że źródłem molekularnych procesów relaksacyjnych 

w nematykach są polarne mezogeny (liczba grup karboksylowych zawartych w 

mezogenie wpływa na polarność cząsteczek). Natomiast wpływ na ten proces ma 

również ułożenie molekuł w badanej fazie. Procesy te widoczne są w stanie stałym, 

ciekłokrystalicznym, a także po usieciowaniu (proces ). Relaksacje te zanikają 

dopiero w niskich temperaturach, w których ustaje możliwość rotacji. Do 

rozstrzygnięcia pozostaje ustalenie, czy w ruchach rotacyjnych uczestniczą jedynie 
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poszczególne grupy polarne (jak zwykło się przyjmować w polimerach), czy też 

występuje także rotacja całego sztywnego mezogenu (jak się zakłada w monomerach 

ciekłokrystalicznych). Możliwość rotacji, jej przesuwanie sugeruje traktowanie 

polarnych mezogenów z bezpośrednio przyłączonymi grupami polarnymi jako 

sztywnych dipoli ulegających rotacjom w różnych fazach.  

Na koniec warto podkreślić, że obserwacja odpowiedzi dielektrycznej organicznych 

materiałów polarnych daje wiele informacji nie tylko na temat ich wewnętrznej 

budowy i ruchów molekularnych, ale wnosi też dużo informacji na temat 

makroskopowych własności fizycznych materiałów. Wyniki uzyskane z 

szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej można porównywać z innymi 

badaniami (kalorymetrycznymi i mechanicznymi). Mam nadzieję, że technika ta 

zyska większą popularność również w zastosowaniach komercyjnych. 
 

5     Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

 
5.1 Teoria wzrostu kryształu  
 

Prace własne  
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142. (praca opublikowana pod nazwiskiem panieńskim Zajf) 

[5.1.2] M. Izdebski, M. Włodarska „Comparison of thermodynamic and kinetic models of 

single layer crystal–mother phase interface”, Crystal Research and Technology, 

2011, 46(12), 1241-1249. 

[5.1.3] M. Izdebski, M. Włodarska „Kinetic block model of crystal–mother-phase interface 

with preferential clustering - single layer case”, Crystal Research and Technology, 

2016, 51(1), 16-22. 

 

Omówienie  

 
W tej części autoreferatu teoretyczny opis wzrostu kryształu przy użyciu modeli 

blokowych został omówiony szerzej, niż pozostałe zagadnienia ze względu na 

całkowicie odmienną tematykę.  

W teoretycznych modelach blokowych służących do opisu wzrostu kryształu 

dominują dwa podejścia: termodynamiczne oraz kinetyczne. Modele kinetyczne 

wprowadzone przez Gilmera i Bennemę w latach siedemdziesiątych XX w. stanowią 

podstawę, na bazie której rozwijane są do dziś symulacje wzrostu kryształu metodą 

Monte Carlo. Natomiast teorie termodynamiczne rozważają minimum energii 

swobodnej Gibbsa dla różnych parametrów wzrostu kryształu. Podstawowe modele 

termodynamiczne zostały zaproponowane w latach pięćdziesiątych przez Jacksona, 



  25 

 

Temkina, a także Burtona, Cabrerę i Franka (teoria BCF) i do chwili obecnej są one 

często cytowane i traktowane jako podstawa współczesnego opisu teorii wzrostu 

kryształu. Przykładowo, teoria BCF zakłada, że w pewnych warunkach na 

powierzchni wzrastającego kryształu mogą tworzyć się spirale, co zostało później 

potwierdzone doświadczalnie. Do tych modeli odnosi się również wiele 

późniejszych prac, w tym prace Bennemy, który usystematyzował teorie dotyczące 

wzrostu kryształu. W swoich badaniach zauważył on znaczenie związku pomiędzy 

szybkością wzrostu kryształu, a przesyceniem. W pracach doświadczalnych podał 

metodę badania szybkości wzrostu kryształu dla małych przesyceń. Zauważył 

również, że spiralną teorię BCF można zastosować do wzrostu z roztworu. Często, 

odwołując się do wcześniejszych modeli, opieramy się na opracowaniach 

przedstawionych przez Bennemę [5.1.2, 5.1.3].  

Modele teoretyczne przewidują zależność pomiędzy szybkością wzrostu, 

przesyceniem roztworu, a morfologią powierzchni kryształu. Przy wysokich 

temperaturach oraz dużych przesyceniach granica faz jest molekularnie chropowata 

i składa się z wielu warstw. Taki mechanizm wzrostu nazywany jest ciągłym i 

zwykle nie jest on pożądany. Natomiast przy niskich temperaturach i małych 

przesyceniach obserwujemy warstwowy mechanizm wzrostu. W tym przypadku 

następuje zapełnianie kolejnych warstw na powierzchni kryształu, tworzą się stopnie 

z załomkami, do których przyłączane są kolejne jednostki wzrostu. Stopnie mogą być 

wynikiem zarodkowania dwuwymiarowego lub powstawać w wyniku defektu 

kryształu. Dyslokacje śrubowe są źródłem tworzenia się spiralnych stopni, które w 

dużej odległości od defektu możemy traktować jako równoległe. Wartości 

parametrów, przy których występuje pierwszy lub drugi mechanizm wzrostu 

kryształu, oraz prędkość wzrostu mogą być przewidywane teoretycznie zarówno 

poprzez modele termodynamiczne, jak i symulacje komputerowe.  

