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     Ciekłe kryształy, są związkami mezogennymi, czyli posiadają mezofazy, które są 

pośrednimi stanami materii pomiędzy idealnym kryształem (cechującym się 

trójwymiarowym dalekozasięgowym uporządkowaniem molekuł, opisanym prawami 

symetrii), a cieczą (wykazującą zdolność do płynięcia czy przyjmującą kształt 

zawierającego ją naczynia). Swoją szeroką aplikacyjność zawdzięczają z jednej strony 

bogactwu sposobów uporządkowania molekuł, zależnych między innymi od 

temperatury czy ciśnienia, a z drugiej właściwościom elektrooptycznym 

charakterystycznym w mezofazach. Dlatego, między innymi, substancji 

ciekłokrystalicznych używa się w przemyśle elektro-optycznym (jako materiałów 

budulcowych do produkcji wyświetlaczy LCD), czujników temperatury, a niektóre z 

nich znalazły również zastosowania biomedynczne. Swe ciekawe własności substancje 

ciekłokrystaliczne zawdzięczają specyficznej budowie ich molekuł (np. prętopodobne, 

bananopodobne, dyskopodobne). W szczególności miejsce przyłączenia pewnych 

grup atomowych (np. grupy cyjanowej) nierzadko wpływa na sekwencję fazową danej 

substancji, to znaczy pojawieniu się danej fazy termodynamicznej (czasami 

oczekiwanej bądź pożądanej ze względów aplikacyjnych) albo na zmianę zakresu 

temperatury jak i stabilności faz termodynamicznych, a to decyduje o przydatności 

aplikacyjnej substancji. 

    Celem proponowanej pracy jest określenie wpływu grupy cyjanowej dołączonej do 

rdzenia różnych trójpierścieniowych ciekłych kryształów. Grupa cyjanowa jest grupą 

silnie polarną, dlatego miejsce jej przyłączenia do molekuły ciekłokrystalicznej 

determinuje dielektryczne własności nowo zsyntezowanych próbek. Co więcej, 

w substancjach w których atom wodoru lub łańcuch alkilowy zostały zastąpione grupą 

cyjanową zmieniają się oddziaływania między dipolami elektrycznymi, co wpływa  

zarówno na polimorfizm jak i na własności fizykochemiczne takich związków.   

     Właściwości fizykochemiczne substancji ciekłokrystalicznych zostaną określone 

za pomocą komplementarnych metod eksperymentalnych i teoretycznych w szerokim 

zakresie temperatur. Wstępna charakterystyka faz termodynamicznych (w celu 

stworzenia diagramu fazowego) zostanie przeprowadzona przy użyciu: mikroskopii 

optycznej w świetle spolaryzowanym (POM), różnicowej kalorymetrii skaningowej 

(DSC), temperaturowo-modulowanej DSC (MDSC) i ciśnieniowej DSC (PDSC). W 

celu określenia podstawowych parametrów stanu układu termodynamicznego, a 

mianowicie pojemności cieplnej, zmian entropii i entalpii w temperaturach przemian 

fazowych przeprowadzone zostaną pomiary z użyciem kalorymetru adiabatycznego. 

Natomiast metoda dyfrakcji promieni rentgenowskich przyczyni się do uzyskania 

informacji dotyczących struktury oraz parametrów komórki elementarnej. Dynamika 

wibracyjna zostanie określona za pomocą absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni 

(FT-IR), spektroskopii Ramana i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). 

Natomiast ruchy stochastyczne przebadane zostaną za pomocą szerokopasmowej 

spektroskopii dielektrycznej (BDS), również przy zmiennym (podwyższonym) 

ciśnieniu. Kolejnym etapem określenia dynamiki będzie wykorzystanie wiązki 

neutronów (nieelastycznego niekoherentnego i quasielastycznego rozpraszania 

neutronów), dostępnej na urządzeniach wielkoskalowych. 

Kwalifikacje 

oczekiwane od 

potencjalnego 

doktoranta 

 podstawowa wiedza z zakresu fizyki fazy skondensowanej; 

 znajomość języka angielskiego. 
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