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    Substancje polarne o globularnym kształcie molekuł (np. alkohole, fenole) 

wykazują tendencję do tworzenia, między innymi, stanów szklistych. Szkła 

oznaczają nieuporządkowane stany materii, w których zamrożeniu uległa kinetyka, 

czyli nieporządek orientacyjny (rotacyjny) bądź konformacyjny, jak w fazach 

plastyczno-krystalicznych, albo zarówno nieporządek rotacyjny i translacyjny, jak w 

cieczach izotropowych. Dlatego można mówić o stanach szklistych posiadających 

bark lub częściowe uporządkowanie molekuł. Uzyskiwane fazy termodynamiczne 

zależą bezpośrednio od tempa ochładzania substancji czy zmiany ciśnienia, co 

wpływa również na wewnętrzne oddziaływania międzymolekularne, na przykład na 

wiązanie wodorowe.  

    Celem badań proponowanych w obrębie pracy jest ustalenie właściwości 

fizykochemicznych (w tym ustalenie diagramu fazowego) oraz określenie dynamiki 

wibracyjnej związków organicznych z pojedynczym pierścieniem fenylowym 

obecnych w różnych gatunkach roślin. Tego rodzaju substancje znalazły 

zastosowanie, między innymi, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym czy 

spożywczym. 

     Właściwości fizykochemiczne substancji polarnych 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). 

Kalorymetria adiabatyczna dostarczy informacji o pojemności cieplnej oraz 

o zmianach entropii czy entalpii w temperaturach przemian fazowych. Natomiast 

metoda dyfrakcji promieni rentgenowskich pozwoli na określenie parametrów 

komórki elementarnej oraz struktury związków jednopierścieniowych. Dynamika 

wibracyjna określona zostanie w dwóch etapach – z wykorzystaniem aparatury 

ogólnodostępnej oraz wielkoskalowej. W pierwszy etapie dynamika wibracyjna 

zostanie określona za pomocą absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), 

spektroskopii Ramana i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Natomiast 

dynamika molekularna przebadana zostanie za pomocą szerokopasmowej 

spektroskopii dielektrycznej (BDS). 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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