Warunki wzrostu kryształu mogą być określane poprzez wielkość przesycenia 

w objętości roztworu, temperaturę, czy szybkość wzrostu. Jak wspomniałam 

wcześniej, teoria BCF zakłada, że w pewnych warunkach wzrost kryształu odbywa 

się poprzez przyłączanie kolejnych jednostek do występującego na powierzchni 

stopnia. W teorii BCF definiuje się powierzchniową koncentrację jednostek wzrostu 

(ns) w zależności od odległości pomiędzy stopniami x0: 
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gdzie x można przyjąć za połowę odległości x0, nso jest koncentracją jednostek 

wzrostu w stanie równowagi, s ‒ średnią drogą dyfuzji na powierzchni kryształu,  

‒ przesyceniem objętościowym, a wielkość s jest związana z dyfuzją 

powierzchniową.  

 

W pracy [5.1.1] rozważano wpływ zastosowania różnych aproksymacji 

odległości pomiędzy stopniami na wyniki teorii BCF. Ze względu na skomplikowaną 
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postać równania, rozwiązania zostały wyznaczone metodami numerycznymi. W 

pracy porównano wpływ zastosowanej aproksymacji x0 na zależność ns od 

przesycenia objętościowego . Porównano aproksymację wprowadzoną przez 

Cabrerę i Levine’a: 

)1ln(
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z aproksymacją Cabrery i Colemana (w postaci uwikłanej): 
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oraz z nową aproksymacją zaproponowaną przez M. Rak: 
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W powyższych wzorach symbol  określa energię swobodną na przyłączanie 

jednostki wzrostu do stopnia, a – odległość pomiędzy jednostkami wzrostu, s – liczbę 

współistniejących spiral, k – stałą Boltzmanna, T – temperaturę, a I0 jest funkcją 

Bessela zerowego rzędu o wartościach urojonych. Jak łatwo zauważyć, 

zaproponowany wzór modyfikuje zależność Cabrery i Levine’a przez uwzględnienie 

faktu, że przesycenie w objętości roztworu jest inne, niż na powierzchni 

wzrastającego kryształu. Otrzymane wyniki teoretyczne dla wszystkich 

aproksymacji zostały porównane z danymi doświadczalnymi dla kryształu KDP 

dostępnymi w literaturze. Mimo, że wyniki doświadczalne okazały się dość znacznie 

odbiegać od krzywych teoretycznych, to jednak aproksymacja zaproponowana w 

omawianej pracy dała wyniki najbliższe doświadczalnym. 

Już z powyższego przykładu widać, że głównym problemem modeli 

termodynamicznych jest fakt, że otrzymywane wyniki odbiegają znacznie od danych 

doświadczalnych, a także od modeli kinetycznych - np. od symulacji Monte Carlo - 

które wydają się lepiej odzwierciedlać warunki doświadczalne. Modele 

termodynamiczne niewątpliwie zawierają wiele założeń upraszczających, które 

mogą powodować takie rozbieżności. W pracy [5.1.2] wyniki uzyskane na podstawie 

modelu termodynamicznego Jacksona zostały porównane z wynikami symulacji 

komputerowych, a także z nowym podejściem kinetycznym zaproponowanym w tej 

pracy. Wybrany do porównania model Jacksona jest jednym z najprostszych modeli 

termodynamicznych, który zakłada ograniczenie granicy faz do jednej warstwy 

jednostek wzrostu. Mimo istnienia modeli wielowarstwowych (w tym Temkina), 

które prowadzą często do skomplikowanych równań dających się rozwiązać jedynie 

numerycznie, model Jacksona jest nadal często przytaczany, gdyż daje on możliwość 

prześledzenia w stosunkowo łatwy sposób wpływu poszczególnych założeń na 

właściwości powstającej powierzchni kryształu. Model ten został porównany z 

symulacjami Monte Carlo również ograniczonymi do jednej warstwy.  
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Parametry wzrostu kryształu zostały opisane poprzez współczynnik Temkina  

oraz współczynnik chropowacenia kinetycznego . Współczynnik  związany jest z 

temperaturą: 

kT

z
=  

gdzie  – różnica w energii wiązania po wymianie jednostki wzrostu z roztworu z 

jednostką wzrostu czystego kryształu, z – liczba najbliższych sąsiadów (z = 4 dla 

