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Tytuł:	 Jak	 budowa	 molekularna	 i	 warunki	 termodynamiczne	 (p-T)	

wpływają	na	dynamikę	molekularną	monoalkoholi	oraz	dioli?	
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Alkohole	 badane	 są	 od	 początku	 dwudziestego	 wieku,	 w	 celu	

znalezienia	 odpowiedzi	 na	 wiele	 podstawowych	 pytań	 związanych	 z	

specyficznymi	 własnościami	 materiałów	 zawierających	 wiązania	

wodorowe.	Unikalną	własnością	 tych	związków	jest	nie	 tylko	 ich	zdolność	

do	 	 łatwego	przechładzania	się	do	stanu	szklistego,	 	ale	przede	wszystkim	

fakt,	 że	u	części	z	nich	 (z	 jedną	grupą	OH	w	strukturze)	dynamika	wiązań	

wodorowych	 może	 być	 monitorowana	 bezpośrednio	 z	 użyciem	

szerokopasmowej	 spektroskopii	 dielektrycznej	 (BDS)	 w	 bardzo	 szerokim	

zakresie	 czasów,	 od	 10-9s	 do	 103s.	 W	 związku	 z	 tym	 badania	 dynamiki	

molekularnej	 monoalkoholi	 mają	 zasadnicze	 znaczenie	 dla	 zrozumienia	

własności	materiałów	 asocjacyjnych.	W	przypadku	polialkoholi	 (dioli)	 nie	

obserwujemy	 wprost	 procesu	 relaksacyjnego	 odpowiedzialnego	 za	

występowanie	 struktur	 supramolekularnych,	 jednakże	 ich	 badania	

dostarczają	wielu	dodatkowych	informacji	o	wpływie	wiązań	wodorowych	i	

tworzonych	przez	nie	struktur	na	własności	cieczy	asocjacyjnych.	

Mimo	 intensywnie	 prowadzonych	 badań	 nadal	 brak	 odpowiedzi	 na	

wiele	 fundamentalnych	 pytań,	 m.in.	 jak	 budowa	 molekularna	 wpływa	 na	

dynamikę	 molekularną	 alkoholi	 pod	 wpływem	 różnych	 warunków	



termodynamicznych,	 czy	 wzrost	 ciśnienia	 wpłynie	 na	 dynamikę	

relaksacyjną	mieszanin	alkohol/rozpuszczalnik	nieasocjacyjny?	

Kluczowym	zadaniem	w	trakcie	prowadzonych	badań,	które	stanowią	

podstawę	 prezentowanej	 dysertacji	 doktorskiej,	 było	 odpowiedzenie	 na	

pytania,	 które	 dotyczyły	 zagadnień	 związanych	 z	 dynamikę	 molekularną	

mono-	oraz	polialkoholi:	

	

1)	 Jak	 architektura	 molekuł	 wpływa	 na	 dynamikę	 molekularną	 alkoholi	

prostych?	Jaką	rolę	odgrywają	warunki	termodynamiczne?	

	

2)	 W	 mieszaninie	 2-etylo-1-heksanolu	 z	 2-etylkoheksyl	 bromkiem	

(2E1H/2E1Br)	 o	 odpowiednio	 wysokim	 stężeniu	 alkoholu	 występuje	

możliwości	jednoczesnego	badania	własności	relaksacji	Debye’owskiej	oraz	

strukturalnej	 również	 w	 warunkach	 wysokiego	 ciśnienia.	 To	 z	 kolei	 daje	

szansę	 dla	 znalezienia	 odpowiedzi	 na	 pytanie,	 jaki	 jest	 wpływ	 różnych	

warunków	 termodynamicznych	na	dynamikę	2-etylo-1-heksanolu	2E1H,	 a	

w	szczególności	na	relaksację	strukturalną?	

	

3)	Jak	warunki	termodynamiczne	oraz	różnice	w	architekturze	molekuł,	w	

tym	również	dodanie	drugiej	grupy	hydroksylowej,		wpływają	na	własności	

dioli?	
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Alcohols	 are	 studied	 from	 the	beginning	of	 the	 twentieth	 century	 in	

order	to	find	answers	to	many	fundamental	questions	related	to	the	specific	

properties	of	materials	containing	hydrogen	bonds.	The	unique	properties	

of	these	compounds	is	not	only	the	ability	to	easily	supercooling	to	a	glassy	

state,	but	above	all	 the	fact	that	 in	some	of	them	(with	single	OH	group	in	

the	 structure),	 the	 dynamics	 of	 the	 hydrogen	 bonds	 can	 be	 monitored	

directly	 with	 a	 broadband	 dielectric	 spectroscopy	 (BDS)	 in	 a	 very	 wide	

range	 of	 times,	 from	 10-9s	 to	 103s.	 Therefore,	 studies	 on	 molecular	

dynamics	of	monoalcohols	are	essential	for	understanding	the	properties	of	

associative	materials.	In	the	case	of	polyols	(diols	have	in	the	structure	two	

OH	groups)	we	do	not	directly	observe	 the	relaxation	process	responsible	

for	 the	 occurrence	 of	 supramolecular	 structures,	 however,	 their	 research	

provides	a	lot	of	additional	information	about	the	effect	of	hydrogen	bonds	

and	structures	created	by	them	on	the	properties	of	associative	liquids.	

Despite	 intense	 research,	 there	 is	 still	 no	 answer	 to	 some	 of	 the	

fundamental	questions,	including	how	does	the	molecular	structure	affects	

the	 molecular	 dynamics	 of	 alcohols	 under	 the	 influence	 of	 various	

thermodynamic	conditions,	whether	the	increase	in	pressure	will	affect	the	

relaxation	dynamics	of	the	alcohol	mixture	with	the	non-dissolving	solvent?	



The	key	task	in	the	course	of	the	conducted	research,	which	form	the	basis	

of	 the	 presented	 doctoral	 dissertation,	 was	 to	 answer	 the	 questions	 that	

concerned	 issues	 related	 to	 the	 molecular	 dynamics	 of	 mono-	 and	

polyalcohols:	

	

1)	How	does	the	architecture	of	molecules	affect	the	molecular	dynamics	of	

simple	alcohols?	What	is	the	role	of	thermodynamic	conditions?	

	

2)	 In	 the	mixture	 of	 2-ethyl-1-hexanol	with	 2-ethylhexylbromide	 (2E1H	 /	

2E1Br)	with	a	sufficiently	high	alcohol	concentration	there	is	the	possibility	

of	simultaneous	testing	of	Debye's	and	structural	relaxation	properties	also	

under	high	pressure	conditions.	This	 in	 turn	gives	 the	opportunity	 to	 find	

an	 answer	 to	 the	 question,	what	 is	 the	 effect	 of	 different	 thermodynamic	

conditions	 on	 the	 dynamics	 of	 2-ethyl-1-hexanol	 2E1H	 dynamics,	 and	 in	

particular	on	structural	relaxation?	

	

3)	How	do	thermodynamic	conditions	and	differences	in	the	architecture	of	

molecules,	 including	 the	 addition	 of	 a	 second	 hydroxyl	 group,	 affect	 the	

properties	of	diols?	