kryształu kubicznego). Natomiast współczynnik  związany jest z przesyceniem  

fazy macierzystej formułą: 
   )1ln(  +=  

Zależność pomiędzy tymi parametrami określa zarówno minimalne parametry, przy 

których rozpoczyna się wzrost kryształu, jak i zakres, w którym występuje wzrost 

warstwowy. W pracy [5.1.2] zaproponowano model opisujący zależność stopnia 

zapełnienia warstwy xs od czasu. Przyjmując, że spośród N pozycji na powierzchni 

kryształu Nxs zajęte jest przez jednostki stałe (które mogą się odłączać od kryształu), 

a N(1-xs) zajmują jednostki ciekłe (w miejsce których mogą być przyłączane jednostki 

stałe), prawdopodobieństwo znalezienia dokładnie i bloków stałych w pozycji 

czterech najbliższych sąsiadów można policzyć korzystając z rozkładu Bernoulliego:  

( ) i
s

i
sii xxp −−= 44 )1(  

Stopień zapełnienia warstwy xs można wówczas wyznaczyć z różnicy pomiędzy 

liczbą jednostek wzrostu przyłączających i odłączających się od powierzchni 

kryształu w jednostce czasu. Przyłączanie i odłączanie jednostek wzrostu zależne jest 

odpowiednio od częstotliwości kreacji k+ i anihilacji k- , które zostały wprowadzone 

przez Binsbergena: 

])2(exp[
24

 +−−=+ ifk ti  

])2(exp[
24

 −−=− ifk ti  

gdzie ft – częstotliwość kreacji/anihilacji zależna od energii swobodnej aktywacji 

przepływu lepkiego lub dyfuzji rotacyjnej: 

  ]exp[
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Częstotliwość kreacji i anihilacji wraz z zaproponowanym prawdopodobieństwem 

znalezienia bloków stałych i ciekłych w tworzącej się warstwie daje nam analityczną 

zależność zapełnienia warstwy od czasu: 
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Korzystając ze zmodyfikowanego w opisany sposób modelu kinetycznego 

otrzymaliśmy wyniki zbliżone do teorii Jacksona. W szczególności minimalna 

wartość parametru , od którego następuje wzrost kryształu była zbliżona w obu 

modelach (  2.0). Jednak w symulacjach Monte Carlo ograniczonych do jednej 

warstwy wartość ta okazała się większa (  3.4). Ta rozbieżność pomiędzy 
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wynikami symulacji, a zaproponowanym modelem wzbudziła refleksję na temat 

stosowanych przybliżeń występujących w zaproponowanym rozwiązaniu. Jednym z 

takich przybliżeń było założenie Bragga – Williamsa, że nowy blok stały przyłącza 

się do powierzchni w dowolnym miejscu z równym prawdopodobieństwem 

(aproksymacja zerowego rzędu). Założenie to ignoruje fakt, że prawdopodobieństwo 

przyłączenia bloku stałego do innego bloku stałego jest większe niż przyłączenie 

bloku stałego w lokalizacji sąsiadującej wyłącznie z blokami ciekłymi. Z tego 

względu w kolejnej pracy [5.1.3] obok parametru xs została wprowadzona 

dodatkowa zmienna y określająca liczbę par jednostek stałych sąsiadujących z 

ciekłymi (MSF) w stosunku do liczby wszystkich sąsiadujących par jednostek (2N): 

NMy SF 2/=  

Można wówczas policzyć prawdopodobieństwo znalezienia bloku stałego na 

wybranej pozycji w otoczeniu bloku ciekłego:  

)1(2
4/

x

y
NMP FSF

SF
−

==  

Analogicznie można policzyć prawdopodobieństwo znalezienia bloku ciekłego na 

wybranej pozycji w otoczeniu bloku stałego: 

2/4/4/ yxNMNMP SFsSF
F ===  

oraz prawdopodobieństwo znalezienia bloku stałego w otoczeniu innego bloku 

stałego: 

xyPP FSS 2/11 −=−=  

Sięgając znów do wzoru Bernoulliego możemy opisać prawdopodobieństwo 

znalezienia dokładnie i sąsiadów dla powyższych trzech przypadków (co jest 

rozszerzeniem w stosunku do pracy [5.1.2]). Przykładowo, prawdopodobieństwo 

znalezienia dokładnie i bloków stałych wśród czterech najbliższych sąsiadów dla 

danego bloku ciekłego można określić jako:  
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Analogiczne wzory można wyprowadzić dla pozostałych przypadków. Ilość bloków 

ciekłych posiadających dokładnie i sąsiednich bloków stałych wynosi: 
SF
i

F
i pNxN −= )1(  

a ilość bloków stałych posiadających dokładnie i sąsiednich bloków stałych wynosi: 
SS
i

S
i pxNN =  

Prowadzi nas to do dwóch równań różniczkowych, pierwszego opisującego 

zapełnienie warstwy od czasu przez bloki stałe: 
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oraz drugiego pozwalającego policzyć ilość wiązań mieszanych w warstwie od 

czasu: 



  29 

 

dtk
N

N
ik

N

N
idy

i

i

S
i

i

i

F
i












−−−=  −+

44

)2()2(  

Podstawiając wszystkie powyższe zależności otrzymujemy układ dwóch równań 

różniczkowych, który możemy rozwiązać numerycznie:  
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Wyniki otrzymane w pracy [5.1.3] dla modelu uwzględniającego otoczenie w 

procesie przyłączania się bloków stałych do wzrastającego kryształu dało wyniki 

bliższe symulacjom Monte Carlo. W szczególności znacząco wzrosła minimalna 

wartość parametru , przy której występuje wzrost kryształu (  2.77).  

Na koniec warto zauważyć, że zarówno modele termodynamiczne, jak i 

symulacje komputerowe mogą być obecnie szeroko weryfikowane doświadczalnie. 

Obserwowane są już bezpośrednio spirale wzrostu kryształów, a nawet istnieją 

różne techniki pomiaru prędkości rozwijania się stopni takiej spirali, np. poprzez 

pomiar ruchu widocznego bezpośrednio w mikroskopii z kontrastem fazowym, 

poprzez mikroskopię sił atomowych (AFM), czy różne techniki interferometryczne. 

Daje to coraz większe możliwości sprawdzania założeń stosowanych w teorii 

wzrostu kryształu poprzez współczesne metody doświadczalne. 

 

5.2 Obliczenia kwantowo-mechaniczne cząsteczek ciekłokrystalicznych  

 

Prace własne 

 
[5.2.1] M. Włodarska, G.W. Bąk, W. Bartczak „Ab initio calculation of molecular 

structure and dipole moment for selected divinyl and diepoxy molecules”, Journal of 

Molecular Structure: THEOCHEM (2002) 619/1-3: 59-67. 

[5.2.2] M. Włodarska „Dipole moment calculation in solution for some liquid crystalline 

molecules”, Journal of Molecular Structure (2014) 1059: 44-50.  

 

Omówienie  

 
Jak wspomniałam na początku rozdziału 4.3, zagadnienie powiązania budowy 

molekularnej z zakresem i rodzajem występowania fazy ciekłokrystalicznej jest 

przedmiotem szerokich badań. Jednym z ważnych parametrów pozwalających na 

określenie anizotropii elektrycznej w nematykach jest moment dipolowy cząsteczki 

oraz kąt, jaki tworzy on z jej główną osią. Początkowo, całkowity moment dipolowy 

cząsteczki obliczano poprzez wektorowe sumowanie cząstkowych momentów 

dipolowych pochodzących od poszczególnych grup polarnych. Współczesne 
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narzędzia w postaci programów obliczeniowych wykorzystujących metody 

mechaniki kwantowej pozwalają na bezpośrednie wyliczenie struktury i konformacji 

przestrzennej cząsteczki, a także rozkładu ładunku elektrycznego na poszczególnych 

atomach, momentu dipolowego, czy polaryzowalności.  

W trakcie moich badań nad materiałami nematycznymi stawiałam sobie pytanie, 

czy na podstawie znajomości wielkości momentu dipolowego i jego kierunku 

względem głównej osi cząsteczki można przewidzieć zachowanie danego nematyka 

w polu elektrycznym. Wiedzę o rodzaju i wzajemnej konfiguracji grup polarnych 

obecnych w strukturze cząsteczki mogłam również wykorzystać do powiązania 

ruchów molekularnych z wynikami pomiarów dielektrycznych. W ramach tego 

wątku mojej pracy badawczej przeprowadziłam obliczenia kwantowo-mechaniczne 

dla wybranych związków wykazujących właściwości mezogeniczne, w tym 

wyznaczenie konfiguracji przestrzennej cząsteczek oraz ich momentów dipolowych. 

Do obliczeń używałam pakietów oprogramowania Gaussian 98 i Gaussian 03, w 

których zaimplementowano wiele metod obliczeniowych dotyczących optymalizacji 

struktury cząsteczki w próżni, jak również w modelu zakładającym obecność 

niepolarnego rozpuszczalnika. Znaczący rozwój mocy obliczeniowej komputerów 

PC w tamtym okresie pozwolił mi na zastosowanie metod ab initio dla wybranych 

cząsteczek, pomimo ich relatywnie dużego rozmiaru. Korzystałam głównie z metody 

Hartree-Focka (RHF) z bazą 6-31G(d), stanowiącej wówczas dobry kompromis 

pomiędzy jakością wyników i czasem trwania obliczeń. Problem znalezienia 

optymalnej energetycznie struktury dla cząsteczek zawierających mezogen oraz 

skrajne łańcuchy alifatyczne okazał się jednak dość skomplikowany. Wynikiem 

obliczeń jest struktura odpowiadająca minimum energii wiązania, jednak może to 

być jedynie minimum lokalne, a nie poszukiwane minimum globalne. Obliczenia 

utrudniało też występowanie grup polarnych na końcu giętkiego łańcucha w 

cząsteczkach epoksydowych, ze względu na duży wpływ tych grup na całkowity 

moment dipolowy cząsteczki. W pracach [5.2.1] oraz [5.2.2] zaproponowałam 

metodę zakładającą wstępną optymalizację dwóch mezogenów oraz dwóch 

łańcuchów węglowych (polarnych - epoksydowych i niepolarnych - winylowych), a 

następnie docelową optymalizację struktur uzyskanych przez odpowiednie 

połączenie wstępnie zoptymalizowanych fragmentów – celem tego zabiegu było 

znaczne skrócenie łącznego czasu obliczeń przez zmniejszenie liczby iteracji 

algorytmu na dużych strukturach, a jednocześnie zwiększenie prawdopodobieństwa 

osiągnięcia globalnego minimum energii. 

Już optymalizacja samych mezogenów wskazała na istnienie kilku konformacji 

niewiele różniących się energią. Do dalszych obliczeń wybrałam dwie struktury 

odpowiadające wyraźnym minimom energetycznym w przypadku mezogenu 

składającego się z rdzenia bifenylowego zakończonego grupami karboksylowymi, 

oraz jedną strukturę o najniższej energii dla mezogenu zbudowanego z dwóch 

pierścieni aromatycznych połączonych grupą karboksylową i także zakończonego 

grupami karboksylowymi. Prowadzone równolegle badaniach doświadczalne 

pokazały, że materiał epoksydowy oparty na mezogenie bifenylowym posiada fazy 
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smektyczne, natomiast w obu materiałach opartych na drugim mezogenie pojawia 

się faza nematyczna [5.2.1, 5.2.2].  

Połączenie zoptymalizowanych fragmentów w docelową strukturę można było 

wykonać na trzy sposoby, przy czym należało też uwzględnić ewentualną symetrię 

układu. Ostatecznie w wyniku optymalizacji wszystkich potencjalnych konfiguracji 

zostały wybrane po dwie konformacje dla cząsteczek z mezogenem bifenylowym 

oraz po jednej konformacji z drugim mezogenem [5.2.1]. Pojawiło się w tym miejscu 

pytanie o możliwość porównania obliczonego w ten sposób momentu dipolowego z 

wynikami doświadczalnymi. Zagadnienie to zostało przedyskutowane w pracy 

[5.2.2]. W jej ramach przeprowadziłam badania dielektryczne wybranych materiałów 

ciekłokrystalicznych w roztworach o małych stężeniach. Wspomnianą we wstępie 

teorię Onsagera można zastosować do obliczenia momentu dipolowego polarnych 

cząsteczek rozpuszczonych w niepolarnym rozpuszczalniku, wykorzystując część 

rzeczywistą zespolonej przenikalności elektrycznej. Odpowiednia zależność 

przyjmuje wówczas następującą postać:  
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gdzie  – moment dipolowy swobodnej molekuły, k – stała Boltzmanna, T – 

temperatura [K], C – stężenie molowe roztworu [mol/dm3], NA – liczba Avogadro, 0 – 

stała elektryczna, ’ – przenikalność elektryczna roztworu,  – przenikalność 

elektryczna roztworu dla wysokich częstotliwości (często zastępowana przez 

kwadrat współczynnika załamania, n2). Aby porównać wyniki doświadczalne z 

teoretycznymi przeprowadziłam jeszcze raz obliczenia ab initio, tym razem w 

modelu uwzględniającym w równaniach energetycznych obecność niepolarnego 

ośrodka o znanej przenikalności elektrycznej. W pakiecie Gaussian 03 są dwie 

możliwości uwzględnienia wpływu ośrodka, jedna oparta na modelu Onsagera i 

druga ‒ na modelu PCM. W obliczeniach wykorzystałam obie metody, co pokazało, 

że już sam wybór jednej z nich prowadzi do innych wyników – zwłaszcza dla 

molekuły z dużym momentem dipolowym. Porównanie otrzymanych wyników z 

doświadczeniem pozwoliło na stwierdzenie, że dla cząsteczki o znacznym momencie 

dipolowym wyniki teorii PCM są bliższe doświadczalnym. Innym ciekawym 

wnioskiem z przeprowadzonych obliczeń było stwierdzenie, że w przypadku 

materiału nematycznego obecność polarnych łańcuchów może spowodować znaczne 

zwiększenie wartości kąta, jaki tworzy kierunek momentu dipolowego z długą osią 

cząsteczki, a tym samym zmienić znak anizotropii przenikalności elektrycznej. Ten 

wniosek został potwierdzony doświadczalnie.    
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5.3  Właściwości materiałów ciekłokrystalicznych  

 

Prace własne  

 
[5.3.1] M. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, L. Okrasa, G.W. Bąk, H. Galina, J. 

Ulański „The dielectric relaxations in new liquid crystalline diepoxy monomer”, 

Liquid Crystals: Chemistry, Physics, and Applications (Eds.: J. Rutkowska, S.J. 

Klosowicz, J. Zielinski), Proceedings of the Society of Photo-Optical 

Instrumentation Engineers (SPIE) (2002) 4759: 321-326 (XIV Conference on 

Liquid Crystals: Chemistry, Physics and Applications, Zakopane, Poland, 3-7 

September 2001). 

[5.3.2] B. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska „Synteza i sieciowanie nowych 

ciekłokrystalicznych monomerów epoksydowych” (Synthesis and curing of new liquid 

crystalline epoxy monomers), Polimery (2003) 48(7-8): 511-519. 

[5.3.3] M. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, G.W. Bąk, T. Pakuła „Phase 

transitions and molecular properties of new divinyl and diepoxy compounds”, Liquid 

Crystals (2004) 31(4): 525-534. 

[5.3.4] B. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, H. Galina, G.W. Bąk „Comparing liquid 

crystalline properties of two epoxy compounds based on the same azoxy group”, 

Molecular Crystals and Liquid Crystals (2008) 490(1): 52-66.  

[5.3.5] B. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Wlodarska „Synthesis and phase transitions 
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Omówienie  

 
Prowadzone przez mnie badania nowych materiałów ciekłokrystalicznych 

polegały początkowo na określeniu występujących przejść fazowych oraz na 

identyfikacji powstających faz ciekłokrystalicznych [5.3.1-5.3.5]. W pracy [5.3.1] 

przedstawiłam wyniki pomiarów dielektrycznych i optycznych uzyskane dla 

wybranego nematyka w komórce z warstwą porządkującą oraz między elektrodami 

szklanymi z przewodzącą wartwą ITO. Wpływ zastosowanej komórki niestety nie 

ograniczał się tylko do wymuszenia uporządkowania nematyka, ale wprowadzał też 

do odpowiedzi dielektrycznej dodatkowe efekty przysłaniające rzeczywiste procesy 

relaksacyjne. Opis syntezy oraz podstawowych właściwości sześciu monomerów 

winylowych i epoksydowych został podany w pracy [5.3.3]. Na podstawie badań w 

mikroskopie polaryzacyjnym, rentgenograficznych i kalorymetrycznych określono 

zakres temperaturowy występowania fazy ciekłokrystalicznej oraz zidentyfikowano 

rodzaj mezofazy. W większości przypadków pojawiła się faza nematyczna, w 

jednym przypadku dwie fazy smektyczne, a dla jednego monomeru nie stwierdzono 

występowania fazy ciekłokrystalicznej. W pracy [5.3.2] badane było wykorzystanie 

czterech ciekłokrystalicznych monomerów epoksydowych jako prekursorów do 



  33 

 

tworzenia sieci epoksydowych. Przykładowe wyniki uzyskane z użyciem trzech 

amin aromatycznych jako utwardzaczy potwierdziły możliwość wytworzenia takich 

anizotropowych sieci. Monomery opisane w pracach [5.3.2, 5.3.3] i ich właściwości 

ciekłokrystaliczne oraz dielektryczne były przedmiotem badań w mojej rozprawie 

doktorskiej. W pracy [5.3.4] przedstawiono opis syntezy oraz zakresu i rodzaju 

występowania mezofazy dla opartych na tym samym mezogenie dwóch materiałów 

epoksydowych mających w strukturze grupy azoksy, różniących się długością 

łańcuchów węglowych. Zauważono, że wraz z wydłużeniem łańcuchów obniżyła się 

temperatura przejścia fazowego z fazy izotropowej do nematycznej, oraz pojawiła się 

dodatkowa faza smektyczna (SmA). Natomiast w pracy [5.3.5] opisano syntezę oraz 

zaobserwowane fazy smetyczne dla czterech monomerów z długimi łańcuchami 

alifatycznymi. W jednym materiale stwierdzono występowanie fazy nematycznej, w 

drugim przypadku obok fazy nematycznej pojawiły się dwie fazy smektyczne (SmC i 

SmF), przy czym jedna z faz występowała w bardzo wąskim zakresie temperatur 

tylko przy chłodzeniu. W pozostałych dwóch materiałach zaobserwowano fazy 

smektyczne o wysokim stopniu uporządkowania, zidentyfikowane jako SmB i SmE. 

W obu pracach [5.3.4, 5.3.5] przejścia fazowe zostały potwierdzone również w 

pomiarach dielektrycznych, gdzie towarzyszyły im skokowe zmiany w rzeczywistej 

części przenikalności elektrycznej.  
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Omówienie  

 
Szereg prac, w których uczestniczyłam, miało na celu dobór warunków 

sieciowania, głównie dla układów monomer epoksydowy - utwardzacz [5.4.1-5] oraz 
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zbadanie wpływu dodatkowych czynników (pola magnetycznego, napełniaczy) na 

proces sieciowania i właściwości usieciowanego produktu [5.4.6, 5.4.7, 5.4.10, 5.4.13, 

5.4.15]. Dodatkowo, dla niektórych układów rozszerzono badania o przewodnictwo 

stałoprądowe, czy transmisję optyczną [5.4.8, 5.4.9, 5.4.12]. Teoretyczny opis 

rodzajów i właściwości polimerów ciekłokrystalicznych, jak też ciekłokrystalicznych 

sieci polimerowych został przedstawiony w pracy [5.4.11]. Dla porównania 

przeprowadzono również obserwację procesu sieciowania dla niemezomorficznego 

materiału epoksydowego [5.4.14]. 

We wczesnych pracach staraliśmy się wyodrębnić czynniki wpływające na 

właściwości końcowych sieci epoksydowych opartych na monomerach 

ciekłokrystalicznych. Było to złożone zagadnienie, ze względu na różnorodność 

parametrów, które należało uwzględnić, takich jak rodzaj i zakres mezofazy, wybór 

środka sieciującego, temperatura i czas prowadzenia reakcji, czy dodatkowe czynniki 

wpływające na końcową strukturę (oddziaływanie z podłożem, pole magnetyczne). 

Wyniki takich rozważań zawarte zostały w pracach [5.4.1-5]. W pracy [5.4.1] badano 

szybkość reakcji oraz właściwości usieciowanego produktu w zależności od 

zastosowanej temperatury sieciowania, dla wybranego monomeru nematycznego z 

trójaromatycznym mezogenem sieciowanego aminą aromatyczną DDM. Dla tego 

układu zauważono pewne uporządkowanie w końcowym produkcie po 

przeprowadzeniu sieciowania w obecności pola magnetycznego. Dynamikę procesu 

sieciowania widoczną w pomiarach dielektrycznych dla nematycznego oraz 

smektycznego związku epoksydowego porównano w pracy [5.4.2]. Natomiast w 

pracy [5.4.3] dla monomeru, w którym występowały fazy smektyczne została 

porównana szybkość reakcji oraz właściwości usieciowanego produktu w zależności 

od zastosowanej temperatury sieciowania. W tym przypadku końcowa struktura 

obserwowana w pomiarach rozpraszania promieni X zależała bardzo silnie od 

temperatury sieciowania. Podobne obserwacje procesu sieciowania dla monomeru 

nematycznego zawierającego dwa pierścienie aromatyczne i utwardzanego aminą 

aromatyczną DAT zostały przeprowadzone w dwóch wybranych temperaturach 

[5.4.4]. Niestety, w tym przypadku temperatura zeszklenia uzyskanych produktów 

okazała się znacznie niższa od oczekiwanej (ok. 50 °C). Warto zauważyć, że w 

zależności od wybranego monomeru oraz zastosowanego środka sieciującego 

warunki prowadzenia reakcji (temperatura, czas) należało dobierać do konkretnego 

układu, ze względu na inny zakres występowania fazy ciekłokrystalicznej w 

badanych monomerach i różne temperatury wymagane do zajścia reakcji. Badania 

struktury nematyka zawierającego grupy azoksy i jego usieciowanych kompozytów 

przeprowadzono w pracy [5.4.5]. Porównano tam obrazy rozpraszania promieni X 

uzyskane w różnych temperaturach najpierw dla samego monomeru, a następnie dla 

sieci. Wyniki porównano także z monomerem posiadającym fazy smektyczne. Po 

usieciowaniu w podobnych warunkach, porównano względną zawartość fazy 

krystalicznej (wobec amorficznej) w powstałych produktach. Oszacowana wartość 

wyniosła ok. 14% dla prekursora smektycznego i 10% dla prekursora nematycznego. 

Podsumowując uzyskane wyniki warto podkreślić, że temperatura sieciowania ma 
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duży wpływ na stosunek zawartości fazy krystalicznej do amorficznej w końcowym 

produkcie, który zależy też od rodzaju występującej mezofazy. Natomiast globalne 

uporządkowanie molekuł w wyróżnionym kierunku pojawia się zwykle w fazie 

amorficznej, jeśli kierunek ten został wymuszony już w trakcie sieciowania. Takie 

uporządkowanie uzyskano tylko dla prekursorów nematycznych. Dalsze prace 

skupiały się na pytaniu, czy takie matryce z uporządkowaniem kierunkowym mogą 

być otrzymywane w kontrolowany sposób, oraz czy można je wykorzystywać do 

orientowania cząstek napełniaczy i tworzenia uporządkowanych kompozytów. Tego 

zagadnienia dotyczy szereg prac [5.4.6, 5.4.7, 5.4.10, 5.4.13, 5.4.15]. W pracy [5.4.6] 

opisano syntezę oraz możliwości sieciowania materiału epoksydowego z długim, 

sztywnym mezogenem. Wyniki uzyskano z użyciem trzech rodzajów utwardzaczy. 

Pokazano też, że dodanie napełniacza w postaci nanoprętów difenylofosforanu glinu 

nie zmienia zasadniczo dynamiki reakcji, natomiast wpływa na właściwości 

powstałych kompozytów (zmienia ich temperaturę zeszklenia). Podobne badania 

wykonano w pracy [5.4.7] dla dwóch monomerów epoksydowych, gdzie porównane 

zostały warunki sieciowania z użyciem nanonapełniacza (difenylofosforanu glinu) 

oraz dla prostych sieci. Zaznaczono również, że zastosowanie w trakcie sieciowania 

pola magnetycznego może wpływać na strukturę końcowego produktu. Warunki 

tworzenia kompozytów opartych na sieciach epoksydowych z dodatkiem 

reaktywnych silseskwioksanów zostały opisane w pracy [5.4.10]. W tym wypadku 

uzyskane kompozyty miały mniejszą temperaturę zeszklenia od czystych sieci 

epoksydowych, niezależnie od użytego utwardzacza. Dalsze wyniki uzyskane z 

użyciem dwóch rodzajów utwardzaczy dla prostych sieci oraz kompozytów z 

nanoprętami difenylofosforanu glinu przedstawiono w pracy [5.4.13]. Ciekawym 

wnioskiem było tu stwierdzenie, że sieciowanie kwasem karboksylowym w niższych 

temperaturach prowadzi do powstania sieci z większą zawartością fazy krystalicznej. 

Badania struktury, powierzchni i właściwości mechanicznych dla wytworzonych w 

polu magnetycznym czystych sieci epoksydowych oraz ich kompozytów z 

nanocząstkami węgla zostały przedstawione w pracy [5.4.15]. Pokazano tam, że 

można kontrolować kierunek ułożenia molekuł w sieci epoksydowej poprzez 

przyłożenie pola magnetycznego w wybranym kierunku. Stanowi to pewne 

podsumowanie prac związanych z tworzeniem uporządkowanych struktur. 

Pozostałe prace [5.4.8, 5.4.9, 5.4.12, 5.4.14] miały charakter uzupełniający. Przebieg 

sieciowania z zastosowanymi wcześniej utwardzaczami został porównany z 

sieciowaniem typowego materiału epoksydowego [5.4.14]. Dla wybranych mieszanin 

uzyskane wcześniej wyniki uzupełniono o pomiary przewodnictwa stałoprądowego 

dla prostych sieci [5.4.9] oraz nanokompozytów [5.4.12]. Natomiast w pracy [5.4.8] 

zaprezentowano wpływ zastosowanego utwardzacza na transmisję optyczną 

powstałych szkieł. Na koniec warto podkreślić, że badane materiały należą do 

szerszej grupy ciekłokrystalicznych polimerów i sieci polimerowych. Umiejscowienie 

prowadzonych badań na tle tej szerszej grupy polimerów zostało przedstawione w 

pracy [5.4.11]. 
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Omówienie 

 
Obok głównego nurtu mojej pracy naukowej prowadziłam też w kilku 

przypadkach badania niemezomorficznych materiałów polimerowych. W pierwszej 

pracy [5.5.1] były to układy zawierające izolacyjne materiały amorficzne nanoszone 

w próżni. Struktury, w których amorficzny polimer został nałożony na podłoże 

krzemowe typu n z naparowaną elektrodą aluminiową można rozpatrywać jako 

strukturę typu MIS (metal-izolator-półprzewodnik). Dla takich struktur wykonałam 

pomiary stałoprądowe oraz badania zmiennoprądowe z dodatkowym napięciem 

polaryzującym. Traktując badany układ jak strukturę MIS, z zależności pojemności 

od napięcia polaryzującego oszacowałam gęstość pułapek na jednostkę powierzchni, 

otrzymując wartość 8*1015 eV-1m-2, co jest typową wielkością dla izolatorów. W 

późniejszym okresie wykonywałam też badania przewodnictwa materiałów 

gumowych w zależności od sposobu wulkanizacji, również przeprowadzane metodą 

spektroskopii dielektrycznej [5.5.2]. Tym razem materiały były umieszczone typowo, 

pomiędzy mosiężnymi elektrodami. W pracy udało mi się wykazać, że wulkanizacja 

z udziałem tlenków cynku oraz kwasu stearynowego daje w wyniku produkty o 

znacznie mniejszej koncentracji jonów, niż w pozostałych badanych przypadkach.




